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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.

Graag wil ik jullie bedanken voor het artikel Leraren willen hun 
pauze terug in het vorige Schooljournaal. Op het moment dat 
bekend werd dat onze school een continurooster zou starten 
na de zomervakantie, dacht ik: dit wordt voor mij te veel. Wij 
hadden al een continurooster, van 8.30 uur tot 14.30 uur, op 
woensdag tot 12.30 uur, maar met hulp van ouders. Dus we 
hadden nog een kort moment om even zonder leerlingen bij 
elkaar te zitten. Helaas was het geld op en is er besloten om vijf 
gelijke schooldagen in te voeren van 8.30 uur tot 14 uur. Offici-
eel zou onze tijd zonder leerlingen helemaal volgens de cao zijn. 
Voor mij was het zonneklaar dat dit niet zou gaan lukken. Reden 
om een dag minder te gaan werken. Wat ben ik blij dat ik dit heb 
besloten. Het is zo ongezond voor de leerkracht, maar ook voor 
de leerlingen. Ik heb mijn brood niet op en sommige kinderen 
ook niet. Het is een gejaag van heb ik jou daar. Gevolg is dat ik 
nu tijd van de laatste les voor de lunch ga pakken, waardoor 
kinderen ook daar meer moeten haasten. 

Rika van Dijl, Alblasserdam

Ik heb mij verbaasd over het afgesloten loonakkoord, met name 
de salarisverhoging in procenten!  Beseffen de leden wel dat de 
hoogst betaalden het meest profiteren en de laagstbetaalden 
het minst? 

Rinus Zonneveld, Nieuwe Niedorp

Recent presenteerde de SP de resultaten van een 
onderzoek over het speciaal onderwijs. De reactie 
van Jan Bijstra in het vorige Schooljournaal is de 
bekende reflex van professionals die minder kri-
tisch zijn over het zogenaamde passend onderwijs: 
als de uitkomsten van een onderzoek je niet be-
vallen richt je de aanval op het onderzoek zelf. De 
vraagstelling zou niet deugen, de conclusies niet 
kloppen, wetenschappelijk onderzoek zou wor-
den misbruikt en er zou een geheime agenda zijn, 
namelijk zieltjes winnen. Jammer! Wie spreekt 
met docenten uit het speciaal onderwijs, weet wel 
beter. Columnist Jan Bijstra zou zich beter druk 

kunnen maken over het speciaal onderwijs dat met de 
rug tegen de muur staat: de klassen zijn te groot, per-
soneel wordt massaal ontslagen, docenten ervaren 
een enorme werkdruk en leerlingen met een steeds 
zwaardere problematiek worden bij elkaar in de klas 
geplaatst. Niets voor niets maakte afgelopen week de 
eerste school voor speciaal onderwijs bekend de deu-
ren te gaan sluiten. Staatssecretaris Dekker lijkt een 
sterfhuisconstructie voor het speciaal onderwijs te 
creëren. De SP weigert zich hierbij neer te leggen. Wij 
blijven strijden voor behoud van speciaal onderwijs.

Tjitske Siderius, Tweede Kamerlid SP

Speciaal onderwijs

Pauze

Loonakkoord

Wijze les
In Schooljournaal 13 staat een reportage 
over passend onderwijs op de  basisschool 
van Schiermonnikoog. Het laat maar weer 
eens zien dat het onterecht is dat er per 
definitie verband wordt gelegd tussen de 
grootte van een school en de kwaliteit van 
het onderwijs. Juist in een combinatieklas 
hebben de leerkrachten immers al vele 
jaren ervaring met onderwijs op verschil-
lende niveaus: passend onderwijs! De 
reportage toont aan hoe belangrijk het is 
dat er meer handen in een groep beschik-
baar zijn. Een duidelijke vingerwijzing naar 
de politiek: zet meer in op klassen-/onder-
wijsassistenten en geef mede daardoor het 
basisonderwijs een eerlijke kans op streven 
naar passend onderwijs. Ik zou staatsse-
cretaris Dekker willen adviseren om het 
begrip excellent niet alleen te richten op 
leerlingen die 550 scoren bij de Citotoets; 
niet alleen op scholen die met hun school-
score voor de eindtoets ver boven het 
landelijk gemiddelde uitkomen; niet alleen 
voor de cognitief meer begaafden. Ga eens 
op werkbezoek naar Schiermonnikoog om 
te zien dat ánders excellent ook kan.   

Wim Rutgers, Vragender
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Op 10 september heeft viervoudig Olym-
pisch kampioen wielrennen Leontien 
van Moorsel met hulp van leerlingen 
van groep 8 van de Olympiaschool 
in Amsterdam op het plein voor het 
Olympisch stadion een stukje gefietst op 
de langste fiets ter wereld. De gigafiets 
is opgenomen in de 61ste editie van het 
Guinness World Records-boek, dat die 
dag wereldwijd verscheen. 

Langste 
fiets

Foto: Evert Elzinga
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Kinderombudsman: ‘Passend onderwijs 
met stoom en kokend water’  

Eind augustus trekt de in Hongarije woon-
achtige gepensioneerde Nederlandse 
onderwijskundige Marjanne Prins de stoute 
schoenen aan. Waar hij naartoe wil, vraagt 
ze aan een asielzoeker die met duizenden 
andere  vluchtelingen uit vooral Syrië en Irak 
de transitzone bevolken voor het hoofdsta-
tion Keletti in Boedapest. De man blijkt naar 
Engeland te willen. ’What are you going to do 
there?’, schrijft Prins in haar mail over die 
ontmoeting. ’I do not know’. Daarop vraagt 
ze tot  enthousiasme van een vrijwilliger of 
het zinvol is iets met de kinderen te doen 
en hen een beetje vertrouwd te maken met 
de Engelse taal. Prins weet wat ze doet. 
Ze heeft ruime ervaring op het gebied van 
methode-ontwikkeling. Vooral lees- en taal-
didactiek hebben haar interesse. Zo probeert 
ze Hongaarse scholen te enthousiasmeren 
voor het door haar bedachte Pelikino. Het 
is een taalprogramma voor kinderen vanaf 
3 jaar om hen te laten wennen aan een 
vreemde taal. In een mum van tijd is ze 
omringd door kinderen, vaders, moeders, 
opa’s en oma’s met kleine kinderen op hun 
arm, terwijl de temperatuur soms oploopt 

naar 34 graden. Ze schrijft in haar mail:’Ze reageerden heel spontaan 
en vriendelijk. Ofschoon een druppel op een gloeiende plaat, is het 
een ontroerende ervaring. Dat je met zo weinig inzet zoveel mensen 
een beetje afleiding en plezier kunt bieden. Met de nadruk op mensen, 
geen terroristen, geen criminelen. Gewoon heel aardige, vredelievende 
mensen die, naar eigen zeggen, alles achtergelaten hebben op zoek 
naar een betere toekomst.’ PM

Het laatste woord over passend onderwijs is nog 
niet gezegd. De een blijft het zien als een bezuini-
gingsmaatregel, terwijl anderen het juist als een  
voordeel zien dat er geen keus is en ieder kind naar 
die ene school moet, zoals basisschool Yn de Mande 
op Schiermonnikoog. In Haarlem gaat een leraar op 
een fiets langs kinderen die op dit moment niet in het 
onderwijssysteem functioneren, vertelde een direc-
teur van het Samenwerkingsverband Zuid-Kennemer-
land vorige week in het Haarlems Dagblad. En ook: 
‘Wij hadden vergeleken met het landelijk gemiddelde 
weinig kinderen op speciale scholen waardoor er 
straks meer geld beschikbaar is.’ In Zwolle daarente-
gen houdt school voor speciaal onderwijs De Ambelt 
(15 vestigingen, 2.100 leerlingen) per augustus 2017 
op te bestaan. Oorzaak is de teruglopende leerlingen-

aantallen sinds de invoering van passend onderwijs. 
Een groot deel van de kinderen wordt ondergebracht 
in het regulier onderwijs. Vorige week deed ook 
Kinderombudsman Marc Dullaert een duit in het zakje 
in de Volkskrant.
Volgens hem krijgen lang niet altijd kinderen met 
bijzondere behoeften een passende plek op een regu-
liere school of een school voor speciaal onderwijs. 
Er ontbreekt een onafhankelijke knopendoorhakker. 
Iemand die in moeilijke situaties beslist wat er gebeu-
ren gaat. Dullaert wil dat deze persoon de macht, het 
gezag en het geld krijgt om een kind ergens te kunnen 
plaatsen. ‘Passend onderwijs is met stoom en kokend 
water ingevoerd, terwijl scholen er nog niet klaar 
voor waren en de regelgeving niet op orde was. Zo’n 
hervorming had beter doordacht moeten worden.’ PM 

Engels leren aan vluchtelingen voor  
station Boedapest

nieuws
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Kinderen, ouders en leraren willen dat 
er meer mannen voor de klas komen. 
Dat bleek al eens uit een ledenpeiling 
van CNV Onderwijs in 2014. Van de 
respondenten zei 91 procent (mannen 
en vrouwen) het een slechte zaak 
te vinden dat er zo weinig mannen wer-
ken in het primair onderwijs. Op initia-
tief van Fontys Hogescholen, Stenden 
Hogeschool en Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden is nu een brede aanpak 
ontwikkeld om meer mannen voor 
de klas te krijgen. Kick off is een 
speciale trein op 15 oktober, waarin 
ook CNV Onderwijs een compartiment 
vult. Jongens/mannen die op de trein 
stappen krijgen een heldenontvangst. 
Op en rond de stations die de trein 
aandoet (Leeuwarden, Meppel, Zwolle, 
Amersfoort, Utrecht, Den Bosch, 
Eindhoven) organiseren studenten en 
docenten van de pabo’s activiteiten die 
aansluiten bij een van de thema’s bin-
nen de campagne Veel meer meester, 
zoals muzische vorming, wetenschap 
en techniek, onderzoek, nieuwe media 
en gaming, ondernemerschap, sport, 
gezondheid, humor en innovatie. Ook in 
de steden Amsterdam, Leiden, Sittard 
en Deventer staan allerlei activiteiten 
op het programma. Meer info op 
 www.veelmeermeester.nl. CdG

journaal

• ‘Een asieltsunami! Duizenden terroristen vrijlopend op 
straat!’ vreest Geert Wilders. ‘Mijn dochters aangerand, 
onze huizen leeggestolen’, tetteren inwoners van 
Enschede. Er poppen spontaan gezegdes in mijn hoofd op, 
van onbeminde onbekenden, angst als slechte raadgever 
en over één kam geschoren worden.
• Aan de andere kant: mijn dochter van nog geen 5 jaar die 
tekeningen maakt voor vluchtelingenkinderen en het woord 
Welkom leert schrijven. Welkomwinkels waar ladingen 

knuffels, kleding en voedsel worden afgegeven door 
mensen die wél begaan zijn met het lot van de medemens. 
Gezinnen die hun huis openstellen voor een maaltijd of een 
bed voor een vluchteling. Arnhemmers die een buurtfeest 
geven voor de nieuwe bewoners van de Koepel.
• Wijlen Thé Lau zou zeggen of zingen: ‘Iedereen is van de 
wereld en de wereld is van iedereen.’ 
 
Ciska de Graaff

CAMPAGNE VOOR 
MEER MEESTERS

Onderwijsminister Jet Bussemaker was deze Prinsjesdag gehuld in een outfit die 
regelrecht uit de 3D-printer kwam. Jurk en schoenen werden ontworpen door 
studenten van de Technische Universiteit Eindhoven. Bussemaker zei hiermee ‘de 
potentie van de hightech en creatieve industrie in Nederland’ te willen laten zien.

Foto: H
ans K

ouw
enhoven
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Begin september hoorde ik op het nieuws dat een 
kleuterjuf in elkaar was geslagen door de ouders van 
een van de kinderen. Het kind zat nog geen half jaar op 
school. Verbijsterd was ik toen een week later alweer een 
leerkracht door een moeder was mishandeld. Haar zoon 
had zich misdragen tijdens het schoolreisje en zijn vader 
heeft hem op moeten halen. Toen de bus bij de school 
aankwam, stond de moeder van de leerling de bewuste 
leerkracht op te wachten. Volgens de berichten in de 
media is zij op de juf afgelopen en heeft haar ‘volledig in 
elkaar gemept’. Eerder dit jaar was van een lerares in 
Zwolle de keel dichtgeknepen door een boze moeder.
Hoe kunnen we op school een veilig klimaat creëren 
als dit soort incidenten blijft gebeuren? Gelukkig wordt 
mishandeling tegen iemand met een publieke functie 
zwaarder bestraft in Nederland. Dat geldt niet alleen voor 
ambulanceverpleegkundigen en politieagenten, maar 
ook voor onderwijspersoneel. En terecht! Voor collega’s 
die dit overkomt is het niet zomaar over. Het is alsof je 
in een steegje bent overvallen en iedere dag weer door 
hetzelfde steegje moet. Ook als deze ouders niet meer op 
school mogen komen, blijft de angst. Niet zelden duurt 
het maanden voordat de leerkracht weer een stap over 
de drempel van de school durft te zetten. Hier denkt de 
moeder die de bus na het schoolreisje opwacht vast niet 
aan. Ik pleit al een tijd voor een oudercontract. Afspraken 
die vooraf tussen ouders en school gemaakt worden over 
wat over en weer van elkaar verwacht mag worden. Dat is 
niet dé oplossing voor dit probleem, maar wel een manier 
om de afstand tussen ouders en school kleiner te maken. 
Want hoe kleiner de afstand, hoe groter het begrip. Op dit 
moment wil ik eigenlijk alleen maar roepen: ‘Handen af 
van onze leraren!’ 

Mishandeld 

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Het is weer tijd voor het aanvragen van fi scaal voordeel 
over de betaalde vakbondscontributie. Leden van CNV 
Onderwijs die werken in het onderwijs, kunnen profi teren 
van deze regeling, waarmee tot zo’n 42 procent van het 
jaarlijkse contributiebedrag terug kan worden gekregen. 
Deze verrekening vindt plaats bij de uitbetaling van de ein-
dejaarsuitkering. Alle leden werkzaam in het basisonder-
wijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, hbo of 
de kenniscentra, alsmede leden vallend onder de cao VSSI/
WVOI, de cao AOJ of de cao GAO kunnen de jaaropgave voor 
fi scale teruggave opvragen via Het Onderwijsplein. Ga naar 
www.hetonderwijsplein.nl, log in met uw lidnummer als 
gebruikersnaam en uw postcode als wachtwoord, tenzij 
u dit zelf reeds eerder gewijzigd hebt. Als u om welke 
reden ook het formulier niet op deze manier kunt of wilt 
downloaden, dan zullen wij u de jaaropgave half oktober 
op papier toesturen. U hoeft daartoe niets te doen. Zodra u 
de downloadpagina heeft bezocht wordt het formulier niet 
meer toegezonden.

Laatste kans  aanvragen 
fiscaal voordeel 
vakbonds contributie
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De invoering van het Lerarenregister ligt op koers. Begin 
september heeft staatssecretaris Dekker het wetsvoorstel 
na groen licht van de ministerraad voorgelegd aan de Raad 
van State. Daarna wordt het behandeld door het parlement. 
De bedoeling is dat de wet ingaat op 1 januari 2017. In de 
wet wordt het leraarsberoep omschreven en daarnaast vast-
gelegd dat de leraar zeggenschap heeft over de invulling, 
inrichting en uitvoering van het onderwijs. Daarmee onder-
streept de wet het belang en de positie van het leraarschap. 
Leraren krijgen daarmee de erkenning die vergelijkbaar is 
met die van beroepsgroepen als artsen, verpleegkundigen 
en advocaten. Ook het recht op professionele ontwikkeling 
wordt in de wet vastgelegd. De beroepsgroep leraren en niet 
de overheid of besturen bepaalt daarbij zelf welke kwali-
teitseisen aan leraren worden gesteld om in het register te 
blijven. De wet regelt dus veel meer dan alleen de verplichte 
inschrijving in het Lerarenregister voor leraren in primair en 
voortgezet onderwijs en het mbo. Dat register is niet meer, 
maar ook niet minder dan een middel om als leraar en 
beroepsgroep de kwaliteit van leraren en de beroepsgroep 
zichtbaar te maken. Voor meer informatie over het Leraren-
register: www.registerleraar.nl.

Wetsontwerp Leraren-
register naar Raad van 
State



> Ruim 100 workshops, er is voor elk wat wils.

> Lezingen van columniste Aleid Truijens en 

 hersenspecialist Mark Mieras.

> Lancering van het nieuwe

 LerarenOntwikkelFonds.     

> Cabaret van een nieuw Nederlands duo:

 Rajko en Yuri Disseldorp.

> Deelname aan het congres is gratis.

> Schrijf je NU in op lerarencongres.nl 
 Wees er snel bij, want vol is vol.

7 oktober
10.00 - 16.30 uur
(festivalterrein is vanaf 9.00 uur geopend)

Koning Willem I College 
Den Bosch

lerarencongres.nl
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Bestuursvoorzitter LVO reageert op zelf gekozen dood docent

‘ Pesten moet je altijd 

 serieus nemen’

voortgezet onderwijs

honderd procent
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Schuld en boete is in dit geval verdraaid lastig, 
maar als dat met dit onderzoek toch aan-
toonbaar is, dan zal ik daar zeker consequen-
ties aan verbinden.’ Die belofte doet André 

Postema, sinds november 2014 bestuursvoorzitter 
van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs 
(LVO), tijdens het gesprek dat ik met hem heb naar 
aanleiding van de zelfmoord van Caroline Dijkman, 
docent biologie/verzorging op het Sint-Maartenscol-
lege in Maastricht, begin augustus. De scholenkoe-
pel (21 scholen, 30 locaties, 3.000 personeelsleden, 
30.000 leerlingen) is inmiddels in gesprek met het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
om na te gaan hoe deze trieste gebeurtenis het best 
onderzocht kan worden en door welke instantie. 

LERING TREKKEN
We zitten in het kantoor van het schoolbestuur op 
een bedrijventerrein achter het station van Sittard. 
‘Staat u gezien deze locatie eigenlijk niet heel ver af 
van wat er op uw scholen gebeurt?’, was de vraag die 
me onmiddellijk te binnen schoot toen ik door de 
wijk liep. ‘Moet u daar niet af en toe nagaan hoe het 
werkklimaat is?’ Postema, lid van de Eerste Kamer 
namens de PvdA, en tot vorig jaar vicevoorzitter van 
het college van bestuur van de Universiteit Maas-
tricht: ‘Daarvoor is het LVO te groot. Dit is primair 
de taak van de directeuren. Ik ben als werkgever 
natuurlijk wel de eindverantwoordelijke, maar het 
draait bij ons om de scholen. Daar ligt een groot 
deel van de bevoegdheden. Pas als de school er 
met de docent niet uit komt, komen wij in beeld. In 
het geval van Caroline is het hele proces van me-
diation, het inschakelen van de bedrijfsarts en een 

Begin vorige maand maakte de 
Limburgse docent Caroline Dijkman 
een einde aan haar leven. Oorzaak 

was het gepest van haar directe 
collega’s, zo schreef ze in twee 
afscheidsbrieven aan Dagblad 

de Limburger/Limburgs Dagblad 
en de Volkskrant. Toch had een 

door het schoolbestuur ingestelde 
onafhankelijke commissie geen 

aanwijzingen gevonden voor de 
klacht van de vrouw die om die reden 

al drie jaar ziek thuis zat. 

vertrouwenspersoon, het aanbod van re-integratie, 
weerbaarheidstraining en het instellen van een 
onafhankelijke klachtencommissie via ons verlopen. 
Die commissie bestaande uit onder meer een kan-
tonrechter, twee juristen, een arts en een psycholoog 
concludeerde dat er geen pestgedrag vastgesteld 
kon worden, maar wel dat Caroline dat zo ervaarde. 
Ik probeer me er nu wel van te gewissen of we als 
bestuur toch steken hebben laten vallen. Hebben 
we wettelijk en moreel het goede gedaan? Kunnen 
we lering trekken uit wat nu gebeurd is? Want met 
pesten, ook al is dat iemands eigen perceptie, dien je 
als school altijd honderd procent serieus om te gaan. 
We attenderen ons personeel op het pestprotocol 
hoe om te gaan met pestende leerlingen, maken hun 
weerbaar in conflicten met ouders en dienen ook 
op dit onderwerp, elkaar pestende werknemers, een 
ontwikkeling te maken.’

LASTIG REAGEREN
Na een raadpleging onder ruim 4.000 van haar leden 
constateerde CNV Onderwijs in november vorig 
jaar dat 11 procent van de respondenten  (bijna 1 
op de 10) te maken heeft gehad met pestgedrag. 
Dat varieerde van roddelen en bijnamen geven tot 
negeren of niet uitnodigen voor vergaderingen. 
Eerder dit jaar zette minister Asscher van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in op actie tegen pesten 

voortgezet onderwijs

‘

Pesten door collega’s
In de door CNV Onderwijs gehouden peiling naar orde 
en gezag in de school onder 4.262 respondenten door 
onderzoeksbureau MWM2 (gepubliceerd in Schooljournaal 
18 van 22 november 2014) stond de vraag: Wordt u of bent 
u wel eens gepest door collega’s? Ja, zegt bijna 11 procent 
van alle respondenten: leraren, schoolleiders en onderwijs-
ondersteuners. De laatste groep zegt in 15 procent van de 
gevallen zelfs ja, de andere twee groepen 10 procent. Als 
het puur om leraren gaat, zijn de cijfers dramatischer. Op de 
vraag Worden op uw school leraren gepest door … kruist 22 
procent leerlingen aan, 9 procent ouders, 9 procent directie 
en 8 procent collega’s. Als de dubbelingen hieruit gefilterd 
worden – als pesten door meerdere groepen gebeurt – is de 
conclusie dat 31 procent van de respondenten aangeeft dat 
er leraren worden gepest. Meestal zijn leerlingen hierbij de 
boosdoeners, maar ook teamleden maken zich er dus schul-
dig aan. Een pestprotocol is bij 86 procent van de respon-
denten op school aanwezig, maar slechts in 12 procent van 
die protocollen staat ook iets over het pesten van leraren. 
45 Procent van de respondenten weet niet of er iets over dit 
onderwerp in staat.
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op de werkvloer, waarvan volgens hem 500.000 
Nederlanders het slachtoffer waren. Mede daardoor 
is het Sint-Maartenscollege nu vol in beeld met hoe 
het níet moet. Postema: ‘Die koppeling is natuurlijk 
heel interessant voor de media, maar volgens mij 
hebben wij dat adequaat afgehandeld en dat laten 
we ook nog eens toetsen.  De dood van Caroline is 
een enorm verlies: voor haar naasten, maar ook voor 
de school, voor haar collega’s en voor de leerlingen 
die haar gekend hebben. Het is alleen lastig reageren 
op beschuldigingen als je zelf niet weet wat er in 
haar afscheidsbrief staat. Wat gebeurd is, is zo in-
grijpend, dat we daar uiteraard uitgebreid aandacht 
aan besteden, laat daarover geen misverstand be-
staan. Tegelijkertijd vind ik het ongepast om in een 
welles-nietes discussie terecht te komen door uit te 
weiden over haar personeels- en medische dossier. 
Ik vind die informatie te persoonlijk om daar mee 
naar buiten te treden.’

DESTRUCTIEF
‘Waar ik moeite mee heb’, zegt Postema, ‘is dat wij 
volgens mij in alles voldoen aan de professionele 
structuur die we met zijn allen, deels vanuit de wet-
geving, deels vanuit de medezeggenschap, hebben 
voor dit soort situaties op scholen. Er is een vertrou-
wenspersoon, een bedrijfsarts, bedrijfs- en arbeids-
hulpverlening en een onafhankelijke klachtencom-
missie met een volwassen, eerlijke samenstelling. 
Door de schrijnendheid van Carolines dood raakt dit 
allemaal op de achtergrond. En dat terwijl de door 
haar ingeroepen pestdeskundige Bob van der Meer, 
volgens mij stelt dat het eerste wat moet worden 
gedaan om pesten op de werkvloer tegen te gaan is 
het aanstellen van een vertrouwenspersoon en on-
afhankelijke klachtencommissie. Om nou te zeggen 
dat hun bevindingen niet deugen als de commissie 
in ons voordeel beslist, doet mij vertwijfeld afvragen 
wat dan wel goed genoeg is? Hoeveel onafhankelijke 
mediators hadden we dan moeten aanbieden?’
De dood van een leerling of docent hoort niet thuis 
in een gemeenschap als de school, en zeker geen 
zelfmoord, vindt Postema. ‘We hielden er rekening 
mee dat haar directe collega’s verwijten van leerlin-
gen zouden krijgen en hebben hen hulp aangebo-
den om daar antwoord op te geven.’
Het enige positieve puntje in de tumultueuze weken 
die volgden op de dood van Dijkman is volgens Pos-
tema dat sommige arbeidsconflicten wellicht anders 
bekeken worden. ‘Die ontwikkeling was er al en de 
benaming “pesten” helpt om specifieker naar gedrag 
te kijken. In een goed team zijn er conflicten, maar 
wordt niet gepest. Dat werkt alleen maar destructief. 
Daar moet je als school in investeren.’ 

Tekst: Peter Magnée  Illustraties: Susi Bikle

Gevoelig 
Caroline Dijkman, een voormalig communicatieadviseur die 
in 2008 voor het onderwijs koos, wordt in een groot artikel 
in de Volkskrant omschreven als een aanvankelijk creatieve 
docent biologie/verzorging met verfrissende ideeën, die zich 
blijkbaar niet conformeerde aan de bestaande situatie in de 
sectie. Een inmiddels gepensioneerde zorgcoördinator van 
de school ziet Dijkman als de ‘nieuwe zondebok’ na twee 
eerdere pestgevallen, die volgens hem op de school zouden 
hebben plaatsgevonden. Haar directeur noemt haar in het 
krantenartikel een gevoelig persoon, die zich dingen te veel 
aantrok. Een psychiater van het UWV constateert een ernstige 
depressie en het posttraumatisch stresssyndroom PTTS 
(volgens de door Dijkman ingeschakelde pestdeskundige 
Bob van der Meer een angststoornis die veel voorkomt bij 
getraumatiseerde militairen, vluchtelingen en mensen die zijn 
aangerand, maar ook bij pest-slachtoffers), maar ook koppige 
vasthoudendheid aan het pestgegeven dat op haar werkplek 
moet worden opgelost, in plaats van elders haar geluk als 
docent te beproeven.
De echtgenoot van Dijkman maakt inmiddels werk van de 
juridische aansprakelijkheidsstelling waarmee zijn vrouw de 
school en het LVO twee weken voor haar zelfmoord dreigde.



13131313

Dit kabinet werkt op het gebied van onder-
wijs aan vier doelstellingen. De eerste is 
ambitieus onderwijs dat alle leerlingen 
en studenten uitdaagt. De tweede is 

goed opgeleid en vakkundig personeel, dat samen 
zorgt voor een veilig en ambitieus leerklimaat. De 
derde is dat scholen resultaten inzichtelijk maken 
en aangesproken worden op prestaties. En de laatste 
is verbetering van de aansluiting van het onderwijs 

Werk in uitvoering, zo is de onderwijsbegroting 2016 
het beste te omschrijven. Weinig nieuws, geen grote 

beleidsveranderingen, geen woord over de actuele stroom 
vluchtelingenkinderen die op het onderwijs af zal komen. 

Wel een meevaller van 426 miljoen euro, die volgens CNV 
Onderwijs gestoken moet worden in meer banen. 

op de arbeidsmarkt. De begroting voor 2016 noemt 
veel bedragen, die allen voortkomen uit eerdere 
akkoorden. Zo komt er dit jaar 292 miljoen euro vrij 
uit het Nationaal Onderwijsakkoord. Daarvan gaat 
93 miljoen naar het primair onderwijs, 53 miljoen 
naar het voortgezet onderwijs, 119 miljoen naar 
het mbo, 9 miljoen naar het hbo, 1,1 miljoen naar 
het wetenschappelijk onderwijs en 17 miljoen naar 
arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.

CNV Onderwijs: meevaller moet naar meer banen

Onderwijsbegroting 2016: 
werk in uitvoering

alle sectoren
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PRIMAIR ONDERWIJS
Het ministerie gaat in 2016 werken aan een 
vereenvoudiging van de bekostiging in het 
primair (en voortgezet) onderwijs. Hiermee 
moet de opbouw van de lumpsum transparanter 
worden. Scholen kunnen hierdoor bijvoorbeeld 
eenvoudiger hun meerjarige inkomsten ramen. 
Ook wordt volgend jaar gewerkt aan nieuwe 
kerndoelen voor het primair (en voortgezet) on-
derwijs. Er moet meer maatwerk komen, zodat, 
zo schrijven de bewindslieden, elke scholier zich 
uitgedaagd voelt en zijn of haar talent maximaal 
kan ontwikkelen. Zo moet het aandeel scholen 
dat alle leerlingen uitdaagt en begeleidt in het 
ontdekken en ontwikkelen van hun talenten, 
omhoog van 47 procent dit jaar naar 75 procent 
in 2017 en 100 procent in 2020. Omdat de leraar 
hierbij de bepalende factor is, moet over vijf jaar 
100 procent van de leraren de algemeen didac-
tische vaardigheden en differentiatievaardig-
heden beheersen. In 2013 beheerste 84 procent 
de didactische vaardigheden en 57 procent de 
differentiatievaardigheden. Ook moeten in 2020 
alle leraren deelnemen aan peer review, tegen 62 
procent in 2014. 

VOORTGEZET ONDERWIJS 
Leerlingen meer uitdagen en minder blijven 
zitten, aantoonbaar opbrengstgerichter gaan 
werken en versterking van de positie van de do-
cent door te zorgen dat het aantal masteropgelei-
den toeneemt voor de klas. Met het opvoeren van 
deze uitgangspunten bouwt het kabinet voort op 
het vorig jaar gesloten sectorakkoord voortgezet 
onderwijs. Dat heeft als hoofddoel om te komen 
tot professionele scholen die zich voortdurend 
verbeteren en werken aan uitdagend onderwijs 
afgestemd op de behoefte van de leerling. Het 
budget voor de Lerarenbeurs wordt daartoe ver-
hoogd. Om zittenblijven te voorkomen is struc-
tureel 9 miljoen euro beschikbaar dat dit jaar en 
volgend jaar als aparte subsidie wordt verstrekt. 
Daarmee hebben scholen de vrijheid om naast 
zomerscholen (bedacht door CNV Onderwijs) 
ook vergelijkbare voorzieningen in andere va-
kanties (voorjaar- of meivakantie) te bekostigen 
om zittenblijven te voorkomen. De bovenbouw 
van het vmbo krijgt in 2016 met nieuwe profielen 
te maken. Docenten in afdelingsvakken worden 
bijgeschoold in voor hen nieuwe thema’s uit 
de nieuwe profielen. Vmbo- en mbo-instellin-

CNV Onderwijs: investeer  
in banen
De begroting laat structurele meevallers zien 
van 426 miljoen euro, door bijvoorbeeld minder 
afname van gewichtengelden en onderwijsach-
terstandengelden. CNV Onderwijs heeft daar 
een goede bestemming voor. Voorzitter Joany 
Krijt: ‘Dit geld moet geinvesteerd worden in 
werkgelegenheid van leraren. Om de werkdruk 
in het onderwijs niet verder op te laten lopen 
en de kwaliteit op peil te houden, moeten er 
banen bij. Er worden nu leraren ontslagen 
door krimp, die straks weer hard nodig zijn. 
Zij moeten behouden blijven. Bovendien zijn 
er nog volop problemen met passend onder-
wijs en daar komt de opvang van duizenden 
vluchtelingen en hun kinderen nog bij. Dat 
vraagt om extra handen in de klas en meer 
formatie voor scholen.’ Krijt vindt het positief 
dat er geen ingrijpende beleidswijzigingen in 
deze begroting staan. CNV Onderwijs pleit er 
al langer voor om vertrouwen te geven aan de 
mensen die in de scholen werken en niet veel 
wijzigingen van bovenaf door te voeren.
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gen gaan samen met het (lokale) bedrijfsleven 
onderzoeken welk onderwijsaanbod het best 
aansluit bij de wensen uit de regio. Het moet voor 
jongeren daardoor makkelijker worden een baan 
te vinden in de eigen omgeving.

MBO
Door onder meer demografische ontwikkelingen 
worden er de komende jaren minder leerlingen 
en studenten verwacht, vooral in het mbo. Het 
redden en ontmantelen van Roc Leiden heeft 
voor alle mbo-instellingen nog een financieel 
staartje. De kosten daarvan, 40 miljoen euro, 
worden verdeeld over 2016 en 2017, wat betekent 
dat er in die jaren 20 miljoen euro minder te be-
steden is voor het mbo. Om de kleinschaligheid 
in het mbo te bevorderen en ervoor te zorgen dat 
het onderwijs weer dichter bij de leerling komt, 
volgt er in 2016 een wetsvoorstel. Tegelijk moeten 
de kansen op werk voor mbo-studenten worden 
vergroot door, net als in het vmbo, hun opleiding 
beter te laten aansluiten bij hun toekomstige 
werkomgeving. Om dit voornemen te realiseren 
zullen het (regionaal) bedrijfsleven, provincies 
en gemeenten financieel flink moeten bijdragen. 
Voor duurzame publiek-private samenwerking 

wordt tot 2017 100 miljoen euro beschikbaar 
gesteld.
Ter ondersteuning van de aanpak van laaggelet-
terdheid komt in 2016 7 miljoen euro beschik-
baar in het kader van het actieplan Tel mee met 
taal. Verder komt er een wettelijk toelatingsecht 
tot het mbo dat moet voorkomen dat instellingen 
jongeren onterecht weigeren.

HBO
Leidend is de in juni verschenen Strategische 
Agenda Hoger Onderwijs 2015-2025. Daarbij gaat 
het om drie thema’s: onderwijs van wereldfor-
maat; toegankelijkheid, talentontwikkeling en di-
versiteit; verbinding met de samenleving. Met de 
middelen die in 2018 vrijkomen door invoering 
van het leenstelsel kunnen 4.000 extra docenten 
worden aangenomen, waarmee kleinschaliger, 
intensief onderwijs kan worden gerealiseerd. 
Ook wordt het mogelijk, schrijven de bewindslie-
den, om meer aandacht te besteden aan bildung, 
het bevorderen van reflectie en het stimuleren 
van een ondernemende houding.

ARBEIDSMARKT
Zoals elk jaar staat ook deze keer weer in de 
begroting dat goed onderwijs niet zonder 
goede leraren kan. Zij moeten zich volgens de 
bewindslieden continu blijven ontwikkelen en 
professionaliseren. Ze moeten onder meer wer-
ken aan hun differentiatievaardigheden en vaker 
een master gaan doen. Er komt een plan om 
onbevoegd voor de klas staan tegen te gaan. Zo 
moet het aandeel lessen dat gegeven wordt door 
daartoe bevoegde docenten in het voortgezet on-
derwijs van 84 procent in 2013 naar 100 procent 
in 2020. In 2017 moeten alle leraren geregistreerd 
staan in het Lerarenregister. Er komt ook een 
Schoolleidersregister.
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van hun (laatste) school. Van de bijna 130 woonkernen 
die de provincie telt, zijn er inmiddels 26 geheel school-
loos. Dat is één op de vijf, vooral in Zeeuws-Vlaanderen 
en op de Bevelanden.’ 

FLEXIBELE BEKOSTIGING
‘Je kunt de komst van asielzoekers niet gebruiken als 
managementinstrument om de werkgelegenheid op 
peil te houden’, klinkt  woordvoerder Harm van Gerven 
van de PO-Raad, de werkgeverskoepel in het primair 
onderwijs, minder positief. ‘Daarvoor is hun situatie 
te complex.’ Hij zegt dat Lowan, een organisatie die 
ondersteuning biedt bij onderwijs aan nieuwkomers, de 
afgelopen weken door verscheidene schoolleiders en 
–bestuurders is benaderd met vragen over bijvoorbeeld 
financiering en wet- en regelgeving. ‘Uiteraard zijn wij 
voor gedegen opvang, zodat kinderen en ouders in een 
veilige omgeving hun trauma’s kunnen verwerken en 
weer iets van een normaal leven kunnen opbouwen. 
Kinderen van asielzoekers zijn zeker een mooie aan-
vulling voor scholen die met sluiting worden bedreigd 
door een tekort aan leerlingen, maar in de praktijk 
valt beleid hiervoor moeilijk te regisseren. Het is nu 
eenmaal niet maanden van tevoren te plannen, maar 
moet vaak op zeer korte termijn worden geregeld. Wij 
hebben wel van staatssecretaris Dekker de toezegging 
gekregen voor een flexibele bekostiging. Het kan 
immers zo zijn dat kinderen van asielzoekers na de 
teldatum worden aangemeld, waardoor de school de 
kosten voor huisvesting, extra personeel en materialen 
moet voorfinancieren.’ 

Zeeland wordt geconfronteerd met krimp: huizen 
staan leeg, scholen sluiten en jongeren trekken 
weg. Dulden we de vluchtelingen tot de situatie 
in hun land weer is genormaliseerd of nemen 

we ze liefdevol op en proberen we ze een toekomst te 
bieden?’, schreef Dick van der Wouw, senior adviseur 
onderzoek bij het Zeeuwse ZB/planbureau, enige weken 
terug in de Provinciale Zeeuwsche Courant. Hij deed dat 
nog voor indringende beelden op tv zouden verschijnen 
van verdronken Syrische peuters en vluchtelingen met 
nauwelijks eten of drinken in de hitte voor het station van 
Boedapest.
Volgens Van der Wouw stonden de bordjes ‘Welkom 
in Zeeland’ nu doelloos langs de invalswegen van de 
provincie. Het waren de weinige overblijfselen van een 
imagocampagne die provincie, onderwijs, bedrijfs-
leven en midden- en kleinbedrijf in 2004 startten om 
ondernemers te trekken of burgers om een duurzaam 
bestaan op te bouwen. Veel vluchtelingen, volgens 
Van der Wouw voor een groot deel hoger opgeleid, 
passen onbedoeld uitstekend in het gezochte profiel 
en zouden van ‘positieve betekenis kunnen zijn voor 
de regio. Door de krimp is er een tekort aan mankracht 
op de arbeidsmarkt, daardoor dreigen bedrijven te ver-
trekken.’ Basisscholen hebben volgens hem eveneens 
baat bij de toestroom van vluchtelingen. Hij zegt dat 
momenteel vijf scholen op de nominatie staan om te 
sluiten, terwijl het dubbele aantal deze zomer is dicht-
gespijkerd of gefuseerd. Het aantal scholen liep terug 
van 245 in 2007 naar 208 nu. Van der Wouw: ‘Sinds 
2010 hebben vijftien dorpen afscheid moeten nemen 

Kinderen asielzoekers geen middel tegen sluiting krimpscholen

‘ Sympathieke gedachte,            
      maar het negeert de  
   problematiek’

primair/voortgezet onderwijs

‘

Tienduizenden vluchtelingen zochten de afgelopen weken met gevaar voor 
eigen leven asiel in het veilige Europa. Op drift geraakt door aanhoudende 
(burger)oorlogen, nietsontziende terreur, honger en armoede in eigen land. 
Symbool van deze menselijke tragedie werd de Syrische peuter Aylan, die 
dood aanspoelde op een Turks strand.  Nederland moet van de Europese 
Commissie ruim 7.200 asielzoekers extra opvangen. Een adviseur van de 
provincie Zeeland ziet voordelen voor krimpgebieden. ‘Wij hebben ruimte zat.’
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DANKBAAR ONDERWIJS
‘Plaats asielzoekerskinderen niet onmiddellijk in een 
reguliere klas. Zeker niet als het er meer zijn. Die heb-
ben nog niets te zoeken in groep 6 als ze geen woord 
Nederlands spreken. Dan leren ze niks’, zegt Kees Bou-
ma, directeur van christelijke basisschool De Borg in 
het Groningse Haren en dependance De Borg Onnen in 
Onnen, een school met louter Syrische asielzoekers-
kinderen, net over de provinciegrens. Een jaar geleden 
heropende hij het gebouw van voormalige basisschool 
It Hunnendal in het Drentse dorp om tachtig kinderen 
van het nabijgelegen asielzoekerscentrum onderwijs 
te bieden in opdracht van het COA (Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers, red.) ‘Maak in ieder geval zelfstan-
dige klassen, geef les op niveau en ga heel goed kijken 
bij scholen die dit al een poosje doen’, adviseert hij 
schoolleiders die gevluchte kinderen willen opnemen 
in hun leerlingenbestand. ‘Als een Nederlands kind ver-
huist naar Finland is dat al een ingrijpende gebeurtenis, 
maar dat is niets vergeleken bij de ellende die deze 
kinderen hebben meegemaakt tijdens hun vlucht. Nee, 
het is geen gemakkelijk onderwijs, maar wel enorm 
dankbaar.’
Bouma zegt veel te hebben geïnvesteerd om goed 
onderwijs te geven, tot aan NT2-cursussen (Nederlands 
als tweede taal, red.) voor zijn personeel toe. ‘We heb-
ben een prachtige plek, met mooi opgeknapte lokalen, 
kleine groepen met maximaal twintig kinderen, een 
leerkracht en een onderwijsassistent. Dat is normaal 
niet te financieren. Daarom is het jammer dat het 
aantal leerlingen afneemt, nu Syrische families steeds 
sneller een huis krijgen, omdat ze vrijwel allemaal in 
Nederland mogen blijven. Ik ben blij voor ze, maar 

het zou zonde zijn als onze knowhow voor niets is 
opgebouwd en elders het wiel opnieuw moet worden 
uitgevonden.’

SPECIALISTISCHE KENNIS
‘Scholen die kinderen van asielzoekers willen opne-
men, moeten het belang van het kind voorop stellen. 
Dus moet er knowhow komen’, vindt Han Entzinger, 
emeritus hoogleraar integratie- en migratiestudies aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam. ‘De gedachte is 
buitengewoon sympathiek, maar negeert de onderlig-
gende problematiek. Er is echt specialistische kennis 
nodig voor deze sterk getraumatiseerde kinderen, 
die oorlog hebben meegemaakt, in een kamp heb-
ben gewoond en met hun ouders ook nog eens een 
gevaarlijke reis hebben ondernomen. En dan komen 
ze door taalachterstand mogelijk ook nog eens in een 
klas met leerlingen die jonger zijn dan zijzelf.’ Dat 
neemt volgens Entzinger niet weg dat het goed is als 
zij met niet-getraumatiseerde en autochtone kinderen 
in contact komen. ‘Helaas is er in de krimpgebieden 
betrekkelijk weinig werkgelegenheid. Wel woningen, 
maar geen banen, terwijl asielzoekers toch al veel 
moeite hebben om aan de bak te komen. Dat is niet 
bevorderlijk voor de integratie en het draagvlak in 
de samenleving. Het klopt inderdaad dat veel vluch-
telingen hoog zijn opgeleid, maar dat betekent niet 
onmiddellijk dat je ook gekwalificeerd bent voor de 
Nederlandse arbeidsmarkt. Wat dat betreft zijn er 
voor hen veel te weinig (bij)scholingsmogelijkheden 
in Nederland. Ik vind dat minstens zo belangrijk als 
het opnemen van jonge asielzoekers in het basis- en 
voortgezet onderwijs.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: ANP/EVAprimair/voortgezet onderwijs

4 september - Vluchtelingen lopen over de spoorweg tussen de Hongaarse 
plaatsen Bicske en Szar, 40 kilometer ten westen van  Boedapest.



De familie Van Lagen heeft bijna honderd schoolfoto´s

(ADVERTORIAL)

De bijzondere fotocollectie van een gezin met veertien kinderen

ERMELO - Iedereen weet hoe leuk het is om de schoolfoto’s van de 
kinderen op een rij te leggen. Je ziet ze opgroeien, van kleuter tot puber. 
Bij de familie Van Lagen uit Ermelo is het bekijken van de schoolfoto’s wel 
heel speciaal. Het gezin telt veertien kinderen, dus is zelfs de XL-eettafel 
te klein om alle schoolfoto’s in één keer op kwijt te kunnen. 

Bijna honderd schoolfoto’s 
heeft Celia van Lagen (49) over 
de jaren gespaard van haar 
opgroeiende kroost. Ze heeft 
vijf jongens en negen meisjes, 
de oudste is 28, de jongste vijf. 
De tweelingen Heidy en Govert 
(1988) en Helena en Judith 
(2008) schelen precies twintig 
jaar. Heidy en Govert zijn het 
huis uit, Helena en Judith 
spelen nog met Lego.

Hoewel op de Veluwe meer 
grote gezinnen wonen, zijn 

de Van Lagens met veertien 
kinderen één van de grootste. 
Negen kinderen wonen nog 
thuis. De oudsten hebben zelf 
kinderen. Moeder Celia staat er 
als ouder alleen voor, anderhalf 
jaar geleden overleed vader 
Johan. Zoon Johan junior 
(23) heeft zijn baan als koster 
van de naastgelegen kerk 
overgenomen.

Logistiek
Met tien inwoners gaan er in 
huize Van Lagen per dag twee 

hele broden en twee wassen 
doorheen. “Het is vooral heel 
gezellig om met zoveel te zijn, 
ik maak me nooit zo druk om 
het huishouden”, relativeert 
Celia de dagelijkse logistiek. 
“Ik draai alleen volle trommels 
en ik strijk zo min mogelijk. 
Stofzuigen doe ik drie keer per 
week en de grote kinderen 
helpen mee.”  

Na de lunch en het gebed 
ruimen de kinderen de tafel af, 
terwijl Celia koffie zet. In een 

Over de jaren heen zijn er zoveel foto’s gemaakt dat ze niet in één keer op tafel passen.
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de Van Lagens met veertien 
kinderen één van de grootste. 
Negen kinderen wonen nog 
thuis. De oudsten hebben zelf 
kinderen. Moeder Celia staat er 
als ouder alleen voor, anderhalf 
jaar geleden overleed vader 
Johan. Zoon Johan junior 
(23) heeft zijn baan als koster 
van de naastgelegen kerk 
overgenomen.

Logistiek
Met tien inwoners gaan er in 
huize Van Lagen per dag twee 

hele broden en twee wassen 
doorheen. “Het is vooral heel 
gezellig om met zoveel te zijn, 
ik maak me nooit zo druk om 
het huishouden”, relativeert 
Celia de dagelijkse logistiek. 
“Ik draai alleen volle trommels 
en ik strijk zo min mogelijk. 
Stofzuigen doe ik drie keer per 
week en de grote kinderen 
helpen mee.”  

Na de lunch en het gebed 
ruimen de kinderen de tafel af, 
terwijl Celia koffie zet. In een 

Over de jaren heen zijn er zoveel foto’s gemaakt dat ze niet in één keer op tafel passen.

De familie Van Lagen heeft bijna honderd schoolfoto´s
De bijzondere fotocollectie van een gezin met veertien kinderen

(ADVERTORIAL)

groot gezin draagt iedereen 
zijn steentje bij. Celia: “Dat 
gaat automatisch. Omdat ze 
vaak op hun beurt moeten 
wachten, leren ze al snel dingen 
zelf doen. Ze kleden ze zich 
zelf aan en laten zelf het bad 
vollopen. In een groot gezin 
word je sneller zelfstandig.” 
Dochter Monieke bevestigt: “Ik 
ben zestien maar word meestal 
achttien geschat.”

Celia legt een berg foto’s op de 
groot formaat keukentafel. De 
oudste is van 1992, de meest 
recente van het afgelopen 
schooljaar. Sommigen zitten 
nog in een lijstje, allemaal 
zijn ze onbeschadigd. Celia 
is duidelijk zuinig op de 
schoolfoto’s.

“Ik heb ze altijd zelf bewaard 
want ik wil niet dat er eentje 

zoek raakt. Pas als de kinderen 
getrouwd zijn, krijgen ze hun 
eigen album mee.”

Keukendeur
De Van Lagens gaan allemaal 
naar dezelfde lagere en 
middelbare school in Uddel, 
waar Foto Koch sinds de jaren 
´80 de schoolfoto’s maakt. 
Het ene jaar portretfoto’s, 
het andere groepsfoto’s. Het 
echtpaar Van Lagen heeft 
ze altijd met liefde voor alle 
kinderen besteld. “We hingen 
ze op de keukendeur”, vertelt 
Celia. “Als we dan bezoek 
hadden en er was er eentje niet 
thuis, konden we ze aanwijzen.”

Wat moeder Celia opvalt als ze 
alle foto’s bij elkaar ziet, is dat 
sommigen van haar kinderen 
wel héél erg op elkaar lijken. 
En dan niet eens de twee 

tweelingen. “Die zijn twee-
eiig.”Celia houdt de bewuste 
foto´s naast elkaar omhoog. 
“Kijk, Rosemarie en Judith zijn 
één gezicht, Govert en Henrick, 
Mathilde en Helena. Alsof er 
om de zoveel kinderen een 
soort herhaling, een systeem, in 
zit. Ze zijn één in hun aanzicht 
en ook in hun doen en laten.”
 
Herinneringen
Het geeft Celia een rijk gevoel 
om haar kroost in zoveel stapjes 
vastgelegd te zien. Ze vindt het 
belangrijk om foto´s als tastbare 
herinneringen te hebben. “Met 
ons 25-jarig huwelijk hebben 
we ook een mooi familieportret 
laten maken. Overal waar 
je een herinnering aan kunt 
maken, moet je dat ook doen. 
Voor als je ooit iemand moet 
missen.” 

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

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

Probeer het zelf!
www.fotokoch.nl/album

Nieuwe service van Foto Koch: Mijn Album
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Maandag  5 oktober Utrecht   
Dinsdag    6 oktober Roermond 
Donderdag 8 oktober Rotterdam 
Dinsdag  13 oktober Assen  
Donderdag  15 oktober  Apeldoorn 
Donderdag 15 oktober Den Bosch 
Maandag 2 november Utrecht 
Dinsdag  3 november Roermond
Donderdag      5 november Rotterdam

RECHTSPOSITIE
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele  
vragen mailen met ib-cnv-onderwijs@cnv.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.

   Op hoeveel dagen   
   zwangerschaps- en 
 bevallingsverlof heb ik recht?

Vraag antwoord

706 uur onbetaald verlof opnemen.
Lonnekes vriend zal na afloop van het 
ouderschapsverlof een dag minder gaan 
werken. De overige 2 dagen gaat Sil naar 
de moeder van Lonneke en één dag naar 
de kinderopvang. Daar kunnen ze vanaf 
januari terecht en dus zal het totale 
ouderschapsverlof tot de kerstvakantie 
duren. Dat betekent dat er naast het 
betaalde ouderschapsverlof ook een deel 
van het onbetaalde verlof opgenomen zal 
moeten worden. Vanaf 1 januari 2016 gaat 
Lonneke dan van een volledige werkweek 
naar een parttime baan van 3 dagen.

Van 1 juni tot 1 januari zijn er 22 werk-

weken (exclusief vakanties). De directeur 
berekent dat Lonneke per week 16,5 lesuur 
verlof heeft. Inclusief niet-lesgevende 
taken is dat 29,4 uur. Totaal tot 1 januari is 
dat 22 x 29,4 = 647 uur. Ze gaat tot 1 januari 
dus naast de 289 uur betaald verlof ook 
nog 358 uur onbetaald verlof opnemen. Ze 
weet nu waar ze aan toe is en de directeur 
kan de vervanging regelen. Op 1 juni begint 
het verlof. Lonneke geniet er met volle 
teugen van. Een week nadat het verlof is 
ingegaan spreekt de directeur haar aan. 
Vanaf 1 augustus gaat de 40-urige werk-
week in. Dat houdt in dat een school moet 
vaststellen hoeveel uren elke werkdag is. 
Op de school van Lonneke is gekozen voor 

Juf Lonneke is in maart bevallen van haar 
zoontje Sil. Uiteraard heeft ze bevallings-
verlof gekregen. Omdat het jongetje zich 
al een week eerder meldde dan verwacht, 
duurde dat bevallingsverlof 11 weken. 
Aansluitend op het bevallingsverlof heeft 
ze vanaf juni ouderschapsverlof. Lonneke 
heeft een volledige baan en gaat ouder-
schapsverlof opnemen tot januari 2016. 
Ze heeft al in februari met haar directeur 
afgesproken dat ze het verlof opneemt op 3 
hele dagen: dinsdag, donderdag en vrijdag.
Het totale recht op verlof is 995 uur. Daar-
van is 415 uur betaald verlof, waarvoor ze 
55 procent salaris doorbetaald krijgt en 
580 uur onbetaald verlof. Maar Lonneke 
wil na afloop van het verlof minder gaan 
werken. Ze wil dan 3 hele dagen blijven 
werken.

Dit betekent dat het betaalde ouder-
schapsverlof niet meer kan zijn dan het 
verlof dat hoort bij een betrekkingsomvang 
van 3 hele dagen. Om te berekenen 
hoeveel uren dat verlof is, moet eerst 
de werktijdfactor berekend worden die 
hoort bij 3 hele dagen. Lonneke geeft op 3 
dagen 16,5 uur les. Het schooljaar duurt 
39,2 weken. De totale lessentaak per jaar 
is dus 16,5 x 39,2 = 647 uur. Daar hoort 
een werktijdfactor bij van 0,6955. Nu kan 
berekend worden hoeveel betaald verlof 
Lonneke kan opnemen. Dat is 0,6955 x 415 
uur is 289 uur. Daarnaast kan Lonneke nog 

In de cao PO, artikel 8.2 lid 6, is geregeld dat 
als het zwangerschaps- en bevallingsverlof 
samenvalt met de verlofperiode van de 
zomervakantie, het vakantieverlof voor maxi-
maal drie weken wordt gecompenseerd. Dit 
compensatieverlof wordt aansluitend op het 
zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan wel 
de zomervakantie genoten, tenzij werkgever 
en werknemer anders overeenkomen. Per 1 
augustus 2015 wordt in het primair onderwijs 
gewerkt met vakantieverlof. De Wet Arbeid 
en Zorg (WAZO) is nu ook van toepassing 

op het primair onderwijs, waardoor de 
bepaling in de cao niet meer rechtsgeldig 
is. In artikel 3.4 van de WAZO staat dat 
dagen of gedeelten van dagen waarop de 
werknemer zijn arbeid niet verricht wegens 
het vakantieverlof, niet kunnen worden 
aangemerkt als vakantie. Dat betekent dat 
werkneemers die in een vakantieperiode 
met zwangerschaps- en/of bevallingsverlof 
zijn, recht hebben op compensatie van al 
het niet genoten vakantieverlof. Dit geldt 
voor alle schoolvakanties.

Samenloop vakantie-, zwangerschaps- en 
 bevallingsverlof vanaf 1 augustus 2015
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Wat is gunstiger: prijs- 

of loonindexatie?
Wat is gunstiger: prijs- 

De FNV stelt dat door de overstap op prijsindexatie de pensi-
oenen voor jongeren tot wel 15 procent zullen verslechteren. 
Dat wordt gebaseerd op de veronderstelling dat de loonont-
wikkeling bij overheid en onderwijs elk jaar 0,5 procentpunt 
hoger zal uitvallen dan de prijsstijging. Uit onderstaand sta-
tje (gegevens van ABP) blijkt dat de geschiedenis iets heel 
anders uitwijst. Zowel over de laatste 10, 20, 30 als 40 jaar 
lag de prijsstijging boven de loonontwikkeling bij overheid 
en onderwijs. Alleen als de loonexplosie eind jaren zestig en 
begin jaren zeventig wordt meegenomen ligt dit omgekeerd. 

Natuurlijk is dit geen garantie voor de toekomst, maar het 
plaatst de harde bewering van een fors lager pensioen voor 
jongeren toch wel in een vreemd daglicht. Op zijn minst is 
dat zeer onzeker. De fl ink hogere pensioenopbouw door het 
loonakkoord is wel zeker.

CNV WIL KOOPKRACHTHERSTEL OUDEREN
Het CNV roept de Tweede Kamer op de koopkracht van 
gepensioneerden te verbeteren. In een brief doet het CNV 
een aantal voorstellen hoe dit kan. Zie ook www.cnvo.nl. 

Werk & Recht

een werkweek waarop de woensdag 6 uur 
is en alle andere dagen 8,5 uur. Ze neemt 
dus vanaf 1 augustus 25,5 uur verlof op 
per week. Dat is op zich fi jn voor haar, 
want ze hoeft nu minder onbetaald verlof 
op te nemen. Ze heeft immers geen 29,4 
uur nodig, maar slechts 25,5 uur. Er zijn  
wel een paar andere zaken die besproken 
moeten worden. Zo heeft de directeur met 
instemming van de PMR besloten dat er 
in de herfstvakantie op donderdag een 
studiedag wordt gepland. Als Lonneke 
daar niet aan deel wil nemen zal zij voor 
die dag dus 8,5 uur ouderschapsverlof 
moeten inzetten. Omdat Lonneke de 
 studiedag best wel belangrijk vindt, 
besluit zij dat niet te doen. Oma zal het 
vast niet erg vinden een dagje op Sil te 
passen.

Er is nog een ander probleem. Lonneke 
zou vanaf 1 januari gaan werken voor 
0,6955. In de nieuwe cao, met een 
40-urige werkweek, kan dat echter niet 
meer. De werktijdfactor moet overeen 
komen met een aantal hele uren. Om 3 
hele dagen van 8,5 uur te werken zal ze 
minimaal een betrekkingsomvang van 26 
uur moeten hebben. Dat komt overeen 
met een werktijdfactor van 0,65. Dat is 
dus aanzienlijk minder dan de eerder 
afgesproken 0,6955. En dat betekent 
natuurlijk ook een lager salaris.
Lonneke kan ook kiezen voor een werk-
tijdfactor van 0,7. Maar dan moet ze 28 
uur werken per week. Dat is 2,5 uur meer 
dan de 25,5 uur die voor 3 hele dagen 
staat. Op jaarbasis zou zij dan 12 extra 
dagen moeten werken. Lonneke zet alle 

zaken op een rij. Uiteindelijk besluit zij te 
kiezen voor een werktijdfactor van 0,675 
(27 uur per week). Ze moet dan weliswaar 
7 dagen extra werken, maar het salaris 
komt redelijk dicht in de buurt van het 
bedrag waar ze aanvankelijk op had gere-
kend. Omdat de werktijdfactor nu 0,675 
wordt, heeft ze eigenlijk maar recht op 
280 uur betaald verlof. Omdat het verschil 
met de oorspronkelijke berekening (289 
uur) klein is, besluit de directeur dat maar 
zo te laten. Zo komt het met wat passen 
en meten uiteindelijk toch allemaal goed 
en kan Lonneke tot het eind van het jaar 
genieten van 3 dagen verlof per week.
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looninfl atie prijsinfl atie verschil

Gemiddelde 2005-2014 1,59% 1,77% -0,18%

Gemiddelde 1995-2014 1,98% 2,10% -0,12%

Gemiddelde 1985-2014 1,78% 2,02% -0,24%

Gemiddelde 1975-2014 2,47% 2,98% -0,50%

Gemiddelde 1965-2014 4,06% 3,62% 0,43%



Somber in de klas

Meer dan 93.000 Nederlandse leerlingen kampen met ernstige stemmingsproblemen. Vroeg of laat krijgt u met 
depressieve leerlingen in de klas te maken. Hoe signaleert u depressieve leerlingen tijdig? En hoe zorgt u dat de 
schoolloopbaan van een leerling niet in gevaar komt door de stemmingsproblemen? 

Zorg dat u depressieve leerlingen niet over het hoofd ziet!  

Signaleren en begeleiden van 

sombere en depressieve leerlingen

Datum

Woensdag 25 november 2015

Locatie

NH, Amersfoort

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/depressie

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

Nieuwe studiedag!
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Autisme in het mbo

60% van de mbo-studenten met autisme valt voortijdig uit. Met de juiste kennis en vaardigheden kunt u deze studenten helpen 

hun studie af te maken in plaats van te stoppen. Hoe werkt de informatieverwerking van studenten met autisme? Hoe bereidt u 

studenten met autisme voor op hun stage? En welke houding van u tijdens een gesprek helpt een student met autisme?

Zorg dat uw studenten met autisme niet uitvallen!

Datum
Woensdag 4 november 2015

Locatie
In de Driehoek, Utrecht

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/

autismembo

TIP: 
Leer van de ervaring van 

een student met autisme

Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/autismembo               
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Ruud Staverman

Verspilling?
Of ze een kans kan krijgen. Tegenover me zit een jonge vrouw (21 jaar 
en alleenstaande moeder met twee kinderen). Door allerlei omstan-
digheden lukte het de laatste jaren niet met school. Maar nu is ze er 
klaar voor. Opvang voor haar kroost is geregeld en ze wil de opleiding 
Pedagogisch Werk volgen. Ik kwam die dag net uit een bijeenkomst 
waarin de nieuwe bekostigingsregels in het mbo nog eens werden 
uitgelegd. Wie ze strikt volgt, kan alleen maar concluderen dat deze 
mevrouw kansloos is!
Het zich snel verspreidende rendementsdenken in roc-Nederland, 
zorgt ervoor dat met name jongeren zo snel en effi ciënt mogelijk 

hun opleidingen met een diploma moeten afron-
den. Door middel van fi nanciële prikkels worden 
de mbo-instellingen gedwongen tot welhaast 
draconische keuzes. Zit een leerling te lang op 
school, dan raakt een roc de bekostiging kwijt. 
Verlaten mbo’ers onder de 25 jaar zonder diploma 
de opleiding en hebben ze geen startkwalifi catie: 
dan zijn het opeens voortijdige schoolverlaters. 
Heeft een roc er daarvan te veel; dan krijgt die 
een stevige geldelijke afstraffi ng. Geen wonder 
dat instellingen steeds scherper kijken naar wie ze 
aannemen. 
Maar toch? Twee jaar geleden raakte ik in gesprek met 
de abt van het Belgische klooster Westmalle. Met de wereld-
beroemde biertjes die daar worden gebrouwen, wordt voldoende 
geld verdiend om hulpbehoevenden te ondersteunen. Of daar geen 
misbruik van werd gemaakt, vroeg ik hem. De abt reageerde laco-
niek: ‘Zie het als het brouwen van bier. Acht procent van de productie 
verliezen we door fl esjes die overvloeien. Zo’n “verspilling” zullen 
we hier ook hebben als we mensen helpen. Maar dat nemen we dan 
maar voor lief, want uiteindelijk weten we gelukkig ook veel mensen 
uit de ellende te halen. Daar gaat het toch om?’ Deze visie lijken we 
kwijt te raken in het onderwijs.  
Inderdaad, op de meeste mbo’s wordt jaarlijks van te veel ongediplo-
meerde mensen afscheid genomen. Maar er is ook een andere kant. 
Leerlingen die in soms extreem moeilijke situaties alles op alles 
zetten om hun diploma te halen: komende uit achterstandsgezinnen, 
in hun eentje zorgend voor een paar kinderen, behept met fysieke 
klachten, zwaar in de schulden zittend, uit een verslaving komend 
en noem maar op. Ze hebben meer tijd nodig en soms lukt het ze 
een opleiding af te ronden; soms niet. In juni hebben we een paar 
van zulke mensen mogen diplomeren. Ze scoorden nota bene hogere 
cijfers dan hun klasgenoten. 
Ik glimlach naar de vrouw die tegenover me zit. ‘Bent u positief?’ ‘Ja.’
‘Waarom?’ ‘Omdat je me doet denken aan een Belgisch biertje.’ Ze 
snapt het niet, maar haar opluchting is er niet minder om.
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Ruud Staverman
is docent Nederlands en 
Communicatie en coör-
dinator leerlingzaken op 

Roc TOP in Almere. 

door het rendementsdenken moeten jonge-
ren zo snel en efficiënt mogelijk hun 
 opleidingen met een diploma afronden
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ne, de Nederlandse Zwembond en de Vereniging van 
Hoofden van Scholen. Redenen waren het bevorderen 
van gezondheid, reinheid, vaardigheid, hulpbetoon en 
zelfverdediging. In 1985 komt aan die wettelijke verplich-
ting een einde als in de nieuwe Wet op het basisonderwijs 
het zwemmen niet langer als een afzonderlijk vak wordt 
benoemd. Dat maakt het lastig om de bekostiging van 
schoolzwemmen rond te krijgen. Scholen worden voor de 
financiering afhankelijk van de verdeling van budgetten 
van gemeentes. Volgens het rapport Zwemmen in Neder-
land uit 2013 deed in 1991 90 procent van de scholen nog 
aan schoolzwemmen en in 2012 nog maar zo’n 40 procent. 
Regelmatig laait de discussie op in de media, vaak als 
gevolg van het overlijden van een kind door verdrinking. 

AANVULLING OP ZWEMDIPLOMA
Zorgen dat leerlingen goed kunnen zwemmen in een 
waterrijk land, is voor basisschool ’t Oelebröd in het 
Drentse Ruinen al jarenlang een belangrijk argument 
om schoolzwemmen aan te bieden. Vanaf mei tot en met 
september gaan alle leerlingen van de groepen 3-8 elke 
week naar het plaatselijke buitenzwembad voor een uur-

Eind augustus verdronk een 14-jarige jongen van 
Marokkaanse komaf in de Maarsseveense Plas-
sen. Hij had geen zwemdiploma. De verdrinking 
was voor het Landelijk Beraad Marokkanen 

reden om ouders op te roepen om hun kinderen te leren 
zwemmen. Woordvoerder Brahim Bourzik zegt tegen RTV 
Utrecht: ‘We moeten niet willen dat onze kinderen gevaar 
lopen omdat we ergens niet bekend mee zijn of omdat 
het niet past binnen onze cultuur.’ Ook directeur van de 
Stichting Reddingsbrigade Nederland Raymond van Mou-
rik deelt de zorg over de zwemvaardigheid van allochtone 
kinderen. Daarom doet hij in De Telegraaf een oproep 
om het schoolzwemmen in Nederland weer verplicht te 
stellen. Volgens hem verdronken dit jaar elf zwemmers in 
open water, waarbij in vijf gevallen sprake was van aan-
toonbaar gebrekkige zwemvaardigheid.

OPLAAIENDE DISCUSSIE 
Het is niet voor het eerst dat er wordt gediscussieerd over 
het verplichten van schoolzwemmen. In 1920 was zwem-
men zelfs al verplicht onderdeel in het lesprogramma op 
verzoek van de Vereniging voor Sociale Kinderhygië-

primair onderwijs

Steeds minder basisscholen nemen 
schoolzwemmen op in hun lesprogramma. 
De financiering is lastig omdat gemeenten 
het budget voor de zwemles steeds vaker 

schrappen. Toch klinkt er van verschillende 
kanten de wens om schoolzwemmen te 
herintroduceren. Vooral omdat kinderen 

uit Marokkaanse, Turkse, Surinaamse 
en Antilliaanse gezinnen vaak niet goed 

kunnen zwemmen.

‘Schoolzwemmen 
is belangrijk in 

een waterland als 
Nederland’
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tje zwemles. ‘Zwemmen is in ons land heel belangrijk met 
al dat water. Helemaal op het platteland waar kinderen 
regelmatig in contact komen met open water als sloten en 
kanalen’, zegt Geert-Jan Enting, directeur van ’t Oelebröd 
en het Integraal Kindcentrum Ruinen. Tot nu toe fi nan-
cieren gemeente De Wolden en de stichting Wolderwijs 
het schoolzwemmen. Enting: ‘Stel dat die vergoeding zou 
stoppen, dan moeten we op zoek naar een nieuwe manier 
om het te bekostigen. Ik vind het belangrijk om school-
zwemmen te blijven aanbieden. Naast het trainen van de 
zwemvaardigheid, vind ik het prettig leerlingen iets extra’s 
te bieden. Ze zijn altijd hartstikke enthousiast. Het is in al 
die jaren dat we dit organiseren nog nooit voorgekomen 
dat iemand niet mee wilde doen met schoolzwemmen.’

VERANTWOORDELIJKHEID
Die subsidie door de gemeente is vaak wel essentieel voor 
het voortbestaan van het schoolzwemmen. André de Jeu, 
directeur van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), 
zag het aantal door de gemeente gesubsidieerde zwemles-
sen op scholen de afgelopen jaren afnemen. ‘Leerlingen 
gaan meestal schoolzwemmen in groep 4 en 5. De mees-

ten hebben het zwemdiploma A dan al behaald, dus je 
kunt je afvragen wat voor nut schoolzwemmen dan heeft. 
Misschien zou het beter zijn om al te starten met school-
zwemmen in groep 1 en 2. Daarbij is leren zwemmen 
primair ook een verantwoordelijkheid van de ouders.’ 
De VSG vindt wel dat scholen een verantwoordelijkheid 
hebben in het monitoren van de zwemvaardigheid van 
leerlingen. De Jeu: ‘Het is natuurlijk een ongeloofl ijk 
triest verhaal als een kind verdrinkt door een gebrek aan 
zwemvaardigheid. Als school kun je in de gaten houden 
welke leerlingen wel of geen belang hebben bij school-
zwemmen. Vraag aan het begin van het schooljaar wie 
zwemdiploma’s heeft en zo niet, of ze zwemles volgen. 
De VSG heeft een tool ontwikkeld die scholen kunnen 
gebruiken om de registraties bij te houden. Op die manier 
kunnen we goed bijhouden in welke regio’s of op welke 
scholen extra zwemonderwijs nodig is.’ 

ZWEM-ABC
Volgens de auteurs van het rapport Zwemmen in Neder-
land leert de ervaring dat allochtone kinderen en kinderen 
uit gezinnen met een lage sociaal-economische status 
(SES) minder goed kunnen zwemmen, omdat zij niet 
traditioneel op zwemles gaan. Dat merkt directeur Enting 
ook op zijn school in Ruinen, waar een aantal leerlingen 
wonen die vanuit asielzoekerscentra in woningen in het 
dorp zijn geplaatst. Zij volgen onderwijs aan ’t Oelebröd 
en gaan ook mee naar het schoolzwemmen. ‘Als er nieuwe 
leerlingen vanuit een ander land zijn, dan is het altijd de 
vraag hoe zwemvaardig ze zijn. Ze zijn lang niet allemaal 
vanuit hun cultuur opgegroeid met zwemles.’
Het grote aantal kinderen van allochtone afkomst met 
onvoldoende zwemvaardigheid was voor de gemeente 
Amsterdam één van de redenen om drie jaar geleden te 
starten met het project Swimstar. In samenwerking met de 
Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB) maken de 
leerlingen kennis met de vier verschillende takken van de 
zwemsport: wedstrijdzwemmen, waterpolo, schoonsprin-
gen en synchroonzwemmen. De gemeente heeft met de 
schoolbesturen afgesproken dat het gemiddelde zwemdi-
plomabezit onder de twaafjarigen die de basisschool ver-
laten 95 procent moet zijn. ‘Door verschillende materialen 
en spelvormen te gebruiken, wordt het voor de kinderen 
aantrekkelijk gemaakt om vanuit het schoolzwemmen 
verder te gaan bij een zwemvereniging’, zegt Ellen Julius, 
woordvoerder van de KNZB. ‘Want wat ons het meest 
zorgen baart is dat steeds minder kinderen het volledige 
Zwem-ABC volgen.’ 

Meer informatie is te vinden op www.beweegabc.nl.

Tekst: Marloes Oelen  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs

Vreugde bij basisschoolleerlingen na het 
behalen van het diploma Zwemvaardigheid I 
in zwembad De Waterthor in Den Haag.
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Wieviel Bundesländer hat Deutschland?’ 
Voor een buitenstaander is het even wen-
nen, een aardrijkskundeles in het Duits, 
maar de leerlingen van de gecombineerde 

3havo/atheneumklas hebben er geen enkele moeite mee. 
Ze beantwoorden de vragen zonder problemen in deze 
taal. Niet alles is foutloos, zelfs de docent maakt weleens 
een vergissing in het gebruik van de naamvallen. ‘Daar 
gaat het ook niet om,’ reageert Louis Seelen, docent Duits 

en coördinator van het tweetalig onderwijs op het Valu-
ascollege. ‘De correcte grammatica leren de leerlingen 
wel bij mij, tijdens de reguliere lessen. Overigens hebben 
we onze vakdocenten intern opgeleid voor de certifi caten 
c1 of c2 van het Goethe-Instituut. Dat is een vrij hoog 
niveau, dus ze spreken de taal goed. Het gaat vooral om de 
communicatie. Je leert een taal door erin ondergedom-
peld te worden, deze voortdurend te horen, te spreken en 
te schrijven.’

voortgezet onderwijs

Op het Valuascollege in Venlo weten ze het al lang: kennis van Duits 
is de toekomst, want het buurland is handelspartner nummer één. 
Leerlingen volgen al vanaf de brugklas Duits. Daarna kiezen ze al dan 
niet voor tweetalig onderwijs. Dit jaar waren er zoveel aanmeldingen 
dat er een extra klas kon worden gevormd.

 Roep om kennis 
buurtaal groeit

Tweetalig onderwijs Duits-Nederlands in de lift

‘
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TOENEMENDE BELANGSTELLING
Rond de honderddertig scholen in het voortgezet onder-
wijs mogen zich offi  cieel tto-school noemen, scholen die 
tweetalig onderwijs bieden. De meeste van deze scholen 
bieden Engels onderwijs. Dat er ook tto-scholen zijn die 
Duits-Nederlands onderwijs bieden, is minder bekend. 
Het zijn er tot nu toe nog maar twee: CSG Rehoboth in 
Hoogezand en het Valuascollege in Venlo. Daar gaat vol-
gens Seelen wellicht snel verandering in komen, te oorde-
len naar de toenemende belangstelling. ‘Alleen al het afge-
lopen schooljaar zijn zo’n tien scholen hier komen kijken 
hoe het werkt, uit heel Nederland en zelfs uit België. Ook 
binnen onze eigen school is er steeds meer animo voor 
het tweetalig onderwijs. Was er tot nu toe jaarlijks maar 
één tto-klas, een gecombineerde havo/atheneum-klas, 
dit jaar kregen we voor het eerst zoveel aanmeldingen dat 
twee klassen helemaal vol zitten. Vakken als geschiedenis, 
natuurkunde, techniek en gymnastiek worden in de 
onderbouw in het Duits gegeven, en de leerlingen krijgen 
twee extra uren Duits, waarbij het verboden is Nederlands 
te praten, ook onderling. In de bovenbouw ligt de nadruk 
op de extra Duitse lessen en extra taalactiviteiten.’ 

MOEILIJKE STOF
Leerlingen Lotte Alsters (14) en Lieke Schobbers (14) 
uit de gecombineerde 3havo/atheneum-klas voelen 
zich in de Duitstalige lessen als een vis in het water. Of 
het nu aardrijkskunde of natuurkunde is, dat maakt niet 
zoveel uit. Ze denken er niet eens meer bij na dat de 
les in het Duits wordt gegeven, alleen als de stof echt 
moeilijk wordt. Lotte: ‘Als we bij natuurkunde een nieuw 
onderwerp krijgen, wordt het achteraf soms ook in het 
Nederlands uitgelegd.’ Lotte en Lieke komen net uit de 
aardrijkskundeles, waar ze het hebben gehad over de 
Duitse deelstaten. ‘Omdat dat een Duits onderwerp is, 
kan het best zijn dat we hierover een Duitse toets krijgen,’ 
zegt Lieke. ‘Maar meestal zijn de toetsen in het Neder-
lands. Het is wel fi jn dat je dan ook Duitse woorden mag 
gebruiken, want soms weet ik de termen niet meer in het 
Nederlands.’

VREEMDE TAAL
Seelen geniet van het enthousiasme van zijn leerlingen. 
Hij zet zich al jaren in voor de verbetering van de kennis 
van Duits onder jongeren. Zo’n zeventien jaar geleden 
stond hij samen met een collega aan de wieg van het 
tweetalig onderwijs op het Valuascollege. Hij geeft ook 
buiten de school veel lezingen en zit in adviescommissies 
van de Euregio om het invoeren van Duits ook op basis-
scholen te stimuleren. In Zuid-Limburg zijn er al zo’n der-
tig basisscholen waar deels in het Duits wordt lesgegeven. 
‘Hoe jonger kinderen een taal aanleren, hoe beter. Eind 
jaren negentig werd al duidelijk dat de nieuwe generatie 
niet zo goed Duits meer sprak als vroeger. Jongeren van nu 

zijn vooral gefocust op Engels. Ze groeien op met Engels-
talige muziek, tv en fi lms, en ook op social media en inter-
net is Engels steeds meer de voertaal. Duits is letterlijk een 
vreemde taal geworden. Dat is jammer, want Duitsland 
is onze belangrijkste handelspartner. Er zijn zelfs meer 
Europeanen die Duits als moedertaal hebben dan Engels.’ 
De kennis van Engels in Duitsland is volgens Seelen veel 
slechter dan wordt aangenomen. ‘Duitsers komen in de 
praktijk veel minder in aanraking met de Engelse taal dan 
wij. Zo worden alle Engelstalige tv-programma’s en zelfs 
bioscoopfi lms nagesynchroniseerd. Duits blijft in het be-
drijfsleven de voertaal. Wie zaken wil doen met Duitsland 
of er wil werken, zal echt de taal moeten beheersen. Bij de 
meeste vacatures is kennis van Engels én Duits vereist, en 
zeker niet alleen in de grensstreek. Politiek en bedrijfsle-
ven raken daar steeds meer van doordrongen en de roep 
om meer kennis van deze taals is groot.’

EERDER EXAMEN
Voor Lotte en Lieke was de keuze voor tweetalig onder-
wijs niet moeilijk. Lotte: ‘Ik hoor van mensen die nu 
afgestudeerd zijn en gaan werken, dat ze in hun vrije tijd 
extra cursussen Duits moeten volgen om aan een baan 
te komen. Als je dat op school al kunt doen, moet je die 
kans grijpen. Ik wil later iets bij de politie gaan doen, en 
in de grensstreek is kennis van Duits dan handig. In vier 
havo kan ik al eindexamen Duits doen, dat is mooi meege-
nomen.’ Ook Lieke kan een jaar eerder vwo-examen Duits 
doen. De twee extra uren Duits vindt ze wat minder, maar 
verder ziet ze alleen maar voordelen. ‘Ik ga binnenkort 
een bijbaantje zoeken in een supermarkt. In Venlo komen 
veel Duitsers en dan is het handig als je in hun taal vragen 
kunt beantwoorden. In het begin durfde ik nog niet zo 
goed Duits te praten, maar op school komen we al veel in 
aanraking met Duitse jongeren. Er zijn uitwisselingen met 
Duitse scholen en volgend jaar gaan we in Duitsland op 
stage. Die extra dingen vind ik het leukst van het tweetalig 
onderwijs.’ 

Tekst: Marian Vullers  Foto: Lé Giesenvoortgezet onderwijs

Pilots basisonderwijs
Vanaf 1 augustus 2015 mogen ook basisscholen 
15% van hun onderwijstijd inruimen om intensief 
met Engels, Duits of Frans aan de slag te gaan. 
Dat mag ook bij instructievakken als geschiedenis, 
biologie of gym. Er lopen verschillende pilots 
om te zien of in de toekomst nog meer tijd mag 
worden besteed aan vreemde talen in het basison-
derwijs.
Voor meer informatie over vroeg vreemde talen 
onderwijs (vvto), zie de site van het EPNuffi  c, 
o.a. over lesmateriaal en subsidiemogelijkheden: 
www.europeesplatform.nl/vvto.

Louis Seelen: ‘Je leert een taal door erin ondergedompeld te 
worden, deze voortdurend te horen, te spreken en te schrijven.’
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10 jaar Nieuwsbegrip!

Nieuwsbegrip wordt continu uitgebreid met schooljaar 15-16 als nieuwe onderdelen:
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Samenwerking 
met Lexima
De bestanden van Nieuwsbegrip basis worden wekelijks geschikt gemaakt voor gebruikers van 

Kurzweil (KES-bestanden).

Newswise
Begrijpend leeslessen voor het vak 

Engels, met veel aandacht voor woor-

denschat.  www.newswise.nl

(najaar 2015)

Nieuwsbegrip Thuis
Scholen ontvangen elke maand een 
vrolijke placemat met spelletjes, weetjes 
en doe-opdrachten voor leerlingen om 
thuis verder te praten over het onder-
werp en te werken aan woordenschat.

Dit schooljaar bestaat Nieuwsbegrip tien jaar. 
Tien jaar waarin leerlingen op meer dan 6.000 scholen begrijpend lezen aan de hand 
van teksten die hen nieuwsgierig maken naar wat er in de wereld gebeurt. 
Daar zijn we trots op!

Adv NB 17-09_195x130.indd   1 02-09-15   09:14

Alle kinderen maken in de tekenles een prachtige 
tekening. Tekenfund maakt hiervan voor ieder 
kind een eigen webwinkeltje met originele en 
betaalbare artikelen.
Familie en vrienden bekijken, bestellen en 
betalen de eigen kunst online. De opbrengst gaat 
naar het goede doel van school.

Spulletjes van je eigen tekening, in je eigen 
webwinkeltje voor het goede doel. Bijzonder en veilig 
voor de kinderen en makkelijk voor u: geen contant 
geld, geen bestellijsten, geen risico, geen gedoe.  
Geld inzamelen met een (kerst)actie die naadloos 
aansluit op jullie lesprogramma?
Kijk op www.tekenfund.nl of bel 0499-370423.

www.tekenfund.nl   -   de leukste creatieve (kerst)actie

Vraag gratis 
lespakket aan

spulletjes van je tekening verkopen in je eigen webwinkel

ZO VERDIENEN JULLIE NOU € 3000,-
VOOR JULLIE SCHOOLKAS OF GOEDE DOEL.



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayon West-Brabant
Woensdag 7 oktober, 09.30 uur 
(inloop), Tivoli, Markt 68, Ouden-
bosch. Ontmoetingsdag. Rondleiding 
door historisch centrum of bezoek 
Zouavenmuseum. Lunch. Optreden 
cabaretgroep Van Zolder. Huldiging 
Jubilarissen. Ledenbijdrage € 12,50; 
partners € 17,50. Betaling via 
NL50INGB0000254230 t.n.v. pen-
ningmeester CNV Onderwijs Rayon 
West-Brabant o.v.v. ontmoetingsdag. 
Info/aanmelden (voor 27 september): 
J. de Nijs, 0165 52 07 40,  
amcdenijs@home.nl.

Alle rayons Limburg
Woensdag 7 oktober, 12.30 uur, zaal 
Aldenghoor, Haelen. Ontmoetings-
dag. Thema: De Laatste Ronde door 
J. Janssen en T. Arts. Tevens dia-
show-presentatie door G. Reinartz, 
alsmede muzikaal programma door 
Haelese Hofzengers. Info/aanmel-
den: J. Kurver, 077 398 35 96.

Rayon ’t Groene Hart
Woensdag 28 oktober, 10 uur, Open 
Poort, Parklaan 1B, Boskoop.  
Jaarvergadering. Info/aanmelden 
(voor 14 oktober): A. de Zeeuw, 
agdezeeuw@zonnet.nl.

Rayon Veluwe/Midden & Zuid-
west Gelderland
Donderdag 8 oktober, 13 uur (inloop), 
jaarlijkse ontmoetingsdag/speld-
jesmiddag, zaal Bethelkerk, J.Th. 

Tooroplaan 131, Ede. Alle leden en 
jubilarissen zijn van harte welkom. 
Info/aanmelden: G. te Velde,  
geertvelde46@gmail.com.

Rayon Achterhoek
Maandag 19 oktober, 14 uur, Sport-
complex, De Bongerd 81, Doetin-
chem/de Huet. Ledenvergadering 
met lezing: Inkomensontwikkeling 
gepensioneerden. Tevens huldi-
ging jubilarissen. Info/aanmelden: 
K. Reents Jellema, 0575 52 30 08, 
rema14@versatel.nl.

Rayon Rivierendelta
Donderdag 15 oktober, 10 uur, Nat. 
Onderwijsmuseum, Burg. De Raadt-
singel 97, Dordrecht. Jaarvergade-
ring alsmede huldiging jubilarissen. 
Info/aanmelden (voor 26 sept.):  
C. den Dopper, 078 617 00 05,  
cor@den-dopper.com.

Rayon Haaglanden
Woensdag 7 oktober, 10 uur, 2B 
Home Centre, dr. J.W. Paltelaan 103, 
Zoetermeer. Jaarvergadering. Info/
aanmelden (voor 1 oktober): Nel  
van Rutten, nelvrutten@casema.nl,  
06 23 48 70 71 of Harry Bogers,  
riandalarissa@ziggo.nl,   
06 44 19 75 71.

Provincie Groningen, Friesland, 
Drenthe
Dinsdag 6 oktober, 09.30 uur, Ont-
moetingsdag, Doe Museum, Hane-
kam 3, Zuidlaren. Ontvangst, mu-
zikaal optreden, lunch, rondleiding 

zandsculpturen, lezing over Geopark, 
film over Hondsrug en bezichtiging 
van exposities. Info/aanmelden  
(voor 24 september):  
fietstas4ever@hotmail.com.

Rayon Noord Holland 
Dinsdag 6 oktober, 10.30-14.30 
uur, wijkcentrum Nieuw Overdie, 
Van Maerlantstraat 8-10, Alkmaar. 
Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Het Kwalitei-
ten Kwadrant door Jeannette de 
Haan-Dijkstra, workshopgever CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: netwer-
knoordholland@cnvo.nl o.v.v.  
06-10-2015 Nieuw Overdie.

Donderdag 15 oktober, 09.30 uur (in-
loop). Hotel Van der Valk, Akersloot,. 
ontmoetingsdag. Opening door 
voorzitter K. Herberigs. Thema: Wat 
kan de vakbond voor ons betekenen? 
door C. Duinmaijer. Lunch. Lezing 
over boek Suzanne en Edouard 
Manet door Thera Coppens. Info/
aanmelden (voor 3 oktober): anneke.
dewilde@kpnmail.nl, 023 524 51 07.

Provincie Gelderland
Woensdag 30 september, 10.30-14.30 
uur, Bethelkerk, J. Th. Tooroplaan 
133, Ede. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Emotio-
nele intelligentie door Jacques Dae-
nen, workshopgever CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: netwergelderland@
cnvo.nl  o.v.v. 30-09-2015 Ede.

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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Provincie Zeeland
Vrijdag 9 oktober, 10.30 uur, Zeeuw-
se bibliotheek, Kousteensedijk 7, 
Middelburg. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over 
Emotionele intelligentie door J. Dae-
nen, workshopgever CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: netwerkzeeland@
cnv.nl, o.v.v. bijeenkomst 9-10-2015

Provincie Utrecht
Dinsdag 13 oktober, 10.30 uur, CNV 
kantoor, Tiberdreef, Utrecht. Net-
werkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Emotionele intelligen-
tie door J. Daenen, workshopgever 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 13-10-2015

ANDERS ACTIEVEN
Regio Utrecht en Gelderland- 
West
Donderdag 24 september, 11-16 
uur (inloop 10.30 uur), CNV kantoor 
Utrecht. Over: De belangenbeharti-
ging van uitkeringsgerechtigden in 
het nieuwe CNV Connectief. Praat 
mee met de Anders Actieven van de 
sector Onderwijs en van de secto-
ren Overheid & Publieke Diensten 
en Zorg & Welzijn over de volgende 
en andere vragen: Wat verwacht u 
van uw vakbond?, Hoe worden uw 
belangen behartigd? En Wat gaat er 

goed en wat kan er beter? Welke 
vragen hebt u aan CNV Connectief? 
Wij leggen ons oor te luister. Info/
aanmelden: Lia van Velzen, anders-
actieven-cnv-onderwijs@cnv.nl,  
023 785 06 16.

Regio Midden- en West Bra-
bant/Zeeland/Zuid-Holland
Woensdag 7 oktober, 10.30 uur 
(inloop), Hotel Merks, Brugstraat 
55-57, Roosendaal. Netwerkbijeen-
komst/regiobijeenkomst. Opening 
door dagvoorzitter. Actuele ontwik-
kelingen in de sociale zekerheid 
voor M. Biekens. Lunch. Workshop 
Inspiratie door H. Huis. Plenaire 
afsluiting en evaluatie. Info/aanmel-
den (voor 28 september): huihar30@
gmail.com, 06 30 22 33 61.

Regio Noord-Holland en 
Zuid-Holland Noord
Vrijdag 16 oktober, 11 uur (inloop 
10.30 uur), De Vleugel, Beatrixplein 
6, Haarlem. Over: De belangenbe-
hartiging van uitkeringsgerechtig-
den in het nieuwe CNV Connectief. 
Praat mee met de Anders Actie-
ven sector Onderwijs en sectoren 
Overheid & Publieke Diensten en 
Zorg & Welzijn over de vragen: Wat 
verwacht u van uw vakbond?, Hoe 
worden uw belangen behartigd? 
En Wat gaat er goed en wat kan er 
beter? Info/aanmelden (voor 3 okto-

ber): anders actieven-cnv-onderwijs@
cnv.nl, 023 785 06 16.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND
PERSONEEL
Woensdag 23 september, 16-20.30 
uur Gomarus College, Vondelpad 1, 
Groningen. Bijeenkomst voor alle 
OOP-leden van CNV Onderwijs in de 
regio. Workshops: OOP en functie-
waardering door Marjolein Hoekstra, 
belangenbehartiger medezeggen-
schap CNV Onderwijs, De cao en 
de OOP’er door de regiobestuurder 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkgroningen@cnv.nl  (o.v.v. OOP 
bijeenkomst).

Maandag 12 oktober, 16.30 uur, Gr. 
van Prinsterer Lyceum, Rotterdam-
seweg 55, Vlaardingen. Bijeenkomst 
voor alle OOP leden van CNV On-
derwijs in de regio. Workshops: Als 
OOP’er recht op professionalisering 
door M. Hoekstra, belangenbeharti-
ger medezeggenschap; Omgaan met 
agressie door W. Prins, beleidsme-
dewerker. Info/aanmelden: net-
werkzuidholland@cnv.nl, o.v.v. OOP 
bijeenkomst 12-10-2015.

Donderdag 15 oktober, 16 uur (incl. 
broodjes), Loopbaandag (in sa-
menwerking met CNV Onderwijs 
Academie), kantoor CNV Onderwijs, 30

ODP (Onder dezelfde paraplu)
Voor gepensioneerden CNV-bonden
Najaarsbijeenkomsten 2015. Meer informatie op www.cnvsenioren.nl
8 okt., Ruurlo, De Keizerskroon, Dorpsstr. 15
13 okt., Hoogeveen, De Haven, Van Echtenstr. 37
14 okt., Alkmaar, De Blije Mare, Kajakstr. 60
15 okt., Zuidlaren, Sprookjeshof, Groningerstr. 10
20 okt., Joure, De Oerdracht, Borgerstr. 46
21 okt., Tilburg, Boerke Mutsaers, Vijverln. 2
22 okt., Hoofddorp, Dienstenbond, Polarisavenue 175
27 okt., Nieuwerkerk a/d IJssel, Herv.Kerk.Centrum, Beijerinkstr. 53
28 okt., Geleen, Plenkhoes, Bachstr. 2
29 okt., Elst, Onder de Toren, Maartenstr. 34
10 nov., Utrecht, Jeruzalemkerk, Troosterln. 65
11 nov., Stiphout (Helmond), De Smed, Dorpsstr. 40
12 nov., Goes, De Spinne, J. Lunsstr. 7
17 nov., Doornspijk, De Deel, Oude Kerkweg 52
18 nov., Wierden, Ontmoetingscentrum, Spoorstr. 7



Tiberdreef, Utrecht. Interactieve bij-
eenkomst met onderdelen: Ambities 
helder maken, In gesprek met coach 
over loopbaan, Stappenplan om am-
bities bespreekbaar te maken binnen 
de school. Info/aanmelden (voor 8 
oktober): onderwijsondersteuners@
cnv.nl.

NETWERKEN
Utrecht
Woensdag 30 september, 16-20.30 
uur, CNV kantoor, Tiberdreef 4, 
Utrecht. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Keuze uit de 
workshops: Omgaan met Agressie 
door Wouter Prins; Faalangst door 
Elly den Haan; Beelddenken door 
Manja IJserinkhuijsen. Info/aanmel-
den: netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 30-09-2015.

Woensdag 30 september, 16-20.30 
uur, CNV kantoor, Tiberdreef 4, 
Utrecht. Bijeenkomst voor leden 
van 55 jaar en ouder werkzaam in 
het onderwijs. Thema: Vergroten 
van draagkracht, verminderen van 
draaglast met workshops over Re-
gelgeving en Werkdruk en vitaliteit.
Info/aanmelden: netwerkutrecht@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 55.

Drenthe
Woensdag 30 september, 16-20.30 
uur, sbo de Carrousel, de Wielewaal 
1, Hoogeveen. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze 
uit de workshops: Balans in de klas 
door Mirjam Hoogsteder en Henrike 
Schotman; Grip op onderpresteren 
door Ilse Reijgwart; Het hart van 
de leerkracht door Rita Mulder; Als 
OOP’er recht op professionalise-
ring door Marjolein Hoekstra. Info/
aanmelden: netwerkdrenthe@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst 30-09-2015.

Noord-Holland
Woensdag 7 oktober, 16-20.30 
uur, Mara Nostrum, Arubastraat 
2, Alkmaar. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze 
uit de workshops: Een kleuter is 
geen schoolkind door Gerda Witte; 

Omgaan met agressie door Wouter 
Prins; Communiceren door Jacques 
Daenen. Info/aanmelden: netwer-
knoordholland@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 7-10-2015.

Limburg
Donderdag 1 oktober, 16.30 (in-
loop)-20.30 uur, Gilde Opleidingen, 
Hotelschool, Laaghuissingel 4, 
Venlo. Sector PO, MBO, VO, ODV, 
HO en Stuurgroepen OOP, Vrouwen, 
Jong en AA presenteren diverse 
workshops:  Passend onderwijs in 
jouw praktijk; Pesten op school, hoe 
kun je dit aanpakken; Het jonge kind, 
wil jij het anders doen in de klas; 
Cao-po, met deze cao zijn een aantal 
grote wijzigingen ingevoerd; Zo zit 
dat met uw pensioen; Registerleraar: 
laat zien wat je waard bent. Info/aan-
melden: netwerklimburg@cnvo.nl 
o.v.v. Venlo en workshopnummer(s).

Flevoland
Woensdag 7 oktober, 16 uur, cbs 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: De 
hoogsensitieve leerling door C. Lind-
hout; Faalangst door E. den Haan; 
De Levensjas door L. Winters. Info/
aanmelden: netwerkflevoland@cnv.
nl, o.v.v. bijeenkomst 7-10-2015

Zuid-Holland
Maandag 12 oktober, 16.30 uur, Gr. 
van Prinsterer Lyceum, Rotterdam-
seweg 55, Vlaardingen. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit workshops: Omgaan met 
agressie door W. Prins; Klassen-
management door A. Kouwenhoven; 
Faalangst door E. den Haan. Info/
aanmelden: netwerkzuidholland@
cnv.nl, ovv bijeenkomst 12-10-2015.

Overijssel
Woensdag 14 oktober, 16 uur, cbs 
Rehobothschool, Populierenlaan 
18, Kampen. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit 
workshops: Zo zit dat met uw pen-
sioen door H. Hiemstra, voorlichter 
ABP; Motorische ontwikkeling door 
H. van de Kamp en B. Bremmer; 

Communiceren door J. Daenen. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.
nl, o.v.v. bijeenkomst 14-10-2015.

INVALLERS
Regio West
Woensdag 14 oktober, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), Wijkcen-
trum Mara Nostrum, Arubastraat 
2, Alkmaar. Netwerkbijeenkomst. 
Workshops: De nieuwe Flexwet: wat 
maak jij ervan? en Onderwijs van de 
toekomst #onderwijs 2032. Info/aan-
melden: netwerknoordholland@cnv.
nl, o.v.v. invallers 14-10-2015.

Regio Midden
Woensdag 14 oktober, 17 uur (in-
loop 16.30 uur, incl. broodje), CNV 
kantoor, Tiberdreef, Utrecht. Net-
werkbijeenkomst. Workshops: De 
nieuwe Flexwet: wat maak jij er-
van? en Onderwijs van de toekomst 
#onderwijs 2032. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl, ovv invallers 
14-10-2015

HOGER ONDERWIJS
Dinsdag 6 oktober, 17 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Bijeen-
komst voor leden en niet-leden werk-
zaam in het Hoger Onderwijs. Hoger 
Onderwijs in gesprek met de NVAO 
over nieuw accreditatiestelsel. Info/
aanmelden: inspectie@cnv.nl o.v.v. 
6-10-2015 nieuw accreditatiestelsel.

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 7 oktober, 14 uur (inloop), 
onderwijsmiddag Zuid-Holland, 
Centrum Pro Rege, Oudedijk 113, 
Rotterdam. Gezamenlijke start met 
informatie over het Onderwijsplein en 
Register Leraar. Met keuze uit work-
shops: Een kleuter is geen school-
kind; Culturele diversiteit in je klas; 
Kijken naar kunst; Filosoferen met 
kinderen; Signaleren van motorische 
achterstanden. Rechtspositie spreek-
uur. Broodmaaltijd. Info/aanmelden 
(voor 1 oktober): H. van Drunen,  
CNVOprimoZH@telfort.nl,  
06 33 65 32 93. 3131
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berichten

Op 7 oktober vindt een professionaliseringsevent plaats, 
met de titel Leraren maken het verschil, De Superschool. 
Locatie: Beatrixtheater Jaarbeurs, Utrecht. Het pro-
gramma geeft antwoord op vragen als: Wat leeft er bij 
jou op school? Wat zou jij willen verbeteren? Wat is jouw 
onderwijsdroom? Wat kan jij doen om het werkklimaat 
positief te beïnvloeden op jouw school? Eric van ’t Zelfde 
komt vertellen over zijn Hugo de Groot school (Super-
school) in Rotterdam. Uitgangspunt is dat de leraar de 
belangrijkste schakel is in de ontwikkeling van kinderen. 
Deelname bedraagt € 478,-. Dit is inclusief een tablet en 
een boek. Inschrijven op www.dyade.nl.

Leraren maken het verschil

Kinderpost-
zegels en 
 Klokhuis 
tegen pesten
Stichting Kinderpostzegels co-fi nanciert een 
speciale vijfdelige serie van Het Klokhuis in de 
landelijke Week tegen het Pesten van 21 tot en 
met 25 september (18.25 NTR/NPO Zapp). De 
stichting maakt zich daarmee hard tegen pesten. 
Uit onderzoek blijkt dat vijftien procent van de 
leerlingen op de basisschool in meer of mindere 
mate wordt gepest. Dit jaar is de 14-jarige 
Melissa het gezicht van de Postzegelactie. Ze 
werd gepest door klasgenoten. Nadat ze tijdens 
een speciale vakantieweek heeft gewerkt aan 
haar weerbaarheid, is er veel veranderd in het 
leven van Melissa. Ze heeft een nieuwe start 
kunnen maken op de middelbare school, omdat 
ze heeft leren omgaan met brugklassituaties en 
pesterijen. Meer info op www.kinderpostzegels.nl 
en www.hetklokhuis.nl/pesten. 

Het Algemeen Dagblad en de regionale dagbladen van 
de Persgroep introduceren het Project Schoolkrant. 
Basisschoolklassen kunnen hun ontwerp voor een 
schoolkrant tot en met 6 oktober insturen. Uit alle 
inzendingen worden vervolgens de acht beste school-
kranten gekozen. De winnende scholen mogen een 
dag gasthoofdredacteur spelen bij de regionale krant 
uit hun buurt en zij mogen samen met de redactie de 
inhoud van de zaterdagkrant van 17 oktober bepalen. 
Klassen die mee willen doen, kunnen naar www.pro-
jectschoolkrant.nl om een schoolkrant te ontwerpen en 
deel te nemen.

MR Proeflokaal over invloed en netwerken
Lid van de (G)MR in het basis- of speciaal onderwijs? Kom dan naar 
het gratis te bezoeken MR Proefl okaal met high tea op woensdag 
14 oktober van 15 tot 17.45 uur op de Van Brienenoordschool, 
Percevalweg 4 in Rotterdam. Ook ouders die lid zijn van een (G)MR 
zijn welkom. Op het programma staan Actuele ontwikkelingen voor 
de MR, Interactief netwerken en workshops over (G)MR en invloed 
en Faciliteiten, maar deelnemers kunnen ook zelf onderwerpen 
aandragen. Aanmelden via www.cnvo.nl/mrproefl okaal. Mail voor 
vragen naar infoacademie@cnv.nl of bel met 030 751 17 47.
 

Basisscholen kunnen zich weer inschrijven voor 
MediaMasters, het interactieve mediawijsheidsspel 
voor groep 7 en 8. Kinderen leren spelenderwijs over 
het eigen online gedag en bewijzen hoe mediawijs ze 
zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die de media 
bieden en leren er kritisch mee om gaan. MediaMasters 
wordt gespeeld gedurende één uur per dag op vijf school-
dagen. Elke speldag start met een korte video-afl evering 
op het digibord. De afl everingen nemen leerlingen mee in 
een spannend verhaal en behandelen diverse mediawijs-
heidthema’s. Na de afl evering gaan de leerlingen zowel 
in de klas als thuis aan de slag met de MediaMissies. 

Het spel is een initiatief van Mediawijzer.net en heeft 
tot doel alle leerlingen in groep 7/8 een basis-

niveau mediawijsheid mee te geven. Leer-
krachten kunnen hun klas aanmelden 

tot en met vrijdag 30 oktober via 
www.mediamasters.nl.

Mediawijs?

De baas van de krant
De baas van de krant
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Helmy van Dooren

Lieve kinderen 
van groep 5/6
Ik schrijf jullie een brief. Ik heb namelijk zoiets raars 
ervaren deze zomervakantie. Ik heb jullie niet alleen 
gemist, maar ik was ook maar steeds aan het bedenken 
wat ik jullie nog allemaal wilde vertellen. Maar dat gaat 
eigenlijk niet, want ik ben dit schooljaar jullie juf niet 
meer. Toch hoop ik dat jullie nog geïnteresseerd zijn in wat 
ik te melden heb. Ik ben tijdens de vakantie namelijk naar 
Berlijn geweest en daar moet je of je wilt of niet, vaak aan 
de Tweede Wereldoorlog denken. En omdat wij afgelopen 
jaar daar samen veel over gesproken hebben, wil ik dat toch 
nog graag met jullie delen. En eigenlijk foto’s laten zien. 
Zo heb ik in Berlijn, midden in de stad, het enorme Holo-
caustmonument gezien. Dit gedenkteken is een blijvende 
herinnering aan de vele Joodse mensen die voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog gestorven zijn. Het geheel bestaat 
uit bijna 3.000 grote betonnen, grijze, rechthoekige blokken 
van verschillende hoogten. Je kunt er gewoon tussen-
door lopen. Zoveel blokken bij elkaar is heel indruk-
wekkend. Er staat ook bij geschreven dat je niet over 
de blokken mag lopen en van blok naar blok naar 
springen. Dat snap ik, dat zou behoorlijk respect-
loos zijn. Ook heb ik De Muur gezien. Tenminste, 
wat daar nog van over is. Weten jullie nog dat 
we het daar met Nieuwsbegrip over hadden? Toen 
was het 25 jaar geleden dat De Muur ‘open-
ging’? Herinneren jullie je nog dat jullie toen 
niet begrepen, dat die Muur ooit bedreigend 
was geweest? Op de foto van die met graffi ti 
bekladde muur stonden en zaten immers blije 
mensen. Ja, dat was alleen toen de muur 
openging. Vóór die tijd werd je doodgeschoten 
als je probeerde over of onder (via een tun-
nel) die muur te komen. Ook de mensen die 
de Muur niet overleefd hebben, worden geluk-
kig nog op verschillende plaatsen herdacht in 
Berlijn. Zij stierven omdat ze wilden vluchten 
uit een verschrikkelijk onvrij land. Wie zou dat 
nu niet willen? 
Ik heb mezelf afgelopen vakantie ook nog een vet compli-
ment gegeven. Jullie vormden voor mij de eerste keer een 
combinatiegroep. Eén of twee groepen tegelijk draaien is 
toch wel wat anders voor een juf. Dus ik heb me afgelopen 
jaar helemaal suf georganiseerd. Maar ik heb het goed 
gedaan, vind ik. Dus ik ben trots op mezelf. Al scheelde het 
voor mij veel dat jullie allemaal zulke braveriken waren! 
Nou, ik wens jullie voor het nieuwe schooljaar ook vele 
trotse momenten toe in de nieuwe groep 6/7. 
Tot ziens ergens in onze school.

Lieve groeten,
juf Helmy
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Helmy van 
Dooren

is 48 jaar en leer-
kracht van groep 4/5 
en leescoördinator 
op basisschool De 

Korenaar in Helmond
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alle sectoren

Er is iets aparts aan de hand met dyslexie, bedacht 
ik begin 2000, toen ik meewerkte aan een groot 
landelijk onderzoek naar de oorzaak van deze 
leerstoornis’, zegt Fred Hasselman, psycholoog 

en gedragswetenschapper aan de Radboud universiteit 

‘Daar moeten we vanaf.’ Dat was de voornaamste conclusie van  Fred 
Hasselman, psycholoog en gedragswetenschapper, die onlangs promoveerde 
op een kritische evaluatie van decennialang onderzoek naar de unieke 
oorzaak van dyslexie. Hij pleit voor meer tijd en expliciete instructies aan 
leerlingen met leesproblemen. 

Gedragswetenschapper Hasselman wil dat onderzoek stopt

‘ Dyslexie komt minder 
voor dan je denkt’

Nijmegen. ‘Ik hield me bezig met onderzoek naar audi-
tieve verwerking en spraakperceptie bij kinderen met een 
familiair risico op dyslexie. Ik bleef, nadat het onderzoek 
was afgerond, nieuwsgierig: hoe komt het dat geen enkele 
theorie een unieke oorzaak kan aanwijzen? Op eigen 

‘
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initiatief zocht ik verder. Het verklaren van de diversiteit 
aan wetenschappelijke theorieën over dyslexie werd de 
onderzoeksvraag van mijn proefschrift.’
‘De belangrijkste verklaring die ik vond’, vertelt de we-
tenschapper, ‘is het denken over oorzaak en gevolg van 
een complex leerprobleem als dyslexie in termen van 
een machine waarvan een specifiek onderdeel niet goed 
werkt. Wetenschappers, professionals en ouders zoeken 
naar zo’n aanwijsbaar onderdeel en vervolgens naar een 
manier om dat onderdeel te repareren. Zo krijgt iedere 
oorzaak die geopperd wordt door de wetenschap ook 
vaak een eigen specifieke behandelmethode. Die gedach-
te, de machine-metafoor, is te eenvoudig. Daar moeten 
we vanaf.’ 

GOEDE STAP
‘In mijn ogen had, na decennia van hoogstaand we-
tenschappelijk onderzoek, het dyslexie veroorzakende 
onderdeel in de leesmachine al lang ontdekt moeten zijn. 
Als de falende component niet kan worden gevonden in 
alle data die sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw 
is verzameld, dan is zo’n component misschien ook niet 
te vinden. Laten we ons daarom richten op de vraag: Hoe 
kunnen we er voor zorgen dat deze kinderen, die duidelijk 
een leesachterstand hebben, toch meekomen in het 
regulier onderwijs?’
Hasselman kan zich daarom best vinden in de recente 
definitie die de  Stichting Dyslexie Nederland (SDN) 
hanteert van deze leerstoornis: Er zijn kinderen die 
problemen hebben om te leren lezen. We erkennen dat er 
kinderen zijn met een leesachterstand ten opzichte van 
leeftijdgenoten. ‘Op zich is het een magere omschrijving, 
zeker die eerste zin, maar hij is vrij van verwijzingen naar 
een specifieke oorzaak voor de problemen. Misschien 
zit het antwoord simpelweg verscholen in het woord 
“achterstand”. Gun kinderen meer tijd, of gun ze meer 
didactische aandacht om die achterstand op te kunnen 
heffen. Het erkennen dat kinderen problemen hebben, 
zonder daarbij een specifieke oorzaak te noemen, is een 
hele goede stap.’

VERANDERING VAN MINDSET
‘Gekleurde lenzen, speciale brillen, dagelijks visolie… vol-
gens mij gaan leerlingen met dyslexie er niet structureel 
beter door lezen. Wat dan wel de goede manier is? Het 
loslaten van de gedachte dat jouw leerling een specifiek 
onderdeel mist, een stoornis heeft.’ Dat vraagt volgens 
Hasselman om een verandering van mindset van allen die 
betrokken zijn bij de pedagogische en didactische taak 
van zo’n kind. ‘Je mist niks, je hebt een achterstand in te 
halen en die gaan we samen wegwerken, ook als dat extra 
inspanning vergt, moet de grondhouding zijn. Dat extra’s 
zit ‘m in expliciete instructies bij het aanleren van lezen, 
de regels van spelling duiden en van daaruit de kennis 
uitbouwen naar de onregelmatigheden. En dan oefenen, 
oefenen, oefenen. Daar valt winst te behalen. Een aan-

rader is in die zin de methode Zo leer je kinderen lezen 
en spellen van José Schraven, bedoeld als instructie voor 
in de klas. Het streven zou moeten zijn alle leerlingen in 
het eerste jaar van de basisschool in Nederland nog in 
datzelfde jaar door de eigen docent op een voldoende 
leesniveau te krijgen. Hoe je dat voor elkaar krijgt zal een 
bron van discussie blijven: kleinere klassen, betere in-
structie, betere opleiding van leerkrachten, minder testen 
en diagnosticeren. De eerder genoemde mindset zou wel 
eens de basis voor verandering kunnen zijn.’

RESISTENT
‘Zulke veranderingen kunnen tot weerstand leiden. Besef 
dat een diagnose dyslexie voor ouder en kind een hele 
opluchting kan zijn. Het is eigenlijk de eerder genoemde 
erkenning van het leesprobleem en die opluchting kan 
zelfs gelden voor de leerkracht: het ligt aan de dyslexie, 
aan een leerprobleem en daarom is het mij niet gelukt dit 
kind op het juiste niveau te krijgen. Ik vraag me wel af’, 
zeg Hasselman, ‘wie er nu uiteindelijk het meeste baat 
bij heeft om het stempel dyslexie uit te delen aan deze 
kinderen?’
‘Of ik geloof in dyslexie? Er zijn kinderen die ondanks de 
expliciete instructies resistent zijn tegen elke behande-
ling. Ja dus. Die groep is echter, ik herhaal, veel kleiner 
dan de groep die nu als dyslectisch wordt bestempeld. 
Stel het zou een echte stoornis zijn, genetisch bepaald, 
dan moet er nog iets anders aan de hand zijn gezien de 
enorme toename van het aantal leerlingen met dyslexie. 
Neem het percentage roodharigen en blauwogigen 
waarvan de kenmerken ook genetisch zijn bepaald in de 
populatie in Nederland. Dat zou ook niet ineens omhoog 
schieten als corrigerende behandelingen in de basisver-
zekering zouden worden vergoed.’

ONDERSCHEID
Hasselman begon ooit zijn onderzoeken met de gedachte 
dat dyslexie een stoornis zou zijn, een disfunctioneren in 
brein en genen. ‘Dat is toch niet zo, veranderde ik mijn 
uitgangspunt. Dyslexie is een variant op het normale, 
waarmee ik erken dat er voor een specifieke groep 
laagscorende leerlingen bij Nederlands sprake lijkt te zijn 
van een hardnekkig moeilijk leesprobleem. Mijn advies 
aan onderwijsprofessionals? Het allerbelangrijkste voor 
basisscholieren om de basisschool vrolijk te doorlopen, is 
om te leren lezen op een niveau dat voldoende is om alle 
andere belangrijke kennis en vaardigheden te kunnen 
leren. Het belang daarvan mogen we niet onderschatten. 
Probeer onderscheid te zien, en dat is een pedagogisch 
en didactische taak, in kinderen die bij het aanleren ervan 
meer tijd en aandacht nodig hebben, of misschien gebaat 
zijn bij een andere instructie. Verwijs enkel de kinderen 
met hardnekkige problematiek door, deze kinderen vallen 
snel op als de instructie geïntensiveerd gevarieerd wordt. 
Het voorkomt een labelling die kinderen onnodig hun 
hele schoolse carrière speciaal maakt.’ 



Programma
15.00 uur Ontvangst met high tea   
15.30 uur Plenaire opening: actuele ontwikkelingen voor de MR       
16.00 uur Interactief netwerken met high tea   
16.45 uur Workshop A of B
17.30-17.45 Netwerken en borrel   

Praktische informatie
Datum: woensdag 14 oktober 
Locatie: Van Brienenoordschool, Percevalweg 4, 3077 NK 
Rotterdam
Entree: Toegang tot het MR Proefl okaal is gratis

Workshops
A: (G)MR en invloed
B: Faciliteiten

Interactief netwerken
Tijdens het interactief netwerken komen onderwerpen aan de 
orde die op dat moment van belang zijn. Je kunt zelf onder-
werpen aandragen die in jouw (G)MR spelen en waar je graag 
met je (G)MR-collega van gedachten over wilt wisselen. Dit kun 

je vooraf bij je aanmelding aangeven. Wij zullen hier dan 
aandacht aan geven.

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

Hoe kun je je aanmelden?
Kijk voor meer informatie en de aanmeldmogelijkheden in 
de agenda op www.cnvo.nl Bij aanmelding ontvang je direct 
een bevestiging.

Vragen?
Mail voor vragen naar infoacademie@cnv.nl of bel met 
030 751 17 47.

Ben je lid van de (G)MR in het basis- of speciaal onderwijs? Dan nodigt CNV 
 Connectief Academie je uit voor het MR Proefl okaal. Dit vindt plaats op woensdag 
14 oktober van 15.00 tot 17.45 uur in Rotterdam. Ook ouders die lid zijn van een 
(G)MR zijn welkom. Evenals onze vaste MR Partners!

MR PROEFLOKAAL
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Ben je Bereid om: 
•	met	jouw	kennis	en	vaardigheid	je	CNV	mede-leden	te	helpen?
•	de	kneepjes	van	het	vak	te	leren	via	Elearning	en	een	training	van	
max.zes	dagdelen	in	oktober/november?
•	de	jaarlijkse	bijscholing,	van	drie	tot	vijf	dagdelen	in	de	eerste	twee	
maanden	van	het	jaar	te	volgen?
•	minimaal	voor	vijf	belastingzittingen	in	maart/begin	april	als	invuller	
beschikbaar	te	zijn?

 
Dan is de vrijwilligersfunctie van belastinginvuller vast iets voor jou!
Tijdens	de	belastingzittingen	in	het	voorjaar	van	2016	doe	je	in	eerste	
instantie	onder	begeleiding	ervaring	op	als	beginnend	invuller.	Je	reis-
kosten,	die	je	maakt	in	het	kader	van	de	jaarlijkse	vervolgcursus	en	de	
belastingzittingen,	worden	vergoed.	

BELANGSTELLING?
En	ben	je	CNV-lid	of	partner	of	kind	van	een	CNV	lid,	mail	dan	je	
gegevens	naar	ledenservice@cnv.nl	of	neem	contact	op	met	Maud	
Marres	(landelijk	coördinator	CNV	Belastingservice)	via	
030	751	12	86.	Vervolgens	sturen	we	jou	een	
intakeformulier	toe.

CNV	Belastingservice,	onderdeel	van	de	Ledenservice	van	CNV	Vakcentrale,	
zoekt	ter	uitbreiding	van	de	vrijwilligersteams	in	de	regio’s

   Belastinginvullers (M/V)	
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zoekt een

ALGEMEEN 
DIRECTEUR

(0,8 – 1,0 wtf) 

INSPIREREND – VERBINDEND – INNOVEREND

Voor meer informatie zie:

basisschool voor 
speciaal onderwijs www.bellevanzuylensbo.nl

Bijzonder talentgericht!

Zuylen
van

Zuylen
van

Belle

SBO Belle van Zuylen 
is een school voor 
speciaal basisonder-
wijs in de wijk Zuilen, 
en maakt deel uit 
van de P.C.O.U. 

Het bestuur van 
deze stichting en het 
schoolteam willen 
vanuit een christelijke 
levensvisie kwalitatief 
goed onderwijs geven 
aan kinderen die de 
school bezoeken. 

Wij willen een school 
zijn, waar kinderen en 
ouders met verschil-
lende culturele en 
religieuze achtergron-
den zich thuis voelen.

Wij zoeken een collega die
• de opleiding aan de PABO heeft afgerond
• enkele jaren ervaring heeft als intern begeleider 
 in het PO en ervaring in het SBO
• bij voorkeur academisch is opgeleid
• in staat is ondersteuning te organiseren
• interdisciplinair kan werken
• een coachende rol kan vervullen naar collega’s
• in staat is planmatig en opbrengstgericht te 
 werken aan schoolontwikkeling

Wij bieden een
• een salaris conform de CAO
• een gemotiveerd team
• een inwerkperiode

Voor informatie over de school en/of over de functie 
kun je bellen met Annelies van Dijk directeur, 
tel: 06-29542187 tel. van de school: 030-2444633

We ontvangen je brief met CV graag voor 1 okt. 2015. 
Je kunt deze sturen aan Mw. E.A. van Dijk, 
SBO Belle van Zuylen, Prof. Dr. H.Bavinckstraat 3, 
3555 GS, Utrecht. 
De gesprekken staan gepland op donderdag 
8 oktober 2015 in de middag en avond.

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige, ervaren

INTERN BEGELEIDER
WTF 0,6 (met zicht op groei), per 15 november 2015

Belle pers advertentie.indd   1 09-09-15   10:59



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 15 03 oktober

nr. 16 17 oktober

nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december

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

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

geïnteresseerde 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

Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect
• 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)

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

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

LEDENVOORDELEN
Leden van CNV Onderwijs profi teren 
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

Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
Academie
CNV Connectief Academie verzorgt trainin-
gen en adviestrajecten op uw locatie. Ook 
kunt u als (G)MR of OR een Partnerschap 
aangaan. infoacademie@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 
(fi nan ciële) problemen.
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66

De zomervakantie ligt alweer achter ons. Ik 
hoop dat u tijd heeft gehad om te ontspan-
nen. Voor degenen die buiten de schoolva-
kanties reizen, ligt er misschien nog iets 
in het verschiet. CNV Connectief heeft niet 
stilgezeten de afgelopen maanden. Op 10 
juli heeft het CNV samen met het Ambte-
narencentrum en de CMHF een akkoord 
gesloten met werkgevers en kabinet voor 
ambtenaren en onderwijspersoneel, met 
als doel het einde van een jarenlange nul-
lijn. Ook de koopkracht van gepensioneer-
den moet op peil blijven. Even dreigden 
gepensioneerden na de ambtenaren het 
kind van de rekening te worden. Het ziet 
er nu naar uit dat de koopkracht op niveau 
blijft, maar we moeten waakzaam blijven 
om solidair te blijven. Rond Prinsjesdag zal 
ik in Den Haag te vinden zijn om met politici 
te spreken. Niet alleen over de begroting 
van 2016, maar juist ook voor daarna. Met 
onze eigen CNV-inbreng, maar ook door 
hen te houden aan beloften. Zo staat in de 
preambule van het loonakkoord eigenlijk 
een soort schuldbekentenis en belofte 

over de nullijn: Achteraf bezien acht het 
kabinet de keuze voor een nominale nullijn 
geen gelukkige. Immers het algemeen 
belang is er eveneens mee gediend dat de 
onderscheiden publieke werkgevers en 
werknemers(organisaties) in samenspraak 
kunnen komen tot een integrale afweging 
tussen eisen van bedrijfsvoering, goed 
publiek werkgeverschap en arbeidsvoor-
waarden. Daarvoor is onderhandelingsvrij-
heid een noodzakelijke. Om die reden is het 
belangrijk dat ook bij zeer beperkte of geen 
budgettaire ruimte er wel altijd overleg 
gevoerd zal kunnen worden. Het kabinet 
beseft dat het basisuitgangspunt voor 
normale arbeidsverhoudingen open en 
reëel overleg is en dit zal voor de toekomst 
de beleidslijn zijn. Met andere woorden: 
het kabinet vond de keuze voor een nullijn 
niet gelukkig en belooft beterschap voor 
de toekomst. Ik zal mij inspannen om deze 
beleidslijn in politiek Den Haag tussen de 
oren te krijgen. Wat mij betreft kan Van 
Dale het woord nullijn uit het woordenboek 
schrappen.

Weg nullijn

Helen Adriani 
is voorzitter van 
CNV Connectief
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