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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.

Wellicht kunnen de drie inzenders in Schooljournaal 9 met een 
reactie op een column in Schooljournaal 8 (handelend over het 
Koningshuis) nog eens nakijken, wat vrijheid van meningsuiting 
precies inhoudt. Lakmoesproef van die vrijheid is het accepteren 
van meningen, waar men het bepaald mee oneens is. De redactie 
heeft die proef in elk geval glansrijk doorstaan!

Bob Beckers, Voorschoten

Dank voor uw blad! Graag reageer ik op de column van Mar-
lies Sietsma in Schooljournaal 9 waarin zij het heeft over het 
opvoeden van leerlingen op het vlak van het schrijven van een 
nette mail. De bijgevoegde foto laat iemand zien die bruist van 
enthousiasme en liefde voor haar leerlingen. Toch denk ik dat 
zij iets onredelijks van zichzelf vraagt én van haar leerlingen. 
Steeds meer jongvolwassenen komen bij een psycholoog terecht, 
omdat ze het leven met al zijn eisen niet aankunnen. Ik vraag me 
steeds weer af (en ik kom zelf uit het veld!) of we onze jongeren 
niet teveel pamperen. Alle tijd die Marlies aan het verbeteren 
van mails besteedt (ze noemt het een lange adem hebben) kan zij 
niet aan haar vak besteden. Is zo’n mail van een leerling na een 
klassikale waarschuwing onbeantwoord laten, niet veel duidelij-
ker? Als vergelijk: conducteurs moeten veel incasseren, terwijl 
ze, kort gezegd, graag pret met de klant willen hebben onder het 
‘knippen’ van de kaartjes. Om de vergelijking door te trekken: 
zou van hen kunnen worden gevraagd om naast hun werk sociale 
vaardigheidstraining te geven aan de klant, zolang deze hen nog 
uitscheldt en bespuugt?

S. Snel, De Meern

Satire heeft als doel dat we nadenken over wat 
de columnist ons te zeggen heeft, zoals Ruud van 
Diemen in Schooljournaal 8. Van leraren wordt 
verwacht dat ze objectief en eerlijk de jeugd on-
derwijzen, ook over het instituut Koninklijk Huis. 
Oranjeklanten zijn daar per definitie selectief in, 
denk maar aan de afkomst van Maxima, nu ko-
ningin. Historisch gezien valt er nogal wat aan te 
merken op de dragers van het instituut. Ik herin-
ner mij de vlucht naar Engeland van Wilhelmina. 
De hongerwinter zijn we met veel slachtoffers, 
maar zonder de Koninklijke familie doorgekomen. 
De Lockheed-affaire van prins Bernhard en zijn 

uitkering van de Wiedergutmachung voor de oor-
logsslachtoffers van nazi-Duitsland staan symbool 
voor zijn hebberig karakter. Het instituut kost de 
belastingbetaler omstreeks € 140 miljoen per jaar. 
En belasting betalen is er niet bij. Nut en noodzaak 
vragen om onderzoek op grond van drie invalshoe-
ken: de zin, onzin en weerstand tegen het instituut. 
Er ligt een belangrijke onderwijstaak. Niet om 
tegen de troon te schoppen, maar om de juiste 
waarde en betekenis weer te geven. Alstublieft, 
nog meer columns van dit kaliber in dit blad.

Dirk Verbaan, Nieuwegein

Koningshuis (4)

Koningshuis (5)

Onredelijk

Vechten tegen UWV
Ik heb met grote belangstelling het artikel 
‘Alsof je tegen een reus moet vechten’ 
gelezen in Schooljournaal 9, en ik kan dit 
alleen maar beamen. Zelf heb ik in het 
verleden ook zo de nodige problemen 
gekend, maar met steun van de uitste-
kende juristen van CNV Onderwijs heb ook 
ik die zaak met vlag en wimpel gewonnen. 
Ik ben blij dat deze collega ook met hulp 
van onze juristen zijn WIA-keuring tot een 
goed eind heeft gebracht. Maar ik mis in 
dit artikel het fenomeen Vertrouwensper-
soon WIA-Wet Poortwachter van het CNV 
waarin ook CNV Onderwijs participeert. 
Ik wil onze leden die met Poortwachter 
(ziekte) of WIA (arbeidsongeschiktheid) te 
maken hebben op het hart drukken altijd 
contact op te nemen met de bond. De 
vertrouwenspersoon kan direct de nodige 
voorlichting geven en het proces direct 
mee gaan begeleiden, veelal direct in 
samenwerking met de jurist van de bond. 
Want niet alle werkgevers zijn bereid 
eventueel zelf in beroep te gaan bij een 
voor de betrokkene negatieve beslissing 
van het UWV. Ik maak als vertrouwens-
persoon meestal het omgekeerde mee. 
Men wil graag zo spoedig mogelijk van de 
(langdurig) zieke werknemer af en nog 
liever voor nul centen.

Bé Bultena, vertrouwenspersoon 
CNV, Bedum 
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Vragen over zijn innerlijke leeftijd en hoe 
hij er van binnen uitzag, kreeg acteur Tho-
mas de Bres vorige week voorgelegd door 
leerlingen van brede basisschool De Pols-
stok in Amsterdam Zuidoost. Het gebeurde 
tijdens de BijlmerwijkSafari, een locatievoor-
stelling van theatermaker Adelheid Roosen, 
die zich letterlijk afspeelt in de wijk, met de 
bewoners, buurtorganisaties, kerken en de 
leerlingen van bovengenoemde school als 
belangrijk deel van de cast.

Safari

Foto: Marisa Beretta
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Mogen scholen financieel gesponsord worden door 
bedrijven? Daarover discussieert de Tweede Kamer 
na een gift van drie ton van een ict-bedrijf aan de 
Hugo de Grootschool in Rotterdam. De school in de 
achterstandswijk Charlois zal de komende drie jaar 
van het softwarebedrijf Afas een ton per jaar ontvangen 
en nieuwe computers. SP-Kamerlid Tjitske Siderius 
is bang dat het voor grote verschillen gaat zorgen 
in onderwijskwaliteit. ‘Onderwijs moet door het Rijk 
worden bekostigd en niet afhankelijk zijn van bedrijven’, 
zegt zij. ‘Het is prima als een plaatselijke bakker een 
school sponsort met een glijbaan, maar er moet wel 
een grens getrokken worden. Het is de bedoeling dat 
we van kinderen onafhankelijke, kritische burgers 
maken en met commerciële giften is er toch een kans 
dat ze onbewust beïnvloed worden.’ Rector van de 

gesponsorde school Eric van ’t Zelfde wordt ook wel 
omschreven als ondernemer. Een kwalijke zaak, aldus 
Siderius. ‘Scholen zijn geen bedrijven en zo moeten ze 
zich ook niet gedragen.’ Sponsor Afas zegt zich niet te 
gaan bemoeien met het schoolbeleid, maar zal wel les-
sen ict gaan geven aan de kinderen. ‘Wat betekent dit 
bijvoorbeeld voor de continuïteit van het lesprogramma, 
als de sponsoring ophoudt?’, vraagt de parlementariër 
zich af. Onderwijsdeskundige Geert Driessen adviseert 
in het Algemeen Dagblad als alternatief een onder-
wijspot waarin bedrijven samen geld kunnen stoppen 
voor alle scholen. Volgens Siderius is dat geen goed 
idee: ‘Beter kunnen we bedrijven via de belastingen een 
grotere bijdrage vragen. Daarna kan dan bekeken wor-
den waar het geld het hardste nodig is en dit verdelen 
over onderwijs, zorg of sociale zekerheid.’ AvdG

Als de schooldeuren sluiten voor de zomervakantie, 
kunnen sommige leraren, onderwijsondersteuners 
of schoolleiders hun professie en passie niet zomaar 
aan de kant gooien. Ze werken bijvoorbeeld nog even 
door om hun klas op te ruimen, begeleiden een jonge-
renkamp, gaan naar Verweggistan om te helpen met 
de bouw van een schoolgebouw, geven bijlessen aan 

leerlingen, schrijven nieuw lesmateriaal, gaan aan de 
slag op een zomerschool of doen iets anders educatiefs 
in de vakantie. Naar deze docenten is de redactie van 
Schooljournaal op zoek.  Ben jij met zoiets bezig in de 
vakantie en wil je verhaal delen in Schooljournaal?  
Stuur dan uiterlijk donderdag 25 juni een mailtje naar 
schooljournaal@cnv.nl, dan nemen we contact met je op.

Ict-bedrijf geeft school supergift

nieuws

Gezocht: educatieve actievelingen

Foto: A
rie K

ievit
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VIJF-GELIJKE-DAGEN-MODEL MEEST GUNSTIG? 

Het gaat wel oké, maar het is wel zwaar. Dat is de 
teneur als je op scholen vraagt hoe het gaat met 
passend onderwijs een klein jaar na invoering. Uit een 
nieuwe voortgangsrapportage van het Kohnstamm 
Instituut in Amsterdam blijkt dat er in het primair 
onderwijs een geleidelijke daling te zien is in de 
instroom naar het speciaal (basis) onderwijs. In het 
voortgezet onderwijs daarentegen stijgt het aantal 
leerlingen in het vso harder dan in het reguliere 
onderwijs. In het artikel op pagina 15 zegt leerkracht 
Lijnie Speijer: ‘Tot nu toe gaat het goed en gaan we 
er vol voor. Maar we moeten onze eigen grenzen en 
die van de groep wel in de gaten houden.’ En Karen 
Mommers, lid van de Stuurgroep Passend Onderwijs 
van CNV Onderwijs, geeft aan: ‘Ik merk dat er frus-

traties zijn bij leraren. Je doet er alles aan, maar toch 
houd je het gevoel dat je kinderen te kort doet. Je wilt 
wel alles, maar je kunt niet alles. Voor de vraag die er 
is, is er simpelweg te weinig formatie in de school.’ 
Joany Krijt, voorzitter van CNV Onderwijs meent: ‘Veel 
leerkrachten zeggen dat er meer zorgleerlingen in de 
klas gekomen zijn. Kenmerkend voor deze leerkrach-
ten is dat met grote loyaliteit de nieuwe situatie wordt 
opgepakt. Het gaat immers om leerlingen en die laat 
je niet in de steek. De leerling staat centraal, maar er 
is wel een veel gekoesterde wens om meer handen 
in de klas. Ik doe de oproep aan alle werkgevers: 
Wees zuinig op deze collega’s. Zij zijn de mensen die 
passend onderwijs kunnen laten slagen. Geef hen de 
benodigde hulp en ondersteuning!’ CdG

journaal

• Dat was even schrikken vorige week. Minister Bussemaker 
zei: ‘Wat mij stoort is dat iedereen altijd maar “hogerop” 
wil.’ De Tweede Kamerleden buitelden over elkaar heen, 
want was er toch gebeurd met het verheffingsideaal van 
Bussemakers partij de PvdA?! ‘Een onderwijsminister 
onwaardig!’ twitterde de SP.
• Een hard oordeel over een op zich wel aparte, maar niet 
geheel uit de lucht gegrepen opmerking. Want wie zegt 

dat de hoogste opleiding per definitie beter is dan andere 
opleidingen? Wie bepaalt dat dat kwaliteit is?
• Ik dacht altijd dat de opdracht en ambitie van het onderwijs 
was om het beste uit elke leerling te halen, niet om ze 
allemaal naar een academische titel te dirigeren. Benieuwd 
wat de vervolgstappen van Bussemaker op dit punt worden. 
 
Ciska de Graaff

Passend onderwijs vraagt om meer handen in de klas

‘Er was in het begin veel commotie bij ouders en lera-
ren bij het invoeren van het nieuwe rooster. Ze waren 
gewend aan de vrije woensdagmiddag en het was best 
even wennen dat deze nu wegviel. Inmiddels is het 
merendeel enthousiast en is de regelmaat fijn voor 
de leerlingen, docenten en ouders,’ vertelt  directeur 
Josée Warnaar, van basisschool De Molenwiek in 
Haarlem. De school hanteert inmiddels twee jaar het 
vijf-gelijke-dagen-rooster. In dit model hebben de 
kinderen geen vrije middagen, een korte lunchpauze 
en ze zijn rond 14 uur klaar. Steeds meer scholen 
kiezen voor lesroosters waarbij leerlingen een korte 
lunchpauze hebben. Dit blijkt uit onderzoek van DUO. 
Het traditionele rooster start tussen 8.30 en 8.45 uur 
en gaat uit tussen 14.30 en 15.30 uur. Waar in het 
schooljaar 2011-2012 nog 77 procent van de scholen 
dit rooster hanteerde, is dat volgend jaar nog maar 56 
procent. Opvallend is dat het vijf-gelijke-dagen-model 

gemiddeld genomen als meest gunstig wordt beoor-
deeld voor leerlingen, ouders en docenten, maar het 
minst (9 procent) voorkomt. Er zitten dan ook wat  
nadelen aan, aldus Warnaar. ‘De sportverenig ingen 
in de gemeente houden nog slecht rekening met het 
feit dat onze kinderen nu op woensdag pas om 14 uur 
klaar zijn. Trainingen en toernooien beginnen vaak al 
om 12.30 uur.’ Het was volgens haar ook even zoeken 
naar de juiste invulling van de nieuwe pauze. ‘Leer-
krachten missen het contact met elkaar, omdat ze nu 
in shifts lunchen. En 25 minuten pauze is eigenlijk veel 
te kort. Wij hebben ervoor gekozen om eigen budget 
te stoppen in het aannemen van pleinwachten. Anders 
hebben leraren helemaal geen pauze. Voorheen 
waren er steeds verschillende overblijfmoeders in de 
pauze.  Deze vaste pleinwachten zijn steeds dezelfde 
gezichten en wij hebben ze zelf opgeleid. Dat geeft nu 
wel meer rust.’ AvdG
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Vanmorgen heb ik mijn dochter uitgezwaaid voor 
schoolkamp. Niet zomaar een kamp: het Hapskamp. 
Een gebeurtenis waar de leerlingen jarenlang naar toe 
leven: in groep 7 ga je op Hapskamp. Vernoemd naar een 
prehistorisch dorp in de buurt van Nijmegen. Dit dorp 
hebben ze nagebouwd in de bossen bij Apeldoorn. Maan-
denlang hebben de leerlingen zich hierop voorbereid: 
de geschiedenisles over de prehistorie werd in groep 6 
overgeslagen en in groep 7 behandeld. Tijdens handen-
arbeid werden een juten vest, een weefraam, een spintol, 
een aardenwerken drinkbeker en een amulet gemaakt. 
Allen opgesierd met hun eigen kampteken. Drie dagen 
terug naar de prehistorie. Het mooiste aan de paklijst 
vond mijn dochter de dingen die niet mee mochten: zeep, 
tandenborstel en tandpasta. Hoe echt kan het zijn? Dit 
vind ik nou projectmatig leren in optima forma. Niet alleen 
de kinderen, maar ook de ouders werden meegenomen 
in het prehistorisch enthousiasme. De klassenouders 
organiseerden op de verjaardag van de meester een 
bezoek aan het Archeon. Hier konden de kinderen alvast 
proeven aan het leven van toen. Vanmorgen kwamen alle 
kinderen op school met hun juten vest aan, amulet om 
en de juten rugzak op de rug. Klaar voor het grote avon-
tuur. Niet alleen de ouders, maar alle kinderen van de 
school stonden buiten om de kinderen van groep 7B uit te 
zwaaien. De kleuters van nu weten dat zij over 6 jaar ook 
aan de beurt zijn. Deze vorm van onderwijs geeft energie. 
Ook voor de leerkrachten. Er is zelfs een leerkracht van 
een andere groep die zijn compensatiedagen inzet om 
mee te gaan. Even geen taakbeleid of discussie over de 
40-urige werkweek op deze school. Zo leuk kan onderwijs 
zijn. En ik weet één ding zeker: ik kan mijn dochter alles 
vragen over de prehistorie. Dit vergeet zij nooit meer!  

Leuk onderwijs

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Als gevolg van de fusie van CNV Onderwijs met 
CNV Publieke Zaak tot CNV Connectief heeft de 
sector CNV Onderwijs een nieuwe bankrekening 
gekregen voor de contributie. Met ingang van 
heden verzoeken wij alle leden die de contributie 
zelf overmaken (bijvoorbeeld via internetbankie-
ren) voortaan het nieuwe IBAN NL78 RABO 0301 
7799 10, ten name van CNV Connectief te Utrecht 
te gebruiken. Vergeet bij internetbankieren of 
handmatige overschrijving niet het betalingsken-
merk en uw lidmaatschapsnummer te vermelden. 
Leden die per automatische incasso betalen 
hoeven niets te doen. De contributie zal automa-
tisch naar het nieuwe IBAN van de bond worden 
overgemaakt. Op uw bankafschrift zal het nieuwe 
IBAN en een nieuw incassant ID getoond worden. 
Het nieuwe incassant ID van CNV Connectief is 
NL41ZZZ623481670000.

‘Als je denkt dat het raar is, dan is het waar-
schijnlijk niet verplicht.’ Deze uitspraak deed 
hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold Jonk 
vorige week bij het webinar van de Onderwijs-
inspectie. Hij deed dit naar aanleiding van een 
vraag over de niet verplichte Drie Minuten Test. 
Voorafgaand aan en gedurende het webinar 
konden deelnemers vragen stellen aan de 
Onderwijsinspectie. Bij de beantwoording 
daarvan benadrukte Jonk steeds weer dat het 
er om gaat wat een school zelf wil bereiken en 
hoe de school dat voor elkaar krijgt. De Inspectie 
wil scholen daarbij een spiegel voorhouden. 
Scholen moeten het onderwijs vooral op een 
eigen manier vormgeven. Deze lijn is ook terug 
te vinden in de plannen voor het nieuwe waarde-
ringskader van de Inspectie per augustus 2016. 
Gevraagd naar de kenmerken van onderwijs-
kwaliteit stelde Jonk dat het van belang is dat 
de onderwijsvisie breed door het team wordt 
gedragen, dat deze gerelateerd is aan de onder-
wijspopulatie, dat de visie over de hele school 
gaat en dat de leerlingen actief betrokken zijn.  
Op scholen bestaan veel misverstanden over 
wat er allemaal wel en niet zou moeten van de 
Inspectie. Jonk gaf ruiterlijk toe dat de Inspectie 
hierover in het verleden kennelijk te weinig heeft 
gecommuniceerd. 

Wijziging bankrekening 
voor contributie

Onderwijsinspectie 
probeert misverstanden 
uit de wereld te helpen
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De Lerarenbeurs.
Beter voor de klas.

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

Multitasken 2.0

voortgezet onderwijs



11111111

Generatie Einstein, noemen marketing
specialisten Jeroen Boschma en Inez Groen 
jongeren van tegenwoordig in hun gelijkna
mige boek. Volgens dit duo bezit de jeugd 

van nu veel handige eigenschappen. Zo zouden ze 
slimmer zijn, volwassener en sneller. Een digital native, 
wordt zo’n jongere ook wel genoemd, die zich feilloos 
weet te redden in de snel veranderende wereld met 
nieuwe technologieën. ‘Ze kunnen hun werk in zo kort 
mogelijke tijd doen met zo min mogelijk rompslomp,’ 
schrijven Boschma en Groen. En: ‘Dankzij de overdaad 
aan mediainspanningen hebben ze geen enkel geduld 
meer met allerlei niet ter zake doende onzin – als de 
informatie niet heel snel en handig te vinden is, dan 
hoeft het niet meer.’ En hoe kun je beter snel en handig 
werken, dan door te multitasken? 

ZAPPEN
Dit is een vaardigheid waar jongeren enorm goed in 
zijn, aldus hoogleraar Educatie en Technologie aan de 
TU Delft Wim Veen. Wel bestrijdt hij meteen een vaak 
gehoorde mythe: ‘Het traditionele idee van multitas
ken, het tegelijk kunnen uitvoeren van taken, bestaat 
niet. Onze hersenen zijn daar gewoonweg niet geschikt 
voor.’ Hij zegt dat jongeren op een andere manier 
multitasken. ‘Ze kunnen razendsnel van taken wisselen 
en al deze bezigheden goed in de gaten houden en 
uitvoeren.’ De Homo Zappiëns, noemt Veen deze nieu
we generatie jongeren. ‘Ze maken bewuste keuzes in 
de enorme informatiestroom. Jongeren voelen enorm 
goed aan wanneer ze kunnen wegzappen en wanneer 
de informatie voor hen interessant is. Door dit zappen 
zullen ze delen informatie missen, maar ze selecteren 
precies wat belangrijk is.’  

NEGATIEVE BIJSMAAK
Het begrip multitasken heeft vaak een negatieve 
bijsmaak en dat vindt Veen spijtig. ‘Het zou gaan om 
oppervlakkig surfen en het tegengestelde zijn van ge
richte concentratie. Maar’, zegt hij, ‘mensen moeten in 

‘ Mens heeft nu kleinere 
aandachtsspanne dan 
goudvis’

Tijdens het maken van huiswerk even 
je Facebookstatus updaten, een 

mailtje tikken, muziek luisteren en een 
whatsappje sturen. Deze generatie 

leerlingen lijkt alles tegelijk te kunnen. 
Is dit ook zo en moeten docenten 

leren inspelen op deze veronderstelde 
nieuwe talenten? Of is leren zonder 

afleiding nog altijd het meest effectief?

de huidige samenleving, waarin netwerken belangrijk 
is, kunnen schakelen tussen taken en communicatie 
met anderen.’  Multitasken en focussen op een infor
matiestroom of activiteit staan volgens Veen dan ook 
niet tegenover elkaar. ‘Ze vullen elkaar juist aan; beide 
werken samen om de informatiestromen die moeten 
worden verwerkt te beheren.’ 

ONZIN
Veens uitspraken blijven inderdaad niet zonder kritiek. 
‘Deze Homo Zappiëns bestaat niet’, zegt bijvoorbeeld 
Paul Kirschner, hoogleraar Onderwijspsychologie aan 
de Open Universiteit. ‘Net zo min als de generatie Ein
stein en de digital native. Jongeren van tegenwoordig 
worden enorm veel gaven toegedicht die ze gewoon
weg niet hebben. Zo is het nu een hype om ze te leren 
hoe ze snel informatie op moeten zoeken, want iets 
onthouden zou niet meer nodig zijn. Dat is grote onzin, 
want je moet kunnen beoordelen of informatie juist en 

waardevol is. Wat je weet bepaalt wat je begrijpt van 
wat je leest of ziet en niet andersom. Er is enorm veel 
zin en onzin op het internet en daarom moet je wat 
context kennen om te weten welke informatie je kunt 
gebruiken.’ 

DE STROOPTEST
Snel van taak wisselen heeft geen goede invloed op het 
werk dat je doet, aldus Kirschner. Hij onderbouwt dit 
met een voorbeeld van een bekend Amerikaans onder
zoek uit de jaren dertig: de Strooptest, vernoemd naar 
psycholoog John Ridley Stroop. Hierbij moesten men
sen twee keer een woordenrijtje met kleurennamen 
oplezen. De eerste keer hadden de woorden precies 
de kleur van de betekenis: het woord ‘rood’ was ook in 
het rood afgedrukt, het woord ‘groen’ stond ook in het 
groen, enzovoort. Deze test ging de kandidaten mak
kelijk af. Daarna moesten ze een ander woordenrijtje 
lezen: ineens stond het woord ‘rood’ weergeven in de 
kleur groen en het woord ‘groen’ in de kleur blauw, en
zovoort. Het kostte de kandidaten nu twee keer zoveel 
tijd om ze goed op te lezen en ze maakten twee keer zo 
veel fouten. ‘Het probleem hierbij is dat de testkandi
daten moeten schakelen tussen twee cognitieve taken: 
de kleur verwerken en het woord lezen. Dit kunnen we 
dus blijkbaar slecht,’ legt Kirschner uit.

voortgezet onderwijs
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VERSTAND OP NUL
Veen zegt dat de docent zich zou moeten aanpas
sen aan het idee van de nieuwe leerling: de Homo 
Zappiëns en zijn talent voor schakelen tussen taken. 
‘Jongeren kunnen niet langer dan tien minuten naar 
iemands verhaal luisteren bijvoorbeeld. Als ze het niet 
meer interessant vinden dan zoomen ze uit en gaat het 
verstand op nul. Toch zijn er nog genoeg leraren die 
ellelange verhalen ophangen voor de klas. Zonde. Zo 
loop je veel kansen mis.’ Ook wat betreft het gebruik 
van een smartphone tijdens de les zouden meer lera
ren met hun tijd mee moeten gaan, aldus Veen. ‘Dit 
valt niet bij elke docent goed, terwijl leerlingen de tele
foon slim toepassen om snel problemen op te lossen.’ 
Heel nuttig dus juist? Niet altijd volgens Kirschner, die 
zegt dat docenten de volledige aandacht op mogen 
vragen van hun leerlingen. ‘Het is helemaal niet ou
derwets om te zeggen: ik ben nu aan het praten, dus 
de smartphone moet weg.’ Hij legt uit dat het wederom 
twee taken betreft, die niet tegelijk kunnen: typen en 
luisteren. 

KLAKKELOOS 
Dat is ook de reden waarom Kirschner leerlingen 
adviseert om niet mee te tikken met wat een docent 
zegt, maar om met de hand mee te schrijven. ‘Jonge
ren typen tegenwoordig net zo snel als dat de docent 
praat. Hierdoor luisteren ze niet meer goed naar wat 
er wordt gezegd, maar nemen ze klakkeloos over. Als 
een leerling met de hand meeschrijft, kan dat nooit zo 
snel als dat er wordt gepraat. Daardoor moet hij goed 

luisteren, selecteren wat belangrijk is, de informatie 
verwerken en slaat hij het beter op.’ Als de smartphone 
bewust geïntegreerd wordt in de didactiek, dan kan 
het wel in de klas, aldus Kirschner. ‘Zo kan je als biolo
gieleraar bijvoorbeeld jouw leerlingen zonkracht laten 
meten met apps op hun telefoon.’ 

GOUDVIS
Door het oneindige, snelle gewissel van taken zouden 
we ons niet meer lang achter elkaar kunnen con
centreren. Microsoft deed hier onlangs onderzoek 
naar en kwam met opmerkelijke cijfers: door het 
intensieve gebruik van digitale media hebben we een 
kleinere aandachtspanne dan een goudvis, aldus het 
computersoftwarebedrijf. Het deed onderzoek onder 
tweeduizend Canadezen, die vijftien jaar geleden nog 
een aandachtspanne van twaalf seconden hadden. 
Inmiddels is het teruggezakt naar acht seconden, 
een seconde korter dan dat van een goudvis. Dat 
verbaast Kirschner niets. ‘Het is niet alleen zo dat we 
niet kunnen multitasken, of goed van taken kunnen 
wisselen, het is ook nog eens heel slecht voor ons 
concentratievermogen,’ bevestigt hij. ‘Vooral jongeren 
lijken volgens onderzoekers van Stanford University 
in Californië niet meer in staat om irrelevante stimuli 
te negeren. Hoe meer ze multitasken, hoe slechter 
prikkels genegeerd kunnen worden. Een zorgelijk 
gegeven.’ 

WAANZINNIGE FOCUS
Veen ziet het anders: ‘Als kinderen een uitdagende 
leertaak maken die ze interessant vinden, hebben ze 
nog steeds een waanzinnige focus. Scholen zouden 
hiervoor alleen een aantal concrete dingen moeten 
veranderen: lessen van vijftig minuten zijn bijvoor
beeld veel te kort voor leerlingen om zich ergens op te 
storten.’ Met het concentratievermogen zit het volgens 
Veen dus wel goed, maar met de discipline om zich 
te concentreren vindt hij het slechter gesteld. ‘Leren 
moet nu echt leuk zijn én op maat, anders doen leer
lingen niet meer mee.’ Daar kan de school goed op in
spelen, zegt hij. ‘Dit kan door lessen te personaliseren 
en ze daardoor aantrekkelijk te maken voor jongeren.’
Echt multitasken blijkt een onmogelijke taak voor ons 
brein. Toch verschillen de meningen over multitasken 
2.0;  het wel of niet snel en goed kunnen wisselen van 
taken. Over één ding is in elk geval wel duidelijkheid: 
de leerling zelf denkt alles prima te kunnen combine
ren en zal waarschijnlijk tijdens het huiswerk blijven 
Whatsappen, muziek luisteren, emailen, even bellen 
met de buurjongen, Facebooken, … 

Tekst: Anouk van der Graaf  Illustraties: Esther van den Berg

Muziek tijdens opdrachten?
Mbo-docent Cor Klapwijk kreeg veel kritiek van 
collega’s na het schrijven van een column op de 
website van nrc.next. Hierin zei hij het prima te 
vinden dat zijn leerlingen naar muziek luisteren tij-
dens het zelfstandig maken van opdrachten. ‘Elke 
keer weer zie ik dat jongeren wel degelijk meer-
dere dingen tegelijk kunnen. Zonder oordopjes 
wordt de leerling afgeleid door ontelbare dingen’, 
schreef hij. Klopt dat? Deze taken zijn nog best 
wel te combineren, volgens Kirschner, mits het om 
achtergrondmuziek gaat. ‘Maar als de leerling zich 
op de tekst van de muziek gaat concentreren, dan 
kan hij of zij niet tegelijk een opdracht maken. Dit 
kan een leraar uiteraard niet controleren, net zo 
min als de leerling zelf.’  



column
Jan Bijstra

Effectiviteit
En weer verscheen er een onderzoek naar de effectiviteit van een schoolinterven-
tieprogramma op het gebied van sociaal gedrag. En weer vielen de resultaten niet 
echt mee. Ditmaal ging het om de Sta Sterk-training, een interventie die bedoeld 
is om de sociale weerbaarheid van kinderen te vergroten, zodat zij effectiever 
kunnen reageren op pestgedrag. Het onderzoek maakte deel uit van een recent 
verschenen proefschrift aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Natuurlijk, er werden 
wel wat effecten gevonden, maar een echt doorslaand succes was het nog niet. Het 
onderzoek richtte zich op de zogenaamde buitenstaanders: kinderen die zich niet 
bemoeien met een pestsituatie; zij zijn weliswaar tegen pesten, maar willen er niet 
bij betrokken raken. De training wist wel te bewerkstelligen dat buitenstaanders-

gedrag afnam, maar niet dat kinderen slachtoffers ook daadwerkelijk meer gingen 
helpen, of in termen van de onderzoeker, meer verdedigersgedrag lieten zien.
Het blijft een lastige klus om met interventieprogramma’s gedrag van mensen 
structureel te veranderen. Troost voor de ontwikkelaars van de Sta Sterk-training is 
dat hun programma hierin niet alleen staat. Ik heb de databank Effectieve Jeugdin-
terventies van het Nederlands Jeugd Instituut er eens bij gepakt en gekeken hoe het 
ervoor stond met dit type programma. De databank bevat interventieprogramma’s 
voor hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden die zijn beoordeeld door een 
onafhankelijke erkenningscommissie. Er zijn vier categorieën beoordeling: 
effectief volgens sterke aanwijzingen, effectief volgens goede 
aanwijzingen, effectief volgens eerste aanwijzingen en goed 
onderbouwd. 
Ik heb gezocht binnen de categorie ‘school’ en vervolgens 
programma’s geselecteerd die in algemene zin gericht zijn 
op sociaal gedrag, sociale vaardigheden, pesten en sociale 
competentie. Programma’s voor specifi eke doelgroepen 
zoals leerlingen met depressie, adhd of delinquent 
gedrag heb ik niet meegenomen en programma’s die niet 
bedoeld zijn om sociaal gedrag te veranderen – leren, 
sportbeoefening, middelengebruik - uiteraard ook niet. 
Ik kom dan uit op 18 programma’s waaronder bekende 
programma’s als KiVa, Leefstijl, Taakspel en Schoolwide 
Positive Behavior Support (SWPBS).
Wat blijkt dan? Van de 18 programma’s komen 14 
voorlopig nog niet verder dan het laagste beoordeling-
sniveau: goed onderbouwd. Drie programma’s – Alles 
kidzzz, Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD) 
en Kanjertraining –  scoren ‘effectief volgens goede 
aanwijzingen’ en alleen Taakspel behaalt de hoogste 
beoordeling ‘effectief volgens sterke aanwijzingen’.
Het is belangrijk om vast te stellen dat alle 18  goed 
onderbouwd zijn. We mogen er van uitgaan dat er 
in de basis niets mis is met deze programma’s. 
Omdat het bereiken van grote effecten voorlopig nog 
achterwege blijft, is echter het verstandig om bij 
introductie van een programma in school niet al te 
hoge verwachtingen te hebben.

Het is verstandig om bij de introductie van een
interventieprogramma (voorlopig) niet al te hoge
verwachtingen te hebben
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Na een schooljaar passend onderwijs:

maar kúnnen niet alles’‘We wíllen alles,
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Na bijna een schooljaar passend 
onderwijs is het tijd om de balans op te 

maken: de Tweede Kamer deed dat deze 
week in een hoorzitting en eind juni in een 

overleg, Schooljournaal doet nu al een 
rondje: ‘Passend onderwijs was voor mij 
niet nieuw’, ‘We kunnen niet alles’ en ‘Er 
moeten meer handen in de klas komen’.

Passend onderwijs was voor mij niet nieuw’, zegt 
intern begeleider Froukje van Eerde. ‘Toen ik net 
twee jaar aan het werk was, kreeg ik in 1991 mijn 
eerste kleuter met Downsyndroom in de groep 

en ik vond dat niet meer dan normaal. Ouders hebben ons 
altijd al de vraag gesteld om hun kind zo goed mogelijk 
onderwijs te geven, met alle speciale behoeften die daar 
al dan niet bij horen. En dat heet sinds dit schooljaar pas
send onderwijs.’  Ze werkt als intern begeleider op twee 
basisscholen in Winterswijk, de ene met 48 leerlingen, de 
andere met 119 leerlingen. ‘De kleine school is heel ver in 
het bieden van passend onderwijs, waarschijnlijk omdat 
we altijd al erg gewend waren aan het omgaan met ver
schillen in combinatiegroepen. Op de andere school zijn 
we aan het groeien richting passend onderwijs. Het komt 
steeds meer in ons systeem.’ 

NIET ALLES
De twee scholen in Winterswijk zijn koppelscholen: ze de
len dezelfde directeur en wisselen expertise uit. ‘Zo blijft 
er niet snel een hulpvraag onbeantwoord. We hebben nu 
ook veel jonge mensen die master SEN doen en zo toege
rust raken voor kinderen met speciale behoeften. Want 
passend onderwijs vraagt wel veel van mensen hoor’, zegt 
Van Eerde. ‘Het vraagt ook om voortdurende ontwikkeling 
en professionalisering. En om een open houding en leren 
van elkaar. Hier op school nodigen we in de teamverga
deringen af en toe een expert uit, laatst bijvoorbeeld over 
selectief mutisme of hechtingsproblemen. Ik vind dat een 
directie de verantwoordelijkheid heeft om het team op 
dit punt te betrekken en te stimuleren. Je kunt niet meer 
werken zoals tien jaar geleden! Maar ook in deze teams, 
met veel betrokkenheid en gedrevenheid, is na een dag 
nog wel eens wat frustratie te merken: had ik maar dit of 
had ik maar dat. Dat zit een beetje in onderwijsmensen. 
Maar soms moet je accepteren dat wat je geeft genoeg is. 
We kunnen niet alles.’ 

EXTRA HANDEN
Ook Lijnie Speijer, leerkracht groep 7 van basisschool CNS 
De Nieuwe Weg in Oostvoorne, voelt niet veel verschil tus
sen dit schooljaar en voorgaande schooljaren. ‘We hebben 
namelijk al een paar jaar een aantal kinderen op school 
die te kampen hebben met handicaps of leer of gedrags
problemen. Zo hebben we in groep 2 een meisje met een 
aangeboden longziekte die een zuurstoffl  es draagt en 

continu een begeleider bij zich heeft in de klas. En in mijn 
groep zit een leerling die bij de geboorte zuurstofgebrek 
heeft gehad en daardoor kampt met spasmes, motorische 
problemen en een niet optimaal gezichts en concentra
tievermogen. Daarnaast heb ik een leerling met Asperger 
en een jongen met zware dyslectie. Ik moet eerlijk zeggen 
dat dat op een groep van 30 leerlingen best zwaar is. Een 
paar uur extra handen in de klas zou echt heel welkom 
zijn! Nu ben ik vaak afhankelijk van een behulpzame 
ouder. Elke nieuwe aanmelding van een leerling met zorg
behoeften wordt besproken met het team. Kunnen we het 
aan? Tot nu toe gaat het goed en gaan we er vol voor. Maar 
we moeten onze eigen grenzen en die van de groep wel in 
de gaten houden.’ 

TE GROOT
Op het Vincent van Gogh (vmbo/havo/vwo) in Beilen gaat 
het volgens Kleis Lageveen, docent science en techniek, 
goed met passend onderwijs. Er is een Zorg Advies Team, 
externe specialisten en intern begeleiders, een orthope
dagoog en zorgcoordinatoren. Hij heeft ook eens om zich 
heen gevraagd op school en vertelt: ‘Wij merken eigenlijk 
niet zo veel verandering sinds de invoering van passend 
onderwijs. Doordat wij altijd leerlingen al naar niveau 
indeelden, valt het met de verschillen in de klas wel mee. 
In het basisonderwijs is dat toch anders. Ik denk dat we 
iets meer leerlingen met zorgbehoeften binnen krijgen en 
houden dan voorheen. Maar er moeten wel middelen bij, 
want de klassen zijn eigenlijk te groot om goed aandacht 
te kunnen besteden aan elke leerling. Ik zou ook graag wat 
meer vrijgestelde uren voor mentoraat hebben, zodat we 
meer kunnen luisteren naar en praten met leerlingen.’  

FRUSTRATIE
Ook goed gaat het op basisschool Het Kompas in Maars
sen. Karen Mommers werkt daar als intern begeleider 
en is lid van de stuurgroep Passend onderwijs van CNV 
Onderwijs. ‘Wij doen eigenlijk al jaren niet anders dan 
kinderen alle mogelijkheden en kansen bieden die er zijn 
en als het echt niet lukt grenzen aangeven.’ Als lid van de 
stuurgroep hoort ze veel verhalen uit het land. ‘Reguliere 
scholen gaan langer door met een kind en trekken meer 
uit de kast. De leerlingen die uiteindelijk toch worden 
doorverwezen naar het sbo hebben dan ook zwaardere 
problematiek dan voorheen. Regionaal zien we wel 
enorme verschillen: in de ene regio krimpt het sbo, in de 
andere groeit het juist.’ 
Mommers sprak afgelopen dinsdag over haar ervaringen 
tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. ‘Ik merk dat 
er frustraties zijn bij leraren. Je doet er alles aan, maar toch 
houd je het gevoel dat het niet genoeg is, dat je kinderen 
te kort doet. Je wilt wel alles, maar je kunt niet alles. Er 
moeten meer handen in de school komen. Het is namelijk 
wel een hele zware opgave, kinderen met zorgbehoeften 
passend onderwijs bieden en oog blijven houden voor de 
andere kinderen. Voor de vraag die er is, is er simpelweg te 
weinig formatie in de school.’ 

‘
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Correctie centraal examen blijft struikelblok

‘ Docenten worden als   
    nakijkmachines 
behandeld’

voortgezet onderwijs
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Deze maatregel haalt alle plezier en moti
vatie bij het corrigeren van examens weg 
en straalt wantrouwen naar docenten 
uit’, aldus Antoon Boks, natuurkunde

docent op De Thorbecke Scholengemeenschap in 
Zwolle. Zijn digitale petitie was bij het maken van dit 
nummer al ruim zevenduizend keer getekend, elke 
paar minuten komt er een virtuele handtekening bij. 
De ergernis zit hoog bij hem en zijn collega’s en dat is 
terug te zien in de reacties onder een online NRCco
lumn over het onderwerp: ‘De leraar wordt in de 
nieuwe methode behandeld als nakijkmachine’, ‘Wat 
een vertrouwen krijgen hardwerkende Nederlandse 
leraren hier van hun staatssecretaris van Onderwijs!’ 
en ‘Wat Dekker doet is niet netjes, namelijk iedereen 
verdacht maken’. De docenten reageren hiermee op 
de brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede 
Kamer, met het besluit om de nakijkmethode bij het 
centraal examen aan te passen. Nu kijkt de eigen 
docent de toetsen van zijn leerlingen na voordat een 
onafhankelijke collega van een andere school er een 
tweede blik op werpt. Dekker ziet dit graag omge
keerd. Zijn woordvoerder benadrukt dat de aanpaste 
nakijkmethode niet in één keer wordt doorgevoerd. 
‘Het is een landelijke testperiode van twee jaar, niet 
de finale beslissing.’ Maar Boks ziet een verlies in 
werkmotivatie door de nieuwe regel: ‘Twee jaar is wel 
een erg lange toetsing. Je wilt als docent de toetsen 
van je eigen leerlingen zo snel mogelijk zelf nakijken. 
Je bent namelijk lang bezig met de voorbereiding van 
je klassen op de examens en bent bij je leerlingen 
betrokken.’ 

OVER ÉÉN KAM
Dit is dan ook meteen het probleem volgens Dekker, 
die de nieuwe methode instelt om begunstiging te 
voorkomen. Hij baseert de beslissing op advies van 
de VOraad, die zegt dat de nieuwe methode leidt 
tot zorgvuldiger nakijkwerk. Het voorstel kwam na 
een onderzoek van Cito in 2013, waaruit bleek dat de 
tweede corrector de examens zelden helemaal na

Duizenden docenten tekenden een petitie tegen de wijziging, 
maar toch gaat het plan door: vanaf 2016 zal eerst een docent 
van een andere school de centrale examens in het voortgezet 
onderwijs beoordelen en dan pas de ‘eigen’ docent. Dat is 
nodig omdat de eigen docent bevooroordeeld kan zijn, aldus 
staatssecretaris Dekker. Docenten en CNV Onderwijs zien een 
andere oorzaak van de nakijkslordigheid: ‘Tijdsdruk’.

kijkt. Hierop volgde een aantal pilots op tien scholen 
met 39 docenten. Boks vindt dat de communica
tie en de veldraadpleging rondom deze maatregel 
minimaal is geweest. ‘De pilot is vanuit de VOraad, 

een werkgeversorganisatie, uitgevoerd op te weinig 
scholen onder een klein groepje docenten en die 
waren ook niet laaiend enthousiast. Toch worden we 
nu allemaal over één kam geschoren. Wij denken als 
docenten graag oplossingsgericht mee, maar die kans 
hebben we niet gekregen.’ Boks geeft toe dat hij bij 
het nakijken van de examens van zijn eigen klas bij 
twijfelgevallen geregeld in het voordeel van zijn leer
ling beoordeelt. ‘Hier maak ik dan een discussiepunt 
van voor de corrector die mijn nakijkwerk checkt. Als 
deze het niet eens is met die punten, dan worden ze 
alsnog verbeterd.’ 

SLORDIGHEID
Maar de invloed van de tweede corrector wordt 
in het onderzoek van Cito te klein bevonden om 
begunstiging door de eerste nakijker te voorkomen. 
In zijn brief aan de Kamer beschrijft Dekker dat de 
nieuwe eerste corrector (de onafhankelijke docent) 
straks geen houvast meer heeft aan de nakijkresul
taten van de eigen docent en dat deze daarom alles 
zal nakijken. De tweede corrector (de eigen docent) 
doet een zorgvuldige eindcontrole, omdat het om de 
eigen leerlingen gaat, schrijft hij. Maar de slordigheid 
van de tweede corrector lijkt in de praktijk te blijven 

voortgezet onderwijs
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‘Deze maatregel haalt alle 
plezier en motivatie bij het 
corrigeren van examens weg’
Antoon Boks, 
natuurkundedocent
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bestaan als er niets wordt gedaan aan de werkdruk 
van correctoren. Dat zegt ook wiskundedocent Ger 
Goessens, die les geeft aan havo en vwoklassen 
op een school in de Randstad. Hij zegt het als eerste 
corrector bijna onmogelijk te vinden zijn werk op 

tijd door te sturen naar de tweede corrector. ‘Al mijn 
taken lopen door. 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.’ Aan
sluitend op de uitslag van het Citoonderzoek zegt 
Goessens in zijn taak als tweede corrector niet de eni
ge te zijn die zelden tijd heeft om de toetsen helemaal 
na te kijken en dit komt volgens hem doordat het te 
laat binnenkomt. ‘Ik neem het mijn collega’s ook niet 
kwalijk dat ik het laat ontvang, het is gewoon niet te 
doen.’ Natuurkundeleraar Boks benadrukt daarbij dat 
er veel verschil in nakijktijd is tussen de vakken. ‘Dat 
scheelt soms tientallen uren.’ 

WERKDRUK ONDERSCHAT
Dekkers woordvoerder twijfelt of de tijdsdruk het 
grootste probleem is waardoor de tweede corrector 
vaak niet zorgvuldig nakijkt. ‘Het nakijkwerk van de 
tweede corrector vraagt in het oude model de nodige 
discipline. De docent heeft net het werk van de eigen 
leerlingen nagekeken, wat een stuk interessanter 
is, want hij is erbij betrokken geweest. Vervolgens 
komt de tweede stapel correctiewerk aan de orde. 
Misschien vinden docenten het lastig om knelpunten 
te bespreken met hun collega, de eerste corrector. 
Dit kan ook de reden zijn dat de tweede controle 
niet goed gebeurt.’ Feit is dat er nog meer tijdsdruk 
komt voor de correctoren, omdat het examenwerk in 
de nieuwe methode eerst moet worden gekopieerd. 
De nieuwe eerste corrector krijgt het werk daardoor 
later binnen en verliest nakijktijd. Voorzitter van CNV 
Onderwijs Joany Krijt vindt dat de werkdruk onder
schat wordt. ‘Zolang hier niets aan wordt gedaan 
is de nieuwe methode geen oplossing. Docenten 
moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te 
doen.’  Staatssecretaris Dekker zegt op dit moment de 
opties te bekijken voor een aangepast rooster, maar 
hier kleven volgens zijn woordvoerder ook nadelen 
aan. ‘Eerder eindexamen doen snoept onderwijstijd 
af. Een langere nakijktijd heeft daarbij bijvoorbeeld 
ook effect op de herexamens, waar dan weer minder 
leertijd voor komt.’

TABOE
In veel andere Europese landen, zoals Ierland, 
Frankrijk, Luxemburg en Malta, wordt het nakijk
werk alleen uitbesteed aan examinatoren buiten de 
school. Goessens ziet zo’n objectieve nakijker wel 
zitten, maar dit is nog taboe bij Nederlandse scholen, 
zegt hij. ‘De slager keurt hier zijn eigen vlees, dat kan 
nooit goed zijn. Wat mij betreft zou de eerste correc
tor “oude stijl” helemaal afgeschaft mogen worden. 
Slimmer zou zijn om één onbevooroordeelde 
docent de examens na te laten kijken.’ Hij vergelijkt 
zijn voorstel met een rijexamen: ‘Je krijgt les van je 
rijinstructeur, maar het examen wordt getoetst door 
iemand anders, de examinator. Dat zorgt voor een 
onafhankelijke beoordeling.’ Hij valt even stil: ‘Mijn 
collega’s zouden steigeren als ze me hoorden.’ Krijt 
benadrukt dat het vooral goed is dat er met deze test 
wordt gezocht naar een systeem dat een legitimatie 
is naar buiten, voor als er vragen worden gesteld 
over de betrouwbaarheid van het nakijkwerk. ‘Maar 
alleen een onafhankelijke corrector de correctie 
laten doen is geen goed idee, want onze docenten 
zijn goed opgeleid en kunnen dat zelf het beste. Er 
moet uitgegaan worden van de professionaliteit van 
de leraren.’  

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto’s: ANP en Wilbert van Woensel

‘De slager keurt in Nederland zijn 
eigen vlees, dat kan nooit goed zijn’

Ger Goessens, wiskundedocent
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Marlies Sietsma

‘Maar’ een 
kaderleerling?
‘Wat betekent pee-aa-nuts?’ Met vijf leerlingen en een collega 
zit ik in een restaurant in Estland. De komende dagen zullen 
de meiden Hasselt vertegenwoordigen tijdens de Hanzedagen. 
Voordat het spektakel losbarst, eten we met elkaar nog iets in 
een restaurant, waar de menukaart in het Engels geschreven is. 
Vanaf de zijlijn kijk ik hoe de leerlingen elkaar helpen met het 
vertalen van de gerechten. Vier dagen zullen deze vijf meiden 
optrekken met andere Nederlandse en buitenlandse jongeren 
en een speciaal Youth-Hanzeprogramma volgen. Het is inte-
ressant om te zien hoe de onderlinge verhoudingen zijn tijdens 
deze dagen. Waar de havo/vwo-leerlingen meer gericht zijn op 
het lezen van boeken en het discussiëren met elkaar, zie je dat 
de leerlingen van kader en tl meer gericht zijn op het omgaan 
met elkaar. Ze kletsen soms aan een stuk door met iedereen 
die ze tegenkomen. Zoals ook in de samenleving regelmatig 

denigrerend wordt gedaan over mensen die lager zijn opgeleid, 
zo werd dit ook met enige regelmaat gedaan tijdens deze dagen. 
Of onze meiden, die voornamelijk kader en tl volgen,  dit erg 
vonden? Zeker niet! Ze zijn tevreden met hun schoolprestaties 
en weten dat ze er wel komen, ook al duurt het misschien een 
paar jaartjes langer. Het goed in je vel zitten gaat boven het 
papiertje dat ze halen, prachtig om te zien! Het is absurd om te 
denken dat mensen die een hogere opleiding gevolgd hebben, 
zich beter voelen dan de mensen die mbo hebben gedaan. Nog 
belachelijker is dat dit wordt gevoed door docenten en professo-
ren in het voortgezet onderwijs, het hbo en op de universiteit. De 
mbo’ers doen er regelmatig alleen toe als de klusjes geklaard 
moeten worden die hoger opgeleiden niet willen doen. 
Na een week Estland, zitten we in het vliegtuig naar huis. Terwijl 
de meiden liggen te slapen, overdenk ik de gebeurtenissen van 
de afgelopen dagen nog eens. Wat een meerwaarde heeft het 
om met leerlingen die verschillende niveaus volgen op pad te 
gaan. Aan het begin van de week werd er door een havoleerling 
nog opgemerkt dat kader niet oké was, maar dat deze leerling 
vast wel een leuk karakter had. Nu wordt er gezegd dat ze 
veel van elkaar hebben geleerd, zowel in het sociale als in 
het beheersen van de Engelse taal. Het resultaat is een groep 
Nederlandse jongeren die met elkaar gaat eten, waarbij de 
vwo-leerling de anderen de oren van het hoofd afkletst en de 
kaderleerling zelf een menu bestelt in het Engels. Toch niet zo 
gek hè, die kaderleerlingen! 

Ze weten dat ze er wel komen, ook 
al duurt het misschien een paar 
jaartjes langer
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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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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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

mensen met een extra AOW-gat wordt 
opgezadeld. Na 2021 gaat de AOW-leef-
tijd, afhankelijk van de ontwikkeling 
van de levensverwachting, nog verder 
omhoog in stappen van 3 maanden. 
Dit moet telkens vijf jaar van tevoren 
duidelijk zijn. Vóór 1 januari 2017 valt dus 
de beslissing of de AOW-leeftijd al in 2022 
naar 67 jaar en 3 maanden moet.

ten. De werkgever ontvangt subsidie om 
de studerende leraar verlof te verlenen. 
Per onderwijssector en opleidingsniveau is 
een maximum aan verlofuren vastgesteld. 
Uitgebreide informatie is te vinden op  
www.delerarenbeurs.nl.

Alle protesten van het CNV hebben niet 
kunnen voorkomen dat ook de Eerste 
Kamer in ruime meerderheid heeft inge-
stemd met het versneld verhogen van de 
AOW-leeftijd. Daarmee is deze onzalige 
maatregel helaas definitief geworden. Dit 
betekent dat de AOW-leeftijd van 2016 tot 
en met 2018 in jaarlijkse stappen van 3 
maanden omhoog gaat. En van 2019 tot 

Tot en met 30 juni 2015 kunnen leraren 
nog een Lerarenbeurs aanvragen voor een 
master- of bachelorstudie. Zowel leraren 
in het primair en voortgezet onderwijs 
als in het middelbaar en hoger beroeps-
onderwijs kunnen gebruikmaken van de 

en met 2021 in stappen van 4 maanden. 
Hierdoor komt de AOW-leeftijd al in 
2021 op 67 jaar. Zie het schema hieron-
der/-naast. Het CNV is mordicus tegen de 
versnelde verhoging. De vakcentrale vindt 
dat het kabinet eerst de jeugdwerkloos-
heid en de werkloosheid onder oudere 
werknemers zou moeten aanpakken. Ook 
hekelt het CNV het dat een grote groep 

regeling. De leraar bepaalt zelf voor welke 
opleiding hij of zij de Lerarenbeurs inzet. 
Wel moet de studie zijn opgenomen in het 
CROHO-register. De beurs bestaat uit twee 
subsidies. De leraar ontvangt subsidie voor 
studiekosten, studiemiddelen en reiskos-

Versnelde verhoging AOW-leeftijd 
definitief

Lerarenbeurs deze maand  
nog aan te vragen

 AOW-LEEFTIJD  BETREFT PERSONEN GEBOREN:

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

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

2018  66 na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953

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

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

2021 67 na 30 april 1954 en voor januari 1955
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Invoering continurooster:
advies of instemming?

De invoering van het continurooster leidt tot wijziging van 
de onderwijstijd. Dat betekent dat de oudergeleding van 
de MR instemmingsbevoegd is bij de invoering. En dat 
niet alleen. Artikel 15, lid 3 van de Wet Medezeggenschap 
Scholen (WMS) stelt dat de directie ook alle betrokken 
ouders moet raadplegen. De wijze waarop vermeldt de 
wet niet. Maar duidelijk is dat slechts informeren niet 

genoeg is. Ouders moeten hun stem kunnen uitbrengen. 
Ook zegt de WMS niets over het percentage instemmers. 
De oudergeleding van de MR doet er wijs aan om eerst 
de uitslag van de raadpleging af te wachten alvorens het 
instemmingsverzoek te beantwoorden. Uiteraard komt 
daarna de personeelsgeleding in beeld. De werktijdenre-
geling en het taakbeleid zullen immers ook wijzigen.

Invoering continurooster:
advies of instemming?

Invoering continurooster:
advies of instemming?

Invoering continurooster:

genoeg is. Ouders moeten hun stem kunnen uitbrengen. 
Ook zegt de WMS niets over het percentage instemmers. 
De oudergeleding van de MR doet er wijs aan om eerst 

instemmingsverzoek te beantwoorden. Uiteraard komt 
daarna de personeelsgeleding in beeld. De werktijdenre-
geling en het taakbeleid zullen immers ook wijzigen.

Vraag antwoord
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Aanmelding kan via www.abp.nl of via 
de link in het nieuwsbericht van 9 juni 
op www.cnvo.nl. Later dit jaar komen 
onderwerpen als met pensioen gaan, 
arbeidsongeschiktheid en ABP Nabe-
staandenPensioen aan bod. 

Op een interactieve manier geïnfor-
meerd worden over uw pensioen. Dat 
is de insteek van een nieuwe reeks 
webinars die ABP heeft gepland voor 
2015 en 2016. In deze via computer 
of tablet te volgen live-uitzendingen 

Ruim 500 werknemers van de Kennis-
centra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven 
(KBB) gaan per 1 augustus 2015 over 
naar de stichting Samenwerking 
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). 
Begin deze maand heeft overleg 
plaatsgevonden tussen SBB en de 
vakorganisaties over de harmonisatie 
van de verschillende arbeidsvoorwaar-
denregelingen. Daar is geconcludeerd 

kunnen vragen gesteld worden aan 
een pensioendeskundige. Het eerste 
webinar is op woendag 24 juni en 
begint om 20.30 uur. Dit webinar gaat 
over de keuzes die er zijn voor eerder 
of gedeeltelijk stoppen met werken. 

dat er eerst helderheid moet komen 
rond een aantal signalen uit het 
veld die met deze harmonisatie 
samenhangen, voordat er concrete 
afspraken kunnen worden gemaakt. 
Het formele cao-overleg zal na de 
zomervakantie worden voortgezet. 
Het is de bedoeling dat er vóór 
1 januari 2016 een akkoord tot 
stand komt.

Stel uw pensioenvragen tijdens 
 webinars van ABP

Overgang van KBB naar SBB
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primair onderwijs

Puur gastheerschap, voel je welkom op onze 
school. Die boodschap willen wij uitdragen aan 
leerlingen van de kleuterklassen en hun ouders 
met onze tussendemiddagbezoekjes aan 

huis.’ Patrick KortSpoelman, directeur van basisschool 
De Regenboog in Nootdorp, vindt het belangrijk om in 
groep 1/2 een goede band met de ouders en hun kind(e
ren) op te bouwen. ‘Het is bijna een pijler bij ons. Behal
ve dat kleuters uitkijken naar dit soort bezoekjes, kan het 
later ook helpen in situaties waarin ouders bijvoorbeeld 
ontevreden zijn over een rapport of advies.’ Het gaat 
KortSpoelman er niet om dat hij ouders betrapt op fou
ten in de opvoeding. ‘Het kan bij de ene ouder blinkend 
schoon zijn, maar misschien wat afstandelijk, terwijl 
het bij een ander gezin heel rommelig is, maar wel erg 
hartelijk. Hierover hebben wij als school natuurlijk geen 
waardeoordeel. Als wij zouden signaleren dat leerlingen 
regelmatig zonder ontbijt, onverzorgd of met blauwe 
plekken op school komen, schakelen we uiteraard het 
schoolmaatschappelijk werk in.’ 
Op zijn eerste school, jenaplanschool De Grote Beer in 
de Haagse wijk Moerwijk, was huisbezoek, ook in de 
hogere klassen, de standaard. ‘Het was een wijk, met 
achterstandsproblematiek. Dan kan het voor een gerich
te aanpak van leerlingen handig zijn om te weten wat 
zich achter de voordeur afspeelt. Voor de bovenbouw op 
deze school levert het te weinig op als je het afzet tegen 

Huisbezoeken van leraren moeten weer 
terug op de agenda van scholen. Die 

oproep deed voorzitter Wim Kuiper van 
de vereniging voor christelijk onderwijs 

Verus onlangs in De Telegraaf. ’Het hoort 
bij hun maatschappelijke opdracht om 

zich vanuit betrokkenheid te verdiepen 
in de huiselijke leefwereld van de 

kinderen.’ Het draagt volgens hem bij aan 
het versterken van de onderlinge band, 
zorgelijke thuissituaties kunnen zo tijdig 

worden gesignaleerd.

maar ook tijdrovendHuisbezoek belangrijk, 

de tijd die ermee gemoeid is. Het is organisatorisch ook 
bijna niet in te passen in de normjaartaak. En daarbij is 
de werkdruk al hoog genoeg.’  
 
RONDLEIDING
‘Ik ga bij ouderbezoek altijd direct met het kind mee 
naar huis. Terwijl de ouders de lunch voorbereiden 

Wim Kuiper: ‘Huisbezoek effectief’
Hoewel hij zich niet kan herinneren dat een van 
zijn leraren ooit bij hem thuis is geweest, hield 
Wim Kuiper, voorzitter van de Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs Veres (vertegenwoordi-
ger van scholen voor  protestants-christelijk 
en katholiek onderwijs) in De Telegraaf een 
pleidooi voor de terugkeer van het huisbezoek 
door leraren aan hun leerlingen. Volgens hem 
hebben rendement en meetbaarheid in het 
onderwijs de overhand gekregen en zijn essen-
tiële zaken zoals aandacht voor de thuissituatie 
van leerlingen verdrongen. Hij beseft dat de 
bezoeken belastend kunnen zijn voor de leer-
krachten, maar vindt ze wel effectief, ‘omdat de 
school een beter beeld krijgt van de leerling en 
dat is winst voor beiden.’ 

‘
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Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs

laat hun zoon of dochter trots hun kamer zien en ge
ven meteen een rondleiding door het hele huis’, lacht 
Lisanne Hensen, leerkracht groep 1/2 op basisschool De 
Regenboog. ‘Ouders vinden dat doortastende van hun 
kind niet altijd prettig, maar je krijgt zo wel een goede 
indruk. Tijdens het eten praat ik met de vader of moeder 
of beiden over de opvoeding en daarna is er nog even 
tijd voor hun kind, spelen we een spelletje of kijken een 
filmpje. Ik steek altijd veel van die bezoekjes op. Aan 
ouders zie je hoe het kind is. Vooral bij huisbezoek zie ik 
waar bepaald gedrag vandaan komt. Zo was ik gisteren 
bij een heel religieus gezin. De moeder vertelde dat ze 
veel naar de kerk gaan en vaak bidden. Ze let er ook heel 
streng op dat schoenen bij de huisdeur uitgaan en dat 
haar kinderen hun handen wassen. Mijn bezoek van 
vandaag was juist weer heel informeel.’ Volgens Hensen 
veranderen haar conclusies niet ineens in groep 3 en 4. 
‘Een leerling zit acht jaar op school. We communiceren 
in die periode voldoende met de ouders. Het contact is 
zo  vanzelfsprekend.‘

KEUZES MAKEN
‘Het kost veel tijd, toch vinden wij het als team heel  
belangrijk om in het kader van ouderbetrokkenheid leer
lingen van de kleuterklassen thuis te bezoeken. Ouders 

geven ook aan dat als waardevol te beschouwen, maar 
het vergt wel veel van mijn leerkrachten.’ Wat Annette 
van Uden, directeur van de Johannesschool in Pijnacker, 
betreft blijft huisbezoek beperkt tot groep 1/2. ‘We zijn 
een dorpsschool. De contacten met de ouders zijn  al 
intensief. Bovendien kom je door broertjes en zusjes toch 
al vaker dan een keer bij gezin. Voor de hogere klassen 
vind ik het daarom niet noodzakelijk. Dat kost te veel tijd 
en energie. We moeten keuzes maken.’ 
‘Bezoek aan huis geeft ons een logistiek probleem. Wij 
hebben 750 leerlingen. Voordat je alleen al de acht groe
pen 1/2 hebt ingepland is het schooljaar voorbij. Daarom 
doen wij het niet’, zegt Marcel Prins, directeur van de  
St. Jozefschool in Nootdorp. ‘Het is leuk als een kind 
trots zijn kamer laat zien en het verstevigt zeker de band, 
maar we zien de ouders al zo vaak. Voor het speciaal 
onderwijs, waar ik hiervoor gewerkt heb, heeft het wel 
zin. Veel ouders komen daar niet naar school, omdat de 
afstanden voor hen te groot zijn.’
Prins vindt het ouderbezoek het zoveelste verzoek dat 
over de schutting van het onderwijs wordt gegooid. ‘De 
werkdruk is hoog. Het besef van wat een leerkracht te
genwoordig allemaal op zijn bordje krijgt ontbreekt. We 
zijn partners in de opvoeding, maar wel met een eigen 
verantwoordelijkheid.’ 

‘Aan ouders merk je hoe het kind is. Vooral bij huisbezoek zie ik waar 
bepaald gedrag vandaan komt.’
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Wet Onderwijstijd biedt mogelijkheden voor 
werkdrukverlaging 

‘ Docenten willen 
gewoon heel veel!’ 

voortgezet onderwijs
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Het voortgezet onderwijs heeft over het 
algemeen niet veel last van regeldruk van
uit Den Haag, maar meer van dingen die 
scholen zichzelf opleggen’, zegt rectorbe

stuurder Berend Buddingh. ‘Daar is iets aan te doen. 
En dat moet ook, want docenten ervaren een hoge 
werkdruk. Ik zie manieren om die werkdruk te ver
lagen, maar de keuzes worden uiteindelijk gemaakt 
door de locatiedirecteuren en de teams. Zij gaan 
over het primaire proces, niet ik.’ Maar ideeën heeft 
hij wel. ‘Ik vraag me wel eens af waarom we zo veel 
toetsen. Zijn er echt zoveel toetsperiodes nodig, met 
alle bijbehorende werkdruk van correcties vandien? 
Het is een vorm van zelf opgelegde werkdruk, want 
niemand schrijft ons dat voor. Volgens mij is dat een 
kwestie van anders organiseren en loslaten.’ Lachend: 
‘Maar ik loop af en toe wat voor de troepen uit.’  

RUISVRIJ
Ook de wet Onderwijstijd biedt volgens Buddingh 
mogelijkheden. ‘Je kunt denken aan het spreiden of 
versnipperen van vakantiedagen over het schooljaar 
heen. Ik zie in deze examentijd bepaalde docenten 
echt bijna bezwijken onder de enorme puist correc
tiewerk. Zet dan wat vrije dagen in of compenseer 
bepaalde docenten voor het extra werk.’ Hij wil verder 
van een 50minuten naar een 45minutenrooster 
en de docenten houden op de huidige 25 lessen per 
week. ‘Door de vrijvallende 5 minuten per les creëer 
je meer rust en ruimte voor de docent, die hij kan 
inzetten voor voorbereiding, correctie of begeleiding. 
Dat komt de kwaliteit van zijn lessen ten goede denk 
ik en daar gaat het om, niet om het aantal minuten.’ 
Budding wil ook dat er eens kritisch gekeken wordt 
naar het aantal buitenschoolse activiteiten en excur
sies. ‘Niemand verplicht ons tot het enorme aantal 
excursies dat we nu organiseren. Dat doen docenten 
allemaal uit zichzelf, vanuit hun eigen enthousiasme 
en betrokkenheid en met een onderwijskundig doel. 
Een speciale transitiecommissie heeft geadviseerd 
het schooljaar rustiger te maken: plan nou eens zes
tien van de veertig weken ruisvrij in, waarin er niets 

‘Ik moet docenten wel eens 
afremmen omdat ze te 
veel willen’

‘Waarom toetsen we eigenlijk zo veel en 
gaan we zo vaak op excursie?’ vraagt Berend 

Budding zich af. Hij is rector-bestuurder van het 
Schoonhovens College (1.500 leerlingen op twee 

locaties) en wil iets doen aan de hoge werkdruk 
voor docenten. Hij ziet mogelijkheden, maar 

weet dat het niet zo eenvoudig ligt. Docenten 
willen veel en zijn ambitieus. MR-voorzitter 

Michael Vlasblom: ‘Het zit in ons: meer doen dan 
wat van je gevraagd wordt.’ 

anders gebeurt dan lessen geven. Nou, dat vinden we 
al lastig. Docenten willen gewoon heel veel!’ 

BEVLOGENHEID
Michael Vlasblom, MRvoorzitter en docent lichame
lijke opvoeding, natuur en scheikunde en leraren
opleider, beaamt dat. ‘Het zit nu eenmaal in ons dat 
we meer doen dan van ons gevraagd wordt. Ik betrap 
mezelf er ook op. Ik vind dat leerlingen veel practi
cum moeten krijgen bij natuur en scheikunde, dus 
daar besteed ik veel tijd aan. Maar niemand die dat 
van mij vraagt! En zo zit het ook met buitenschoolse 
activiteiten. Dat doen we graag, maar niemand draagt 
het ons op. Ik vind dat je die bevlogenheid niet moet 
afremmen. Maar je kunt docenten wel coachen in 
goed organiseren, effi  ciënt werken en goed plannen. 
Ik zou er ook voor zijn om alle excursies eens tegen 

het licht te houden en alleen de zinnige, goede excur
sies te blijven doen en te plannen in een afgebakende 
periode, zodat je niet hele jaar door met ruis zit.’ 

ORDE HOUDEN
Ander mogelijkheden die Vlasblom ziet: ‘Kleinere 
klassen kunnen de werkdruk verlichten, maar ik snap 
dat dat veel geld kost en waarschijnlijk niet snel te 
realiseren is. Een andere grote werkdrukveroorzaker 
zijn de kinderen die zich minder goed gedragen. 
Ik vind dat we duidelijke regels moeten afspreken 
– bijvoorbeeld stil zijn als de docent praat en geen 
mobieltjes in de klas – en ons daar met z’n allen 
aan moeten houden. Collega’s die moeite hebben 
met orde houden, moeten daarin getraind worden, 
evenals docenten die niet sterk zijn in organiseren en 
plannen.’ Vlasblom zou graag het registratiesysteem 
Magister niet meer zo uitgebreid willen invullen. ‘Nu 
zijn we de eerste acht minuten van elke les bezig met 
registeren wie er te laat is, wie er helemaal niet is, wie 
z’n boeken is vergeten en welke cijfers er gehaald zijn. 
Zonde van de lestijd!’ 

KORTERE LESSEN
De ideeën van Buddingh over toetsen en kortere les
sen krijgen de steun van docent Vlasblom. ‘Wat mij 
betreft toetsen we alleen nog in de eerste helft van 
het schooljaar en dan op beperkte schaal.’ Het idee 
om van 50 naar 45 minuten per les te gaan, omarmt 
hij ook. ‘We krijgen dan 25 maal 5 minuten per week 
meer aan opslagfactor, waarmee we meer tijd hebben 
voor voorbereiden en nakijken en dus betere lessen 

Wet Onderwijstijd biedt mogelijkheden voor 
werkdrukverlaging 

voortgezet onderwijs

‘
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kunnen geven. Ik denk dat het goed te verantwoorden 
is naar de ouders en leerlingen, omdat je er betere 
lessen door krijgt.’ Deze mening wordt niet zonder 
meer gedeeld door zijn locatiedirecteur Esther van 
Looijengoed. ‘Ik wil daar tijd voor nemen om dat te 
onderzoeken. Ik wil met docenten in gesprek over 
die 50 of 45 minuten. Ze moeten dan namelijk hun 
lessen efficiënter geven en de hele dag door op de 
toppen van hun kunnen functioneren. Dat werkt niet 
direct verlichtend. We moeten zorgvuldig kijken wat 
de effecten zijn op de onderwijskwaliteit, zodat we 
een goed verhaal hebben naar leerlingen en ouders 
waarom ze minder lestijd zouden krijgen.’ 

COMPENSEREN
De piekbelasting in het onderwijs beschouwt Van 
Looijengoed als een gegeven. ‘Dat is inherent aan 
het feit dat we lange vakanties hebben en dus in de 
schoolweken meer moeten werken en aan het feit 
dat in bepaalde periodes examens of toetsen worden 
afgenomen. Het is wel zo dat bepaalde docenten 
in die toetsweken meer correctiewerk hebben dan 
anderen. Ik wil daar in mijn taaktoedeling – van 
niet onderwijsgevende taken – wel naar gaan kijken. 
Hiermee kan ik hier en daar misschien wat compen
seren. Het is lastig vergelijken tussen vakken, maar 
ik denk dat er objectief toch wel iets vast te stellen is. 
Het aantal toetsweken terugbrengen zou niet mijn 
eerste keuze zijn. Ik vind het namelijk wel meevallen: 
we hebben wel zes toetsweken, maar tussendoor 
hebben we geen enkele toets.’ Ook de belasting door 

het registeren via Magister ziet ze niet echt: ‘Ik vind 
die registratie juist heel waardevol, maar we kunnen 
wel praten over wat we dan allemaal registreren, want 
docenten moeten natuurlijk niet te veel tijd kwijt zijn 
met administratie.’ 

GRENZEN
‘Waar docenten wel serieus last van hebben zijn de 
hoge ambities in het onderwijs’, meent Van Looijen
goed. ‘We willen met z’n allen heel veel, tweetalig 
onderwijs en excellentklassen bijvoorbeeld, maar dat 
vraagt wel meer van ons. Daar moeten we het over 
hebben: waar liggen onze grenzen? Ook passend 
onderwijs: docenten willen goed onderwijs geven en 
leerlingen goed begeleiden, juist ook zorgleerlingen. 
Maar als het er te veel worden in een klas, wordt de 
druk te groot.’ Van Looijengoed is heel blij met het 
hoge arbeidsethos van haar medewerkers, ‘maar 
ik moet als locatiedirecteur ook af en toe mensen 
afremmen omdat ze te veel willen en dan misschien 
over hun eigen grens gaan. Voor de beroepsgroep 
docenten is het terugdringen van hun eigen werk
druk inderdaad best moeilijk. Maar de ambities en 
belastbaarheid verschillen wel enorm van persoon 
tot persoon. Zo ben ik er voor om het aantal excursies 
te beperken, maar dan loop ik er tegen aan dat elke 
docent zijn eigen excursies overeind wil houden, 
om maar eens een voorbeeld van die ambities te 
noemen. Maar ik denk dat het creëren van meer rust 
en overzichtelijkheid door het jaar heen al een ver
lichting van de werkdruk kan betekenen.’  

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Wilbert van Woensel en Teun Voeten

‘Niemand ver-
plicht ons tot 

het enorme 
aantal excur-

sies dat we nu 
organiseren.’



 
CNV Onderwijs zoekt enthousiaste workshopgevers 
voor invallersbijeenkomsten 
 
Werk jij al enige tijd in het onderwijs en vind je het leuk om collega’s te inspireren en coachen?  
Ben je graag bezig met de nieuwste onderwijsontwikkelingen? En heb je affiniteit met invallers?   
Lees verder en meld je aan!

Meld je dan nu aan!
Ben jij de perfecte match bij deze vacature? Stuur dan voor  
1 september 2015 een korte motivatie en cv naar Marianne 
van Wessel (m.vanwessel@cnv.nl). Lees meer over deze 
vacature op onze website www.starteninhetonderwijs.nl.    

Elk schooljaar organiseert CNV Onderwijs inhoudelijke 
netwerkbijeenkomsten voor invallers. Thema’s die daar aan 
bod komen zijn: klassenmanagement, rechtspositie, passend 
onderwijs en ICT skills. Aankomend schooljaar starten we 
met twee nieuwe workshops over de (rechts)positie van 
flexwerkers en de toekomst van het onderwijs (onderwijs2032). 
Voor beide onderwerpen zijn we op zoek naar vrijwillige 
workshopgevers. 
Op 30 september (16.00-20.00 uur, Utrecht) bereiden wij  
je voor door middel van een train de trainer-bijeenkomst.  
Je ontvangt hiervoor een certificaat van CNV Connectief 
Academie, reiskostenvergoeding en een cadeaubon.

Wil jij: 
• Invallers motiveren en inspireren; 
• Je eigen (coachende) vaardigheden ontwikkelen; 
• Kennis delen; 
• Je CV uitbreiden; 
• Werken aan je eigen ontwikkeling?

Nieuwe workshops voor invallers

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.
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Aimée zou langskomen, was ons verzekerd. Het 
leek haar wel leuk om op de foto te gaan, had 
ze eerder die week zelfs nog gezegd. Maar op 
het tijdstip dat de fotograaf met zijn camera in 

de aanslag stond, kwam het meisje niet opdagen. Telefo
nisch verklaarde Aimée dat ze de afspraak was vergeten, 
maar Marjan van Dijl, teamleider locatie Lage Land van 
het Passer College in Rotterdam, vermoedt dat haar 
sociale angst spelbreker was. ‘Het was eigenlijk al bijzon
der dat ze geen bezwaar had. Maar toen de afspraak 
gemaakt werd, was ze hier met mij en voelde ze zich op 
dat moment veilig.’ Als alternatief laat Van Dijl vragen of 
een paar aanwezige jongens met dezelfde problematiek 
misschien op de foto willen. ‘Te spannend’, zegt een 
collega die een tel later zijn hoofd om de deur steekt.
  
ONBEREDENEERDE ANGST
Hoewel niet op deze pagina’s afgebeeld, staat Aimée 
wel model voor het soort leerling dat gebruik maakt van 
het B!TSproject (Bijzonder Interventie Team School
gang) van de Cluster 4school voor voortgezet speciaal 
onderwijs in het Rotterdamse stadsdeel Prins Alexan
der. Van Dijl,  coördinator van het project: ’Het gaat om 
kinderen die niet meer naar school durven, omdat ze 
zich onveilig voelen. Gunstige uitzonderingen daargela
ten, vallen ze in het reguliere onderwijs buiten de boot, 
omdat ze sociaal niet vaardig zijn, een wezenlijk ken
merk van kinderen met een autismespectrumstoornis. 
In de onderbouw van het voortgezet onderwijs kan de 
angst bij deze schoolweigeraars versterkt worden door 

Eind maart schreef De Telegraaf over de noodkreet van Rebecca. 
Een 15-jarig introvert vwo-meisje dat al 18 maanden noodgedwongen 
thuis zat, omdat ze zich door haar autisme en angststoornissen op 
geen enkele school veilig voelde. Vooral zorgleerlingen met een 
meer dan gemiddelde intelligentie lijken tussen de wal en het schip 
te vallen. Ze zijn te hulpbehoevend voor het reguliere onderwijs, 
maar ook niet op hun plek tussen kinderen met soms extreme 
gedragsproblemen in het speciaal onderwijs.

‘Zonde als alles op zo’n jonge leeftijd al uitzichtloos lijkt’

Hoop voor

nare ervaringen. Het kan zijn omdat ze gepest worden, 
of omdat ze vastlopen in de leerstof.’ Orthopedagoog en 
cognitief gedragstherapeut Carine Zwijnenburg, die de 
leerlingen therapeutisch begeleidt: ‘Op de basisschool 
redden ze zich vaak wel door de kleinschaligheid, de 
voorspelbaarheid en hun intelligentie, bovendien wordt 
er door de juf of meester en vaak ook door hun klasge
nootjes rekening met hen gehouden. Op de middelbare 
school, waar ze veel meer uitgedaagd worden op hun 
eigen niveau, gelden ineens andere regels en wordt 
er een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid: 
wisselende docenten, zelfstandig leren en plannen, zelf 
je weg vinden, een heleboel verschillende vakken. Dat 
leidt, gecombineerd met de puberteit, tot een bijna on
beredeneerde angst, vooral om te falen. Aan ons de taak 
die angst weer een beetje dragelijk te maken, zodat ze 
toch een vmbot, havo of vwodiploma kunnen halen 
en daarna verder kunnen met een vervolgopleiding.’ 

MAATWERK
Volgens Van Dijl komt schoolweigering voor bij 2 
procent van de 11 tot 13jarigen, en dan vooral in 
samenhang met autisme.’ B!TS, sinds 2011 gehanteerd 
op het Passer College, richt zich samen met IVIO@
School (gepersonaliseerd afstandsonderwijs, red.) 
op het onderwijs aan deze leerlingen. Het begeleiden 
van hun ouders en de therapeutische zorg aan beiden 
komen voor rekening van orthopedagogen van onder
wijsbegeleidingsdienst CED Groep. Van Dijl: ‘Door die 
samenwerking met IVIO@School kunnen we maatwerk 

schoolweigeraars?
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leveren voor onderwijs thuis of op school en alles wat 
daar tussenin zit. Aanvankelijk richtten we ons op leer
lingen met autisme die niet meer naar school durfden. 
Door passend onderwijs gaat het nu om internaliserend 
gedrag en betreft het alle leerlingen die vanwege ang
sten thuis (dreigen te komen) zitten. We ondersteunen 
nu 23 leerlingen, 8 meer dan vorig jaar. Sinds het begin 
van het project hebben we zo’n 60 leerlingen hulp 
kunnen bieden.’  
Ze zegt dat steeds meer ouders, leerplichtambtenaren, 
onderwijsconsulenten en samenwerkingsverbanden en 
wijkteams buiten de regio Rotterdam hun hulp inroe
pen, tot aan Zutphen toe. Van Dijl: ‘Dat was het verste 
contact tot nu toe. De jongen om wie het ging was aan
vankelijk erg angstig, maar studeert inmiddels in Ame
rika. Het contact met hem verliep via onze B!TSdocent 
en door skypen en mailen met vakdocenten van IVIO@
School.’

GEEN WONDERRECEPT
‘Onze hoofdtaak is onderwijs aanbieden’, zegt Zwijnen
burg. ‘We hopen dat leerlingen door gerichte behan
deling van hun sociale angst en trauma’s, weer naar 
school kunnen gaan. B!TS biedt geen wonderrecept. 
Het autisme is een gegeven, maar het zou mooi zijn als 
leerlingen na hun staatsexamen verder kunnen met 
een vervolgopleiding op mbo of hboniveau. Er zijn 
uiteraard leerlingen met wie het niet lukt. Die krijgen 
meestal ontheffing van de leerplicht.’
 Op de vraag hoe je ‘schoolweigeraars’ al vroeg herkent, 

zegt Van Dijl, ‘dat het vaak kinderen zijn die zich op 
de basisschool wat afzijdig opstellen, maar wel prima 
cijfers halen. Dan val je toch minder op, omdat ons 
onderwijs zich tot voor kort vooral richtte op leerlingen 
die minder goed konden meekomen. Nu er meer na
druk op excellentie ligt, wordt er ook meer van dit soort 
kinderen verwacht. De druk is groter, waardoor het 
sneller duidelijker wordt als er problemen zijn.’ 

GEDACHTEFOUTEN
Voordat de eerste stappen terug richting school worden 
gezet, is er door Zwijnenburg en collegagedrags
therapeut Cordula van Haersma Buma al het nodige 
voorwerk verricht. ‘We hebben geen eenduidige, 
geprotocoleerde aanpak, omdat iedere leerling met 
een andere bagage bij ons aanklopt. Soms ligt bij de 
behandeling de nadruk op cognitie (het denken) en 

soms meer op gedrag (het doen), afhankelijk van de 
hulpvraag en de achtergrond van een schoolweigeraar.’ 
Het is volgens Zwijnenburg van belang om eerst de 
reden van het thuiszitten te achterhalen. Gaat het om 
een trauma, bijvoorbeeld door een pestverleden op de 
vorige school, angst om te falen of angst om van huis en 
ouders weg te gaan (separatieangst)? Vervolgens wordt 

‘ Door het thuiszitten verschuift 
hun dag- en nachtritme’
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er een behandelaanpak gezocht die past bij de behoefte 
van deze leerling. ‘Over het algemeen wordt er eerst op 
cognitief niveau gewerkt. De vaak negatieve cognities, 
met overschatting van de kans op gevaar (ook wel 
gedachtefouten genoemd) worden opgespoord en uit
gedaagd (Klopt dat wel wat ik denk?), en indien nodig 
omgezet naar meer reële gedachten. Vervolgens start de 
fase van confrontatie met waar de leerling bang voor is. 
Daar hoort ook een uurtje naar school gaan bij.’ 

KLOOF
Zwijnenberg wil kinderen met schoolangst liefst zo snel 
mogelijk weer terug in de klas. ‘Helaas zitten de leerlin
gen die we aangemeld krijgen vaak al een tijd thuis, in 
hun eigen veilige wereldje met veel computergebruik. 
Dat levert weer andere problemen op, omdat hun dag 
en nachtritme verschuift, waardoor de kloof met school 
steeds groter wordt.’ Van Dijl: ‘Er gaat vaak een sluipend 
proces van ziek zijn, veel hoofdpijn en misselijkheid 
en weer beter worden aan vooraf. Voor scholen is het 
moeilijk in te schatten of een kind echt ziek is of school
angst heeft. Dan ben je eigenlijk al te ver om dat nog 
terug te draaien.’ Ze vindt het zonde dat zoveel kinderen 
al op jonge leeftijd uitzichtloos thuiszitten. ‘Ik vind het 
mooi als wij daar iets positiefs aan kunnen bijdragen.’ 

Voor meer info: bits@hetpassercollege.nl.
De namen Aimee en Mark zijn gefingeerd.

Tekst: Peter Magnée  Illustraties: Susi Bikle

Mark
Mark was 15 toen hij werd aangemeld voor het 
BITS-Project. Zijn problemen met naar school gaan 
begonnen ongeveer twee jaar geleden met af en 
toe een paar dagen ‘ziek zijn’. Nu zat hij hele dagen 
thuis. Zwijnenburg: ‘Volgens zijn ouders viel er met 
hun zoon niet over school te praten. Hij wilde er 
“nooit meer heen” en werd boos als er over naar 
school gaan werd gesproken.’ Tijdens de intake 
kwam naar voren dat Mark goed is in Engels en 
later graag in Engeland wil gaan studeren. Hij was 
bereid om een paar vakken via IVIO@School te gaan 
volgen (waaronder Engels). Wekelijks kwam een 
begeleidster vanuit school bij hem thuis om hem op 
weg te helpen en om via toetsen het goede niveau 
te bepalen. Tijdens de behandeling bleek dat er 
onder zijn boosheid veel verdriet en machteloosheid 
schuilging. ‘Mark voelde zich gepest op zijn vorige 
school’, legt Zwijnenburg uit. ‘Ook waren de nieuwe 
prikkels die op hem afkwamen in de brugklas hem 
te veel. Zo was hij op de basisschool gewend om 
te tafeltennissen in de pauze, op zijn nieuwe school 
hing iedereen in de kantine rond en praatte wat met 
elkaar of luisterden muziek. Mark kon de gesprekken 
niet goed volgen en begreep niet waar je het over 
kon hebben met anderen. Daardoor zei hij vaak de 
verkeerde dingen. Bovendien leidde de muziek hem 
teveel af. Hij kreeg steeds vaker last van buik- en 
hoofdpijn, wat uiteindelijk uitmondde in niet meer 
naar school willen.’

iPad na schooltijd
Zwijnenburg: ‘We startten met psycho-educatie: uit-
leg over de stoornis en wat het voor hem betekende. 
Doel was dat hij zichzelf leerde begrijpen. Aan bod 
kwam onder meer zijn starre manier van denken, en 
de moeizame contacten met anderen. We probeer-
den ook om hem minder negatief over zichzelf te 
laten oordelen en wat meer te nuanceren.’  
De ouders van Mark kregen handvatten om het thuis-
zitten van de jongen, die veel uitsliep en gamede, 
minder leuk te maken. Tegelijk werd ingezet op het 
weer naar school gaan. Zwijnenburg: ‘Omdat dit 
psychisch erg belastend was, ging dat met kleine 
stapjes, in combinatie met ontspanningstechnieken. 
Voor als de spanning teveel zou worden had hij wat 
woordzoekerspuzzels bij zich, zodat hij zijn aandacht 
even ergens anders op kon richten. Met de ouders 
was verder afgesproken dat Mark zijn iPad pas 
weer mocht gebruiken als hij uit school kwam.’ Om 
een dagritme op te bouwen en om hem langzaam 
te laten wennen ging hij iedere dag tussen 11 en 12 
uur naar school. Inmiddels gaat Mark vier dagen per 
week een paar uur naar school.

Studiedag  
pedagogisch klimaat
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vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayon Tilburg
Dinsdag 23 juni, Rondrit Pareltjes in 
 Midden-Brabant met bezoek aan bio-
logische bedrijven. Vertrek: 13.30 uur, 
 parkeerplaats station Oisterwijk; einde 17 
uur. Vooraf aanmelden. Info/aan melden: 
andre.oudevrielink@home.nl, 013 533 21 71.

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via 

schooljournaalagenda@cnvo.nl

berichten

Door passend onderwijs zitten er steeds vaker 
leerlingen bij elkaar in de klas met bijvoorbeeld 
autisme, adhd of odd die het risico lopen sociaal 

buiten de boot te vallen. Hoe kun je als leraar zorgen 
voor een prettig pedagogisch klimaat in de klas? 
Op donderdag 1 oktober 2015 is in Eindhoven de 
landelijke studiedag over pedagogisch klassen-
management in het (speciaal) basisonderwijs. 
Leerkrachten, intern begeleiders, bouwcoör-

dinatoren en schoolleiders leren daar van 
experts hoe je voor deze goede sfeer 

kunt zorgen. Aanmelden kan via 
www.congresburo.com.

Studiedag 
pedagogisch klimaat

Kindcentra 2020 is een samenwerkingsverband van 
bestuurders uit de kinderopvang, het primair onderwijs 
en wethouders. Het wil graag weten wat ouders goede 
voorzieningen vinden voor hun kinderen. In Kindcentra 
werken peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties 
en basisscholen samen. Als één organisatie, met één 
pedagogische visie en met een uitgebreid aanbod voor 
kinderen van 0 tot 12 jaar. Onderwijspersoneel kan als 
werknemer een visie hebben op deze kindcentra. Maar in 
dit onderzoek gaat het om de visie hierop als ouder. Zou 
je dit willen voor je eigen kind(eren)? En waarom wel of 
juist niet? Zie voor de vragenlijst 
www.kindcentra2020.nl/nieuws/wat-vind-jij-goede-voor-
zieningen-voor-kinderen. De uitkomsten zullen worden 
gebruikt om de ideeën over hét Kindcentrum voor de 
toekomst verder vorm te geven.

Wat vind jij als ‘ouder’ goede 
voorzieningen voor kinderen?

08/10 Ruurlo    De Keizerskroon
13/10  Hoogeveen  De Haven
14/10  Alkmaar   De Blije Mare
15/10  Zuidlaren  Sprookjeshof
20/10  Joure   De Oerdracht
21/10  Tilburg   Boerke Mutsaers
22/10  Hoofddorp  Dienstenbond CNV
27/10  Nieuwerkerk a/d IJssel Herv.Kerk. Centrum
28/10  Geleen   Plenkhoes
29/10  Elst   Onder de Toren
10/11  Utrecht   Jeruzalemkerk
11/11  Stiphout (Helmond) De Smed
12/11  Goes   De Spinne
17/11  Doornspijk  De Deel
18/11  Wierden   Ontmoetingscentrum

ODP (Onder Dezelfde Paraplu) 
Voor gepensioneerden  CNV-bonden
Najaarsbijeenkomsten 2015. Meer informatie op: www.cnvsenioren.nl
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berichten

Anti-pestlespakket over 15-jarige Carmen
In de korte introductiefi lm van het anti-pestlespakket blijkt de 15-jarige Carmen 
al een paar dagen spoorloos  als haar oudere zusje Martina (Maryam Hassouni, 
Dunya uit de tv-serie en fi lm Dunya en Desi) op haar kamer ontdekt dat het meisje 
ernstig wordt gepest. Het verhaal was de kapstok voor fi lmregisseur en drama-
docent Afra Jonker om het onderwerp pesten open te benaderen, te herkennen 
en bespreekbaar te maken in de klas. Ze ontwikkelde in samenwerking met de 
Stichting School & Veiligheid het educatieve lespakket Carmen, bedoeld voor 
groep 8 in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 
Hierin  spelen leerlingen het verhaal zodanig na dat zij het al spelend ombuigen 
naar een positief einde. De anderen moeten daar weer op reageren, om zo samen 
te ontdekken wat wel en niet werkt. Het lespakket kost € 40,- en is te bestellen 
via www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/lespakket-carmen

Stiltefl ipover brengt 
kinderen tot rust

Kinderen worden de hele dag uit-
gedaagd om te presteren en te rea-
geren op dingen van buiten. Mogen 
ze ook mijmeren, tot rust komen, 
bij zichzelf te rade gaan? Hoe kun 
je hen helpen stil te worden en zich 
veilig te voelen? De Stiltefl ipover is 
een praktisch aanbod van vijf soor-
ten korte oefeningen, voor elke dag 
van de week een. Er zijn lichaams-
oefeningen, zintuiglijke oefeningen 
of oefeningen die werken met de 
fantasie. Bij iedere oefening hoort 
een sfeervolle illustratie die de 

kinderen in de stemming brengt. 
Deze verschijnt op het digibord als 
het tijd is voor de stilte-oefening of 
adempauze, bijvoorbeeld ‘s mor-
gens of na de middagpauze. Voor 
de leerkracht is er een handleiding 
waarin alle 80 oefeningen worden 
beschreven, wat het nut is en waar 
je op kunt letten. Een licentie voor 
het kalenderjaar 2015 voor het 
digibord inclusief acht handlei-
dingen kost € 275,- per school. 
Verlenging bedraagt € 100,- per 
jaar. Bestellen via info@adveniat.nl.

Kinderen kennen de wetenschap-
pelijke app van tv-programma Het 
Klokhuis (NTR) al om er onderzoek 
mee te doen naar materialen en 
natuurkundige verschijnselen, 
zoals licht, geluid, elektriciteit, 
kracht, magnetisme en tempera-
tuur. Maar de app Zoek het Uit! is 
nu ook in de klas te gebruiken door 
leraren in de bovenbouw van het 

basisonderwijs. Speciaal voor hen 
zijn een gratis instructie en spe-
ciale handleidingen gemaakt, om 
kinderen te laten experimenteren 
en onderzoek te doen met gewone 
huis-tuin-en-keukenspullen. De 
app bevat twaalf verschillende 
experimenten die aansluiten bij 
kerndoel 42 en terugkomen in de 
Cito-toetsen. Bij elk experiment 

is een simpele handleiding voor 
leraren beschikbaar. De app is er 
ook voor scholen zonder tablets. 
Er is een kaartenset te downloa-
den voor elk experiment. App of 
kaartenset en handleidingen zijn te 
downloaden op www.hetklokhuis.nl/
zoekhetuit. Daar is ook een YouTu-
be-fi lmpje te zien over het gebruik 
in de klas.

Klokhuisapp nu te gebruiken in klas
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Vanachter de komkommers bij de super-
markt zie ik een klein mannetje dat mij 
aankijkt met een blik van ‘Hé, die ken ik!’. 
Het zal ongetwijfeld een kind van school 
zijn want die herkennen mij wel. Ikzelf 
heb meer moeite namen en gezichten van 
tweehonderd kinderen te onthouden. Als 
ik bij de frisdranken een lekker drankje 
probeer te zoeken staat het ventje opeens 
naast me. In plaats van de geijkte vraag wat 
ik aan het doen ben, valt hij meteen met de 
schooldeur in huis: ’Ben jij de belangrijkste 
man op school?’ Het is meteen duidelijk, 
het ís een leerling met een toch wel leuke, 
niet standaardvraag. ‘Nee’, zeg ik dan ook 
met een glimlach. ‘Meester Rein is het 
belangrijkst. Hij is de directeur!’
Met een mengeling van ongeloof en 
ontevredenheid zet hij zijn tasje met 
boodschappen neer en kijkt me even 
doordringend aan. ‘Maar jij ruimt toch alles 
op en doet de vuilnisbakken schoonma-
ken?’ Met het gezochte pak drinken in mijn 
handen kijk ik naar het ventje dat met de 
handen op zijn rug op antwoord wacht. ‘Ja, 
dat klopt.’ Terwijl ik nu op mijn beurt wacht 
op de reactie van het kleurrijke mannetje 
zie ik hem even diep denken. En dan is zijn 
defi nitieve uitleg een grote geruststelling 
voor me: ‘Dan ben jij toch echt de belang-
rijkste op school!’

Belangrijk

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.
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Een goed ingericht lokaal zorgt ervoor dat jij 
goed kunt lesgeven. Hoe ga je tafels en stoelen 
neerzetten? Waar komt je bureau? Waar komen 
de leerlingen met extra ondersteuningsbehoef-
ten te zitten? Het zijn de eerste regels onder 
het kopje Een nieuw schooljaar, een fris lokaal 
op 2 augustus van de Onderwijsscheurkalender 
2015-2016. Er is voor iedere dag een tip, reminder, eyeopener of goed 
idee om je werk afwisselend en inspirerend te houden. Zo behandelt de 
door Judith Porcelijn samengestelde kalender vragen en opdrachten als: 
Wat heb je nodig om een goede leraar te worden?, Werken aan de sfeer in 
de groep, Zorgen voor jezelf, Iedereen kan orde houden en Hoe overleef 
je je perfectionisme? Ook is er aandacht voor zaken als faalangst, sociale 
media en schoolregels. De kalender (ISBN 9789491806582) telt 694 pagi-
na’s, kost € 14,95 en wordt uitgegeven door Pica. Je kunt de kalender ook 
tegen korting samen met collega’s, medestudenten of het hele schoolteam 
bestellen. Bestellen bij:  klantenservice@uitgeverijpica.nl.

De VakantieBieb
Kinderen die in de zomervakantie weinig lezen kunnen een 
paar AVI-niveaus terugvallen in hun leesontwikkeling. Om 
het leesniveau op peil te houden biedt de VakantieBieb-app 
oefenleestmateriaal. Zo kunnen kinderen van 6 tot 9 in de app 
Dolfje Weerwolfje lezen van Paul van Loon en Botel Bibalo 
van Vivian den Hollander. Voor wat oudere kinderen is er 
onder andere Mees Kees op de planken van Mirjam Olden-
have en De grijze jager, de ruïnes van Gorlan van John Fla-
nagan.  Vanaf 1 juli maakt de Bibliotheek romans, taalgidsen 
en tijdschriften beschikbaar in de app. De VakantieBieb blijft 
open tot en met 31 augustus. De app is gratis te downloaden 
op een tablet of smartphone via de App Store of Google Play 
Store. De geselecteerde boeken komen in de boekenkast in 
de app te staan. Na het downloaden is voor het lezen van de 
e-books geen internetverbinding meer nodig.  

Onderwijs -
scheur kalender

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

ADVERTENTIE
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Met de groter wordende groepen in het basisonderwijs is de noodzaak 
voor goed klassenmanagement urgenter dan ooit. Want passend 

onderwijs vraagt om nauwgezette organisatie. Dat is voor één leerjaar 
al een opgave. Maar hoe moet dat als je een combinatiegroep draait, of 

zoals  op een jenaplanschool, een stamgroep met drie leerjaren? 

Klassenmanagement in een combinatiegroep:

Martine Veen-
endaal: ‘Ik loop 
de hele dag met 
m’n kruk onder 
m’n arm door het 
lokaal en geef 
instructie.’

Loslaten en 
overzicht houden

primair onderwijs
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Een kwestie van goed organiseren en flexibel 
zijn. ‘Je moet er altijd voor zorgen dat je 
overzicht houdt’, weet José van Linschoten, 
werkzaam in groep 7/8 van basisschool Het 

Spectrum in Vlaardingen. Ze werkte jarenlang op een 
jenaplanschool en gebruikt de ervaring die ze daar op
deed nog iedere dag, nu ze op een reguliere basisschool 
werkt. ‘In het onderwijs van nu helpt het als je weet hoe 
je een groep met negen niveaus moet managen.’ Pauli
ne van der Goot, werkzaam op basisschool De Arabesk 
in Arnhem, kent de noodzaak van een goedlopende 
organisatie eveneens. De Arabesk is een TOMschool 
(Teamontwikkeling Op Maat), waarbij de school wordt 
verdeeld in verschillende units waarvoor de leer
krachten samen verantwoordelijk zijn. Van der Goot is 
medeverantwoordelijk voor de unit 4/5.  ‘Onze school 
is binnen tien jaar gegroeid van 24 naar 500 leerlingen. 
Dat vergt voor zowel de groep als de school een strakke 
organisatie.’ 

STRUCTUUR 
Een van de pijlers van het management van Van der 
Goot en Linschoten is structuur, zowel in de adminis
tratie als bij de inrichting van de lokalen. ‘De kasten 
met de boeken staan voor elke groep op de gang. In 
elke groep zijn de spullen ook op dezelfde plek terug 
te vinden. Dat biedt overzicht. De leerlingen zetten 
hun laatjes in een aparte kast zodat ze makkelijker van 
plek kunnen wisselen’, vertelt Van der Goot. Linschoten 
heeft ook op die manier gewerkt, maar vond dat uitein
delijk toch te rommelig. ‘Er werd ook gelopen als dat 
niet de bedoeling was. Ik was er niet helemaal over uit 
wat daar de beste oplossing voor was.’ 
Op de Montessorischool in Soest werkt leerkracht 
Martine Veenendaal met een groep van 30 leerlingen 
in de leerjaren 6, 7 en 8. Ook bij haar is de dagelijkse 
structuur de houvast van zowel leerkracht als leerlin
gen. Ze  geeft in principe individueel les. ‘Ik loop de 
hele dag met m’n kruk onder m’n arm door het lokaal 
en geef instructie.’ Bij Veenendaal in de groep hebben 
de leerlingen in principe wel vaste plekken. ‘Maar er 
zijn ook aparte tafels waar ze kunnen samenwerken, 
dan wisselen ze wel van werkplek.’
 
CRUCIALE ROL
Bij het werken in gecombineerde groepen, ben je meer 
tijd kwijt aan administratie, geeft Veenendaal toe. ‘Als 
je het niet goed bijhoudt, wordt het een drama. De 
kinderen leveren elke dag hun werk in en iedereen kan 
wat anders hebben gedaan. Dat wordt elke dag bijge
werkt. Ik heb een map voorin de klas liggen waarin ik 
aanteken wat ze gemaakt hebben. Het Grote Boek van 
Sinterklaas noem ik het maar. Zo houd ik het overzicht.’ 
Ook bij Van der Goot speelt de administratie een cruci

ale rol. Op de Arabesk is er naast een groepsmap, waar
in de gegevens staan van de basisgroep, in elk lokaal 
een map met alle groepsplannen en overzichten. ‘Die 
houden we dan ook echt goed bij, zodat je die altijd 
kunt pakken en de laatste gegevens erin staan.’ Van Lin
schoten is blij met de groepsplannen en –overzichten: 
‘Het helpt je bij je klassenmanagement en het overzicht 
over je leerlingen, wat de basis is van het lesgeven.’

FLEXIBILITEIT
Het kunnen lesgeven op zes of soms wel negen niveaus 
tegelijk is niet voor iedere leerkracht weggelegd. Als 
wordt gevraagd naar één eigenschap die je als leer
kracht van een combinatiegroep absoluut moet heb
ben, noemen ze alle drie dezelfde: flexibel zijn. ‘Je moet 
kunnen loslaten en tegelijkertijd constant het overzicht 
bewaren’, vat José van Linschoten samen. ‘Zorg dat je 
materialen overzichtelijk zijn neergezet en dat je te 
allen tijden weet waar je naartoe moet; de doelen goed 
voor ogen houdt.’ Veenendaal: ‘Flexibel en efficiënt 
kunnen werken zijn voorwaarden. En eisen kunnen 
stellen en de leerlingen en jezelf daar consequent aan 
houden. Als je samen met een leerling doelen stelt, dan 
moet je de afspraken nakomen.’ Daarnaast is ‘flexibel 
zijn’ ook van toepassing op de relatie met collega’s. Van 
der Goot: ‘Je eigen eilandje willen zijn, gaat niet. Je zult 
echt met elkaar moeten samenwerken. Samen lessen 
bedenken en afstemmen.’ Als dat goed geregeld is, 
hebben de leerlingen daar baat bij, weet ook Van Lin
schoten: ‘In het jenaplanonderwijs deden we heel veel 
samen met collega’s op het gebied van lessen bedenken 
en geven. Dan werkte je met de hele school aan een 
thema. Veel methodes doen dat tegenwoordig ook.’

LEERLINGEN
Naast structuur en flexibiliteit, is er een derde pijler 
waarop een combinatiegroep en daarmee ook het klas
senmanagement rust: de leerling. ‘Er wordt wel wat van 
ze gevraagd’, vindt Van der Goot. ‘Zelfstandig werken, 
kunnen plannen, samenwerken. Je moet durven losla
ten.’ Volgens Van Linschoten is de zelfstandigheid van 
de leerlingen een van de grote pluspunten van bijvoor
beeld jenaplan en montessorionderwijs: ‘Ze moeten 
niet teveel aan het handje worden genomen. We 
hebben dan teveel angst dat ze niet leren wat ze moe
ten leren. Maar kinderen willen echt wel. Natuurlijk 
moet je in de gaten houden dat ze inderdaad de kennis 
meekrijgen die ze moeten hebben. Maar ze zijn van 
jongs af aan gewend om daarvoor zelf verantwoordelijk 
te zijn. De structuur van jouw klassenmanagement is 
daarmee dus de basis van jouw onderwijs.’ Veenendaal: 
‘Ze vinden het tof om iets nieuws te leren. En als ze hun 
eigen leerproces regisseren, ondersteun je dat met een 
goede organisatie en sturing. Dat werkt echt.’ 

Tekst: Manon de Groot  Foto: Sijmen Hendriksprimair onderwijs



Hulp nodig? Of op zoek naar een passende invulling voor een studiedag? We verzorgen 
maatwerktrajecten over werkdruk en werkplezier. Neem contact op met Jacqueline van Grevengoed 
via 030 751 17 85 of mail naar aanvraagacademie@cnv.nl.

Nog een paar weken school. Het lijkt wel of de agenda laatste weken voor de vakantie steeds 
voller wordt. Je wilt het schooljaar zorgvuldig afsluiten, zorgen voor een goede overdracht, 
voorbereiden op het volgende jaar, maar bovenal… nog genieten van je klas. Hoe hou je even-
wicht? Hoe ga je om met werkdruk en vooral, hoe behoud je werkplezier? Met deze tips van 
CNV Connectief Academie ga je met een glimlach de vakantie tegemoet.

In balans tot aan de vakantie 
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Tip 1 - Voors en 
tegens 
•  Denk na over wat je uiteindelijk wil 

bereiken
•  Bekijk of al het extra werk je inzet   

waard is
•  Focus op wat goed gaat

•  Bedenk of het tijd is voor een 

koerswijziging in je loopbaan

Tip 3 - Leestips 
Makkelijker gezegd dan gedaan

Auteur: Patries Quant

Uitgever: Thema, prijs: €22,95

ISBN: 9789058711977

Innerlijke rust; hoe kom ik in harmonie 

met mezelf?
Auteur: Anselm Grün

Uitgever: Lannoo/Kok, prijs: € 29,90

ISBN: 9789059950719

Tip 4  - Van een 
schooldirecteur 

•  Er is een leven naast school

•  Denk aan jezelf, je lichaam, je partner, 

je kinderen

• Praat met collega’s 

•  Ga ook in gesprek met iemand anders 

die het moeilijk heeft, kijk of je kunt 

helpen, luisteren

•  Stel geen onmogelijke eisen aan jezelf 

(al help je maar 1 kind echt verder….)

Tip 2 - Vooruit 

plannen 
Besteed aandacht aan werkdruk 

en werkplezier: plan voor volgend 

schooljaar vaste momenten in de 

agenda. Bespreek met je team wat 

energie geeft en welke zaken energie 

vreten. Door van te voren te plannen 

vermijd je dat het onderwerp wegge-

schoven wordt door tijdsdruk 



Wij zoeken een collega die ons team komt versterken; ben jij iemand 
die…: 
•  een Protestants Christelijke levensbeschouwing heeft en bewust meeleeft 

met een kerkelijke gemeenschap.
•  wil samenwerken met de kinderen, ouders en collega’s vanuit een 

duidelijke visie op onderwijs en educatief partnerschap.
•  denkt in mogelijkheden en oplossingen.
•  coachende vaardigheden heeft en kan inzetten.
•  ervaring heeft als intern begeleider en coördinator van de 

leerlingenondersteuning.
•  zich actief wil inzetten voor de totale schoolontwikkeling.
•  een PABO opleiding heeft afgerond.
•  een opleiding tot intern begeleider (of specialisatie binnen de master-SEN) 

heeft gevolgd of bereid is die op korte termijn te gaan volgen.
…dan ben je van harte welkom om te solliciteren!

CBS Het Baken staat voor :
•  een hecht team dat samen werkt aan goed onderwijs.
•  werken en denken vanuit: relatie, competentie en autonomie.
•  een veilig en uitdagend leerklimaat van en voor kinderen en hun  

leerkrachten.
•  hedendaags onderwijs dat steeds meer wordt ingericht op onderwijsbe-

hoefte van leerlingen (handelings- en opbrengstgericht werken).
•  ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Als u meer wilt weten over de school, dan kunt u kijken op: 
www.bakenveenendaal.nl.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Jim van Geest, directeur, of 
Hetty van Woudenberg, intern begeleider onderbouw, tel. 0318-515613 of 
0318-510935. 
Voor algemene informatie over deze vacature of procedure kunt u contact 
opnemen met Karen Birdja MBA, manager HRM/wnd. algemeen directeur, 
06-53395057. 

Heb je interesse in deze vacature, stuur dan je sollicitatiebrief, waarin je 
ingaat op de geformuleerde functie-eisen, met Curriculum Vitae uiterlijk 
25 juni 2015 aan het bestuur van de stichting CPOV eo bij voorkeur per mail 
naar solliciteer@cpov.nl en een afschrift naar
jimvangeest@bakenveenendaal.nl.

Naar verwachting zullen de sollicitatiegesprekken worden gehouden in
week 27.
Een assessment maakt mogelijk onderdeel uit van de procedure.

De sollicitatiecode Primair Onderwijs is van toepassing.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

CPOV heeft 12 basisscholen en 1 school voor speciaal basisonderwijs onder haar beheer met om en nabij de 3800 leerlingen 
en ongeveer 375 personeelsleden. Voor meer info zie onze website www.cpov.nl.

Het bestuur van CPOV eo vraagt voor
CBS Het Baken in Veenendaal per 24 augustus 2015 

een intern begeleider voor de bovenbouw
ca. 20 uur per week (2,5 dag)

Zo leer je kinderen 
lezen en spellen

De Vereniging O en A organiseert in het 
seizoen 2015/2016 korte op de praktijk gerichte 
cursussen. De cursussen worden alle gegeven in 

Utrecht. Informatie is te vinden op:
www.o-a.nl onder de kop “cursus”. 

 
docent: drs. José Schraven 

Zo leer je kinderen lezen en spellen, basiscursus 
(22-09 en 17-11-2015) 

Zo leer je kinderen lezen en spellen en fonemisch 
bewustzijn in de doorgaande lijn 2-3

(09-10-2015) 
Zo leer je kinderen lezen en spellen, voortgezet 

(14-01-2016) 
 

Vereniging O en A

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

Te huur: 

De stichting M. Child Care zoekt voor de dit schooljaar 
 geopende Circle of life-basisschool in Sunyani in Ghana  
nog schoolmeubilair/leerlingensetjes. Voor informatie:  
zie www.mchildcare.nl
Contact: pem.vd.berg@quicknet.nl of info@mchildcare.nl.

Te huur bij Kaatsheuvel uniek, comfortabel, volledig inge-
richt vakantieverblijf met eigen ingang en terras bij onze 
herenboerderij (rijksmonument), 2-4 pers., B&B mogelijk, 
grote tuin. Winkels dichtbij, fiets- en wandelroutes aan-
wezig, speelruimte voor kinderen. Info: tel. 06 20 74 51 76, 
www.hoogehoeve.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: NL16RABO0301844755, t.n.v. CNV Connectief/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. 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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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 18 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, 026 400 40 40, coll. nr. 3725
www.ohracollectief.nl/cnvo3725
VGZ, 0900 07 50, coll. nr. 5008500
Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea, 055 579 80 00
Revalidatieoord
Dennenheuvel, 035 646 04 64

PRIMAIR ONDERWIJS
Dhr. H. de Vries
06 44 42 25 77
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



‘Ik wil dichter bij  
huis werken’

Hendriëtte Agterhuis (29):
Soms moet je een gokje wagen in het leven, en 
dan is het wel zo prettig als je je gesteund weet 
door de bond. Hendriëtte Agterhuis had een vaste 
plek op basisschool Het Startblok in Harderwijk, 
maar zag steeds meer op tegen de 45 kilometer 
die ze regelmatig in de file moest afleggen van 
haar huis in Hattem naar haar werkplek. ‘Als dit 
schooljaar voorbij is ben ik werkzoekend. Ik heb 

mijn baan opgezegd, ook omdat ik dichterbij 
huis wil werken. Ik heb een zoontje van 

een jaar oud en die zie ik veel te 
weinig door mijn lange 

werkdagen.’

Foto: Ruben Schipper


