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‘Lesgeven, ik kan  
het elke man  

aanraden’

Vluchtelingenkinderen 
Macedonië dromen van 
leven zonder oorlog

Beroepstrots:  
‘Mbo, dáár  

gebeurt het!’
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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.

1.600 collega’s zijn door het AD misbruikt om een nega-
tief artikel te kunnen schrijven over passend onderwijs. 
De respons op hun onderzoek was beperkt. Als je à la 
Wilders vraagt of je meer of minder zorgleerlingen in je 
klas wilt, laat het antwoord zich raden. De feiten liggen 
echter heel anders. Als er 1 procent minder kinderen naar 
het s(b)o verwezen zou zijn in het afgelopen jaar, zou op  
5 procent van al onze scholen één leerkracht iets gemerkt 
moeten hebben van meer zorgleerlingen. Natuurlijk 
gaat lang niet alles goed. We zijn pas één jaar bezig. Er 
is echter ook goed nieuws. Er was het afgelopen jaar 
meer geld en expertise voor de basisscholen beschikbaar 
om passend onderwijs te arrangeren. We kregen vaak 
reacties van ouders en scholen over een veel betere 
samenwerking. Ook is, in ons verband, de papierwinkel 
drastisch minder geworden. De samenwerking met de 
jeugdzorg komt langzaam maar goed op gang. Dat pas-
send onderwijs zou leiden tot slechtere resultaten wordt 
door veel studies tegengesproken. Heterogene groepen 
leiden tot betere prestaties dan homogene. Bij passend 
onderwijs gaat het voor mij vooral om de vraag: Wat voor 
samenleving wil je? Wil je segregatie of een samenleving 
waarin zo veel mogelijk mensen volwaardig mee doen? De 
maatschappij van morgen begint in de school van nu.

Peter Pot, Leiden

Als de opmerking van de heer Peters, oud-docent 
van het Sint Maartenscollege in Maastricht, in 
de Volkskrant van 12 september waar is dat 
Caroline Dijkman door haar collega’s bij biologie 
was gepest, zoals vermeld in het verhaal over 
haar zelfmoord in Schooljournaal 14, zou ik als 
schoolleider anders hebben gereageerd. Zou ik als 
deskundige zijn geconsulteerd, dan zou ik hebben 
geadviseerd om tijdens een studiedagdeel voor het 
hele team een anonieme enquête bij alle perso-
neelsleden af te nemen. De resultaten zouden na 
verwerking van de resultaten naar het team zijn 
teruggekoppeld. De afname van een dergelijke 
enquête had eventuele problemen binnen de vak-
groep boven tafel gebracht. De directie had daarop 
adequate maatregelen kunnen nemen, waardoor 
de situatie niet op een desastreuze manier was 
geëscaleerd.
De opmerking van bestuursvoorzitter Postema van 
de Stichting LVO, als zou ik ter aanpak en oplos-
sing van pesten tussen volwassenen op school, 
een vertrouwenspersoon, klachtencommissie en 
klachtenprocedure adviseren, is sinds het ver-
schijnen van mijn boek Pesten op het werk  (1997) 
niet meer houdbaar. Ik heb toen op mijn website 
www.pesten.net  drie rubrieken aan pesten tussen 
volwassenen op het werk gewijd. In geen van deze 
drie rubrieken wordt enige melding gemaakt van 
(de noodzaak van) vertrouwenspersonen, klach-
tencommissies en klachtenprocedures. 

Bob van der Meer, Rosmalen, psycholoog 
en pestdeskundige

Reguliere leerling dupe van passend onder-
wijs? Dat staat als kop in Schooljournaal 13. Uit 
onderzoek zou blijken dat twee derde van de 
docenten in het basis- en voortgezet onderwijs 
vindt dat zorgkinderen te veel aandacht opslor-
pen en dat dat ten koste gaat van de ‘reguliere’ 
leerling. Ik ben blij dat er een vraagteken in de 
kop staat. Voor mij is het gestelde ook geen uit-
gemaakte zaak. Voor de docenten die voor zich-
zelf achter de kop een uitroepteken plaatsen, 
helpt de remedie van CNV Onderwijsvoorzitter 
Joany Krijt van ‘meer geld’ vrijwel zeker niet. 

Lieve collega’s bekwaam je. Zorg dat lesgeven 
voor jou fijn, leuk en ‘gemakkelijk’ is. Ik zag ook 
wel eens op tegen een moeilijke groep. Maar 
altijd blijven lachen. Altijd positief blijven. En 
ieder de aandacht geven die op dat moment kan 
en gewenst is.
Je staat er niet alleen voor. Er zitten legio 
positieve leerlingen in je groep met ongekende 
kwaliteiten. Relax. Het is niet altijd makkelijk, 
en zeker niet altijd moeilijk.

Ben Schut, Driebergen

Passend onderwijs (1)

Passend onderwijs (2) Pesten
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de school

Gras maaien rond basisschool ’t 
Nokkenwiel hoorde volgens de 
gemeente Alblasserdam niet meer 
tot haar takenpakket. Een scha-
penboer bracht uitkomst. Voordeel 
is bovendien dat de leerlingen 
kennismaken met zaken als schapen 
scheren, wol verven en spinnen.04
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Leraren meest gepeste werknemers Nederland

‘Het Lerarenregister is een flop, niemand meldt zich 
daar voor aan. Om het dan toch bij wet te regelen is 
een liberaal onwaardig’, klonk het vorige week vrijdag 
boos in de Eerste Kamer. Het gebeurde tijdens het 
door studentenvakbond LSVb, VVD en Onderwijscoö-
peratie georganiseerde debat over een aantal actuele 
thema’s rond het beroep van leraar. Het mondelinge 
vuurwerk was een reactie op de stelling dat pro-
fessionals hun bekwaamheidsonderhoud zichtbaar 
moeten maken in een register. Er werd gewezen op 
het vrijblijvende karakter. Iemand kan van alles invul-
len, maar wordt daar niet per se een betere leraar 
van. Toch tikt bezoek aan de Nationale Onderwijs 
Tentoonstelling aan in het register, zelfs als men uren 
verveeld had rondgelopen. Joost Kentson, directeur 
van de Onderwijscoöperatie, was het daar niet mee 
eens. Alleen maar wijzen op de plichten deed volgens 
hem het idee achter het Lerarenregister tekort. ‘Met 
deze wet is ook het recht voor leraren geregeld om 
aan professionalisering te doen.’ Hij wees er ook 

op dat het register door de beroepsgroep zelf wordt 
beoordeeld.
Gedebatteerd werd er verder over de stelling dat een 
uitgebreide ingangstoets een goede manier is voor de 
pabo om studenten te selecteren. Ja, stelde een voor-
malig pabo-docent, die had meegemaakt dat ze aan 
vierdejaars de werking van het ‘kofschip’ nog moest 
uitleggen. Volgens een ander kwam de strenge aan-
pak op de pabo te laat, omdat het  studieprogramma 
voor de leraren in spe veel te vol zit. Het zou beter zijn 
om al in het voortgezet onderwijs te voorkomen dat 
er taal- en rekenachterstanden ontstaan. Instemming 
en kritiek was er op de stelling dat alleen tot master 
opgeleide leraren zorgen voor een hogere kwaliteit 
onderwijs. Wie les wil geven, diende volgens voor-
standers ver boven de stof te staan. Gewezen werd op 
Finland waar alleen academici voor de klas mogen. 
‘Dat is slechts een voorwaarde, maar zeker geen 
garantie’, klonk het kritisch. En ook:  ‘Een inspire-
rende leraar word je niet met een papiertje.’ PM

Het CBS heeft ontdekt dat werknemers in het 
onderwijs meer gepest worden dan werknemers in 
andere sectoren. Bijna 1 op de 10 leerkrachten geeft 
aan in 2014 gepest te zijn, op de voet gevolgd door de 
sectoren vervoer en opslag en horeca. In het onder-
wijs gaat het vooral om pesten door leerlingen, aldus 
het CBS. Pesten door collega’s of leidinggevenden 
treft 7,8 procent van alle werknemers in Nederland. 
Het gaat overigens om incidenteel pesten. Hard-
nekkig pesten door collega’s en leidinggevenden 
overkomt 1,2 procent van de werknemers. Langdurig 
en soms systematisch treiteren door externe relaties 
en klanten komt bij 0,6 procent voor. In het onderwijs 
is het ruim twee keer zo veel.
Deze cijfers zijn iets lager dan die uit een onderzoek 

van CNV Onderwijs in november 2014. Daar bleek uit 
dat bijna 11 procent van de leraren, schoolleiders en 
onderwijsondersteuners aangaf wel eens gepest te 
zijn door collega’s. Een derde van de respondenten 
gaf aan dat er op hun school leraren worden gepest.
CNV Onderwijs dringt al enige tijd aan op aandacht 
voor dit onderwerp. ‘Voer het gesprek erover op 
school: ervaar jij wel eens dat je gepest wordt? En 
wat doen wij daar tegen op school?’, zegt voorzitter 
Joany Krijt. Slechts tien procent gaf in het CNV 
Onderwijsonderzoek aan een pestprotocol te hebben 
gericht op personeel. ‘Dat is veel te weinig. In pest-
protocollen moet ook aandacht zijn voor personeel. 
En er moet áltijd een luisterend oor zijn als iemand 
zich gepest voelt!’ CdG

Debat lerarenniveau:  ‘Inspirerend word  
je niet met een papiertje’

nieuws
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LOONSVERHOGING EN 500 EURO IN 2015 UITGEKEERD 

 Staatssecretaris: extra geld passend  
onderwijs niet nodig

journaal

• ‘Mama, weet jij wat een vluchteling is? Dat is 
een kindje, zonder land, zonder school, zonder 
huis, zonder eten en drinken, zonder bedje, zonder 
barbies. Echt! Zonder al die dingen!’ Mijn dochter 
kijkt me met grote ogen van ontsteltenis aan. ‘Dat 
kan toch niet!’
• ‘Die moeten we helpen mama! De juf zegt dat ook’, 
gaat ze serieus verder, vier jaar oud. ‘We hebben 
tekeningen gemaakt. Want ze hebben echt niks! Ja, 

misschien wel één knuffel. Echt maar eentje dan. 
Want die kunnen ze nog wel dragen. Ze moeten wel 
heel ver lopen. En varen.’ Stilte.
• ‘En mama, weet je dat er ook mensen zijn die niet 
willen helpen? Dat is toch gek? Er is hier toch eten 
genoeg? En knuffels helemaal!’
• De invloed van de juf op de wereld van een kind. 
 
Ciska de Graaff

Het loonakkoord, waarmee de leden eind augustus 
hebben ingestemd, zorgt dat er een flinke loons-
verhoging in 2015 en 2016 en eenmalig € 500,- in 
2015 komt. De uitbetaling vindt, met terugwerkende 
kracht, plaats als werkgevers en onderwijsbonden 
de afspraken in een cao hebben gezet. Dit gebeurt 
zo spoedig mogelijk. De loonsverhoging voor 2015 
en de eenmalige uitkering zullen in ieder geval nog 
in 2015 worden uitgekeerd.
Verder is er wat gedoe over het akkoord door ver-
anderingen in het pensioen die ten gunste komen 
van het loon. CNV Onderwijs vindt deze wijzigingen 
verantwoord. Als de verandering van loon- naar 

prijsindexatie 40 jaar geleden zou zijn doorgevoerd, 
dan zouden gepensioneerden in die jaren een iets 
beter pensioen gehad hebben. Bovendien indexeren 
de meeste pensioenfondsen al op basis van de 
prijzen, zeg maar de opslag op het pensioen die 
nodig is om de stijging van kosten van het levens-
onderhoud te kunnen volgen. Een ander onderdeel 
van de wijzigingen is de 0,8 procent premievrijval 
door een wetswijziging vanwege de verhoging van 
de pensioenleeftijd. Eerder al hebben alle bonden 
ermee ingestemd dat dit geld naar het loon van 
werknemers moet gaan. Voor een schematische 
uitleg, zie pagina 9. MvO

‘De gesignaleerde knelpunten lossen we niet 
op met extra middelen. De oplossing ligt in een 
betere samenwerking en verbetering van de 
uitvoering.’ Dat schrijft staatssecretaris Sander 
Dekker in een brief aan de Tweede Kamer in 
reactie op vier onderzoeken naar de stand van 
zaken van passend onderwijs. Dekker ziet drie 
hardnekkige knelpunten: het niet naleven van 
de zorgplicht en de onduidelijkheid over pas-
send onderwijs bij ouders, het vormkrijgen van 
passend onderwijs in de klas en op school en 
het niet meteen een oplossing kunnen bieden 
aan thuiszittende leerlingen. Hij ziet heil in meer 
informatie, verheldering, betere handhaving 
zorgplicht, professionalisering van leraren, 
bestrijding bureaucratie, registratie en scholen 
aanspreken op verantwoordelijkheden. Hij 
schrijft over de bestaande vrees dat reguliere 
leerlingen de dupe worden van de aandacht 

voor zorgleerlingen: ‘Uit onderzoek blijkt dat 
deze vrees ongegrond is. Daar komt bij dat er 
tot nu toe geen sprake is van een zichtbare 
verschuiving van leerlingen van het speciaal 
naar het regulier onderwijs. Mocht die op 
termijn wel optreden, dan verschuiven ook de 
ondersteuningsmiddelen van het speciaal naar 
het regulier onderwijs.’ Tijdens de Algemene 
Politieke Beschouwingen dienden PvdA en 
D66 een motie in om € 100 miljoen extra uit te 
trekken voor de knelpunten in passend onder-
wijs. Dekker reageert daar op: ‘De voorheen 
beschikbare middelen voor extra ondersteuning 
zijn bovendien nog steeds beschikbaar. Daarmee 
is er voldoende financiële ruimte voor scholen 
en samenwerkingsverbanden om passend 
onderwijs te realiseren.’ De motie komt terug 
bij de behandeling van de Onderwijsbegroting in 
oktober. CdG



08

10

In juli sloten we het loonakkoord. Een akkoord tussen 
kabinet en bonden waardoor er weer geld is voor de 
waardering van professionals in de publieke sector. Geld 
waarmee de salarissen in de cao omhoog kunnen. Dus 
spraken we af dat het kabinet geld beschikbaar stelt en 
dat de bonden de pensioenregeling aanpassen. Tot zover 
een eenvoudig verhaal in een eenvoudige context. Tot 
een van de partijen op het laatste moment besluit niet 
meer verder te willen praten, en verbaasd is als blijkt 
dat de anderen wel doorgaan met onderhandelen. Op 
dat moment is het hommeles in de polder. Er worden 
grote woorden gebruikt: ‘Sigaar uit eigen doos!’ en ‘Tot 
15 procent minder pensioenopbouw!’ Ik vind het een 
goed akkoord, omdat er 5,05 procent loonsverhoging in 
zit en eenmalig € 500,-. Voor het onderwijs is het nog 
gunstiger, omdat we over 2015 al 1,2 procent hebben 
gekregen. Bij elkaar dus 6,25 procent. Dat is niet niks! 
2,2 Procent hiervan is niet nieuw, maar komt door het 
veranderen van de pensioenregels. Geen verslechtering, 
maar een verandering. Als we deze verandering 40 jaar 
geleden hadden ingevoerd, zou het pensioen nu hoger zijn 
geweest. Kijk je naar achteren, dan is het een verant-
woorde keuze. Wil je onrust zaaien, omdat je de grootste 
bent en er desondanks niet naar je geluisterd wordt, dan 
zeg je dat er mogelijk minder pensioen overblijft. Het 
meest bijzondere is dat deze wijziging van loon- naar 
prijscompensatie allang is doorgevoerd in het pensioen 
van de bouw, metaal, vervoer, NS, elektra, schoonmaak, 
alle banken, omroepen, Philips, KLM, De Telegraaf, en 
nog vele anderen. Zonder ophef. Alle bonden hebben 
ingestemd. Terecht, omdat het een verstandige wijziging 
is die we decennia geleden al door hadden moeten 
voeren. Dan hadden de huidige gepensioneerden er ook 
van kunnen profiteren.  

Verstandig

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

We zien allemaal de beelden op televisie en lezen de 
berichten in de krant en op internet: schokkend, dramatisch 
en eindeloos. De stroom vluchtelingen is enorm en houdt 
aan. Opvangcentra worden in allerijl uit de grond gestampt, 
hulpacties op touw gezet. Ook scholen besteden er aan-
dacht aan: in de les, in de kring, door tekeningen te maken, 
door kleding en knuffels in te zamelen, door welkom-dozen 
te maken, door discussies in de klas. De redactie van 
Schooljournaal is benieuwd of er ook wordt nagedacht over 
de komst van vluchtelingenkinderen op scholen. Wordt er 
over gesproken met ouders? Worden er plannen gesmeed 
om schakelklassen te beginnen? Of een klasje te starten in 
een opvangkamp? Of werken er leraren als vrijwilliger aan 
educatie in asielzoekerscentra? Of ziet u geen mogelijkhe-
den op uw school? Laat het ons weten door te mailen naar 
schooljournaal@cnv.nl o.v.v. vluchtelingen. 

Een time-timer, zo bedacht leerling Bas (10) van basis-
school Het Vastert in Enschede, was de oplossing voor zijn 
neiging te snel zijn opdrachten af te werken. Slordigheid lag 
daardoor op de loer. Volgens de Twentse Courant Tubantia 
was dit de verrassende uitkomst van een driehoeksgesprek 
tussen ouder, kind en leerkracht. Bestuurders Marcel 
Poppink en Jenne Wierstra van de samenwerkende 
besturen Consent en VCO zien het als winst, ‘omdat het 
kind meer betrokken moet worden, als regisseur van zijn 
eigen leven.’  Beide schoolbesturen hebben hun traditio-
nele tienminutengesprekken tussen ouders en leerkracht 
inmiddels veranderd in zo’n driehoeksgesprek. De leerling 
zit er voortaan bij. De aanpak past volgens de bestuurders 
in hun enkele jaren geleden ingezette filosofie. Hierbij staat 
het kind centraal (eigenaarschap) in zijn eigen ontwikkeling. 
De leerkracht van Bas, Patricia Olthoff, zegt dat het voor de 
kinderen soms spannend is dat ze erbij zitten, ‘maar leveren 
deze gesprekken zoveel meer op. Kinderen kunnen meer 
dan we denken. Ze raken ook gemotiveerder als ze zelf 
meepraten over de doelen voor nu en later. Je krijgt er als 
leerkracht nieuwe energie van.’ 

Oproep: voorbereid op 
komst vluchtelingen
kinderen?

Leerlingen praten in 
Twente voortaan mee in 
oudergesprek
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primair onderwijs

Dinsdagochtend, basisschool Het Kompas 
in Maasdijk in het Westland, begin van het 
schooljaar. Groep 1/2c telt veertien kleu-
ters, maar dat worden er 25 aan het einde 

van het jaar. Het is tijd voor de ochtendpauze. ‘Sma-
kelijk eten, smakelijk drinken, hap hap hap, slok slok 
slok, dat zal lekker smaken, dat zal lekker smaken, 
eet maar op, drink maar op’, zingen de kinderen. De 
trommeltjes met fruit, Sultana’s, koekjes en bekers en 
pakjes drinken komen tevoorschijn. ‘Brian, wat is ook 
alweer de afspraak? Juist, we blijven zitten!’ Meester 
Steven leest voor over Anton die gaat toveren, onder-
tussen bekers openend en zakjes ontknopend. Zelf 
goochelt hij een dopje weg, de kinderen in opperste 
staat van verbazing brengend. ‘Ja ja, ik ben ook een 
goochelaar!’ ‘Nee joh, jij bent toch meester Steven!’ 
Later legt hij de truc uit en roepen de kinderen uit: 
‘Ooooooooh! Zo doe je dat!’ In het verhaal, met veel 
mimiek en intonatie voorgelezen, komt een Lucas 
voor die weggetoverd wordt. De Lucas uit de klas 
merkt op: ‘Hé, ik heet ook Lucas!’ ‘Zullen we jou ook 
wegtoveren dan?’ grapt meester Steven. ‘Neeeeeeee!’ 
neemt de klas het voor hun klasgenootje op.

REGIE
Meester Steven heeft stevig de regie over de klas. ‘Ik 

Steven Spaans (26) staat voor de kleuters alsof 
hij nooit anders gedaan heeft. Stem, mimiek, 

intonatie, alles ademt kleuters. Toch volgde hij 
de bovenbouwspecialisatie op de pabo. Maar 

hij vindt lesgeven aan deze leeftijdsgroep 
heerlijk. Sowieso, lesgeven. Hij zou het elke 

man aanraden.

denk dat ze ook een beetje onder de indruk waren 
van jullie bezoek hoor’, zegt hij later bescheiden. De 
kinderen ruimen netjes hun bakjes en bekers op, sta-
pelen hun stoeltjes op en hangen hun naamplaatjes 
bij de door hen gekozen activiteit op het planbord. 
De school werkt deze weken met het thema circus. In 
de ene hoek oefenen ze voor een circusvoorstelling, 
ergens anders verven ze een circustent, op weer een 
andere plek bouwen ze met blokken onderdelen van 
het circus na. ‘Eva, wat ga jij maken voor het circus? 
De bal, oké. En wie staat er op de bal?’ ‘De acrobaat!’ 
weet Lisa. ‘Heel goed, dat woord hadden we geleerd 
hè?’ ‘Meester meester, kom eens kijken!’ klinkt het uit 
de bouwhoek. ‘Straks Lenn, ik ben nu even bezig.’

UITDAGING
‘Mijn moeder is juf’, leidt Spaans zijn keuze voor de 
pabo in. ‘Ik vind het leuk om met kinderen te werken, 
hen iets te leren en een stukje van mezelf mee te 
geven. Dat is het mooie van kleuters: daar kun je 
echt in veel vrijheid mee aan de slag, omdat we in de 
groepen 1 en 2 niet met een methode werken. Ik heb 
wel voor bovenbouwspecialisatie gekozen, omdat’, 
lachend, ‘ik nog nooit een kleutermeester had gezien, 
de andere jongens op de pabo dat ook deden en ik 
wel uitdaging zag in de zaakvakken. Ik heb een half 

 ‘Lesgeven, ik zou het  
elke man aanraden!’ 

Kleutermeester:
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs

jaar stage gelopen bij de kleuters. Er gebeurt altijd 
wat: er gaat een beker om, er plast er een in z’n broek, 
een kind praat door je heen. Dat sprak me toen niet 
zo aan, moet ik zeggen. Nu wel. Ik bereid een dag 
voor, maar het loopt nooit zoals ik dacht. Ik vind dat 
een uitdaging!’

GEDULD
Spaans studeerde af in groep 6 op Het Kompas en 
kreeg vervolgens de vraag om de kleuters over te 
nemen. ‘En toen zat ik hier. Help!’ lachend. ‘Ik kan 
me de eerste dag niet meer herinneren, dus het zal 
niet allemaal in het honderd zijn gelopen. Ik had er 
toen 24 in de klas. Het voelde wel alsof ik in het diepe 
werd gegooid. Gelukkig kon ik met al mijn vragen en 
onzekerheden terecht bij mijn kleutercollega’s. Ik heb 
in het begin wel moeten wennen aan zo’n planbord. 
Sommige kinderen kunnen echt niet kiezen en staan 
dan lang te twijfelen voor zo’n bord. Gelukkig heb ik 
veel geduld en dat heb je bij de kleuters wel nodig. De 
kinderen moesten ook wennen. Ze moesten opeens 
hun troost halen bij mij, een meester! Ik denk dat 
kinderen van alle leeftijden hetzelfde nodig hebben: 
structuur, duidelijkheid, een prettig klimaat, een 
luisterend oor. Zelf ben ik wel van de afwisseling. Zo 
geef ik ook een hele dag gym aan de groepen 3 tot en 

met 8. En sluit ik een midden- of bovenbouwgroep in de 
toekomst niet uit.’ 

MANNEN
Vorig jaar onderzocht CNV Onderwijs het mannentekort 
in het onderwijs. 92 procent van de leden gaf aan het 
een probleem te vinden – voor leerlingen en team - dat 
er nauwelijks meesters zijn in het primair onderwijs. 
Spaans: ‘We hebben sinds dit schooljaar een tweede 
man op school en dat vind ik toch wel heel leuk. Niet 
dat het in ons team alleen over vrouwendingen gaat, 
maar toch trekken we naar elkaar toe. Er zouden op elke 
school minimaal twee mannen moeten werken, vind 
ik. Ik organiseer wel eens een mannentechniekoch-
tend, waarbij ik vaders uitnodig en we een egeltje gaan 
timmeren. Superleuk! Ik denk dat het goed is voor de 
balans voor alle kinderen om ook meesters te hebben. Ik 
zou echt tegen alle jongens die een beroep gaan kiezen, 
willen zeggen: het is prachtig om kinderen iets te leren. 
En als ze dan aan het eind van de dag op je afhollen en 
je omhelzen … tja, daar doe je het toch voor?!’ 

Op 15 oktober rijdt er een speciale mannentrein door het land, 
bedoeld om meer jongens te werven voor de pabo’s. Ook CNV 
Onderwijs is in de trein te vinden. Meer info op www.veelmeer-
meester.nl.

Steven Spaans: ‘Leuk dat we nu een tweede man op school hebben.’
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   Gedragsstoornissen bij jongeren

Steeds meer leerlingen met gedragsstoornissen blijven in het reguliere onderwijs. Eén of zelfs 

meer leerlingen met een gedragsstoornis is vaak een stoorzender voor zowel docenten als 

medeleerlingen. Hoe zorgt u voor een praktische aanpak in de klas? Wat gebeurt er in de hersenen 

van een jongere met ADHD, ODD of CD? En wat zijn uitingsvormen van gedragsstoornissen?

Zorg voor een werkbare situatie in de klas!

Theoretische basis en praktische 

tips voor het onderwijs

Datum

Dinsdag 1 december

Locatie
NH, Amersfoort

Schrijf u nu in

www.medilexonderwijs.nl/

gedragsstoornissen

EXTRA: 

Volg in de middag twee 

subsessies al naar gelang 

uw informatiebehoefte!

MEDI0310KB_Gedragsstoornissen_195x130_Schooljournaal_HIRES.indd   1 9/10/2015   3:11:40 PM
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SOS Kinderdorpen Nederland bestaat 50 jaar. Reden voor de 
internationale hulporganisatie een aantal media de vruchten van 
haar werk te tonen bij de opvang van kwetsbare kinderen in Skopje, 
de hoofdstad van de voormalige Joegoslavische deelrepubliek 
Macedonië. Niet voorzien tijdens het maken van de afspraak was 
de stroom vluchtelingen die in augustus vanuit Griekenland op 
gang kwam naar een van de armste landen van Europa. Onder 
hen Ahmed Mustafa, directeur van een basisschool in het Syrische 
Aleppo, tot twee raketten hun verwoestende werk deden.

Dromen van een leven zonder
SOS Kinderdorpen op twee fronten actief in Macedonië

oorlog en een carrière  
als model

alle sectoren
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Zijn tranend bedwingend loopt hij weg als ik hem 
vraag iets te vertellen over de school in Aleppo, 
die onderdak bood aan 1.150 leerlingen en 
net was voorzien van computers. Praten in het 

Engels gaat moeizaam, maar duidelijk wordt dat Ahmed 
Mustafa’s school in 2012 is vernietigd door twee raketten, 
afgevuurd door MIG-straaljagers van het leger van presi-
dent Assad. Twee kinderen kwamen daarbij om. 
Het is 20 september en we zijn in het vluchtelingenkamp 
Vinojug, opgetrokken langs ontelbare rijen druivenranken, 
net buiten het grensplaatsje Gevgelija, in betere tijden 
bekend als het Las Vegas van Macedonië. Die blinkende 
rijkdom is hier ver te zoeken door de soms mensonterende 
omstandigheden. Groepen vluchtelingen zitten in of in 
de schaduw van de provisorisch door VN-organisatie 
UNHCR opgezette tenten. Het is 36 graden en veel te warm 
voor de tijd van het jaar. Vooral in de tenten lijkt de grond 
op Pinkpop na afloop van het festival, vanwege de onaf-
zienbare hoeveelheid platgetrapte plastic waterflesjes en 
verpakkingsmateriaal uit de voedselpakketten die UNHCR 
bij binnenkomst uitreikt. Macedonië, half zo klein als 
Nederland, probeert de vluchtelingen zo snel mogelijk te 
lozen richting buurland Servië. Terwijl vandaag 3.000 nieu-
we vluchtelingen vanuit het  500 meter verderop gelegen 
Griekenland arriveren, moeten er evenzoveel vertrekken 
om ruimte te maken in dit ‘doorgangskamp’, dat bedoeld 
was voor de opvang van 700 mensen. 

WOEKERPRIJZEN
De vluchtelingen, vooral  afkomstig uit Syrië, Irak en 
Afghanistan, gaan steeds in kleine groepjes naar de buiten 
het kamp gereedstaande taxi’s en bussen, die woekerprij-
zen vragen voor het vervoer naar de volgende grens. Een 
paar keer per dag vertrekt de iets goedkopere trein via het 
spoor van de goederenlijn, vlak achter het kamp. Terwijl 
gepantserde wagens van de oproerpolitie richting grens 
rijden proberen de mensen van VN-kinderorganisatie 
Unicef, het Rode Kruis en SOS Kinderdorpen (zij onder-
steunen de vluchtelingen met zogenaamde ‘babypackages’, 
bestaande uit de meest elementaire levensbehoeften 
voor de allerjongsten, zoals luiers en melkpoeder, red.) er 
het beste van te maken. Baby’s kunnen eindelijk worden 
gewassen in een van de drie beschikbare badjes, kleding 
wordt uitgereikt. De oudere kinderen kunnen in de tenten 
tekenen of spelen met het uitgedeelde speelgoed.
‘A Ram Sam Sam, Guli Guli Guli Guli Guli, Ram Sam Sam’, 
zingt Unicef-medewerker Julia Stamenhovic met een 
collega voor Huse (8) en Yunahi (7), twee meisjes, met wie 
ze een kringetje vormen. ‘Dat Marokkaanse liedje heb ik 
gevonden op YouTube. Ik zing het met de kinderen, omdat 
het iets universeels heeft. Ze spreken verschillende talen, 
maar dit is makkelijk te leren. Het helpt hen de verschrik-
kingen van onderweg voor even te vergeten. Eigenlijk ben 
ik psycholoog, maar ik ben blij dat ik me op deze manier 
nuttig kan maken.’

Een tent verder is Ivana Ivanova in de weer met papier en 
stiften. Ze is pedagoog en woont in het naburige Gevgelija. 
Omdat ze iets wilde doen, heeft ze haar werk even gepar-
keerd om in dienst van Unicef in het vluchtelingenkamp 
te helpen. ‘Lesgeven heeft geen zin, daarvoor zijn de kin-
deren te kort hier, soms maar een paar uur. Daarom speel, 
zing en teken ik met ze.’ Voor haar is de dankbare blik in de 
ogen van de kinderen voldoende. ‘Echt hartverwarmend.’   

DUITSLAND
Als ik Ahmed Mustafa weer zie, vraagt hij of ik Russisch 
spreek, een taal die hij als geboren Turkmeen (Turkme-

nistan was tot 1991 onderdeel van de Sovjet Unie, red.) 
prima beheerst. Hij zegt dat hij vorig jaar, moe van het 
oorlogsgeweld, besloot met zijn gezin naar het vlakbij ge-
legen Turkije te vluchten. Eerst nog met het idee om terug 
te gaan, maar Aleppo ligt in puin en onduidelijk is wie hij 
meer moet vrezen: het niets ontziende regeringsleger of 

alle sectoren

‘ De dankbare blik in de ogen 
van de kinderen is voor mij 
voldoende’

Ljupco Trifunovski met de 11-jarige Dejan in de tuin 
voor het opvanghuis waar de jongen woont.

Medewerkers van Unicef 
en SOS Kinderdorpen 
wassen kinderen in het 
vluchtelingenkamp.
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de fanatici van Islamitische Staat. Voor Mustafa en veel 
andere vluchtelingen biedt Turkije – er zijn in dat land 
volgens officiële cijfers van UNHCR alleen al 1,9 miljoen 
gevluchte Syriërs - ook geen toekomst, omdat de omstan-
digheden in de overvolle kampen en in de steden daar 
eerder slechter dan beter worden. Ze willen daarom naar 
het ‘rijke’ Noordwest Europa met veelal Zweden, maar in 
hoofdzaak Duitsland als hoofddoel. CDU-bondskanselier 
Merkel heeft immers gezegd dat Duitsland een land is van 
hoop en kansen.  
Simpel doorreizen naar Griekenland is echter geen optie, 
omdat het een Schengenland is waar voor migranten uit 
landen als Syrië een visumplicht geldt en men moet aan-
tonen tijdelijk voor werk of zaken te komen. Ook Mustafa 
kiest daarom net als tienduizenden andere lotgenoten 
voor een vlucht over water naar een Grieks eiland. On-
danks de korte afstand is de tocht levensgevaarlijk door de 
onberekenbare wateren rond de eilanden en de twijfelach-

tige zeewaardigheid van de veel te volle en voor veel te veel 
geld aangeschafte rubber- en polyester bootjes.
Mustafa’s vrouw en kinderen zijn daarom achtergebleven 
in een Turks opvangkamp. Op zijn iPhone, die hij voort-
durend vasthoudt als een kostbaar kleinood, toont hij de 
route die hij aflegde vanuit Syrië en hoe hij met veel moei-
te op het Griekse eiland Lesbos belandde. Noorwegen is 
het einddoel.

TANDENPOETSEN
In Skopje, zo’n 130 kilometer ten noorden van het vluch-
telingenkamp bij Gevgelija, biedt SOS Kinderdorpen 
Nederland al 20 jaar hulp aan kwetsbare gezinnen in de 
armere wijken, zoals in de uitgestrekte Roma-wijk (25.000 
inwoners), die soms doet denken aan de sloppenwijken in 
een derde wereldland. De hulporganisatie ondersteunt in 
de Macedonische hoofdstad, waar de helft van de ruim  
2 miljoen inwoners van het land woont, echter vooral kin-

Vluchtelingen wachten 
in de schaduw tot ze 
mogen vertrekken uit 
het opvangkamp.
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deren die het risico lopen er alleen voor te komen staan of 
bij wie dat inmiddels al het geval is. Kinderen met een ach-
tergrond van misbruik, huiselijk geweld en verwaarlozing 
in een land waar het gemiddelde netto salaris 380 euro per 
maand bedraagt, meer dan 36 procent van de bevolking 
onder de armoedegrens leeft, veel werkeloosheid heerst en 
zelfs nog aan kinderarbeid wordt gedaan.
29 Kinderen tussen 4 en 13 jaar wonen op een omheind 
terrein verdeeld over twaalf huizen, geschilderd in vrolijke, 
primaire kleuren. Tussen de bebouwing trapveldjes, 
bloemperken, beschutte zitplekken en speelvoorzienin-
gen, zoals schommels van autobanden. De huizen worden 
geleid door vier echtparen en acht moeders. Al wat oudere 
mannen en vrouwen van wie de eigen zonen en dochters 
het huis uit zijn. Zij bieden stabiliteit en structuur, waarbij 
de kinderen naar school gaan en geen andere zorgen aan 
hun hoofd hebben dan gewoon kind zijn. Pedagoog en 
voormalig kleuterleider Ljupco Trifunovski: ‘Het team be-
staat verder uit een directeur, twee pedagogen, waaronder 
ikzelf, een maatschappelijk werker, een psycholoog en heel 
veel vrijwilligers. Overdag gaan de kinderen naar scholen 
in de buurt, hier krijgen ze huiswerkbegeleiding en sociale 
vaardigheidstraining, maar we letten ook op de persoonlij-
ke hygiëne, zoals tandenpoetsen.’ Hij is trots dat een van de 
ex-pupillen inmiddels in de VS studeert aan de Universiteit 
van Minnesota. Nog een studeert economie aan de Univer-
siteit van Skopje. Als ik hem vraag of de zwaarlijvige vrouw 
de moeder is van het huis waar ik hem spreek, moet hij 
glimlachen. ‘Dat is Divna. Wat haar geheim is weet ik niet, 
maar ze is erg succesvol.’ 

CLAUDIA SCHIFFER
De drie zusjes Radmila (10), Katarina (13) en Tamara (9) 
wonen met hun 11-jarige broer Dejan in hetzelfde huis. 
Pedagoog en teamleider Irena Dodevska leidt mij rond. 
De twee oudste meisjes delen een kamer. ‘Sommige 
kinderen hebben een individueel programma nodig, 
bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn of sociaal geremd.’ 
Van beide meisjes hangt een diploma aan de muur voor 
een met goed gevolg afgelegde kunsttherapie, bestaande 
uit tekenen, muziek en yoga. Het  heeft ze volgens  
Dodevska minder verlegen gemaakt.
18 Oudere kinderen tussen 14 en 19 jaar leven verspreid 
over twee huizen in een ander deel van Skopje. Ik spreek 
ze tijdens een door hen bereid diner voor het Hollandse 
bezoek. Tieners, de een wat zelfverzekerder dan de ander, 
die zoals al hun leeftijdsgenoten dromen over later als ze 
groot zijn, of dat al haarfijn weten.
Amdo (19) wil het liefst profvoetballer worden bij FC 
Barcelona, zoals zijn voorbeeld Messi, Christijan  (14) 
droomt van een carrière bij Real Madrid, net als zijn 
grote held Ronaldo. Sead (16) is ook sportief en wil het 
als basketballer maken in Amerika bij de San Antonio 
Spurs. Christina houdt het bij de advocatuur, terwijl de 
19-jarige Nicola psycholoog wil worden. Het bijzondere 
aan hem is dat hij drie jaar geleden zelf aan de bel trok 
bij SOS Kinderdorpen, omdat de tante door wie hij werd 
opgevoed hem geregeld sloeg. De schuchtere Anastasia 
(17) wil model worden net als Claudia Schiffer. Ze ziet het 
al helemaal voor zich en haar ogen glinsteren: ‘Ik wil wat 
van de wereld zien’. 

Radmila (links) en Katarina op hun kamer.
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‘Leer als ouder en leraar 
accepteren dat dit hun 
wereld is’

In het echte leven gaan kinderen zelden alleen 
op reis, maar op de digitale snelweg kom je 
ze regelmatig alleen tegen. Dat moet anders, 
vindt Niels Baas (29), zelf ooit gepest, nu trainer 
op het gebied van cyberpesten en docent 
Communicatiewetenschap aan de Universiteit 
Twente. ‘Als je uitstraalt dat je de online wereld drie 
keer niks vindt, maken ze je ook geen deelgenoot 
als er iets mis gaat in die wereld.’

Niels Baas over cyberpesten: 
‘Blij dat dat in mijn tijd nog niet bestond’

‘Toon interesse 
    in de online wereld 
van je leerlingen!’

primair/voortgezet onderwijs

‘Ik moet eerlijk zeggen dat ik het me allemaal 
niet zo heel precies herinner. Dat was in die tijd 
mijn verdedigingsmechanisme’, zegt Niels Baas 

– in de Week tegen het Pesten - over zijn eigen 
pestverleden. Hij denkt even na. Zegt dan: ‘Ik weet 
wel dat het woord “Kleintje” voorbij kwam. Ik was de 
kleinste van de klas. Ik werd buitengesloten, mocht niet 
mee doen, hoorde er niet bij. En ik ben wel eens heel 
venijnig geschopt bij gym. Ook moest ik soms huiswerk 
maken voor klasgenootjes. Sowieso werd er veel gepest 
op school en in mijn klas. Ik weet nog wel dat ik een 
keer ben opgekomen voor een klasgenootje die gepest 
werd. Voor de klas staand heb ik hem toen in bescher-
ming genomen. Mijn moeder is heel vaak op school 
geweest om aan de bel te trekken. Er werd in mijn 
herinnering niet veel mee gedaan. Ze kreeg te horen dat 
ik wat meer voor mezelf op moest komen. Tja.’ Na een 
stilte: ‘Ik ben wel blij dat de online wereld toen nog niet 
zo opgetuigd was als nu, want dan was ik zeker ook ná 
schooltijd gepest. Nu kon ik naar huis fietsen en was ik 
er voor die avond of dat weekend vanaf.’

AVERECHTS
In zijn vorige week verschenen boek Samen de online 
wereld verkennen, een reisgids voor in de klas en thuis 
vergelijkt Baas internetopvoeding met een reis. ‘Dat 
heeft een positieve associatie’, legt hij uit. ‘Je gaat van 
iets onbekends naar iets leuks. Dat vraagt voorberei-

ding en een beetje vertrouwen in een goede verloop. 
Het begeleiden van kinderen in de online wereld lijkt 
op samen op reis gaan.’ Opeens fel: ‘Ik vind het eerlijk 
gezegd schandelijk dat sommige oudere docenten 
zeggen: “Ik hoef nog maar vijf jaar tot mijn pensioen, 
ik ga me niet meer verdiepen in die social media.” Dan 
laat je dus vijf generaties leerlingen onvoorbereid los 
op die onlinewereld. Dat kán niet! En je hóeft er geen 
verstand van te hebben, je hóeft er geen expert in te zijn 

of te worden, want de techniek beheersen de jongeren 
zelf wel. Het enige dat je hoeft te doen is er interesse in 
hebben of doen alsof je die hebt. Straal niet uit dat je 
het allemaal maar niks vindt. Zo’n negatieve houding 
werkt averechts, echt!’ 

WHATSAPPGROEP
In zijn boek vertelt Chava van der Zanden, juf van 
groep 7/8 op basisschool De Heindert in Aarle-Rixtel, 
dat ze in de whatsappgroep van de klas participeert. ‘Ze 
vergeten helemaal dat jij er ook bent, waardoor je een 

Niels Baas werd zelf ook 
gepest: ‘Ik moest soms 
huiswerk maken voor 
klasgenootjes.’
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goed beeld krijgt van wat er allemaal gebeurt en kan 
gebeuren in de online wereld. Je wordt één van hen. Ze 
vertrouwen je en delen informatie omdat jij ook op de 
hoogte bent.’
Ook Baas merkt dat leerlingen het fantastisch vinden 
als je ze vraagt naar hun wereld. ‘Ze vertellen er dan 
honderduit over, als je maar interesse toont. En dan 
praat je niet alleen óver ze, maar ook eens mét ze. De 
werelden van leraren en leerlingen zíjn niet zo verschil-
lend. De huidige generatie wordt wel eens de Heads 
Down Generation genoemd, omdat ze altijd met hun 
blik op hun smartphone gericht zijn. Maar een vorige 
generatie zal altijd met het hoofd in de krant. En of dat 
zo erg is, die heads down? Wel als ze niks anders meer 
doen dan dat, net zoals het niet gezond is om altijd het-
zelfde te eten. Het beste wat je kunt doen als ouder en 
leraar is accepteren dat dit hun wereld is en er interesse 
voor tonen. Pas dan maken kinderen en leerlingen 
je deelgenoot van hun wereld en zullen ze ook bij je 
komen als er iets misgaat in die online wereld.’

GEVAREN
En misgaan kan het zeker, in de online wereld: cyber-
pesten, sexting (digitaal versturen van seksueel explicie-
te berichten, foto’s of video’s) en grooming (online be-
naderen van minderjarigen, met seksuele bedoelingen). 

‘Maar we moeten het niet overdrijven’, zegt Baas.
‘De gevaren zijn even groot als wanneer een kind alleen 

op straat loopt. Op beide omgevingen moet je een kind 
goed voorbereiden en goed instrueren. “Geen snoepjes 
van een vreemde aannemen”, zoiets. Ik vind overigens 
dat steeds meer scholen het goed oppakken. Hoorde ik 
een paar jaar geleden nog wel eens de opmerking dat 
scholen hier niets mee te maken hebben, tegenwoordig 
hoor ik dat nauwelijks meer. Scholen hebben de ver-
plichting een sociaal veilig klimaat te realiseren. Daar 
hoort ook het online klimaat bij.’ 

TIPS VOOR DE REIS IN DE  
ONLINE WERELD

*  Ook al ben je het misschien niet, doe positief over de 
online wereld

* Natuurlijk kun jij het ook leren
* Laat je rondleiden door je kind(eren)
* Instrueer, voor en na verkenning van de online wereld
* Nul digi-kennis nodig
* (Vallen) En weer opstaan
Samen de online wereld verkennen, Niels Baas, ISBN 
9789491806353, uitgeverij Pica, € 26,95. 

Niels Baas over cyberpesten: 
‘Blij dat dat in mijn tijd nog niet bestond’

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Erik Brinkhorstprimair/voortgezet onderwijs

Niels Baas spreekt over cyberpesten op de Ener-
gizer van CNV Onderwijs, hét event voor jonge 
onderwijsprofessionals op zoek naar inspiratie, op 
7 november. Kijk op energizer2015.nl.
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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.

Het kabinet trekt miljarden uit om de 
koopkracht voor werkenden volgend 
jaar een stevige boost te geven. De 
arbeidskorting gaat fors verder omhoog, 
het tarief in de tweede en derde schijf 
gaat met 1,85 procentpunt omlaag en de 
derde schijf wordt uitgerekt, waardoor 
het toptarief van 52 procent pas vanaf 

een hoger inkomen geldt. Daar staat 
tegenover dat de algemene heffingskor-
ting vanaf het eind van de eerste schijf 
veel sneller wordt afgebouwd tot nul bij 
het eind van de derde schijf. De verlaging 
van de arbeidskorting begint eerder (bij 
€ 34.000) om op nul uit te komen bij een 
inkomen ruim boven de ton. Het tarief 

in de eerste schijf stijgt een klein beetje, 
met 0,05 procentpunt. Per saldo is 
sprake van een flinke lastenverlichting. 
De koopkracht van ouders wordt extra 
ondersteund via een verhoging van de 
inkomensafhankelijke combinatiekorting, 
de kinderopvangtoeslag en het kindge-
bondenbudget vanaf het tweede kind.

Welke loopbaanmogelijkheden en 
-wensen hebben OOP’ers in het voort-
gezet onderwijs en welke stappen zijn 
gemaakt? Op verzoek van de VO-raad 
en vakbonden doet onderzoeksbureau 
ITS (Radboud Universiteit Nijmegen) 

deze maand onderzoek. Leden hebben 
een link ontvangen naar het onder-
zoek. Doe vooral mee en laat uw stem 
horen. Geen mail ontvangen? Ga dan 
om mee te doen naar: www.its-ru.nl/
oop. Meer weten over professionali-

seringsmogelijkheden voor OOP’ers? 
Ga dan naar: www.voion.nl/nieuws/
scholingsmogelijkheden-van-on-
derwijsondersteunend-perso-
neel-in-de-cao-vo. 

Werk & Recht

Meeste werkenden er op vooruit

Onderzoek naar loopbaan OOP’ers  
in het voortgezet onderwijs 

Minister Asscher heeft de Tweede 
Kamer laten weten dat hij de onlangs 
veranderde dagloonregels voor de 
Werkloosheidswet (WW) weer gaat 
bijstellen. Hij erkende dat het CNV 

gelijk heeft dat de geruisloos inge-
voerde nieuwe regels veel slechter 
uitpakken. Vooral starters, herintre-
ders en flexwerkers zijn de dupe. De 
minister beloofde zo snel mogelijk met 

aanpassingen te komen. Het CNV blijft 
druk uitoefenen zolang niet vaststaat 
dat deze reparatie afdoende zal zijn.  
Zie ook: www.cnvo.nl. 

CNV dwingt Asscher tot aanpassing 
dagloonregels WW 
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Nee, dat kan niet. Vaak wordt door het bestuur de fout 
gemaakt te verwijzen naar artikel16, lid 1 van de Wet 
medezeggenschap op scholen (WMS). Dit artikellid stelt 
dat als bevoegdheden gelden voor meer dan de helft 
van de scholen, het overleg daarover gevoerd wordt 
door de GMR. Maar een MR-reglement valt niet onder 
de bevoegdheden, zoals deze bedoeld zijn in de WMS. In 
artikel 23, lid 2 is geregeld dat het MR-reglement wordt 

voorgelegd aan de betrokken MR’en en het GMR-re-
glement aan de GMR. Als u een nieuw MR-reglement 
aangeboden krijgt, kijk dan gelijk even na of de laatste 
WMS-wijzigingen voor zover ze betrekking hebben op uw 
schoolsoort, opgenomen zijn in het MR-reglement. Zo 
blijft het reglement actueel. MR’en met een MR-Partner-
schap kunnen hun vaste contactpersoon vragen hier even 
naar te kijken.

Vraag antwoord
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Vraag: Kan de GMR instemmen 
met het MR-reglement?

Hoe zorg ik ervoor dat mijn nabestaan-
den financieel goed verzorgd achter 
blijven? Wat gebeurt er met mijn pen-
sioen na overlijden? Op 7 oktober om 
20.30 uur geven pensioendeskundigen 

van ABP antwoord op dit soort vragen in 
een webinar over het ABP Nabestaan-
denPensioen. 
Aanmelding voor dit webinar gaat via 
www.abp.nl. 

Minister Asscher van Socialen Zaken 
meldde enkele weken geleden trots 
dat hij er in was geslaagd een nieuwe 
koopkrachtdaling voor de niet (meer) 
werkenden te voorkomen. De werkelijk-
heid is helaas anders. De claim van het 
kabinet klopt alleen voor de zogenaamde 
mediane persoon met een uitkering of 
pensioen. Maar grote groepen dreigen er 
wel degelijk opnieuw fors op achteruit te 
gaan. Leden met een redelijk aanvullend 
pensioen of vroegpensioen ondervinden 
nadeel van de veel snellere afbouw van 
de algemene heffingskorting, maar 
profiteren normaal gesproken niet meer 
van de verhoging van de arbeidskorting. 
Ook krijgen zij volgend jaar te maken 
met een hogere inkomensafhankelijke 
bijdrage Zorgverzekeringswet (van 4,85 
naar 5,5 procent). Mensen met een heel 
hoog pensioen hebben dan wel weer 

profijt van de verlenging van de derde 
schijf, maar dat is nou niet de groep die 
enig koopkrachtherstel het hardste nodig 
heeft. Het kabinet verhoogt, met slechts 
€ 145,- en alleen in 2016, de ouderen-
korting bij een verzamelinkomen van 
niet meer dan € 35.770 (bedrag 2015). 
Dit in plaats van de geplande verlaging. 
Maar dit biedt bij een iets hoger pensioen 
onvoldoende compensatie. Bovendien 
gaat de verlaging van de ouderenkorting 
bij een hoger verzamelinkomen gewoon 
door (van € 152,- naar € 70,-). De harde 
knip in de ouderenkorting gaf al onrede-
lijke inkomenseffecten en wordt nu ver-
der verscherpt. CNV Onderwijs wil juist 
dat de afbouw van het kortingsbedrag 
geleidelijk gaat, net zoals dat bij de alge-
mene heffingskorting en de arbeidskor-
ting is geregeld. Ook het vervallen van de 
ouderentoeslag in box 3 heeft het kabinet 

niet ingetrokken. Dit treft ouderen met 
een laag inkomen en enig vermogen. 
Het koopkrachtverlies hierdoor kan echt 
heel groot zijn wanneer het ook nog eens 
leidt tot het verlies van huurtoeslag of 
zorgtoeslag. Dit hebben wij al meerma-
len bij de politiek aan de kaak gesteld. 
Leden met een lage (pensioen)uitkering 
leveren vooral in bij hoge zorgkosten. 
Dat geldt in het bijzonder voor mensen 
met een beperking die in een gemeente 
wonen die beknibbelt op de vergoeding 
van huishoudelijke hulp, dagbesteding 
en begeleiding. CNV Onderwijs blijft zich 
hard maken voor een eerlijker verdeling 
van de welvaart.

Nabestaandenpensioen 

Veel niet werkenden leveren in



Gezonder aanbod 
Het doel van De Gezonde Schoolkantine, een programma van  
het Voedingscentrum, is een gezonder voedingsaanbod op  
alle scholen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Scholen  
kunnen bij het Voedingscentrum een Kantinescan laten doen.  
Als daaruit blijkt dat de kantine minimaal 75% producten uit  
de Schijf van Vijf aanbiedt, krijgt de school de Schoolkantine 
Schaal 2015. Denk aan fruit, broodjes, salades.

Richtlijnen Gezondere Kantines: 
aanbod én uitstraling 
Het Voedingscentrum heeft ondertussen nieuwe Richtlijnen  
Gezondere Kantines ontwikkeld die niet alleen geschikt zijn voor 
schoolkantines maar ook voor sport- en bedrijfskantines. In de  
nieuwe richtlijnen blijft het streven naar een gezond aanbod  
voorop staan. Daarnaast krijgt de uitstraling van een kantine  
aandacht: Geven de medewerkers de gezondste producten een 
opvallende plek, stimuleren ze water drinken en wat staat er op  
de reclameposters aan de muren? Al die factoren hebben invloed 
op de keuzes die jongeren al dan niet bewust maken.

2016 is een overgangsjaar 
Sport- en bedrijfskantines zijn al aan de slag gegaan met de  
Richtlijnen Gezondere Kantines. Voor schoolkantines stelt het  
Voedingscentrum een overgangsjaar in, waarin ze tijd krijgen om  
veranderingen door te voeren. In 2016 kunnen scholen kiezen 
voor een kantinescan volgens de oude of de nieuwe richtlijnen. 
Ben je al bezig met 75% van je aanbod gezond te krijgen, ga  
dan vooral door met je aanpak, laat je assortiment checken  
volgens de Richtlijnen Gezonde Schoolkantines. Je kunt zo nog 
steeds een Schaal verdienen! Maar in 2017 kun je alleen een  
kantinescan volgens de nieuwe richtlijnen laten doen. 

Trots 
Wij van de Schoolkantine Brigade hebben de afgelopen drie  
jaar zo’n 1.200 scholen bezocht en na afloop een rapport  
gegeven, met praktische tips op maat. Tachtig procent van de 
ontvangers is daarmee aan de slag gegaan.

Van de bezochte scholen voldoet 29% aan de Richtlijnen  
Gezonde Schoolkantine. Voor de zomervakantie van 2015  
hebben we al 220 Schoolkantine Schalen mogen uitreiken – wij 
zijn trots op deze scholen! Bovendien zijn bijna 1000 scholen  
op de goede weg. Zij kunnen met enkele laatste wijzigingen  
een Schoolkantine Schaal verdienen. Het gemiddelde percentage 
gezondere producten ligt bij de bezochte scholen met 62% een 
stuk hoger dan bij de scholen die we niet hebben begeleid.

Waar je ook komt… overal gezond!
Veel kantines goed bezig 

Wil je ook aan de slag? 
Maak een afspraak met de Schoolkantine Brigade! 
Telefoon: 070-306 8875 
Mail: degezondeschoolkantine@voedingscentrum.nl 
Twitter: @GezondeBrigade

Dagelijks ontvangen wij van de Schoolkantine Brigade van het Voedingscentrum  
berichten van scholen die na ons bezoek hun kantines gezonder hebben gemaakt.  
De een is nog enthousiaster dan de ander over onze tips op maat. Het Voedingscentrum  
werkt ondertussen verder aan richtlijnen voor kantines die een gezonde keuze  
nog beter bevorderen.

Veel scholen staan er versteld van hoe goed leer- 
lingen een gezonde aanpak waarderen. Onderwijs- 
assistent Monique Wientjes van het Bonhoeffer  
College in Enschede: “Leerlingen mogen een recept 
inleveren van een door hen bedacht gezond broodje. 
Iedere week verkopen we een van de bedachte 
broodjes als ‘broodje van de week’. De bedenker 
krijgt zijn of haar broodje gratis.”

Het Bonhoeffer College betrekt leerlingen ook op 
andere manieren bij het project: De school gaat  
gezond koken met leerlingen. Bij gym laten docenten 
hen ervaren wat ze moeten doen om de calorieën in 
één hamburger te verbranden en bij economie leren 
ze de kosten ervan te berekenen.

De Gezondheidsraad is bezig met nieuwe Richtlijnen Goede  
Voeding, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten.  
Het Voedingscentrum gebruikt deze als basis voor de Richtlijnen  
Voedselkeuze, die in het voorjaar van 2016 klaar zullen zijn.  
Dit is ook het moment dat het Voedingscentrum de nieuwe Schijf  
van Vijf zal presenteren. Hoe dat precies allemaal zit lees je op  
www.voedingscentrum.nl/professionals/schijf-van-vijf/ 
vernieuwingen-schijf-van-vijf-en-richtlijnen. 
Eventuele veranderingen voeren we ook door in de Richtlijnen  
Gezondere Kantines. Dan horen jullie uiteraard weer van ons.

Meer weten over de richtlijnen?  
Kijk op www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine

Hoe belangrijk een gezellige kantine is, laten ze in  
Roermond zien. Schilderstudenten van de Gilde Op- 
leidingen hebben zelf de kantine opnieuw geverfd. De 
komende tijd zullen studenten van Mediavormgeving 
loungebanken, zuilen en kroonluchters pimpen. Een  
ware win-winsituatie: betrokken en trotse studenten  
en een kantine in hun smaak waar ze graag zijn.
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Resultaten van studenten, relatie met stu-
denten en passie voor het vak, dát maakt 
docenten trots, zo blijkt uit het onderzoek. 
‘Ik ben enorm trots op mijn werk ja’, zegt 

Rosanne Simmelink, docent omgangskunde aan het 
Graafschap College in Doetinchem, in de film die bij 
het project hoort. ‘Ik vind het ongelooflijk dat elke 
student zó veel kan, als je ‘m maar de gelegenheid en 
de ruimte geeft. Als je goed kijkt, zie je zo veel talen-
ten! En door daarop te focussen en positief te zijn, kun 
je samen heel veel bereiken.’ Herman Obbink, docent 
optiek aan de Dutch Health Tec Academy in Utrecht, 
voelt zich vooral trots als zijn oud-leerlingen langs-
komen. ‘Dan hebben ze een eigen bedrijf gestart en 
komen daarover vertellen. Ja, vakmanschap, dat vind 

Werken in het mbo maakt trots, zo blijkt uit onderzoek van CNV 
Onderwijs. ‘Ik ben trots omdat ik deelnemers kan helpen de kick te 
ervaren die ik vroeger voelde als ik iets nieuws geleerd had’, zegt een 
docent. Vooral het contact met en de prestaties van studenten maken 
trots. CNV Onderwijs lanceert op 6 oktober het project Trots op ons mbo. 

CNV Onderwijs lanceert project Trots op ons mbo

‘ Het mbo is de potgrond 
voor Nederland, dáár 
gebeurt het!’

ik mooi!’ Ook Pieter Stakenborg, docent aan Gilde 
Opleidingen in Roermond, voelt dat: ‘Als oud-leer-
lingen, strak in het uniform, komen vertellen dat ze 
uitgezonden zijn op een vredesmissie, voel ik me wel 
trots ja.’ Pierke Hulshof, docent 3D design aan SintLu-
cas in Boxtel, vertelt op feestjes vaak over zijn baan. 
Glunderend: ‘Mensen kunnen dan echt jaloers zijn op 
het werk dat ik doe! Het mooiste compliment dat ik 
ooit kreeg van een leerling was dat ze zelf zo’n docent 
wilde worden als ik. Dat maakt me heel erg trots.’ Marc 
Meulenbelt, docent aan de Cas Spijkers Academie, 
onderdeel van Roc van Twente in Almelo: ‘Ik vind het 
mooi om te zien dat leerlingen hier jong en onervaren 
binnen komen en na vier jaar de wijde wereld ingaan 
als volwassen vakmannen en –vrouwen.’ 

HOOFD EN HART
Volgens de respondenten van het onderzoek heeft een 
goede docent een goede relatie met studenten, is hij 
vakinhoudelijk bekwaam en heeft hij praktijkerva-
ring. Marc van Dijk, docent aan de Dutch Health Tec 
Academy, somt op: ‘Een goede docent is iemand die 
bevlogen is, vakkennis heeft, handig, communicatief 
vaardig en slim is.’ Martin Elburg, docent Duits aan 
het Graafschap College in Doetinchem, zegt: ‘Een 
goede docent is met hart en hoofd bij de deelnemers 
betrokken. Hij weet waar hij het over heeft en werkt 
goed samen met docenten. Je kunt nooit in je uppie 
een goede docent zijn.’ Student aan Roc van Twente 
Bart Lammersen geeft aan: ‘Ik heb erg veel waar-

Project Trots op ons mbo
Het project Trots op ons mbo bestaat uit verschillende onder-
delen: een kwantitatief onderzoek onder leden en niet-leden 
in de mbo-sector, interviews met zeventig docenten, leiding-
gevenden en studenten op vijf mbo-instellingen, een film, 
een website en een e-book met inspirerende verhalen. Alles 
is terug te vinden op trotsoponsmbo.nl. Joany Krijt, voorzitter 
CNV Onderwijs:  ‘CNV Onderwijs nodigt leden uit om met 
elkaar in gesprek te gaan over de vraag: wat maakt jou nou 
trots op werken in het mbo en hoe kun je samen het mbo nóg 
mooier maken?’
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dering voor de docenten. Je wordt met veel respect 
behandeld en als je ergens mee zit, zijn ze er voor je.’ 

REDDEN
Beroepstrots kan groeien, volgens de respondenten, 
door goede resultaten van studenten, vertrouwen, 
professionele ruimte en zelfstandig kunnen werken. 
Corrie Pijnenburg, docent aan het Graafschap College 
in Doetinchem, vertelt: ‘Ik dacht, ik ga al mijn kennis 
die ik als verpleegkundige heb opgedaan, eens lekker 
overdragen. Maar ik kwam er al heel snel achter dat je 
contact moet maken met de studenten en moet aan-
sluiten bij waar zij zijn én dat je authentiek moet zijn. 
En dat vind ik het mooie aan het mbo: het contact met 
de studenten!’ De trots is al groot, zo blijkt uit de in-
terviews in de film. Studenten krijgen een goede plek 
in de maatschappij en het bedrijfsleven is blij met 
de werknemers, zo vinden de respondenten in het 
onderzoek. Stakenborg zegt: ‘Ik bent trots op het mbo 
omdat het voor veel jongeren dé weg is naar een be-
roep.’ Elburg vertelt: ‘Ik ben trots omdat ik deelnemers 
kan helpen de kick te ervaren die ik vroeger voelde als 
ik iets nieuws geleerd had.’ Student Lammersen zegt: 
‘We kunnen allemaal hoge hbo-opleidingen gaan 
doen, maar uiteindelijk zijn het de mbo’ers die de 

Vooral het contact met en de prestaties van studenten maakt docenten trots (geportretteerden staan niet in het verhaal).

Resultaten onderzoek
De beroepstrots op de vijf onderzochte scholen 
is groot, iets groter dan onder de andere respon-
denten van het kwantitatieve onderzoek. Men 
beschouwt zichzelf duidelijk als professionals. 
Factoren die de beroepstrots groter maken 
betreffen vooral de studenten/deelnemers en hun 
resultaten, de controle over het eigen werk, de 
mogelijkheden voor ontwikkeling en het eigen 
onderwijsteam. Negatieve factoren zijn werkdruk 
en regeldruk. Van de directie en het college van 
bestuur ervaart men minder waardering dan van 
personen die dichter bij de docent staan, zoals 
direct leidinggevenden en collega’s. En hoe meer 
waardering er is van de kant van leidinggevenden, 
hoe groter de trots op het eigen werk. 

maatschappij gaan redden en op poten zetten. Dát is 
de potgrond voor Nederland, daar gebeurt het!’ 

De uitspraken in dit artikel komen uit de lange film die 
vanaf 6 oktober te zien is op trotsoponsmbo.nl.
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Genomineerd in de categorie primair onder-
wijs: Linda Lambrechts (32). Ze is leerkracht 
van groep 8 en werkt op de Gooise school in 
Laren. Ze is ook intern begeleider en specialist 
begaafdheid.

‘Mijn leerlingen zullen mij typeren als lieve, vrolijke 
en enthousiaste juf die soms een beetje gek doet. Zo 
organiseer ik geregeld dancebattles in de klas. Niet 
alleen omdat het leuk is, maar ook omdat ik het genie-
ten hoog in het vaandel heb staan.
Leerlingen zelf laten meedenken vind ik belangrijk, 
bijvoorbeeld door ze medeverantwoordelijk te 
maken voor hun eigen prestaties in de vorm van 
een persoonlijk leerplan. Met iedere leerling ga ik in 

Afgelopen maand deden ze een pitch van twee minuten en werden 
ze stevig geïnterviewd door de vakjury. Nu moeten de twaalf 
genomineerden in spanning afwachten tot 7 oktober. Tijdens de 
Dag van de Leraar en het daarbij horende Lerarencongres worden 
de winnaars bekend gemaakt. Schooljournaal sprak alvast met drie 
genomineerden.

gesprek en samen kijken we welke instructieniveaus 
de leerling gaat volgen en wat het persoonlijk leerdoel 
is. Mijn ervaring is dat de bewustwording van hun 
eigen bijdrage en het delen van verantwoordelijkheid 
bijdragen aan een hoger leerrendement.
Het is mijn missie om zien en genieten meer onder 
de aandacht te brengen. Als leerkrachten worden 
we bedolven onder papieren rompslomp. Daardoor 
vergeten we weleens wat voor prachtbaan wij hebben 
en dat is jammer. Ik zou graag de praktische vertaal-
slag willen maken tussen het Haagse beleid en de 
werkvloer. En laten we meer genieten van ons vak 
en van de kinderen. Onderwijs is een van de meest 
betekenisvolle beroepen die wij in de wereld kennen. 
In oktober ga ik twee weken vrijwilligerswerk doen 
in Malawi, een van de armste landen ter wereld. Het 
laten groeien van een economie begint met goed on-
derwijs, dus ook daar wordt mijn missie: being seen.’

Andere genomineerden in deze categorie zijn Wouter 
Siebers van de Michaëlschool in Amersfoort en Sjoerd 
Pennings van basisschool De Bunders in Veghel

Genomineerd in de categorie voortgezet onder-
wijs: Danny van Winsen (37), docent Ontwerp & 
Creatie bij Helicon Vmbo-groen in Kesteren.

‘Een gedreven en enthousiaste docent, zo zou ik 
mezelf omschrijven. In mijn sector tref ik nogal eens 
leerlingen die het niet makkelijk hebben. Ik probeer 
die leerlingen zelfvertrouwen te geven. Bijvoorbeeld 
door deelname aan de landelijke Skills Talentwed-
strijd, waar we de laatste drie jaar een zilveren en twee 

 Wie wordt de 
leraar van het jaar?

primair en voortgezet onderwijs/mbo
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gouden medailles hebben gewonnen in de categorie 
Bloem & Design. Afgelopen jaar was er een meisje dat 
dacht dat zij het niet kon. “Jij hebt de skills zeker wel!”, 
zei ik tegen haar en we gingen aan de slag. Uiteindelijk 
heeft zij zelfs de gouden medaille gewonnen.  
Iedere schooldag zit ik om 8.15 uur in mijn werklokaal 
zodat leerlingen bij me terecht kunnen. Of het nu over 
stages of over privésituaties gaat, ik wil er zijn voor 
mijn leerlingen. Vorig jaar overleed de oma van een 
leerling tijdens een kamp in de Ardennen. Toen heb 
ik in mijn lessen ruimte gemaakt om deze verdrietige 
gebeurtenis met haar en de klas te bespreken en er 
praktisch mee aan de slag te gaan. We hebben een 
aantal kisten en bloemwerk gemaakt. Alle leerlingen 
die ook een dierbare hadden verloren mochten een 
foto op de kist zetten ter herinnering. Ik krijg nog 
steeds kippenvel als ik er aan denk.
Natuurlijk ben ik trots op mijn nominatie, maar ik 
hoef niet zo nodig te winnen. De leraar van het jaar is 
veel tijd kwijt aan activiteiten buiten de school. Maar 
mijn leerlingen hebben mij ook nodig, een goede le-
raar hoort voor de klas. Als de minister wil weten hoe 
ik over het vak en het vmbo denk, dan heb ik liever 
dat zij in mijn klas komt kijken dan dat ik bij haar op 
kantoor ga lunchen.’

Andere genomineerden in deze categorie zijn Karin 
Richter van het Bonhoeffercollege in Castricum en 
Rachel Baan van het Insula College in Dordrecht

Genomineerd in de categorie mbo: Shamelie 
Sitaram (29), docent Welzijn  bij Roc Midden 
Nederland in Utrecht.  

‘Heb je in mijn les je boeken niet mee, dan kom je er 
niet in. Als docent ben ik heel betrokken en geïnte-

resseerd, maar ik maak ook duidelijk dat studenten 
hier zijn om hun diploma te halen. Dat doen ze samen 
met mij en daarom hebben ze inspraak in de lessen, 
ik vraag ze vaak wat ze willen leren en hoe ik de lesstof 
daar op aan kan passen. Mbo-studenten zijn erg 
verrassend en hebben veel ideeën over hoe ze willen 
leren. Ik denk dat we daar nu nog te weinig gebruik 
van maken. Als ik Leraar van het Jaar word, zou ik hun 
inspraak willen vergroten. 
Helaas kom ik regelmatig studenten tegen die het 
in de privésituatie niet makkelijk hebben. Ik wil ze 
zelfvertrouwen meegeven en bijdragen aan hun 

persoonlijke ontwikkeling. Iedere student heeft talent, 
er is niemand waar ik geen potentie in zie. Ook hoop 
ik ze leergierigheid bij te brengen. Dat ze nieuwsgierig 
blijven naar hun vak, met een goede dosis zelfvertrou-
wen. Ze moeten de school verlaten als praktijktijgers.
De goede sfeer in de groep vind ik belangrijk, want 
studenten hebben een veilige en vertrouwde leer-
omgeving nodig. In mijn mentorgroep was er geen 
cohesie. Met zijn allen zijn we aan teambuilding gaan 
doen. De sfeer is echt verbeterd. Ik ben zo trots op 
die klas, dat is ook de groep die ik meeneem naar de 
uitreiking van de verkiezing.’

Andere genomineerden in deze categorie zijn Die-
derick de Vries, Drenthe College in Assen en Martijn 
Laurensen, Roc A12 in Velp

De genomineerden in het speciaal onderwijs zijn: 
Katja van Well van sbo De Spinaker in Enschede, 
Lonneke Thijs van Mulock Houwer in Amersfoort 
en Marcel Janse van vso Odyzee in Kloetinge.

Tekst: Marloes Oelen  Foto’s: Onderwijscoöperatieprimair en voortgezet onderwijs/mbo



Differentieer en activeer!
Aan de slag met gedifferentieerd lesgeven

Uw leerlingen leren op hun eigen manier en tempo. Dit vraagt om differentiatie, maar differentiëren is lastig in de 
dagelijkse praktijk met grote klassen. Waarin kunt u differentiëren? Hoe maakt u differentiatie onderdeel van uw 
lesontwerp? Leer van ervaren onderwijsadviseurs en docenten hoe u verschillende vormen van differentiatie toe-
past in uw eigen lessen. Volg twee workshops en ga naar huis met uitgewerkte lesplannen waarin u differentieert.

Leer effectief differentiëren in uw lessen!

Datum
Dinsdag 1 december 2015

Locatie
Antropia, Driebergen

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/differentiatie

WEGENS SUCCES HERHAALD!

Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl               Schrijf u nu in!

MEDI0210IN_Differentieer_195x130_Schooljournaal_HIRES_DEF.indd   1 8/10/2015   11:32:15 AM

Willem zit vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. Vier keer per week. In die  
tijd kan Willem niet naar school, niet naar buiten, niet met vrienden afspreken.
Een draagbare kunstnier geeft Willem zijn vrijheid en energie terug.  
Dat is hard nodig want dialyse is geen leven, maar overleven.
Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier 
klein maken. En de wereld 
van Willem weer groot.

Eenmalig

2,00 _/SMS



column
Jan Bijstra

Onderwijsliedjes
Wetenschappers komen soms met bijzondere dingen 
aanzetten. De psycholoog Jacob Jolij bedacht een 
formule om te berekenen wat de meest opbeurende 
popliedjes zijn. In de formule verwerkte Jolij (what’s in a 
name trouwens) toon, tempo en tekst. Op weg naar mijn 
werk en met een muziekje op mijn oren bedacht ik dat 
Another Brick In The Wall van Pink Floyd in ieder geval 
de meest vrolijke popliedjes top 10 niet zal halen: ‘Hey 
teachers, leave us kids alone’. Zingen we eigenlijk een 
beetje vrolijk over school? Het zal u niet verbazen dat 
het internet ook bij deze vraag behulpzaam was. Volgens 
Wikipedia zijn er in ieder geval zo’n 300 liedjes die op een 
of andere manier betrekking hebben op het onderwijs. 
Afgaand op de titels is het niet altijd vrolijkheid troef: 
I Hate School; I Don’t Wanna Go To School; Horror 
Highschool; Nazi School; School Is For Fools …. het 
straalt allemaal weinig opgewektheid uit. En wat 
vindt u van Chalkdust Torture? Het is een originele 
titel, maar je krijgt niet het idee dat de componist 
het naar zijn zin had op school.

Maar gelukkig: het kan ook vrolijker en positiever. 
Zo brengt Madness met Baggy Trousers in up 
tempo een ode  aan de schoolperiode en bezingt 
Cat Stevens de mooie herinneringen aan The Old 
Schoolyard. In de zestiger jaren zongen James 
Brown en The Supremes de jeugd welgemeende 
adviezen toe: Brown met Don’t Be A Dropout en The 
Supremes met Play It Cool, Stay In School. Wat leert 
ons dit nu? Ach….eigenlijk niet zoveel, maar dit soort 
lijstjes zijn leuk en ook in een column hoeft de boog niet 
altijd strak gespannen te zijn. In ieder geval: wanneer 
een radiozender nog eens een vrolijke popliedjes top  
100 begint, dan nomineer ik When I Kissed The Teacher 
van Abba.
En dan kom ik toch nog even terug op de reactie van de 
SP op mijn column over hun onderzoek. Beste mevrouw 
Siderius: ik ben het helemaal met u eens hoor dat het 
speciaal onderwijs moet blijven. Ik zou wel gek zijn trou-
wens als ik dat niet was, want het is mijn werkgever. Het 
speciaal onderwijs is echter niet gediend bij een rapport 
waarin zaken die anders moeten of beter kunnen, sterk 
en op een aantal plaatsen ten onrechte worden uitver-
groot. Dat was namelijk de boodschap van mijn column. 
Waar het speciaal onderwijs daarentegen wel behoefte 
aan heeft, is erkenning dat er veel goeds gebeurt. En dat 
vond ik helaas niet of nauwelijks terug in het rapport.

Volgens Wikipedia hebben zo’n 300 
liedjes op de een of andere manier 
betrekking op onderwijs
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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, 9.30 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. Ontmoetings-
dag. Info/aanmelden: J. de Nijs,  
0165 52 07 40, amcdenijs@home.nl.

Rayon Eindhoven/De Kempen
Vrijdag 13 november, 9 uur, Eiken-
burg 10, Eersel. Jaarlijkse Ontmoe-
tingsdag. Huldiging jubilarissen; 
optreden zangeres Marie Christien; 
jaarvergadering; causerie door 
streekschrijver T. van Reen. Info/
aanmelden (voor 1 november):  
cnvo-edk@onsbrabantnet.nl of 
schriftelijk naar Constantijnstraat 
13, 5671 XC Nuenen.

Rayon Noord-Holland
Donderdag 15 oktober, 9.30 uur 
(inloop). Hotel Van der Valk, Aker-
sloot. 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.

Alle rayons van 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. Jaar-
vergadering. Info/aanmelden (voor 
14 oktober): A. de Zeeuw, agde-
zeeuw@zonnet.nl.

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 Tilburg
Dinsdag 3 november, 10.30 uur 
(inloop), Camping Klein Oisterwijk, 
Oisterwijk. Ontmoetingsdag. Inlei-
ding thema Ouderen en valpreventie 
door gespecialiseerd fysiotherapeut. 
Na de lunch bezoekerscentrum  

Natuurmonumenten o.l.v. boswach-
ter F. Kapteijns. Huldiging jubilaris-
sen. Info/aanmelden (voor 20 okto-
ber): rinyjandebakker@gmail.com,  
013 543 65 12.

Rayon Utrecht
Donderdag 12 november, 10.30 uur, 
Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. 
Ontmoetingsdag. Presentatie Leven 
en werken in Kyrgyzstan door A. 
de Koning (en brengt Kyrgyzische 
handwerkproducten mee; tevens te 
koop). Huldiging jubilarissen omlijst 
door optreden Utrechts Politieman-
nenkoor Excelsior. Info/aanmelden: 
r.lasthuis-bakker@hccnet.nl,  
0348 41 19 68.

Rayon Noordoost-Brabant
Dinsdag 20 oktober, 13.30 uur 
(inloop), De Brouwketel, Escharen. 
Lezing met powerpoint presentatie 
door T. Dekkers over haar voettoch-
ten naar Santiago de Compostella.  
Info/aanmelden: G. Verbruggen,  
verbrug@home.nl, 0485 45 14 82.

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.

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

Provincie Groningen
Dinsdag 27 oktober, 10.30 uur, ’t 
Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren. 
Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Het maakbare 
brein door M. van Delden. Info/aan-
melden: netwerkgroningen@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst 27-10-2015.

Provincie Zuid Holland
Woensdag 28 oktober, 10.30 uur, 
Open Hofkerk, Hesseplaats 441, 
Rotterdam Ommoord. Netwerkbij-
eenkomst voor jonggepensioneerden 
over Rationele Effectiviteitstraining 
door J. de Haan, workshopgever  
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 28-10-2015.

Provincie Overijssel
Dinsdag 3 november, 10.30 uur, 
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, 
Nijverdal. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Rationele 
Effectiviteitstraining door J. de Haan, 
workshopgever CNV Onderwijs. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.
nl o.v.v. bijeenkomst 3-11-2015.

Provincie Flevoland
Woensdag 4 november, 10.30 uur, 
Open Hof, De Zuid 2, Dronten. Net-
werkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Emotionele Intelligen-
tie door J. Daenen, workshopgever 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkflevoland@cnv.nl o.v.v. bij-
eenkomst 4-11-2015.

Provincie Noord Brabant
Donderdag 5 november, 10.30 uur, 
Gemeenschapshuis Lievendaal, 
Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Net-

werkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Assertiviteit door J. de 
Haan, workshopgever CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
5-11-2015.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
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, belangenbehar-
tiger medezeggenschap; Omgaan 
met agressie door W. Prins, be-
leidsmedewerker. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl, ovv OOP 
bijeenkomst 12-10-2015.

Donderdag 15 oktober, 16 uur (incl. 
broodjes), Loopbaandag (in sa-
menwerking met CNV Onderwijs 
Academie), kantoor CNV Onderwijs, 
Tiberdreef, Utrecht. Interactieve 
bijeenkomst met onderdelen: ambi-
ties helder maken, in gesprek met 
coach over loopbaan, stappenplan 
om ambities bespreekbaar te maken 
binnen de school. Info/aanmelden 
(voor 8 oktober): onderwijsonder-
steuners@cnv.nl.

Maandag 4 november, 16.30 uur, 
sbo De Wissel, Van Oldeneellaan 18, 
Oosterhout. Bijeenkomst voor alle 
OOP-leden van CNV Onderwijs in de 
regio. Workshops: OOP en functie-
waardering; De cao en OOP’er door 
M. Hoekstra, belangenbehartiger 
medezeggenschap CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl ovv OOP bijeenkomst 4-11-
2015.

NETWERKEN
Flevoland
Woensdag 7 oktober, 16 uur, pcbs 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 

Onderwijs. Keuze uit workshops:  
De hoogsensitieve leerling door  
C. Lindhout; Faalangst door E. den 
Haan; De Levensjas door L. Winters. 
Info/aanmelden: netwerkflevoland@
cnv.nl, ovv 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, o.v.v. 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 doaenen. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@cnv.nl, 
o.v.v. bijeenkomst 14-10-2015.

Zeeland
Woensdag 21 oktober, 16 uur, 
Zeeuwse bibliotheek, Kousteen-
sedijk 7, Middelburg. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Workshops: Hoogbegaafden signa-
leren en begeleiden door K. Jans-
sen; Register leraar: laat zien wat 
je waard bent door M. den Ouden; 
Faalangst door E. den Haan. Info/
aanmelden: netwerkzeeland@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst 21-10-2015.

Overijssel
Maandag 28 oktober, 16.30 uur, Titus 
Brandsmaschool, Drienerstraat 51, 
Hengelo. Bijeenkomst voor alle le-
den van CNV Onderwijs. Workshops:  
Grip op onderpresteren door I. Reijg-
wart; De hoogsensitieve leerling 
door C. Lindhout; Positief gedrag sti- 3131
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muleren helpt! door G. Boom. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.
nl o.v.v. bijeenkomst 28-10-2015.

Maandag 11 november, 16.30 uur, 
Hoftekerk, Lage Doelen 3, Harden-
berg. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Workshops: 
Motorische ontwikkeling door H. v.d. 
Kamp en B. Bremmer; Register-
leraar: laat weten wat je waard bent 
door R. de Wilde en Communicatie 
door J. Daenen. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. bij-
eenkomst 11-11-2015.

Noord-Brabant
Woensdag 4 november, 16 uur, sbo 
De Wissel, Van Oldeneellaan 18, 
Oosterhout. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze 
uit 3 workshops. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst Oosterhout 4-11-2015.

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 ervan? 
en Onderwijs van de toekomst #on-
derwijs 2032. Info/aanmelden: net-
werkutrecht@cnv.nl, o.v.v. invallers 
14-10-2015.

Regio Noord
Woensdag 4 november, 16.30 uur 
(inloop), Hogeschool Windesheim, 
Campus 2-6 t/o 33, Zwolle. Net-
werkbijeenkomst, incl. broodje. 
Workshops: De nieuwe Flexwet: wat 
maak jij ervan? en Onderwijs van 
de toekomst #onderwijs 2032. Info/

aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.
nl o.v.v. Invallers 4-11-2015.

ANDERS ACTIEVEN
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 uitkeringsgerechtigden 
in het nieuwe CNV Connectief. Praat 
mee met de Anders Actievensector 
Onderwijs en de sectoren Overheid & 
Publieke Diensten en Zorg & Welzijn 
over de vragen: Wat verwacht u van 
uw vakbond? Hoe worden uw belan-
gen behartigd? Wat gaat er goed en 
wat kan er beter? Info/aanmelden 
(voor 3 oktober): anders actieven-
cnv-onderwijs@cnv.nl,  
023 785 06 16.

HOGER ONDERWIJS
Dinsdag 6 oktober, 17 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Bij-
eenkomst voor leden en niet-leden 
werkzaam in het Hoger Onderwijs. 
Hoger Onderwijs in gesprek met de 
NVAO over nieuw accreditatiestelse. 
Info/aanmelden: inspectie@cnv.nl 
o.v.v. 6-10-2015 nieuw accredita-
tiestelsel

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 Lerarenregister. Met keuze uit 
workshops: Een kleuter is geen 
schoolkind; Culturele diversiteit in je 
klas; Kijken naar kunst; Filosoferen 
met kinderen; Signaleren van moto-

rische achterstanden. Rechtspositie 
spreekuur. Broodmaaltijd. Info/aan-
melden: H. van Drunen, CNVOprimo-
ZH@telfort.nl, 06 33 65 32 93.

ONDERWIJS
DIENSTVERLENING
Vrijdag 13 november, 10 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Jaar-
lijkse conferentie en –vergadering. 
Conferentie voor ODV-leden, zzp‘ers 
en andere belangstellenden. The-
ma: Oplossingsgericht werken; de 
taal van oplossingen. Dr. D. van Dijk 
neemt ons mee naar de wereld van 
het oplossingsgericht denken en 
werken. Hij focust in het bijzonder op 
de techniek van oplossingsgerichte 
interactie op microniveau. Middag: 
workshop Acquisitie en jaarvergade-
ring ODV. Info/aanmelden:  
F. Huisman, onderwijsdienst-
verlening@cnv.nl.

SCHOOLLEIDERS
Donderdag 5 november, De Reehorst, 
Ede. Themadag (Toekomstgericht 
leiderschap). Opening door A. Goos 
met inleiding Maak van een punt 
een komma! Keuze uit workshops: 
Schoolleidersregister: (in)formeel 
leren?; Regelarm en leerrijk: ver-
mindert dit de werkdruk?; De nieuwe 
cao: wat kan ik er als schoolleider 
mee?; Van zwak naar excellent, hoe 
doe je dat?; Lerend organiseren en 
veranderen: hoe zet je jouw team 
in zijn kracht?; Functie opwaarde-
ren, hoe werkt dat in de praktijk?; 
Werkplezier, werkdruk de baas?; 
E-learning, op jouw moment leren?; 
Het bestuursakkoord, wat levert dat 
mij op?; Lerarenregister: back to the 
future or kingdom lost? Info/aan-
melden: www.cnvs.nl/themadag.32

ANDERS ACTIEVEN
Woensdag 4 november, 10 uur (inloop), CNV gebouw, Tiberdreef, Utrecht. 
Ontmoetingsdag/Jaarvergadering. Opening door voorzitter Helen Adriani; 
Jaarvergadering; presentatie WMO door S. van Rijkom, wethouder gemeen-
te Wijdemeren; lunch; workshops: Improvisatietheater; Keukentafelge-
sprekken; Wat gebeurt er om mij heen en wat doet dat met mij?; Plenaire 
afsluiting, evaluatie en informeel samenzijn. Info/aanmelden (voor 16 okto-
ber): andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl; Lia van Velzen; 023 785 06 16.



Inhoud van de basistraining (G)MR 
In de training krijg je antwoord op bovenstaande vragen. 
Ook is er volop ruimte om je eigen vragen te stellen. Je 
maakt uitgebreid kennis met het (G)MR-reglement en je 
krijgt een overzicht van andere (wettelijke) regelingen 
rondom medezeggenschap. Wij kunnen deze training 
specifiek richten op het MR- of het GMR-werk. We 
gebruiken casussen en voorbeelden uit de schoolprak-
tijk, of uit de bovenschoolse praktijk. De trainer gaat ook 

in op de veelgestelde vragen rondom het verschil tussen 
de MR en GMR: wie is wanneer aan zet en wat betekent 
instemming van de GMR over een bepaald onderwerp nu 
voor de MR?   

Meer informatie
Wil je meer informatie? Kijk dan op www.cnvo.nl/academie, 
stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met 
030 751 17 85.

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? Wat 
zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd? 

MR en GMR: basistraining
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‘Veel ruimte 
voor vragen’

‘Prima avond! Tot op 
het laatst boeiend’

‘Docent was 
zeer deskundig’

‘Goed bruikbaar 
in de praktijk’

‘Goede syllabus, 
goed om na te lezen’
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berichten

•  Als iemand ooit mijn botjes vindt gaat over woorden die 
niemand nog gebruikt, maar die te mooi zijn om uit te 
sterven, zoals: baffetoentje, avegaar en zefiertje. Woor-
den die niemand nog gebruikt, maar die te mooi zijn om 
te laten uitsterven en daarom in gedichten zijn gevat. In 
de begeleidende tekeningen komen nieuwe, spannende 
dieren tot leven. Uitgeverij De Geus, € 15,-.

•  101 dingen die je moet doen voor je 12 bent bevat een 
bucketlist voor iedereen die nog niet van de basisschool 
is: zelf een kompas maken, supercoole goocheltrucs 
leren, de beste chocolade ter wereld maken,  met 
onzichtbare inkt schrijven, een wapenschild ontwerpen, 
een stad van dozen bouwen, een armband maken van 
kauwgompapiertjes, eten met stokjes, een lepel op je 
neus laten balanceren, de zeven wereldwonderen leren 
en nog 92 andere belangrijke zaken. Uitgeverij Lannoo, 
€ 9,99.

•  In Van oerknal tot robot (Alles heeft een begin) staat 
de vraag centraal hoe bepaalde dingen eigenlijk zijn 
ontstaan of begonnen, zoals het heelal, het leven, de 
mens, de wetenschap, de taal, kleding, internet. In totaal 
worden er 38 onderwerpen beschreven, waaronder ook 
het begin van... de lezer! Uitgeverij Gottmer, € 12,50.

•  Vragen zat in Hoeveel papier gaat er in een boom? 
(En andere vragen van kinderen over duurzaamheid) 
‘Over hoeveel jaar smelt de Noordpool?’, ‘Wanneer is de 
benzine op?’, ‘Waarom stijgt de temperatuur?’ Vragen 
waar kinderen in de bovenbouw grote belangstelling 
voor hebben en die hen inspireren tot het zoeken naar 
(duurzame) oplossingen. ‘Waarom zijn de milieuvriende-
lijke spullen duur en de slechte dingen goedkoper?’ en 
‘Waarom worden er zo veel vruchten uit het buitenland 
ingevoerd?’. Uitgeverij Gottmer, € 9,95.

•  Lonely Planet wonderlijke wereldatlas (De wereld komt 
tot leven)  
Welke hoofdstad heeft een naam van 168 letters? Waar 
komen we allemaal vandaan? Waarom wonen mensen 
op gevaarlijke plekken? Waar kun je voetstappen zien van 
3 miljoen jaar geleden? De informatie met veel feiten en 
weetjes over landen, dieren, klimaat en geschiedenis is 
ingedeeld op werelddeel. Uitgeverij Kosmos, € 19,99. 

Zelf maken en onderzoeken 
 thema Kinderboekenweek

Natuur, wetenschap en techniek is het thema van de 
61ste Kinderboekenweek. Onder de noemer Raar, maar 
waar! wordt ingespeeld  op de natuurlijke drijfveer 
van kinderen om op onderzoek uit te gaan en te weten 
willen komen hoe de wereld in elkaar zit. Schooljournaal 
verzamelde een aantal titels die met het thema verband 
houden. Waarom zijn dingen zo en waarom werken ze zo?
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Limburgse scholen vieren Dag van de 
Rechten van het Kind
Stilstaan bij de leefomstandigheden van kinderen wereldwijd. 
Dat is wat de Activiteitengroep Limburg van CNV Onderwijs 
in samenwerking met een aantal scholen in de provincie wil 
doen in het kader van de Dag van de Rechten van het Kind 
op 20 november. Volgens de VN heeft ieder kind  recht op 
een veilige en gezonde leefomgeving. Actueel volgens de 
Limburgse kaderleden door de beelden van de driejarige 
vluchteling Aylan, die aanspoelde op het strand van het 
Turkse Bodrum. Op donderdag 19 november wordt een 
viertal scholen bezocht, in combinatie met een voorstelling 
van jeugdtheater Rabarber. Leden van CNV Onderwijs krijgen 
dan een leuke attentie uitgereikt. Voor de (overige) scholen 
zijn er verder  30 gezondheidspakketten beschikbaar voor de 
onder-, midden- en bovenbouw. Scholen die willen worden 
bezocht of een gezondheidspakket toegestuurd willen krij-
gen, kunnen dit voor 30 oktober via een vakbondslid melden 
bij jacquelinenarts@hetnet.nl.     
 

Onderzoek ECBO naar 
employability
In het mbo is ruim een derde van het onderwijsgevend 
personeel 55 jaar of ouder. ECBO (expertisecentrum 
beroepsonderwijs) voert op dit moment een onderzoek uit 
wat dit betekent voor de mate waarin het onderwijsgevend 
personeel zich ontwikkelt en de eigen carrière vorm geeft? 
Is er verschil in de manier waarop 55-plussers zich ont-
wikkelen in hun vak in vergelijking met jongere collega’s? 
Zijn werkgevers bereid te investeren in de ontwikkeling van 
personeel dat in de laatste fase van de carrière zit? ECBO 
wil met dit onderzoek komen tot handvatten voor zowel 
opleidingsteams als HRM-afdelingen van onderwijsinstel-
lingen voor het formuleren van duurzaam personeelsbeleid 
dat aansluit bij medewerkers en hun leidinggevenden. U 
kunt aan dit onderzoek deelnemen via: www.ecbo.nl/ 
7_1937_Onderzoek-naar-employability.aspx.
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De afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV Onder-
wijs gaat de spreekuren vanaf 1 januari 2016 anders invullen. 
Er komt dan maatwerk in het contact tussen de leden en de 
adviseurs. Het lid dat een kwestie of probleem heeft, kan dan 
samen met de adviseur bekijken wanneer en waar een gesprek 
plaatsvindt als daaraan behoefte is. Dat kan in Utrecht zijn, 
maar ook in de regio waar het lid woont.

Andere vorm spreekuren indivi-
duele belangenbehartiging
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Wat je tijdens een eerste schooldag nooit 
moet doen is aan een nieuw kindje vragen 
of ze niet gaan huilen, en of ze hun moeder 
zullen missen. Toch kwam de vraag van 
buurvrouw, vriendin of kennis ook nu, en bij 
het horen van het woordje ‘moeder’ zag ik 
meteen al het lipje pruilen. Dat de tranen er 
achteraan kwamen was onvermijdelijk bij 
het bedeesde mannetje dat even tevoren nog 
huppelend, aan de hand van zijn moeder, dát 
wel, zijn eerste schooldag tegemoet ging.
Toch waren er ook in groep acht enige 
bedenkingen bij het nieuwe jaar en de nieuwe 
leerkracht. 
Het mannetje was nog geen meter hoog en 
als je dan een meester van bijna twee meter 
naast je hebt staan schrik je echt wel. Ik zag 
het ventje denken: ‘Moet ik het daarmee doen 
dit jaar?’ Alsof meester het begreep was zijn 
antwoord passend: ‘Kom vriend, je zal het 
met mij moeten doen!’
Na een paar weken zit de gewenning er in op 
school. Alles functioneert naar behoren, de 
kinderen zijn al helemaal gewend vertrouwd 
met school en leerkrachten. Helemaal? Toch 
niet! Ergens in een wandelgang hoor ik, na 
een discussie tussen twee stoere jongens, 
nog een opbeurende zin: ‘Kom op joh, over 
drie maanden is het al oud en nieuw!’

De eerste   
   schooldag

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

Ruud Kooistra
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column
Ruud Staverman

Mandarijnen
‘Apenjargon’.  Die kwalificatie gaf Jan van Zijl, de voorzitter van de 
MBO Raad, onlangs in de Nationale Onderwijskrant aan de vaak 
onbegrijpelijke begrippen die in het vmbo worden gebruikt. Maar 
heeft hij wel eens goed in zijn eigen sector rondgekeken? 
Over drie weken ga ik een groepje leerlingen, dat met pijn en moeite 
niveau 2 hoopt te halen, voorlichting geven over het komende 
examen. Daar zullen hun - veelal taalzwakkere - ouders bij zijn. Ik 
moet hen gaan vertellen dat ze na hun formatieve en summatieve 
toetsingen opgaan voor zowel beroepsgerichte als generieke 
instellingsexamens. Verder zijn deze leerlingen ingeschreven voor 
het CEmbo en is voor hen een vangnet gespannen bij het vak Reken-
vaardigheid, dat niet op niveau 2F maar op niveau 2ER zal worden 
geëxamineerd. Daarnaast zitten ze, komende vanuit de entree-op-

leiding, hopelijk in het goede cohort, zodat het crebo 
op de POK niet tot problemen leidt. Anders moet 
dat op de website van de S-bb worden veranderd 
middels de crebo-converter.    
Na welke zin, zou het licht uitgaan bij mijn 
toehoorders?  
In het mbo is het al jaren gebruik om in steeds 
onbegrijpelijkere bewoordingen mensen toe te 
spreken. Het is geen apenjargon, want dat lijkt 
me een belediging voor deze diersoort. Dit is de 
taal van de mandarijnen; de  ambtenaren van de 
Chinese keizer die, verscholen achter hoge en 
dikke muren en ver weg van het gewone volk, hun 
eigen wereldje en hun eigen idioom creëerden.   
Ik dacht dat ze verdwenen waren. Maar nee, ze zijn 
er nog steeds. Nu verscholen in de bunkerachtige 
kantoorkolossen in Den Haag. Gniffelend, gnuivend en gnorrend 
van genoegen verzinnen de mbo-mandarijnen dag na dag nieuwe 
begrippen en strooien die uit over roc-land.    
Zo zag ik laatst een oproep aan collega’s om in het komende WO de 
data van het MTO te koppelen aan de uitkomsten van het SWPBS. 
En niet heel lang geleden kreeg ik een verzoek mee te werken aan 
een brainstormsessie over een nieuw op te zetten toetsingskader. 
Daarvoor moest ik dan wel de resultaten lezen die de ijkingson-
derzoeken, de internetconsultaties, de flitsbijeenkomsten en de 
veldraadplegingen in de subnetwerken hadden opgeleverd. 
Het kan niet anders of dit mbo-koeterwaals zorgt ervoor dat steeds 
meer docenten, stagiairs, leerlingen en hun ouders afhaken. Je 
gaat toch niet werken bij of studeren aan een opleiding die je niet 
begrijpt?  
Ik schrijf deze column in een lege school, in een lege koffiekamer 
en mijn oog valt op een poster, met daarop in grote letters ‘De HKS 
komt eraan, laat je niet verrassen’. Dit is het mbo anno 2015: alleen 
de mandarijnen blijven over!

In het mbo is het al jaren gebruik om 
in steeds onbegrijpelijkere bewoor
dingen mensen toe te spreken
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Ruud Staverman
is docent Nederlands en 
Communicatie en coör-
dinator leerlingzaken op 

Roc TOP in Almere. 
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CBO Zeist beheert zes scho-
len. (zie www.cbozeist.nl)
Aan deze scholen zijn ca. 170 
leerkrachten en ruim 1800 
kinderen verbonden.
CBO Zeist wordt geleid door 
een directeur bestuurder en 
een toezichthoudend bestuur.
De directies van de zes scho-
len vormen samen een direc-
tieraad en komen maandelijks 
bijeen. 

CBS de Wegwijzer is een 
basisschool met 174 leerlin-
gen en een team bestaande 
uit 16 collega´s. De school 
staat voor eigentijds, kwali-
tatief goed en vernieuwend 
onderwijs. 
(zie www.wegwijzerzeist.nl)

Het bestuur van de Stichting Christelijk Basisonderwijs te Zeist
zoekt per 1 januari 2016

een ervaren en inspirerende

Directeur (m/v)
(Salarisschaal DB, wtf 0,8-1,0)

voor haar basisschool De Wegwijzer.

We zoeken voor deze kleurrijke school een ervaren directeur met visie, die op 
professionele wijze leiding geeft aan een lerende organisatie en
	 •	De	opleiding	schoolleider	PO	succesvol	heeft	afgerond	
	 •	En…beschikt	over	een	gezonde	dosis	humor	en	zelfkritiek.	

We bieden de directeur:
	 •	Mooi	schoolgebouw	met	een	actief,	gezellig	team	van	gemotiveerde	
collega´s en betrokken ouders.
	 •	op	samenwerking	gerichte	collega-directeuren.
	 •	op	ontwikkeling	gerichte	directeur	bestuurder.

Belangstelling? Bekijk onze websites voor een uitgebreide publicatie en 
profielschets		en/of	bel	voor	informatie	naar
Ria Spies (zorgcoördinator) 06-12925614; of
Paul-Dirk	van	Buuren	(directeur	bestuurder)	
030-6995287	/	06-20298264	

Uw sollicitatiebrief kunt u tot uiterlijk 12 oktober 2015 sturen naar:
Sollicitatiecommissie CBS De Wegwijzer, t.a.v.
Mevr.	K	Hardeman-Beukers,	W.	Schmidtlaan	2,	3705	LW	Zeist.	
Of mail naar:k.hardeman@wegwijzerzeist.nl 
De gesprekken zijn gepland op: 26 oktober en 2 november 2015
Een	assessment	maakt	onderdeel	uit	van	de	procedure.

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.

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP

Draag bij aan een eerlijke start voor ieder kind! 
Geef via child-help.nl

Voor baby’tjes in 
Afrika betekent een 

waterhoofd vaak 
een doodvonnis ...

Helaas zijn er in arme landen 
geen mensen en middelen om 
deze kinderen met waterhoofd en 
open ruggetje te helpen. Uw steun 
en een operatie redden levens.

Zoekt z.s.m. voor de Christelijke basisscholen in Giessen en in 
Rijswijk een verbindende en enthousiaste

Voor meer informatie zie: www.cbsdeparel.net.
Acquisitie deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

Vereniging voor Christelijk Nationaal  
Schoolonderwijs te Giessen/Rijswijk

Directeur



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 16 17 oktober

nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december
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De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote,  

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

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

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



adres & telefoonnummers

CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen  
van (oud-)onderwijspersoneel. Wij zijn jouw partner in school op het gebied van 
beroeps inhoud, individuele (rechts)bijstand en collectieve belangenbehartiging.  
CNV Onderwijs is onderdeel van CNV Connectief en aangesloten bij CNV Vakcentrale.

3939393939393939

ALGEMEEN
CNV Onderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
cnvconnectief@cnv.nl, www.cnvonderwijs.nl
030 751 10 03. Bereikbaar op werkdagen 
tussen 8 en 18 uur
Bestuur (vereniging)
Pieter Oudenaarden, algemeen  
secretaris/penningmeester 
bestuur-cnv-connectief@cnv.nl 
Ledenadministratie
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Schooljournaal
schooljournaal@cnv.nl, 030 751 10 03

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
Academie
CNV Connectief Academie verzorgt 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  
(finan ciële) problemen.
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66
3903 DD Veenendaal
06 36 19 33 76
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com
B.g.g. voor dringende zaken:  
Dhr. B. Gersen, 040 213 03 09
CNV Onderwijs Coachingsnetwerk
aanvraagacademie@cnv.nl, 030 751 17 85

www.hetonderwijsplein.nl           www.facebook.com/cnvonderwijs           Twitter: @cnvonderwijs           Linkedin: www.cnvonderwijs.nl/linkedin

LEDENVOORDELEN
Leden van CNV Onderwijs profiteren  
van lagere premies en kortingen.
Zorgverzekering
OHRA, 026 400 40 40, coll. nr. 3725
www.ohracollectief.nl/cnvo3725
VGZ, 0900 07 50, coll. nr. 5008500
Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea, 055 579 80 00
Revalidatieoord
Dennenheuvel, 035 646 04 64

PRIMAIR ONDERWIJS
Dhr. H. de Vries
06 44 42 25 77
primaironderwijs@cnv.nl

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
06 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnv.nl
 
MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord
046 449 34 21
middelbaarberoepsonderwijs@cnv.nl

HOGER ONDERWIJS
Dhr. L. Douwes
06 83 57 38 60
hogeronderwijs@cnv.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Mevr. Francis Huisman
06 22 33 90 42
onderwijsdienstverlening@cnv.nl

GEPENSIONEERDEN
Tinie Arts
043 407 13 12 / 06 25 53 59 78
gepensioneerden-cnv-onderwijs@cnv.nl

sectorraden
CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
020 647 68 43
schoolleiders@cnv.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal
06 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnv.nl

PASSEND ONDERWIJS
Mevr. AnneMarie Bruurmijn-de Louw
0416 33 31 13
passendonderwijs@cnv.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis
06 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnv.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol
010 420 50 51
vrouwen@cnv.nl

JONG
Mevr. A. Kouwenhoven
078 612 12 12
jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Huis
06 30 22 33 61
andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl

stuurgroepen



Ben je als CNV Onderwijs-lid werkzaam in het onderwijs? 
Dan ontvang je bij dit Schooljournaal het  Inspiratieboekje. 
Niet-leden krijgen het boekje als ze lid worden, dus 
maak een collega lid via de leden-werven-leden coupon in 
dit  Schooljournaal. Overige leden kunnen het boekje hier 
 aanvragen: www.cnvonderwijs.nl/inspiratieboekje 

Jouw werk, 
hun toekomst. 

Jij bent er voor je leerlingen, 
wij zijn er voor jou.

lees, leer, lach

Lees, leer, lach, een inspirerend cadeautje


