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‘Geef vluchtelingen-
kinderen gevoel dat 

ze welkom zijn’

aparte groep  
voor te jonge 
brugklassers

‘App niet bedoeld  
om docenten  
te bashen’
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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.

Jammer dat in Schooljournaal 19 het OESO-rapport in het 
artikel met Marina van der Wal onjuist wordt geïnterpreteerd. 
Het rapport vertelt inderdaad dat scholen die veel ict gebruiken 
lagere scores hebben, alleen is de reden niet gebruik van ict, 
maar juist de slechte inzet daarvan. Het is niet voldoende om 
alleen maar te investeren in bijvoorbeeld hardware of infra-
structuur. De didactiek is minstens zo belangrijk. Juist dat gaat 
op veel scholen mis, waardoor de scores juist lager uitvallen. 
Verder helpt het ook niet als infrastructuur, visie, deskundig-
heid van docenten/leerlingen, inhoud en toepassingen (software 
en digitale leermiddelen), die komen kijken bij een goede 
implementatie van ict in het onderwijs, niet in balans zijn.

Boris Berlijn, Alphen aan den Rijn

Dit schooljaar hadden we voor de voorbereiding op Sinterklaas 
15 schooldagen en voor Kerst krap 10 schooldagen. Dat verbaast 
mij. Als ik dan hoor dat collega-scholen hun Kerstfeest al op 
16 december vieren, doen wij onze identiteit èn onze kwaliteit 
als katholiek/christelijke scholen dan niet te kort? Kunnen wij 
niet gewoon tégen de regelgeving met elkaar besluiten om het 
Kerstfeest dichter naar 25 december op school te vieren? Dan 
kunnen wij ook juist hiermee laten zien, waarvoor de school staat 
en dat wij Het Verhaal aan de kinderen willen vertellen. 

Ruud van der Veldt, Oudkarspel

Fusies tussen christelijk en openbaar 
onderwijs:als noodzaak, als gevolg van 
krimp. Zo beweert men, en zo praat men 
het elkaar aan. Uit een beleid van ‘anticipe-
ren’. Soms zelfs tegelijk ook uit ideologie bij 
bestuurders die lijden aan ‘vergezichten’. 
Mijn vraag:wat is erger, krimp van de 
bevolking, of krimp van christelijk onder-
wijs? Mijns inziens het laatste. En dat is 
niet noodzakelijk het gevolg van het eerste. 
Want het kán anders. Zie de groei van het 
katholiek onderwijs in Friesland, lees ik in 
Schooljournaal 19. Al is identiteit er bewust 
beperkt of, zo men wil, verruimd tot ‘mys-
tieke beleving’ en niet de mijne. Maar toch: 
dat eigenwijze blijkt dé oorzaak van groei! 
Uit beleid geen fusies met andere denomi-
naties. Voorbeeld ter navolging, lijkt me, 
voor het protestants-christelijk onderwijs 
om de krimp als gevolg van fusies tegen te 
gaan. Maar ook om de groei te bevorderen 
van het christelijk onderwijs als geheel, 
als School met de Bijbel. Op zijn Fries: net 
krimmenearje, mar krewearje: niet zuchten 
en steunen, maar de schouders er onder! 
En elkaars lasten dragen.

Willem Riemersma, Feanwâlden 

Staatssecretaris Dekker heeft in de afgelopen 
periode diverse proefballonnetjes opgelaten 
boven onderwijsland. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om de rekentoets, de kleutertoets,  het Ci-
to-eindexamen en het afschaffen van de toeslag 
voor kleine scholen. Elk nieuw idee om het on-
derwijs te vernieuwen wordt zonder overleg met 
de sector naar buiten gebracht. Terecht krijgt 
Dekker daardoor kritiek over zich heen. Hij zorgt 
met deze werkwijze voor onrust in het veld en 
levert daarmee geen bijdrage aan de continuïteit 
van het onderwijs. De plannen verdwijnen dan 
ook net zo snel weer in de prullenbak, omdat er 
geen draagvlak is.
In dit jaar vóór de Tweede Kamerverkiezingen, 

zullen er ongetwijfeld nog meer van deze slecht 
voorbereide proefballonnetjes volgen, met 
als doel alvast wat piketpaaltjes te slaan voor 
de verkiezingen en de nieuwe regeerperiode. 
We moeten ons hierdoor vooral niet gek laten 
maken en ook in 2016 blijven doen waar het 
allemaal om draait: goed onderwijs verzorgen 
voor onze leerlingen. Onderwijsmensen weten 
over het algemeen zelf heel goed wat en waar 
er veranderd moet worden. Als ideeën goed zijn, 
zal het onderwijsveld ze toch wel omarmen. 
Draagvlak wordt gecreëerd op de werkvloer, 
niet achter een bureau in Den Haag.

Frank Gordijn, Hulst

Proefballonnetjes

Ict

Kerstfeest
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de leerlingen

Het team van basisschool De Witte Olifant in 
Amsterdam had een studiedag op de eerste 
maandag na de kerstvakantie. De leerlingen 
profiteerden ervan en plakten er nog een 
extra dagje schaatsen aan vast op het 
Museumplein.    

Studiedag
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Foto: Evert Elzinga
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De SP wil een verbod op klassen van 30 leerlingen of 
meer. De partij heeft daar een initiatiefwetsvoorstel voor 
ingediend en houdt nu een internetconsultatie om de 
mening van het veld te achterhalen. Tot 12 februari kan 
iedereen zijn stem laten horen op www.internetconsul-
tatie.nl/kleineklassen. In het wetsvoorstel staat dat per 
direct een maximum leraar-leerling ratio wordt inge-

voerd van 29 en dat die op termijn gaat naar gemiddeld 
23 op school- of locatieniveau. Scholen worden verplicht 
om gegevens over groepsgrootte en de leraar-leerling 
ratio jaarlijks te verantwoorden aan de Onderwijsin-
spectie. De SP stelt dat minder leerlingen per klas 
positieve effecten heeft op de onderwijskwaliteit en de 
werkdruk van leerkrachten. CdG

SP wil wettelijk verbod op klassen 
van 30 leerlingen

nieuws

Foto: W
ilbert van W

oensel

Ouders en leerkrachten zijn beiden van groot 
belang voor het succes van een kind, thuis en op 
school. Samenwerking ligt voor de  hand, maar 
is niet altijd  vanzelfsprekend. Wat weten ouders 
en leerkrachten van elkaar? Wat verwachten ze 
van elkaar? En hoe kunnen ze zich met elkaar 
verbinden? CNV Onderwijs en Ouders & Onderwijs 
bieden in een gezamenlijke bijeenkomst ouders en 
leerkrachten de gelegenheid hierover met elkaar 

in gesprek te gaan. Neem je vragen, dilemma’s, 
goede voorbeelden en ideeën over dit partnerschap 
op donderdag 4 februari (primair onderwijs) en 
donderdag 10 maart (voortgezet onderwijs) mee 
naar het CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. De 
gratis toegankelijke bijeenkomsten beginnen om 
16.30 uur en duren tot 20 uur.
Aanmelden kan via w.prins@cnvo.nl of  
arline.spierenburg@oudersonderwijs.nl.

Leerkrachten en ouders in gesprek 
over invulling partnerschap
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De meerderheid van de leden, en ook het bestuur 
van CNV Onderwijs, heeft ingestemd met het 
onderhandelaarsresultaat over de cao Advies-
organisaties voor Onderwijs en Jeugd 2015-2016 
(WAOJ). 
Het onderhandelaarsresultaat houdt in hoofdlijnen 
in: Looptijd 1 januari 2015 tot 1 januari 2017; 
structurele loonsverhoging per 1 januari 2015 met 
3 procent bestaande uit 0,5 procent structurele 

verhoging en 2,5 procent ter vervanging van de 
levensloopbijdrage, en per 1 januari 2016 met 0,5 
procent structureel; een incidentele loonsverho-
ging van 0,3 procent in januari 2016 over 12 x het 
maandsalaris van januari 2016. Ook de andere 
bonden en de werkgevers hebben ingestemd. 
Kijk voor het hele onderhandelingsresultaat op 
www.cnvo.nl > arbeidsvoorwaarden > overige 
sectoren > cao-nieuws.

Het is geen nieuws dat veel docenten meer uren 
werken dan ze uitbetaald krijgen. Wel nieuws is 
dat een docent nu via de rechter uitbetaling van die 
extra uren eist. Na eerdere afwijzing zou afgelopen 
week de uitspraak in het hoger beroep komen, 
maar de zaak werd aangehouden. Denise Hupkens, 
wiskundedocent, vindt dat ze uitgebuit is door 
haar schoolbestuur, de Stichting Confessioneel 
Onderwijs Leiden. Het conflict stamt al uit 2012: 
ze gaf meermalen aan niet uit te komen met haar 
uren, vroeg om uitbetaling van die uren, dat werd 
geweigerd en vervolgens gooide ze de knuppel 
in het hoenderhok door zonder rapportcijfers 
op een rapportvergadering te verschijnen. Het 
schoolbestuur meent dat 98 tot 99 procent 
van de 900 docenten bij de stichting het werk 

afkrijgt binnen de tijd die ervoor beschikbaar is. 
Bovendien heeft de MR met het taakbeleid en de 
bijbehorende uren ingestemd, evenals tweederde 
van de docenten. Joany Krijt, voorzitter van CNV 
Onderwijs, benadrukt dat de werkdruk in het 
onderwijs hoog is, vooral door ‘alles er om heen’, 
zoals twee jaar geleden bleek uit een grote peiling 
onder de leden. ‘Dat gevoel van werkdruk moet 
altijd erkend worden. De leidinggevende moet 
de werknemer serieus nemen, vragen stellen, in 
gesprek gaan, hulp aanbieden. Daarnaast is het zo 
dat tweederde van de docenten en de MR moeten 
instemmen met het taakbeleid. Het is dus aan het 
personeel en de MR zelf om het aan de kaak te 
stellen als ze niet uitkomen met de uren die voor 
bepaalde taken staan.’ CdG

journaal

• Code Rood in Noord-Nederland. Glibberende 
mensen, gesloten scholen. Doden en gewonden 
met oud & nieuw. Agressieve protesten tegen komst 
vluchtelingen. 
• 2015 is voorbij, 2016 begonnen. Slecht geëindigd, 
slecht begonnen, zou ik bijna zeggen. Maar er zijn 
lichtpuntjes. Scholen die meer investeren in hun 
personeel, behalen betere prestaties. Lijkt nogal een 
open deur, want de man of vrouw voor de klas máákt 

het onderwijs, maar toch leuk om eens zwart op wit te 
zien in een onderzoek (RTL Nieuws). 
• Ander opstekertje voor onderwijspersoneel: mijn 
dochter heeft 14 dagen lang gevraagd hoeveel 
nachtjes ze nog moest slapen voordat ze weer naar 
school kon. En zo’n saaie vakantie had ze niet eens! 
Een mooi jaar met leergierige leerlingen gewenst! 
 
Ciska de Graaff

AKKOORD OVER ONDERHANDELAARS
RESULTAAT CAO WAOJ 

Docent procedeert tegen uitbuiting door schoolbestuur
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Op 1 februari verlaat ik CNV Onderwijs, en word rector 
van het Comenius College in Capelle aan den IJssel, een 
grote scholengemeenschap van CVO Rotterdam. Ik ben 
twintig jaar geleden bij rechtsvoorganger KOV begonnen 
als juridisch medewerker, vervolgens werd ik igo/dgo- 
onderhandelaar en daarna beleidsmedewerker hbo. Ik 
heb in die tijd geleerd waar werknemers in het onderwijs 
tegenaan lopen: het taakbeleid, de werkdruk, het gebrek 
aan zeggenschap. En dat je nooit iedereen tevreden kan 
stellen, maar dat het belangrijk is om te luisteren naar 
de leden. Jaren later werd ik bestuurssecretaris en heb 
ik geleerd om te besturen, plannen, lobbyen, maar vooral 
om te zwijgen als dat nodig is. Toen er een plek vrijkwam 
in het dagelijks bestuur heb ik gesolliciteerd en ben ik van 
lid, via vice-voorzitter nu voorzitter geworden. 
Ik ben dankbaar voor alle kansen die CNV Onderwijs mij 
heeft gegevent. Een van mijn speerpunten als (vice-)
voorzitter is het streven naar de zelfbewuste professional. 
Een professional die zich realiseert wat zijn/haar rol op 
school inhoudt. Iemand die doordongen is van de invloed 
die ouders, werkgevers en politiek hebben op de inrich-
ting van het onderwijs. Iemand ook die zich daar niet voor 
afsluit, maar actief deelneemt aan deze discussie. Ik heb 
mij gerealiseerd dat mijn huidige invloed hierop beperkt 
is. Dat de schoolleider en de professional zelf de mate 
van succes bepalen in het bereiken van deze zelfbewuste 
professional. Daarom ben ik blij dat ik de kans krijg om 
straks als rector verder te werken aan dit doel. Een kans 
die komt nu CNV Connectief stevig in zijn schoenen staat. 
Een kans die komt nu het goed gaat met CNV Onderwijs. 
Ik ga weg in het vertrouwen dat er voor CNV Onderwijs 
en CNV Connectief een prachtige toekomst ligt. Dit is een 
goed moment. Dit is mijn moment om weg te gaan. 

Afscheid 

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
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ACSI is al 50 jaar specialist op het gebied van campings en
kamperen. Sinds 1985 organiseren wij rondreizen voor kampeerders: 
de ACSI kampeerreizen. Wij zijn op zoek naar enthousiaste nieuwe 
reisleidersechtparen om het huidige team te versterken.

Een reisleidersechtpaar…
•   is enthousiast caravanner of camperaar 
•   kan goed met mensen omgaan
•   heeft kennis/interesse in cultuur en historie
•   is beschikbaar in het voor- of naseizoen
•   heeft leidinggevende ervaring
•   heeft een leeftijd tussen 50-67 jaar
•   kan goed communiceren in het Nederlands, Engels en Duits 
  (kennis van Frans/Spaans/Italiaans is een pré)

www.ACSIreizen.nl/schooljournaal
of bel: 0488-420810

Wij zijn ook op zoek naar technische assistenten, kijk op onze website.

Toe aan een uitdagende hobby?

         Word reisleider!

15_051_02__flyer_werven-reisleiders-Schooljournaal.indd   2 15-12-2015   13:45:52

CNV Connectief vraagt per direct:

2 BELEIDSADVISEURS
Voor totaal 56 uur per week 

We zoeken enthousiaste collega’s die trends binnen de 
onderwijssector vertalen naar beleid en (de professionalise-
ring van) beroepsinhoud en arbeidsvoorwaarden koppelen 
aan de geformuleerde visie. 

Dit beleid komt tot stand binnen het krachtenveld van 
wensen van leden, politieke besluitvorming, cao-onderhan-
delingen en het langetermijnbeleid van de sector Onderwijs 
en valt in hoge mate samen met de doelen van de organisa-
tie CNV Connectief.

Het salaris bedraagt maximaal € 4.052,99 bruto per maand 
exclusief 8 procent vakantietoeslag en 5,5 procent einde-
jaarsuitkering. De pensioenregeling PFZW is van toepassing.

Voor deze functie is meer informatie beschikbaar op 
internet via www.CNVConnectief.nl. Je kunt ook informatie 
per e-mail opvragen via hrm@cnv.nl of bellen met Diederik 
Brink, coördinerend beleidsadviseur, telefoon 030 751 17 26.

Je sollicitatiebrief, voorzien van C.V. kun je voor 21 januari 
mailen aan hrm@cnv.nl. 



Een Topklas Robotica, Inrichten van een feedback-cultuur op je school, Vaardig naar de 

middelbare school, een uitdagend programma voor Pientere Kleuters en Teamontwikkeling  

op basis van talenten: een paar voorbeelden van initiatieven die leraren uit PO en VO de  

komende tijd gaan uitwerken met subsidie van het LOF. Heb jij ook zo’n idee? Meld het dan aan!

Wij zoeken naar:
• Goede ideeën van leraren
• Onderwijsverbeteringen
• Samenwerkingsprojecten
• Leraren die willen delen en 
 netwerken
• Leraren die met andere leraren  
 hun ideeën verder willen 
 ontwikkelen

Je kunt je idee insturen voor 10 februari of 9 mei 2016. Dat zijn de twee selectiemomenten waarop de
lerarenjury de inzendingen beoordeelt. Stuur vandaag nog jouw idee in! Voor meer informatie kijk je op:

lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl

Al tijden loop ik rond met een idee om het onderwijs  

in  onze school te verbeteren. Door ons plan in te  

dienen heb ik de eerste stap gezet
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Ontzettend leergierige kinderen van verschillende leeftijden en 
nationaliteiten bij elkaar in één klas, dat is het beeld dat je krijgt als 

je scholen met vluchtelingenkinderen bezoekt. Het is nog niet overal 
(goed) geregeld, het is hier en daar financieel wat onzeker, er zijn 

meer leraren nodig, maar áls het lukt, geeft het enorme voldoening, zo 
hoort Schooljournaal. Op bezoek bij de Welkom School in Den Haag 

en de neveninstroomklassen van Het Palet in Hapert.

‘Fantastisch om met    
 
te werken!’

alle sectoren

vluchtelingenkinderen
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Alles wat deze kinderen nodig hebben is rust, 
structuur en regelmaat. Zeker de kinderen 
die wat minder weerbaar zijn. Daarom is het 
zo jammer dat tegen de tijd dat de lezers van 

Schooljournaal dit verhaal lezen, de Welkom School al 
niet meer bestaat. Dan zijn alle 600 vluchtelingen in dit 
gebouw alweer elders ondergebracht’, zegt Roel Gordijn 
twee weken voor de jaarwisseling. Hij is coördinator van 
de school, die is gehuisvest in de bibliotheek van het 
voormalige ministerie van Sociale Zaken in Den Haag. 
Zowel de gemeente, die het subsidieert, als een aantal 
scholen en besturen participeren in de tijdelijke school. 
Met nauwelijks verholen trots kijkt de voormalige alge-
meen directeur van de Esloo Onderwijsgroep in Voorburg 
vanuit zijn kantoor naar vrijwilliger Mienke Zandleven, 
een professioneel dansdocent, die met een groepje kinde-
ren van brugklasleeftijd beweegt op het stampende ritme 
van dance. ‘Sta breed,  touch the ceiling’, wijst ze met haar 
armen naar het plafond. ‘Okay, very good. High five.’ Gor-
dijn: ‘Daar krijg je toch energie van.’ Hij vervolgt: ‘Vanaf 
1 januari wonen hier statushouders, asielzoekers met 
een verblijfsvergunning in afwachting van woonruimte. 
Eigenlijk was het de bedoeling dat de ongeveer 80 vluch-
telingenkinderen die hier nu nog zitten tot dat moment 
de tijd maar moesten zien te doden. Dit is noodopvang, 
het COA is niet verplicht voor onderwijs te zorgen. Maar 
dat ging gelukkig ook de gemeente te ver. In een paar 
dagen tijd hebben we eind november een school van de 
grond gekregen. Veel van wat hier staat is geschonken. 
Van theekopjes en kleurpotloden tot aan computers en 
printers. Aan personeel ook geen gebrek. Er werken hier 
zes NT2-docenten, die we na een speeddating hebben ge-
selecteerd uit een groep van twintig. Maar er boden zich 
spontaan ook veel vrijwilligers aan. De animo is groot, en 
dat heeft me aangenaam verrast, zeker na alle commotie 
rond de komst van azc’s in Steenbergen en Geldermalsen.’ 

LEERGIERIG
Ondertussen laat de politiek zich volgens Gordijn mee-
slepen in kindonvriendelijke maatregelen, omdat vluchte-
lingen zonder status zich niet te veel mogen hechten. 
‘Daardoor wordt er wat afgesleept met deze kinderen’, 
vindt de van oorsprong kinderpsycholoog. ‘Moet je eens 
kijken hoe gemotiveerd ze zijn. Ze willen zo graag Neder-

lands leren en slagen in dit land, waar ze na een lange reis 
met veel ontberingen zijn aangekomen. Zeker de Syrische 
en Irakese jongeren zijn een behoorlijk onderwijsniveau 
gewend. Een aantal spreekt heel behoorlijk Engels.’
‘We hebben nu een leerplein, waarin we alle groepen 
gehuisvest hebben. Het is een beetje mijn ideale school, 
voor leerlingen van 4 tot 18 jaar, zonder schotten, met alle 
niveaus door elkaar. Van meet af aan waren de kinderen 
hartstikke enthousiast. We hadden bij de opening overal 
affiches door het gebouw opgehangen. Nou, een uur voor 
aanvang stonden de meesten al met de neus tegen het 
raam gedrukt, totdat ze binnen mochten komen. Een hele 
leergierige groep kinderen.’ 

RAPPEN  
De lesprogramma’s zijn gericht op vier leeftijdsgroe-
pen: 4-6 jaar, 7-12 jaar, 13-14 jaar en 15-17 jaar. Gordijn: 
‘Lesgeven hier vereist een pioniersgeest, want er was geen 
structuur er was ook niets geregeld, maar er heerste wel 
meteen een goede sfeer in het team. Daarom is het zo ver-
velend dat wat we net hebben opgebouwd alweer moeten 
afbouwen.’ 
In een andere hoek van de enorme ruimte, afgescheiden 
door glazen wanden, zijn de kleuters Seraj, Menar, Jana 
en Deborah onder begeleiding van de hier gedetacheerde 
NT2-leerkracht Adriënne de Klerk aan het stempelen, door 
wc-rolletjes in verf te dopen. Te groot uitgevallen rode 
schortjes moeten voorkomen dat hun kleding vies wordt. 
De Haagse rapper Umit-C(elik) laat de groep 15- tot 17-ja-
rige jongens en meiden rappen in hun eigen taal. Omdat 
sommige vluchtelingen een tijdje in een opvangkamp in 
Turkije verbleven, kan hij zich voor een deel verstaanbaar 
maken in het Turks. Hij zet de muziek aan en gaat in een 
kring voor in een rap: (…) ‘Om u te laten weten, ik zal u 
nooit vergeten. Alles wat u voor mij deed had een reden. U 
heeft mij zoveel liefde gegeven. Ik dank God dat ik dit lied 
heb geschreven.’ De rapper wijst naar de 16-jarige Ahmed 
uit Syrië. ‘Een twee, drie, vier’, spoort hij de jongen aan, 
die zonder een spoor van twijfel tot een lange rap in het 
Arabisch komt. Een applaus is zijn beloning.

EEUWIG ZONDE  
Handan Erdogrul, zelf 25 jaar geleden door de liefde in 
Nederland beland, heeft de 7- tot 12-jarigen in haar klasje. 

alle sectoren

‘

Stempelen met juf 
Adriënne.
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Als docent NT2 werkte ze altijd met volwassenen, nu geeft 
ze voor het eerst les aan kinderen. ‘Heerlijk. Ze zijn zo 
slim en pikken alles zo snel op.’ Ze let er door de manier 
waarop ze de woorden articuleert en haar mond beweegt, 
goed op dat haar leerlingen de juiste uitspraak van het 
Nederlands leren. ‘Wie ben je en waar ben je geboren?’, 
begint de van oorspong Turkse een voorstelrondje bij de 
12-jarige Yasin, die zegt dat hij uit Syrië komt en ook nog 
een broer en zus heeft. ‘Waar woon je?’ ‘In Den Haag’, 
klinkt het net als bij de andere kinderen vrijwel zonder 
haperingen. ‘Wat is je hobby?’ ‘Voetbal!’
Over een paar weken worden de leerlingen, die nu lief en 
leed delen, weer over de verschillende azc’s verspreid. 
Coördinator Gordijn vindt het eeuwig zonde. ‘Hoe je het 
ook wendt of keert, deze kinderen vormen wel onze toe-
komst. Geef ze het gevoel dat ze welkom zijn, dan betalen 
ze dat dubbel terug.’ Voor de deur staat een Amerikaanse 
schoolbus. De vluchtelingenkinderen gaan een middagje 
schaatsen in schaatscentrum De Uithof.

KONIJNWOORDEN
Het Palet in Hapert is een vrijwel witte school. Maar 
ergens, in een van de vele gangen, zijn twee lokalen met 
asielzoekerskinderen. Het zijn de neveninstroomklassen 
van juf Kiet Engels en Laura van Eijck. Over hen verschijnt 
november volgend jaar een documentaire op het ID-
FA-festival. Vandaag is Schooljournaal op bezoek. ‘Mooi 
hoor! Voor wie is het?’ vraagt juf Kiet over de kerstkaart 

die een meisje aan het schrijven is. ‘Voor mijn vriend in 
Syrië’, straalt het meisje. ‘Dat zal hij heel leuk vinden. Ik 
zie dat je in het Arabisch geschreven hebt. Kun je het ook 
in het Nederlands schrijven?’ Het meisje knikt en gaat aan 
de slag. Daarna is het tijd voor konijn- en ridderwoorden. 
‘Een konijnwoord is een woord waarin je een lange klin-
ker hoort, maar er maar één schrijft. Loooooopen schrijf 
je als lopen. Wie weet er nog zo’n woord?’ Een jongetje, 
aarzelend: ‘Regen?’ ‘Ja, goed zo. Wie nog?’ ‘Tachtig’, 
probeert een meisje. ‘Nee, dat is niet goed. Wie nog?’ ‘Ca-
mera!’ zegt een jongetje. Juf Kiet moet even denken, zegt 
dan: ‘Klopt, heel goed! Ridderwoorden hebben een korte 
a, e, i, o en u. Daarna volgen er altijd twee medeklinkers. 
George, zit even stil alsjeblieft. Ik weet dat je de hele tijd 
moet wiebelen, maar knijp dan even in je handen zodat 
wij er niet zo veel last van hebben. Wie weet er een rid-
derwoord?’ ‘Hakken!’ roept een jongetje. ‘Ja, heel goed!’ 
‘Polen!’ ‘Is dat een ridderwoord of een konijnwoord?’ 
‘Poooooolen. Een konijnwoord!’ weet een jongen. 

HALAL
De leerlingen op Het Palet zijn niet langer dan een 
jaar in Nederland, hebben merendeels een status en 
spreken de taal nog niet. Op school wordt niets anders 
dan Nederlands gesproken, waardoor ze razendsnel 
de taal leren. ‘Met handen en voeten, goed articuleren, 
voordoen’, legt Engels uit. ‘”Doe je laadje maar open”, met 
het bijbehorende schuifgebaar erbij en dan gaan ze na 

Tekst: Ciska de Graaff en Peter Magnee  Foto’s: Bert Jansen en Henriette Guest

Kiet Engels maakt 
kerstkaarten met haar 

leerlingen.
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verloop van tijd wel denken: “He, dat zal mijn laadje wel 
zijn.” Eigenlijk is alles wat we doen taal en woordenschat. 
Het doel is dat ze binnen een jaar voldoende taalvaardig 
en sociaal vaardig zijn om mee te draaien in een reguliere 
school.’ Een paar oudere kinderen gaan met stagiair 
Laura Menting naar de winkel om ingrediënten voor een 
couscoussalade te halen. ‘Het is best lastig om te trakteren 
of te eten in deze groep. Daarom gaan we boodschappen 
doen met de oudere kinderen. Dan weten we zeker dat 
het halal is.’ 
De kleintjes lezen hardop de letters van het alfabet en 
daarna flitswoorden als bos, mos, mes, mees, rek, hek, 
hok, kop, koop, rok en rook. Het verschil tussen o en oo 
is nog lastig. ‘Wie weet er wat mos is?’ vraagt juf Kiet. 
‘Onder de boom. Groen’, weet een meisje. ‘En een lam?’ 
Een jongetje wijst naar het plafond. ‘Nee, dat is een lamp. 
Kennen jullie een schaap? Mè-hè-hè-hè?’ Andere kinde-
ren werken zelfstandig op de computer of uit een boekje. 
‘Hoe maak ik de ik-vorm van het hele werkwoord?’ vraagt 
de software. ‘Haal dan de ‘en’ eraf’, waarna een meisje 
intypt: zitten – ik zitt. Juf Kiet komt binnen met een doos 
in elkaar geknutselde kerstballen. ‘Gemaakt door andere 
klassen voor mijn leerlingen.’ Op eentje staat: Het is heel 
erg wat je hebt meegemaakt. Ik hoop dat je hier een leuk 
leven gaat hebben.’

FANTASTISCH
‘Het is geweldig om te werken met deze kinderen!’ 
vertelt Engels na afloop van de lesochtend. ‘De eerste 
tien minuten houd ik nog een planning aan’, lacht ze ‘en 
dan gebeurt er iets onverwachts en is alles anders. De 
kinderen zijn heel leergierig en blij met de structuur die 
ze aangeboden krijgen. Thuis is er vaak geen sprake van 
structuur. Ouders zijn soms achtergebleven in Syrië of zijn 
wel hier maar zwaar getraumatiseerd zodat ze apathisch 
op de bank hangen. Ik geef ruimte aan gevoelens, aan 

emoties. Zodra kinderen taalvaardig genoeg worden, ko-
men ook de huilbuien en de verhalen. We hebben nauwe 
contacten met GGD en hulpverlening.’ Ook het wennen 
aan het schoolsysteem is nog een hele klus. ‘De meeste 
leerlingen komen uit Syrie. Samenwerken? Nooit gedaan. 
Zelfstandig werken? Nooit van gehoord. Lijfstraffen zijn in 
het onderwijs daar niet ongebruikelijk, dus denken ze dat 
onze aanwijsstok bestemd is om mee te slaan. Ze zijn bang 
om fouten te maken, vinden een 8 niet goed genoeg. Wij 
vinden dat je van fouten kunt leren.’ Engels lacht: ‘Het is 
dus nogal wat, maar het is fantastisch om met deze kinde-
ren te werken!’

WITTE LEERLINGEN
Basisschool Het Palet begon 4,5 jaar geleden met onder-
wijs aan asielzoekerskinderen, vertelt Gerard Smetsers, 
directeur van Het Palet. ‘Na de kerstvakantie hebben we 
er 24, afkomstig uit vier dorpen en verdeeld over twee groe-
pen. We hebben van te voren goed gekeken hoe en wat, 
wat we nodig hadden en wat financieel haalbaar was. Met 
12 kinderen per groep, met een onderwijsassistent en een 
leerkracht, spelen we financieel quitte. De leerkrachten 
die je er voor zet, moeten wel flexibel zijn, kunnen omgaan 
met verschillende momenten van instroom, verschillende 
leeftijden in een groep en traumatische ervaringen. Daar-
naast moeten ze veeleisend zijn, want met een instelling 
als “Arme kindjes, we doen wel een makkelijk program-
maatje en dan zien we wel hoe ver ze komen”, komen ze 
er niet. En op school gelden de Nederlandse normen en 
waarden. Dus als een vader verhaal komt halen op school, 
zegt Kiet: “Vaders kunnen in jullie cultuur misschien thuis 
de baas zijn, op school ben ik de baas.”’ Smetsers is heel 
blij dat hij zijn witte leerlingen in aanraking kan brengen 
met andere culturen en verhalen. ‘Ik wil actief zoeken naar 
die verbinding. Ik zie mijn neveninstroomklassen echt als 
meerwaarde voor de school.’ 

Dansdocent Mienke 
Zandleven gaat voor in 
dance-bewegingen.
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Half november werd een manifest on-
dertekend door vijftig ondernemers en 
prominenten, om aandacht te vragen 
voor rolbevestigende schoolmaterialen op 

basisscholen In veel boeken werken mannen buitens-
huis, doen vrouwen het huishouden, rijden mannen 
auto en zitten vrouwen ernaast. ‘Zulk lesmateriaal is 
géén schoolvoorbeeld’, staat in het manifest. ‘Deze ge-
dateerde beelden maken de kans groter dat kinderen 
de wereld in ouderwetse stereotypen blijven zien én 
dat zich straks opnieuw een generatie aandient die 
traditionele keuzes maakt in hun studie, carrière en 
privéleven.’ 

AANRECHT
Het is een initiatief van de ondernemers Bercan Günel 
en Damaris Beems. Zij lanceerden een meldpunt 
voor rolbevestigende basisschoolmaterialen (ditis-
geenschoolvoorbeeld.nl). De meldingen stroomden 
binnen. Het leerboek Rond het huis laat een meisje 
zien dat haar moeder helpt met de was en een jongetje 
dat zijn vader assisteert bij het verwisselen van een 
band. De serie Taalverhaal laat veel mannen zien in 
beroepen als burgemeester en douanier, terwijl de 
vrouw achter het aanrecht staat. In boeken om de 
woordenschat van kinderen over werken te vergroten, 
worden mannen vaak geassocieerd met beroepen in 
de bouw of de garage en vrouwen zijn te vinden achter 
de kassa of in de schoonmaak van een hotelkamer. 
Nederland is overigens geen uitzondering. In Frankrijk 
kwam eind augustus aan het licht dat meer dan de 

Hij leest de krant, voetbalt met de kinderen, is politieagent, 
directeur of chirurg. Zij staat aan het aanrecht, smeert 

boterhammen voor het gezin, is juf, verpleegster of 
receptioniste. Het zijn beelden die voorkomen in 

schoolboeken die nu gebruikt worden. Er zijn mensen die 
zich daar druk om maken. En mensen die zich daar weer 

druk om maken. Stereotypen: erg of niet?

Stereotypen in schoolboeken:  
    erg of niet?

helft van de schoolboeken seksistische stereotypen 
bevat. Isabelle Simonis, minister van Vrouwenrechten 
en Gelijkheid van de Kansen, vindt dat clichés als een 
werkende papa en een zorgende mama al op jonge 
leeftijd bestreden moeten worden. Ze kondigde aan 
daar beleid op te maken. 

GEEN FLAUW IDEE
Uit recent onderzoek van Rae Blumberg, socioloog aan 
de Universiteit van Virgina, blijkt dat overal ter wereld 
vrouwen beschreven worden in stereotiepe, vaak wat 
ondergeschikte rollen. En of dat erg is? Ja, volgens 
Blumberg laten studies zien dat lesmateriaal een voor-
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beeldfunctie vervult. Zien meisjes grote mensen van 
hun eigen geslacht alleen maar in functies die weinig 
aanzien hebben, dan zullen ze van zichzelf ook niet 
snel grote dingen verwachten, aldus Blumberg. Een 
Israëlische studie laat zien dat als kinderen leerboeken 
gebruiken waarin mannen en vrouwen als gelijken 
worden getoond, zij wel denken dat de meeste beroe-
pen en activiteiten geschikt zijn voor zowel meisjes als 
jongens. Blumberg zei eens tegen een radioreporter: 
‘Als aliens op de aarde terecht zouden komen en onze 
schoolboeken zouden lezen, dan zouden ze geen 
fl auw idee hebben van de bijdrage van vrouwen aan 
onze samenleving.’ 

VAK WENSDENKEN
Opvallend is dat er in Nederland nogal geïrriteerd 
gereageerd wordt op het initiatief van het meldpunt. 
Op een forum schrijft iemand: ‘De openbare boek-
verbranding van de meest afschuwelijke literatuur, 
namelijk dat over de verzorgende moeder en de in de 
tuin werkende of technische papa, is niet ver weg meer.’ 
En: ‘Sinterklaas met het zwartepietengezeur is nog niet 
geweest of het volgende politiek correcte drama wordt 
uit de kast gehaald: het wordt een lange winter.’ En nog 
een: ‘Tot de rollen tussen mannen en vrouwen beter 
verdeeld worden, vormen die schoolboeken een per-
fecte weergave van de realiteit. Bij het vak Wensdenken 
kun je natuurlijk andere boeken gebruiken.’ Maar ook 
medestanders: ‘Is het niet typisch dat kinderen thuis 
zien dat paps en mams beurtelings koken, maar in 
99 procent van de boekjes & reclames lezen/zien dat 
alleen vrouwen dat doen?’ En: ‘Goed dat dit aangepakt 
wordt, hoogste tijd voor vernieuwing in het lesmate-
riaal!’ Een laatste verwijst naar de feminisering in het 
onderwijs: ‘Ook met de allerprogressiefste schoolboe-
ken zien leerlingen dag in dag uit voor zich hoe vooral 
vrouwen overwerkt en onderbetaald buff elen als juf, 
terwijl mannen als kostwinners “echte” banen hebben.’ 

BEWUSTWORDING
‘Het gaat mij om bewustwording en die is aardig op 
gang gekomen’, zegt Günel, één van de initiatiefnemers 
en oprichter van NGL International, een bureau dat 
zich inzet voor meer vrouwen aan de top. ‘Veel men-
sen, ook in het onderwijs en bij uitgeverijen, zijn zich 
niet bewust van de stereotypering in schoolboeken. Ik 
vind het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
ministerie, scholen, schoolbesturen, leraren, ouders, 
uitgeverijen. Scholen moeten zelf kritisch zijn op de 
lesmaterialen die ze gebruiken. Wij hebben niet veel 
geschikte lesboeken gevonden, maar ze zullen er vast 
wel zijn. Laat scholen de goede boeken uitzoeken of 
anders eisen stellen aan uitgevers. Ik vind het triest 
dat ik van ouders moet horen dat ze af en toe maar de 
jongens- en meisjesnamen in voorleesboeken verwis-
selen, om een modern beeld te schetsen.’  

FAMILIEAUTO
Het is niet alleen een probleem in de wat oudere uit-
gaven, die nog gebruikt worden. Ook net verschenen 
methodes kunnen de toets der kritiek niet doorstaan. 
‘Dan staat er, heel modern, een vader in de keuken. 
Maar hij maakt er een enorm zooitje van en dan 
roepen de kinderen heel hard “Mama!”’ Op de kritiek 
dat de schoolboeken niets anders laten zien dan de 
realiteit, zegt Günel: ‘Het is deels de realiteit, maar 
we leven in een veranderende samenleving, waarin 
al lang niet meer alleen mannen achter het stuur van 
de familieauto zitten. En de vraag is of we ons willen 
vastpinnen in die realiteit. Alle jongens voetballen in 
schoolboeken, meisjes dansen of rijden paard. Willen 
we dat beeld meegeven aan onze kinderen? Ik niet! 
Het is een begin van een proces om er iets aan te doen. 
En dan moet het eerst zichtbaar worden.’ 



Elke dag 
een 
vertrouwd 
gezicht
voor 
de klas

Hetzelfde gezicht voor de klas biedt alleen maar voordelen: minder rompslomp met overdrachten, een docent 

die de leerlingen persoonlijk kent en een leerkracht die bekend is met de lesmethode. Interteach zorgt voor 

dezelfde vertrouwde invalkrachten. Gekwalificeerde en ervaren docenten die van wanten weten. Want kwalitatief 

goed onderwijs gaat verder dan alleen lesgeven. En niet onbelangrijk, ruim 20% minder kosten. 
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Twee bokshandschoenen voor een krijtbord. De 
cover van het boek Rauw verraadt al iets van het 

plot van Mario Borzic’s aangrijpende levensverhaal. 
Vechten leert hij op straat. Nadat hij als 15-jarige 

van school wordt gestuurd, gaat het bergafwaarts. 
Zijn strafb lad groeit en hij wordt professioneel 

freefi ghter. Tegenwoordig staat hij voor de klas. ‘Als 
er iets was wat ik vroeger nooit zou worden dan 

was het wel agent of docent.’
Hij hoopt met zijn boek te inspireren: hoe het mis 

kan gaan, maar dat er ook een uitweg is.

Jongens, kaken op elkaar.’ Kalm, duidelijk en 
met wat grappen tussendoor bewaart Mario 
Borzic op ontspannen wijze de orde tijdens de 
les maatschappijleer van 3vmbo. Een stoere, 

maar rustige verschijning, met een levensverhaal vol 
uitersten. Hoewel hier geboren sturen zijn ouders 
hem als baby naar familie in Joegoslavië. Als kleuter 
verhuist hij van een beschermde omgeving terug 
naar zijn ouders, die in een Beverwijkse volkswijk 

Mario Borzic : van straatvechter tot leraar

‘ Ze weten dat ik 
hun taal spreek’

voortgezet onderwijs     Tekst: Inger Hoegee-Bout  Foto: Sophie Terluin
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Mario Borzic: ’Ik merk dat de levenslessen 
die ik deel veel impact hebben.’

‘



wonen. Daar leert hij vechten. Wanneer de oorlog in 
Joegoslavië uitbreekt, wordt de thuissituatie voor een 
inmiddels puberende Borzic heftig. Zijn Kroatische 
vader en Servische moeder hebben het zwaar. ‘Mijn 
vader dronk, mijn moeder raakte in zichzelf gekeerd 
en ik gleed steeds verder af. Tot die tijd was ik een 
voorbeeldige gymnasiumleerling. Maar ik ging mijn 
onmacht uiten met agressie en werd van school 
gestuurd.’ Knokken wordt Borzic’s nieuwe leven. Hij 
gaat wedstrijden vechten, aan het werk als uitsmijter 
in het nachtleven en verliest zichzelf. 

BANG 
‘Terugkijkend denk ik wel eens: wat als er toen op 
school wél iemand was geweest, een docent die con-
tact had gezocht met mij? Iemand die had gevraagd 
wat er was, hoe het ging, waarom ik mijn gevoelens 
op die manier moest uiten. Maar leraren keken 
weg. Ze waren bang voor me, hoorde ik achteraf. Ik 
snap dat mijn agressie angst aanjaagde, maar een 
veelbelovende gymnasiumleerling zakt niet zonder 
reden af. Ik denk dat het verschil had gemaakt als ik 
bevestiging en verbinding had gehad op school, in 
plaats van afwijzing. Dat verschil hoop ik nu zelf als 
leraar te maken. Door mijn verhaal te delen. Voor de 
klas en via mijn boek.’

WONDERLIJK
In Rauw beschrijft Borzic de fysieke gevechten en 
criminele omgeving waar hij in belandt, maar ook 
zijn innerlijke strijd en de diepe, zwarte inzinkingen 
die hem tot wanhoop drijven. ‘Dat wat ik God noem, 
heeft mij gered en geholpen om verandering aan te 
brengen in mijn leven. Iets wat ik al lange tijd wilde, 
maar me op eigen kracht niet lukte. Er zijn vanaf 
dat moment van verandering heel veel wonderlijke 
dingen gebeurd en mensen op mijn pad gekomen 
die richting gaven aan mijn leven. Zoals iemand die 
ik had leren kennen tijdens het uitlaten van de hond. 
Hij werkte op een zmok-school en zei: “Dat is nou 
echt wat voor jou!” Ik ben met hem meegegaan en zo 
het onderwijs in gerold.’

TIME-OUT
Om les te mogen geven had Borzic een verklaring van 
goed gedrag  nodig, maar in eerste instantie kreeg 
hij die niet vanwege zijn strafblad. ‘Ik heb een brief 
geschreven aan het ministerie van Justitie waarin 
ik mijn verandering beschreef en mijn wens om 
leerkracht te worden. Dat had gelukkig effect: ik kreeg 
de verklaring en begon aan de lerarenopleiding en 

het werken op de zmok-school. Ik moest daar leer-
lingen die een time-out nodig hadden, uit de klas 
halen. Als ze tegenwerkten, betekende dat soms 
ook echt fysiek uit de klas halen. Dan nam ik ze 
mee naar mijn kleine kantoortje om hen tot rust te 
laten komen. Daar hadden we vaak goede gesprek-
ken. Leerlingen deelden veel, over hun moeilijke 
thuissituatie, hun achtergrond. De oorzaak van hun 
gedrag had veelal te maken met hun achtergrond 
en omstandigheden. Ze waren mijn leerlingen, 
maar ook mijn leraren. Ze hielden me een spiegel 
voor. Tijdens mijn opleiding voor docent Maat-
schappijleer kwam ik op het Trinitas College in 
Heerhugowaard terecht, de vmbo-school waar ik 
nu nog steeds werk. Geen “probleemschool”, maar 
ook hier zijn leerlingen die in aanraking komen met 
Justitie en het verkeerde pad op dreigen te gaan of 
al zijn gegaan. Ik merk dat juist deze leerlingen mij 
opzoeken. Ze weten dat ik hun taal spreek. Ik her-
ken waar deze jongeren mee bezig zijn, maar kan 
ze ook meegeven hoe je de stap kunt maken om er 
uit te komen. Uit eigen ervaring kan ik vertellen dat 
het pad dat ze inslaan, doodloopt. Dat zeg ik ook in 
de klas. Ik merk dat de levenslessen die ik deel veel 
impact hebben. De boeken zijn bijzaak, zeg ik aan 
het begin van het schooljaar tegen de leerlingen. Ik 
wil ze zien groeien en veranderen. Aan het einde 
van het jaar krijgen ze de opdracht om een verslag 
te schrijven over hun verandering. Dan lees ik vaak 
ontroerende dingen.’

RADICALISEREN
‘Dat jongeren radicaliseren omdat ze op zoek zijn 
naar hun identiteit, in een hokje willen passen, 
klem zitten tussen culturen, dat herken ik. Ik 
heb mijzelf toen ik 17 jaar was, aangemeld om in 
het Kroatische leger te gaan vechten tijdens de 
burgeroorlog in Joegoslavië. Vanwege een aange-
boren hartafwijking werd ik afgewezen. Gelukkig, 
achteraf gezien. Radicaliseren kan allerlei vormen 
aannemen. Het is een overtuiging, een beeld, een 
idee dat opgelegd wordt. Het is een zoektocht naar 
aansluiting. Door jongeren te bevragen en uit te 
dagen om zelf na te denken, wil ik bijdragen aan 
hun vorming als mens. Ik denk dat het belangrijk 
is om verbinding te zoeken en jongeren niet af te 
wijzen, ze helpen om open te zijn en niet in zichzelf 
te keren. Zo hoop ik een bruggenbouwer te zijn.’ 

Het boek Rauw kost € 20,- (ISBN 9789082393408) 
en is te bestellen via www.1boek.nl.18
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Actuele kennis en handvatten voor een effectieve aanpak van (cyber)pesten

Pesten in het primair onderwijs
Pesten op school kan leiden tot verlies van eigenwaarde en 
verminderde schoolprestaties. Een goede aanpak tegen pesten is 
daarom essentieel. Hoe zorgt u voor een veilig sociaal klimaat op 
school? En wie is aansprakelijk wanneer het gaat om pestgedrag 
in de klas? 
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Vraag antwoord

Mag je doorwerken
na je AOW-leeftijd

bijwerken en andere taken voert hij vaak 
op die dagen uit. Dat geeft hem de ruimte 
om zich op andere momenten te concen-
treren op de lessen en wat minder op  de 
rompslomp daar omheen.

Maar nu de datum waarop hij zijn AOW 
gaat krijgen eraan komt, wordt het tijd 
om met zijn directeur om de tafel te gaan. 
Hans weet dat zijn arbeidsovereenkomst 
automatisch eindigt aan het eind van de 
maand waarin hij zijn AOW-gerechtigde 
leeftijd bereikt. Hij is wel benieuwd wat 
de mogelijkheden zijn om daarna nog 
door te blijven werken. Hij wil eigenlijk 
niet volledig blijven werken, maar 
bijvoorbeeld wel drie dagen per week. 
Hans gaat op onderzoek uit om te kijken 

of dat kan en wat dat betekent voor zijn 
pensioen.

Zijn onderzoek levert op dat doorwer-
ken na de AOW-leeftijd alleen kan als 
werkgever en werknemer dat allebei 

willen.  Dus moet hij eerst in gesprek met 
zijn directeur om te kijken of doorwerken 
kan. Die staat daar niet onwelwillend 
tegenover, maar heeft wel een paar voor-
waarden. De betrekkingsomvang mag 
niet minder zijn dan drie dagen, anders 
ontstaat er te veel versnippering in de 
bezetting van de groepen. Daarnaast mag 
het niet leiden tot verlies aan werkge-
legenheid van het overige personeel. 
Dus als er sprake is van terugloop van 
leerlingen en daardoor banen vervallen, 
zal Hans niet kunnen blijven werken. 

Vervolgens blijken er twee mogelijkheden 
te zijn om de arbeidsovereenkomst voort 
te zetten.  De school kan besluiten de 
arbeidsovereenkomst te beëindigen 
en vervolgens een nieuwe, tijdelijke 
arbeidsovereenkomst aan te gaan met 
Hans. Maar het is ook mogelijk om de 
bestaande arbeidsovereenkomst gewoon 
door te laten lopen. In beide gevallen 
geldt dat voortzetting niet langer kan 
duren dan een jaar. Daarna kan opnieuw 
gekeken worden of de benoeming weer 
met een jaar verlengd kan worden.

En wat betekent dit nu voor het pensioen 
en de AOW? Ongeacht of Hans wel of niet 
blijft werken heeft hij recht op AOW. Die 

Meester Hans is een schoolmeester in 
hart en nieren. Al vanaf zijn 25e werkt 
hij in het onderwijs. Hij heeft intussen 
bijna alle groepen wel een tijdje onder 
zijn hoede gehad. Nog steeds heeft hij 
veel plezier in zijn werk. Er verandert wel 
veel, maar dat ziet Hans als uitdagingen 
en kansen. Samen met zijn veelal jongere 
collega’s volgt hij alle ontwikkelingen. 
Het werken met jonge kinderen geeft 
hem veel voldoening. Maar na 40 jaar 
lesgeven op verschillende scholen 
nadert voor Hans nu de AOW-leeftijd. 
Zijn directeur heeft de afgelopen jaren al 
eens gepolst wat hij straks gaat doen als 
hij gepensioneerd is. Hans zelf is daar de 
laatste jaren zelf ook steeds meer over 
gaan nadenken. Hij maakt sinds een paar 

jaar ook gebruik van de regeling duur-
zame inzetbaarheid (de oude Bapo-re-
geling) en is een dag per week vrij. Dat 
bevalt goed, maar in de praktijk is hij op 
die dagen toch ook vaak bezig met zijn 
werk. Lessen voorbereiden, administratie 

Als er sprake is van terugloop van leerlingen 
en daardoor banen vervallen, zal Hans niet 
kunnen blijven werken



LEDEN AKKOORD MET CAO SBB
Een grote meerderheid van de SBB-leden van CNV Onder-
wijs heeft ingestemd met het onderhandelaarsakkoord cao 
SBB. Ook de andere vakbonden en het bestuur SBB hebben 
inmiddels hun fi at gegeven. Dit betekent dat de nieuwe cao 
SBB per 1 januari 2016 van kracht is geworden. Ex-kennis-
centrawerknemers krijgen nog eenmalig de mogelijkheid 
om te kiezen voor de arbeidsvoorwaarden van de ‘bevroren’, 
oude cao Kenniscentra. SBB zal deze werknemers hierover 
informeren. De komende weken gaan de vakbonden met 
SBB de nieuwe afspraken in de cao-teksten verwerken, 
zodat alle werknemers van SBB binnenkort over de nieuwe 
cao kunnen beschikken. Zie voor verdere informatie én de 
uiteindelijke cao-tekst binnenkort onze site: www.cnvo.nl

OVERLEG CAO MBO DEZE MAAND VERDER
CNV Onderwijs, de andere vakbonden en de MBO Raad 

Werk & Recht
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wordt gewoon uitbetaald en er vindt ook 
geen verrekening plaats met zijn salaris. 
En zijn ABP-pensioen? De gevolgen voor 
het pensioen hangen af van de manier 
waarop Hans vanaf AOW-leeftijd gaat 
werken: in dienst blijven of eerst ontslag 
en vervolgens een nieuwe benoeming. 
Als Hans besluit gewoon door te werken 
dan loopt de pensioenopbouw gewoon 
door. Hans en zijn werkgever betalen 
ieder een deel van de premie, zoals dat 
voor de AOW-leeftijd ook het geval is. Fei-
telijk verandert er niets.  Kiest Hans (of 
zijn werkgever) ervoor om de benoeming 
te beëindigen op AOW-leeftijd en vervol-
gens een nieuwe arbeidsovereenkomst 

aan te gaan, dan kan Hans vrijwillig 
deelnemer worden. Hij moet dan wel zelf 
de volledige pensioenpremies betalen, 
dus het werkgevers- en het werknemers-
deel. Dat is een fors bedrag, ongeveer 
drie keer zo hoog als de pensioenpremie 
die hij als werknemer betaalt. Als Hans 
besluit om in die situatie geen pensioen 
meer op te bouwen, dan doet hij er wel 
verstandig aan om bij zijn ontslag op 
AOW-leeftijd alvast een klein deel van zijn 
pensioen op te nemen. Als hij dat niet 
doet verliest hij het recht op het zoge-
naamde voorwaardelijke pensioen. Dat is 
voor Hans € 2.450 per jaar. Het is dus wel 
van belang dat veilig te stellen. Het voor-

waardelijk pensioen is een compensatie 
voor het vervallen van het FPU-recht. Het 
is niet voor iedereen van toepassing. Voor 
degenen die er wel recht op hebben is de 
hoogte afhankelijk van het arbeidsverle-
den en het inkomen uit het verleden. Op 
het pensioenoverzicht staat het bedrag 
vermeld waarop vanaf 67 jaar recht 
bestaat. Gaat men eerder met pensioen 
dan wordt het bedrag lager.

Het is Hans allemaal duidelijk. Hij heeft 
nog een maand of zes de tijd om na te 
denken hoe hij zijn baan voort wil zetten. 
Samen met zijn directeur komt hij daar 
vast wel uit.

hebben afgesproken het overleg over de nieuwe cao Mbo 
te verschuiven naar de tweede helft van januari 2016. De 
overlegpartners willen eerst duidelijkheid over de hoogte van 
de pensioenpremie in 2016 en of het kabinet de eventuele 
verhoging van de premie (volledig) gaat compenseren. 

PENSIOENPREMIES 2016
Deze maand gaat de premie voor het ouderdoms- en 
nabestaandenpensioen omlaag van 19,6 procent naar 17,8 
procent. De werknemer betaalt daar nog maar 30 procent 
van (in 2015 was dit 32 procent). Wel is de kans groot dat er 
vanaf 1 april een opslag op de premie komt (van tussen de 
0,5 en 3 procentpunt). Dit hangt af van de fi nanciële positie 
van ABP aan het eind van 2015. Het bestuur van ABP neemt 
hier in de loop van januari een besluit over. Kijk voor gede-
tailleerde informatie over de pensioenpremies in 2016 op 
www.pensioeninhetonderwijs.nl.

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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Bied uw (hoog)begaafde 

leerlingen passende uitdaging!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

Antropia, Driebergen

Datum: 

Dinsdag 29 maart 2016
Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/hoogbegaafd

Van inzicht tot praktische handvatten voor het voortgezet onderwijs

Slim omgaan met
(hoog)begaafde leerlingen 

Hoogbegaafde leerlingen lopen een groot risico om vast 
te lopen op school. Onvoldoende begrip en uitdaging 
leiden tot motivatieproblemen, onderpresteren en een 
negatief zelfbeeld. Hoe herkent u een hoogbegaafde 
leerling? Welke factoren liggen ten grondslag aan 
onderpresteren?
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Verdiep je in je onderwijs met de academische opleiding MEBIT:

Weet wat werkt in de klas!
•	 In twee jaar deeltijd doe je onderzoek 

naast je onderwijsuren

•	 Je doet onderzoek naar aanleiding van 

jouw eigen leervraag in PO, VO of HBO

•	 Er zijn maandelijkse contactdagen in 

Maastricht (UM) of Amsterdam (UvA)

•	 En je krijgt een NVAO geaccrediteerd 

diploma (M.Sc.)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT):

Kom vrijblijvend naar één van 
de thematische cursusdagen 
in Maastricht of Amsterdam:

Vr 12 fEB 2016
Thema: Effectieve maatregels 
om studie-uitval in het VO, 
MBO en HBO te verminderen
Universiteit van Amsterdam

Vr 26 fEB 2016
Thema: Hoe ICT cognitie en 
meta-cognitie verbetert
Maastricht University

Meer weten of schrijf je in: 
Kijk op Tierweb.nl
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Ruud Staverman

Cross-over 
Het mbo gaat als experiment cross-over-opleidingen bieden. Scholen 
krijgen dan de mogelijkheid om, in samenwerking met het regionale 
bedrijfsleven, zelf opleidingen te maken voor beroepen waarvoor nog 
geen opleidingen bestaan. Cross-over: heerlijk woord. Het smaakt 
naar Range Rovers die, bestuurd door mannen in lange, gevoerde 
trenchcoats en met ribfl uwelen knickerbockers aan de benen, scheu-
ren door het opspattende water van ruige bergbeekjes. 
Cross-over. De nieuwste uitvinding van de mbo-mandarijnen.  De 
zoveelste poging om het  onderwijs te moderniseren. Responsief 
mbo noemt de minister dat. Haastig inspelen op de behoeftes van 
ondernemingen: dat is het motto. We moeten gaan voor snelheid, 
dynamiek.
Gehoorzaam mbo-adept als ik ben, rende ik terstond naar de direc-
teur van ons plaatselijke ziekenhuis. Hoe hij het zou vinden als we 
een opleiding starten voor een technische verpleegkundige, met 
elementen van techniek en zorg. De man hoorde me aan en begon te 
snikken van blijdschap. Dat het mbo hem en zijn colle-
ga-ziekenhuisdirecteuren zo snel en adequaat wilde 
bedienen! Terwijl de vreugdetranen over zijn wangen 
stroomden, bood hij spontaan tien stageplekken 
aan! Ziekenhuizen – en zij niet alleen -  hebben 
in dit digitaal-elektronische tijdgewricht snel 
een heel ander soort personeel nodig. Daarna 
naar de afdeling Onderwijs van het roc om de 
cross-over-opleiding neer te zetten. Beetje taai 
natuurlijk, want je moet kwalifi catiedossiers naast 
elkaar houden en allerlei eisen op een rijtje zetten, 
maar binnen twee weken was die klus geklaard.
Iedereen blij: docenten, schoolleiding, de afdeling 
onderwijs, studenten en ouders die belangstelling toonden, de 
directeur van het ziekenhuis en verschillende van zijn collega’s. 
En toen…? 
Tja, en toen liep de Range Rover vast in de mbo-modder. Immers, als 
je zo’n nieuwe opleiding wil aanbieden moet je eerst duidelijk maken 

dat er sprake is van een reële vraag op de regionale arbeidsmarkt. 
Ook als die er is, moet je dat in zevenvoud ergens melden. Vervolgens 
dien je een zogenoemde internetconsultatie te doorlopen, waarna de 
ontwikkelde opleiding moet worden beoordeeld door de Toetsings-
kamer. Is dat in orde, pas dan mag een verzoek voor het cross-over 
experiment in augustus 2016 worden aangevraagd bij de minister. 
Gaat die akkoord, dan kun je een jaar later, vanaf augustus 2017, 
van start. Als verder alles goed gaat, komen medio 2020 de eerste 
technische verpleegkundigen van school.
Ik ging opnieuw naar de directeur van het ziekenhuis en vertelde hem 
dat hij en zijn collega’s nog een paar jaar geduld moesten hebben. 
Weer barstte hij in snikken uit, maar nu kreeg ik een gevulde kathe-
terzak naar mijn hoofd. De directeur had geen interesse meer.

Weer barstte hij in snikken uit, maar nu 
kreeg ik een gevulde katheterzak naar mijn 
hoofd
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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Slimme leerlingen slaan steeds 
vaker één of twee jaar over in 
het basisonderwijs. Gevolg is 
dat kinderen op hun tiende of 

elfde al voor de poort staan 
van de middelbare school. 

Sociaal-emotioneel zijn ze daar 
soms nog lang niet aan toe. Op 
het Odulphuslyceum in Tilburg 
kunnen deze jonge leerlingen 

rustig wennen in een eigen klas: 
groep 9. 

Odulphuslyceum start opvang voor te jonge leerlingen

Nog even chillen op de 
rode zitbank met con-
rector Marianne Dillen 
voordat de les begint.

voortgezet onderwijs

Op je tiende naar 
de brugklas
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In een gewone brugklas zou ik me niet zo thuis heb-
ben gevoeld,’ zegt Maureen. Ze is pas tien jaar en 
heeft op de basisschool twee klassen overgeslagen. 
‘Ik zat heel lang bij kinderen in de klas die twee 

jaar ouder waren dan ik. Dat merkte je wel. Zij dachten 
al anders. Hier vind ik het heel leuk.’ Ze koos net als haar 
klasgenootjes bewust voor groep 9, de nieuwe brugklas 
van het Odulphuslyceum. De leerlingen zijn allemaal 
slim, maar toch wil conrector Marianne Dillen deze 
groep geen hoogbegaafdheidsklas noemen. ‘Dat is het 
unieke aan dit concept. Er zijn zeker leerlingen bij die 
hoogbegaafd zijn, maar ze hoeven er niet op getest te 
zijn. Ze moeten wel vwo-advies hebben én versneld door 
de basisschool zijn gegaan. Of ze hoogbegaafd zijn mag 
hier blijken. Het gaat erom dat ze nog erg jong zijn en nog 
niet allemaal toe aan de overstap naar het voortgezet on-
derwijs. Ze krijgen hier aandacht voor hun sociaal-emoti-
onele ontwikkeling én hun talenten.’

ZÓ JONG
Het Odulphuslyceum is dit schooljaar gestart met de 
speciale brugklas. Nu al ontvangt Dillen, medebedenker 
van dit concept, wekelijks scholen uit het hele land die 
belangstelling hebben. Voor hoogbegaafde leerlingen 
bestaan op veel scholen al extra programma’s. Leerlingen 
die het predicaat ‘hoogbegaafd’ officieel niet hebben, 
maar wel razendsnel leren en om die reden klassen heb-
ben overgeslagen, vielen tot nu toe tussen wal en schip. 
Dillen: ‘Sommige van deze kinderen zijn erg gefrustreerd 
geraakt in hun schoolloopbaan. Ze waren jonger dan de 
rest, ze leverden altijd vrijwel foutloos werk af en hoefden 
daarvoor weinig te doen. Ze hadden dus altijd het gevoel 
anders te zijn dan hun klasgenootjes. Als ze dan naar 
een reguliere brugklas gaan, is die overstap soms veel te 
groot en komen ze in de problemen. Ze hebben vaak niet 
geleerd te leren, en ze zijn nog zó jong. Hier komen deze 
kinderen terecht bij leeftijdsgenoten die allemáál zo’n 
verhaal hebben. Dat geeft een klik, waardoor ze zich snel 
op hun gemak gaan voelen.’
 
VAST LOKAAL
Docent beeldende vakken, Laura Stijnen, kan dat 
beamen. ‘Het is mooi om te zien hoe de leerlingen zich 
in zo’n korte tijd hebben ontwikkeld. Kinderen die eerst 
heel teruggetrokken waren, leven helemaal op, nu ze 
in een groep zitten waar ze zich thuis voelen. Het leuke 
is dat ze een ander rooster hebben dan de reguliere 
brugklassen, waardoor ik hen een uur extra in de week 
heb. Dan kun je meer doen. Deze periode werk ik samen 
met biologie. We zijn gestart met een project over waar-
neming. In mijn les kunnen ze daar ieder op hun eigen 
manier vorm aan geven en hun persoonlijke creativiteit 
ontdekken.’ De achttien leerlingen, waar groep 9 nu uit 
bestaat, hebben een vast lokaal. Net als op de basisschool 
komen de docenten naar hen toe in plaats van andersom. 
Zo wordt een veilige sfeer gecreëerd. Alleen voor vakken 

als gymnastiek of beeldende vorming moeten ze naar een 
andere ruimte. Na de les beeldende vorming lijken de 
leerlingen weer blij terug te zijn in hun eigen lokaal. Met 
zijn allen stormen ze op de rode zitbank af, achter in de 
klas. Nog even chillen voor de les begint. De docent filo-
sofie blijft rustig wachten, totdat de rust is weergekeerd. 

PASSIE
‘We hebben eerst gekeken welke docenten belangstelling 
hadden om vanuit heel andere didactische principes les 
te gaan geven, want het vergt nogal wat van hen’, weet 
Dillen. ‘Je moet passie hebben voor dit type kind, en de 
bereidheid om wat typisch schoolse zaken los te laten, 
zoals de toetsing. De docent onderzoekt vooral wat 
leerlingen nog aan kennis of vaardigheden missen. Deze 
groep kan overigens drie of vier jaar over de onderbouw 
doen.’ De leerlingen van groep 9 krijgen maar eenentwin-
tig reguliere lessen. Vakken als wiskunde en Nederlands 
worden in compacte vorm aangeboden, waardoor ruimte 
ontstaat voor extra vakken als klassieke talen, debatvaar-
digheden, Chinees en filosofie, en intensieve begeleiding 
door twee mentoren. Ook zijn er keuzeblokken van acht 
weken: van mindfulness tot studievaardigheden. Ze 
zitten daarbij twee keer per week in de klas bij leerlingen 
van het reguliere gymnasium. Dillen: ‘De eerste weken 
van het schooljaar hebben we vooral gefocust op het 
welbevinden van de leerlingen. Die basis is erg belangrijk 
voor deze kinderen en wierp al snel zijn vruchten af. 
Laatst waren ze bijvoorbeeld bezig met een project 
om een eigen Facebookpagina te maken. Ze maakten 
hiervoor een filmpje: de school in bedrijf. Je zag  ze met 
een groepje door de school lopen om opnames te maken 
alsof ze hier al een jaar rondliepen. Dat is zó snel gegaan. 
We denken dat ze elkaar vanuit die bijzondere positie 
gevonden hebben en zich daardoor zekerder zijn gaan 
voelen. We hebben samen met de Radboud Universiteit 
Nijmegen een onderzoek lopen om te kijken hoe dat 
welbevinden zich ontwikkelt.’
 
MINDER KINDERLIJK
Hoewel de meeste kinderen nog geen twaalf zijn, zijn 
ze minder kinderlijk dan je zou denken, vertelt Dillen. 
‘Op sommige vlakken zijn ze juist al heel volwassen. Zo 
komen een paar kinderen van ver, ze reizen alleen met 
de trein, soms wel anderhalf uur tot aan de school. Maar 
op andere vlakken merken we wél hoe jong ze nog zijn. 
Ze zijn nog zo beweeglijk. Ze staan midden in de les op, 
lopen eens wat rond, gaan voor het raam staan. Laatst 
viel er onverwacht een les uit, wat we normaal proberen 
te voorkomen. Er kwam een leerling enthousiast naar 
me toe met een oplossing: ‘Dan kunnen we toch lekker 
een uur buiten spelen?’ Op dat idee zou een andere 
brugklasser nou nooit komen. Dan moet ik wel lachen, 
en realiseer ik me weer: “ach, het zijn toch echt nog 
 kinderen”. Dat mag ook. Daarvoor is die groep 9 nou 
precies bedoeld.’ 

Tekst: Marian Vullers  Foto: Verbeeld/Erik van der Burgt voortgezet onderwijs

‘
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Als jij weet wat jouw leerlingen niet snappen, 
dan ben je pas eff ectief aan het lesgeven. Daar 
wordt geen docent slechter van, lijkt me.’ Loran 
de Vries (29), docent natuurkunde en NLT (na-

tuur, leven en technologie) aan het Amsterdams Lyceum, 
heeft er geen problemen mee dat zijn leerlingen met een 
app mogen beoordelen of hij zijn werk wel of niet goed 
doet. ‘Met feedback worden je lessen alleen maar beter. 
En daar gaat het toch om. Sterker nog, door mijn andere 
baan als docentenopleider aan de VU in Amsterdam, ben 
ik erachter gekomen dat feedback krijgen, van leerlingen 
of collega’s, misschien wel de belangrijkste schakel is in 
iemands ontwikkeling als docent.’
De app Onze Les is bedacht door jonge academici in op-
dracht van de Nationale DenkTank. Ieder jaar buigen zo’n 
twintig jonge en getalenteerde studenten, net-afgestu-
deerden en promovendi uit diverse disciplines zich over 
een maatschappelijk probleem, waarvoor ze praktische 
oplossingen bedenken. Het thema voor dit jaar, waarvan 
de resultaten begin vorige maand werden gepresen-
teerd, is Het leren van de toekomst. Centrale vraag bij de 
opdracht was: Hoe kunnen we het leren in Nederland zo 
organiseren en faciliteren, dat het talent van de individu-
ele leerling tot bloei komt en dat het leren beter aansluit 
bij de permanent veranderende omgeving? Onze Les 
behoorde tot de tien beste ideeën (waaronder ook De 
BrugklasBonus, De Lerarenbrigade en Docentencoschap, 
zie www.nationale-denktank.nl) die het waard waren om 
verder uit te werken. 

‘Het is eenvoudig, het kost weinig tijd, en je 
leert heel snel of jouw  uitleg overkomt.’ De 

Amsterdamse docent natuurkunde Loran de 
Vries is positief over de app Onze Les waarmee 

leerlingen met hun smartphone docenten kunnen 
beoordelen. Het is een van de tien oplossingen 
van de Nationale DenkTank voor het thema Het 

leren van de toekomst.

VEILIG
Een van de bedenkers van de app is Jonas Voorzanger 
(24), net in het bezit van een master natuurkunde. Tijdens 
zijn studie was hij een jaar collega van De Vries op het 
Amsterdam Lyceum. ‘We hebben in de voorbereiding 
honderden mensen gesproken, leraren, leerlingen, 
schoolleiders, over wat zij zagen als de grootste verbe-
terpunten voor het onderwijs. Als een van de problemen 
kwam het gebrek aan het geven of krijgen van feedback 
aan de orde. Vooral leerlingen klaagden daarover. Het zijn 
weliswaar geen didactische experts, maar wel dagelijks 
het lijdend voorwerp. Het lijkt me dat ze wel een oordeel 
kunnen geven over de docenten, waarvan ze er gemid-
deld zo’n vijftien per week aan zich voorbij zien trekken. 

voortgezet onderwijs

‘

Feedback leerlingen  
 voor docenten via 
laagdrempelige app
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Daarbij versterkt het ook hun betrokkenheid en motivatie.’ 
Vooral vmbo’ers verbaasden Voorzanger door hun inzicht 
en zelfrefl ectie. ‘Bij een docent kwam naar voren dat hij 
duidelijker moest uitleggen. Stond er een meisje op, met 
wie hij de week daarvoor nog een fl inke aanvaring had 
gehad. “Hij is niet het probleem”, zei ze, “wij zijn zelf het 
probleem. Wij zijn bij hem altijd veel drukker dan bij 
andere docenten.”’
Hamvraag voor Voorzanger en zijn collega’s was hoe om te 
gaan met de niet altijd reële uitingen van puberende jon-
geren. ‘Daarom hebben we goed opgelet hoe die feedback 

op een veilige, en vooral positieve manier kon worden 
gegeven, zodat het niet zou uitlopen op het bashen van le-
raren. De omschrijving is dan bijvoorbeeld dat een docent 
zijn leerlingen moet laten uitpraten.’ 

OPBOUWEND
Aanvankelijk gebruikten de onderzoekers een lijst van 
het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) met tien 
kernpunten waaraan een docent moet voldoen, maar dat 
was niet algemeen toepasbaar. ‘Uit de testen die we de 
afgelopen periode op scholen uitvoerden, ’bleek dat een 
vmbo-leerling uit de onderbouw soms andere dingen be-
langrijker vindt dan een gymnasiast uit de bovenbouw. Op 
het vmbo telden naast respect hebben voor leerlingen ook 
gevoel voor humor hebben, vrolijk zijn en persoonlijke 
hygiëne mee. Dat laatste hebben we naar de app vertaald 
als: een docent moet goed verzorgd zijn. Kiezen veel 
leerlingen daarvoor, dan kan een docent naar aanleiding 
daarvan het gesprek aangaan met een klas. Ja, dan zou 
hij wel eens te horen kunnen krijgen dat hij wat vaker zijn 
tanden moet poetsen. Maar voor het merendeel gaat het 
om zaken als concreter zijn en beter uitleggen.’ 
Voorzanger benadrukt dat het niet de bedoeling is dat 
de schoolleiding de informatie voor eigen gebruik gaat 

aanwenden. ‘Daar is deze app niet voor bedoeld. Het blijft 
een opbouwend onderonsje met de klas. Maar docenten 
kunnen de positieve resultaten natuurlijk wel inbrengen 
tijdens beoordelingsgesprekken. Daarom is het verstandig 
als leerlingen net zoveel inbreng hebben in de inhoud van 
de app. Je geeft ze dan ook het gevoel dat je naar hen luistert 
en hun mening respecteert.’

FINETUNEN
‘Op veel scholen moeten leerlingen tegenwoordig vragen-
lijsten invullen, waarvan de resultaten gebruikt worden bij 

beoordelingsgesprekken. Leerlingen krijgen daar zelf niets 
van mee, en juist die terugkoppeling  vind ik het sterke aan 
deze app’, zegt De Vries. ‘Toen ik werd gevraagd is de app 
uitgetest in 5vwo. Een klas, die ik net de dag ervoor een 
toets had teruggegeven. Het gemiddelde was een 6, maar 
er waren ook leerlingen met een 3 en een 4. Dus ja, dat was 
even spannend, terwijl ik mijn klassen toch regelmatig via 
een Google-formulierenapp vraag of de lesstof gelezen en 
begrepen is.’ De Vries vindt het een minpuntje dat de app 
docenten alleen op algemene kwaliteiten scant. ‘Als dat 
goed zit, wil je ook kunnen fi netunen op het inhoudelijke 
lesgeven.’ Hij vindt het een handig middel om even te kijken 
hoe de vlag erbij hangt. ‘Het is eenvoudig, laagdrempelig, 
het kost weinig tijd, en je leert heel snel of jouw uitleg over-
komt. Ik vrees alleen dat er een cultuuromslag nodig is. Juist 
degenen die de feedback kunnen gebruiken vinden het eng, 
omdat ze zich kwetsbaar moeten opstellen. Maar ja, als je 
de kritiek vreest, of bang bent zo je autoriteit kwijt te raken, 
dan is er vaak meer aan de hand. Zie het als een opening 
van het gesprek met de klas of een individuele leerling.’ 

De Stichting LeerKracht is enthousiast over Onze Les en 
gaat vanaf februari op ruim honderd scholen met de app 
aan de slag.

Tekst: Auteur  Illustraties: Esther van den Bergvoortgezet onderwijs



Van denken naar doen:
FRIS, GROEN!DUURZAAM, 

• betere leerp
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• een groene 
leeromgeving

Aan de slag m
et het thema

certif icaat 

Milieu en Nat
uur voor:

bezoek www.gezondeschool.nl
voor meer informatie

GGD15.007 themacertificaat milieu-SJ.indd   1 20-08-15   15:11

BELASTINGSERVICE

helpt jou

belastingaangifte doen?

maak je afspraak
voor de belastingzittingen in maart 2016

via tel: 030 751 1001 of online via 
www.cnv.nl/belastingservice

UITNODIGING

CONGRES WERK & ZORG

Je baan is steeds drukker en 
je moeder wordt steeds ou-
der. Deadlines op je werk en 
een depressieve puber thuis. 
Je zwangerschapsverlof loopt 
af, hoeveel blijf je werken? De 
combinatie van werk en zorg 
vraagt veel van mensen. Hoe 
ga je daarmee om?
CNV houdt een congres met 
als thema ‘werken en zorgen’. 
Op dit congres worden prak-
tische methoden gepresen-
teerd om werken en zorgen 
beter te combineren. Deelne-
mers krijgen de mogelijkheid 
om obstakels én oplossingen 
naar voren te brengen.  
De inbreng van deelnemers 
wordt door CNV gebruikt om 
rechtstreeks invloed uit te oe-
fenen op het landelijke beleid 
over werk en zorg. 

WANNEER?
Woensdag 17 februari 2016 

13.00 - 18.00 uur

WAAR?
Tivoli Vredenburg, Utrecht 

(naast Centraal Station)

VOOR WIE?
Iedereen die werken en zorgen 
combineert. Of het nou is voor 
ouders, kinderen of zieke buren. 

WAT GAAN WE DOEN?
In verschillende workshops gaan 
we in op de volgende thema’s:
• Welke regelingen bestaan er 

voor mij? (Ouderschapsverlof, 
zorgverlof, etc.)

• Hoe ga ik het gesprek met 
mijn werkgever/opdrachtgever 
aan? 

• Hoe voorkom ik werkstress?
• Wat heb ik nodig voor een 

betere balans tussen werk en 
privé?

Deelname is gratis. Voor het volledige 
programma en aanmelding, zie 
www.cnv.nl/werkenzorg

CNVD-1115-Congres werk & zorg advertentie Schooljournaal-kwart.indd   1 26-11-15   13:17
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Helmy van Dooren

Smoesjes 
‘Maar dat stond nét nog niet op het bord’, durft Julian 
te beweren als ik hem vraag waarom hij de verkeerde 
rekenopdracht aan het maken is. Daar, op dat bord in 
onze groep, kan de klas alle weken van dit schooljaar 
zien welke opdrachten ze moeten maken. Bovendien 
kunnen ze het ook nog horen, omdat ik het dagpro-
gramma ‘s morgens ook nog eens mondeling doorneem.  
Dus als Julian meent dat hij niet kon weten wat te doen, 
dan is dat een smoes. Een hele vette. 
Het valt me wel meer op dat leerlingen steeds vaker 
met smoezen op de proppen komen. Zoals de kinderen 
die elke morgen thuis vergeten te plassen en dan dus 
op school meteen dringend moeten. Als ik dan vraag of 
ze thuis niet geweest zijn, krijg ik steeds weer te horen: 
‘We hadden geen tijd vanmorgen.’ Toen ik deze uitvlucht 
voor het eerst hoorde zag ik in gedachten een paar arme 
schapen voor me, die iedere dag vanaf het moment dat 
ze uit bed komen het hele huis doorgejaagd worden om 
op tijd op school te kunnen zijn. ‘Was ik even vergeten’, 

willen kinderen nog wel eens zeggen als ze iets doen 
wat niet mag. Al geven ze nooit bewust het moment 
aan dat ze zich de regels weer wél herinneren. Ook van 
ouders hoor ik dat ze hun kinderen regelmatig betrap-
pen op smoesjes, bijvoorbeeld bij het overhoren van 
huiswerk. Als zoon- of dochterlief dan een fout 
antwoord geeft, dan zegt hij of zij doodleuk: ‘Oh, maar 
dat is ook goed.’ 
Tja, misschien geven wij als volwassenen wel het 
verkeerde voorbeeld. Er zijn bijvoorbeeld volwassenen 
die kinderen aanleren dat je een ander gerust expres 
een pets mag verkopen, als je daarna maar een hand 
geeft en sorry zegt. Dat vind ik ook een uitvlucht. In mijn 
beleving bied je alleen je excuses aan als je iets per 
ongeluk doet. Een ander voorbeeld waarbij het misgaat: 
kinderen laten beloven dat ze iets nóóit meer zullen 
doen. Lijkt me in de meeste gevallen volstrekt onrea-
listisch. Een kind kan toch niet serieus beloven dat hij 
nooit meer ruzie gaat maken? Andere volwassenen – ik 
denk ineens sterk aan politici – maken er eveneens een 
gewoonte van om zich uit netelige situaties te draaien. 
‘Ik ben er mee bezig’, ‘Ik zal het noteren’, of ‘Daar kom 
ik later op terug.’ Dergelijke frasen blijken achteraf vaak 
gewoon vette smoezen.   
Dus wanneer gaan we als volwassenen zelf het goede 
voorbeeld te geven? Of heeft iemand daar een goede 
smoes voor?

Wanneer gaan we als volwassenen zelf 
het goede voorbeeld te geven door geen 
smoezen te verkopen?
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Helmy van 
Dooren

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

Korenaar in Helmond



30

berichten

Pesten komt in elke beroepsgroep voor, dus ook in het 
onderwijs en in de hulp- en dienstverlening. Reden voor 
de Stichtingen Pesten op de Werkvloer en Stop Pesten 
Nu aan die categorieën speciale themaworkshops te 
wijden tijdens het congres Pesten op de werkvloer op 
vrijdag 29 januari in Haarlem. De bijeenkomst die duurt 
van 10 tot 16 uur, is bedoeld om verdere bewustwording 
te creëren en handvatten aan te reiken hoe hiermee 
om te gaan, wanneer het u of een van uw collega’s 
treft. Er zijn tijdens het congres naast een inspirerend 
plenair programma (met deelname van onder andere 
het College voor de Rechten van de Mens en BING, het 
Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten) diverse 
andere workshops. Deelnemers komen op deze dag 
alles te weten over de feiten, de cijfers, de voorbeelden, 
de oorzaken en de gevolgen van pesten. Maar ook 
hoe organisaties zich wapenen tegen pesten en wat 
de invloed is van de bedrijfscultuur op pestgedrag? 
Deelname aan het congres kost € 25,-. Opgeven via: 
www.congrespestenopdewerkvloer.nl.

Congres over pesten op de werkvloer

In gesprek met 
docenten beroeps
gerichte leer wegen 
vmbo
Veranderingen in het vmbo vormen voor de 
Sectorgroep Voortgezet Onderwijs aanleiding 
voor een themamiddag op donderdag 11 februari 
voor docenten en oop’ers met onderwijstaken 
in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. 
Per 1 augustus 2016 worden de nieuwe profielen 
ingevoerd. Daarmee verandert de organisatie 
van scholen en het onderwijs voor de leerlin-
gen. Dat heeft gevolgen voor de medewerkers 
in de scholen. Hoe zit het bijvoorbeeld met de 
bevoegdheden voor nieuwe vakken? Welke 
professionalisering is nodig? Tegelijkertijd 
krijgt het vmbo de komende jaren ook te maken 
met krimp. Wat voor gevolgen heeft dat voor 
de scholen en het personeel? In politiek Den 
Haag zijn deze thema’s onderwerp van gesprek 
tussen politici. Wij willen graag van ú horen wat 
de gevolgen zijn voor mensen op de werkvloer. 
Wat betekenen alle veranderingen voor u? Waar 
loopt u tegenaan? Waar droomt u van? Waar ligt 
uw zorg? Waaraan heeft u behoefte? Uw verhaal 
staat op de themamiddag centraal. Zijn er zaken 
die u wilt delen, of waarvan u vindt dat CNV 
Onderwijs daarvan op de hoogte moet zijn, meldt 
u dan aan via voortgezetonderwijs@cnv.nl. 

Leidinggevenden in het basis-, voortgezet- of speciaal 
onderwijs, zoals (adjunct)directeuren, teamleiders en 
locatieleiders, zijn van harte welkom in het gratis toeganke-
lijke Proeflokaal van CNV Connectief Academie op woensdag 
9 maart van 15 tot 18 uur in het CNV-gebouw, Tiberdreef 4 
in Utrecht. Ook niet-leden zijn welkom. Op het programma 
staat een plenaire lezing over de WWZ: waar liggen kansen? 
Verder een keuze uit twee workshops: Cao, word ik er 
blij van? en Werkdruk en werkplezier. verder omvat het 
programma ook een interactief netwerkdeel. Ook het 

culinaire proeven wordt niet vergeten! Kijk voor 
meer informatie en aanmelden op: www.cnvo.nl/

proeflokaalleidinggevenden. Mail voor vragen 
naar infoacademie@cnv.nl of bel  

met 030 751 17 47.

Proeflokaal voor 
leidinggevenden
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste, nieuwe campinginspecteurs om 
het huidige team van ACSI-inspecteurs te versterken. Ieder jaar gaan 
ruim 300 inspecteurs op pad om de ACSI-campinginformatie
up-to-date te houden. 

Campinginspecteur worden?

                    Hobby voor u? 

Voor meer informatie neem contact met ons op via 
freelance@acsi.eu of bel 0488-470432

www.ACSI.eu/inspecteurs

Een ACSI-inspecteur…
•   is een enthousiaste en kritische kampeerder
•   is accuraat
•   beschikt over commercieel talent
•   gaat in de periode mei t/m augustus op  vakantie 
  naar een nader overeen te komen inspectiegebied
•   beheerst één of meer vreemde talen
•   is niet ouder dan 60 jaar

15_074_01__adv-werven-inspecteurs-Schooljournaal.indd   2 15-12-2015   13:01:32
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Op je vijftiende een opleiding kiezen is 
pittig. Ga je voor je passie of voor een rich-
ting waar baangaranties in zijn? Sommige 
leerlingen kiezen een opleiding omdat de 
motivatie vanuit huis komt. Ze hebben al 
een huisdier waar ze veel mee bezig zijn, 
ze hebben een bijbaantje bij het (hoveniers)
bedrijf van een familielid of ze zijn bewust 
bezig met het effect van voeding en sporten 
op het lichaam. Voor deze leerlingen is het 
al duidelijk hoe de opleiding en stage eruit 
gaan zien. Zij weten waarvoor ze het doen. 
Het geweldige van hen is dat je ze weinig 
zult horen klagen als het gaat om een 
stage. Wetende dat ze, vooral in de winter, 
in het donker moeten opstaan, vroeg naar 
hun stage moeten en de hele dag bezig 
zullen zijn met het tillen van zware spullen 
of het reinigen van vieze hokken. Tijdens 
een stagebezoek kun je zien dat ze de 
‘droge’ stof van school kunnen toepassen 
in hun werk en vanuit daar de honger naar 
meer theorie komt. Je ziet ze voor je ogen 
groeien en hun eigen pad uitstippelen. 
Zouden ze de theorie ook kunnen verwer-
ven zonder acht uur aanwezigheid in de 
schoolbanken, dan zou ik ze nóg gemoti-
veerder zien in de les.

Weten wat 
je wilt

Tanja Vogels
is docent Loopbaan 
& Burgerschap en 

ict op Aoc Helicon in 
Nijmegen. 

column

Groen onderwijs
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fi lmfestival Rotterdam
Jongere kijkers in contact 
brengen met onafhanke-
lijke cinema. Dat is het 
achterliggende idee van het 
International Film Festival 
Rotterdam (IFFR) (van 27 
januari tot en met 7 febru-
ari) voor de doordeweekse 
schoolvoorstellingen voor 
het primair en voortgezet 
onderwijs. Voor basisscho-
len gaat het om groep 6 
t/m 8, voor wie de gratis 
voorstellingen aansluiten bij de kerndoelen kunstzinnige 
oriëntatie primair onderwijs. 
Voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs organiseert 
IFFR elke dag vertoningen die aansluiten bij de vakken CKV, 
Engels, Frans, Duits en Nederlands. Voor de onderbouw is er 
een apart programma met een verzameling korte fi lms. De 
voorstelling wordt ingeleid en achteraf is er ruimte voor een 
vraaggesprek met de fi lmmaker of een professional (indien 
aanwezig). Een schoolvoorstelling kost € 4,- per leerling.
Scholen die geïnteresseerd zijn kunnen een aanmeldformu-
lier aanvragen via education@iffr.com. 

Bijeenkomst CAOP 
over vakmanschap en 
grenzen werkveld
Balanceren tussen regels en ruimte. Verzakelijking en 
rendementsdenken in de zorg, het onderwijs en bij de 
overheid: veel regels, minder vrijheid en weinig ruimte 
voor maatwerk. Hoe krijgt de professional in de publieke 
sector weer ruimte voor zijn vakmanschap? Waar liggen 
de professionele verantwoordelijkheden en hoe zorgen we 
daadwerkelijk voor meer kwaliteit in de dienstverlening? 
U bent niet de enige die balanceert tussen regels en (pro-
fessionele) ruimte. Gelukkig betekent dat ook dat er al 
veel goede oplossingen zijn bedacht. Reden voor het CAOP 
voor het beleggen van de gratis bijeenkomst Vakmanschap 
over de grenzen van uw werkveld op donderdag 4 februari 
van 15.30 tot 19.30 uur in het Muntgebouw, Leidseweg 90 
in Utrecht. Voor vragen en aanmelden: congresbureau@
caop.nl of 070 376 58 18.
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vereniging

leraren, schoolleiders en teamleiders 
in het VO: De school als professionele 
leergemeenschap. Info/aanmelden: net-
werkbrabant@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
19-1-2016.

:SPECIAAL + voortgezet 
ONDERWIJS 
Woensdag 20 januari, 16.30 uur (inloop), 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Speciaal onderwijs en voortgezet on-
derwijs in gesprek met de onderwijsin-
spectie. Praat mee over het beoordelen 
van onderwijskwaliteit. Een bijeenkomst 
voor docenten, onderwijsmedewerkers 
en schoolleiders over het nieuwe waar-
deringskader. Info/aanmelden: inspec-
tie@cnv.nl o.v.v. 20-1-2016 SO en VO.

NETWERK LIMBURG
Donderdag 28 januari, 16.30 uur (inloop), 
Terra Nigra, Praktijkonderwijs, Terra 
Nigrastraat 5, Maastricht. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit de workshops: Wat u moet 
weten over taakbeleid PO en onder-
wijstijd VO; Is uw leerling een beeld-
denker?; Dyscalculie een rekenstoornis 
bij leerlingen; Registerleraar, laat 
zien wat je waard bent; Zo zit dat met 
uw pensioen; OOP: Op scholen is het 
onderwijsonder steunend personeel net 
zo onmisbaar als de leraren. Info/aan-
melden:  netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 28-1-2016.

VOOR ALLE LEDEN
Woensdag 27 januari, 16.30 uur (inloop), 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Bijeenkomst voor alle leden over: Ons 
Onderwijs 2032: praat mee in de natio-
nale curriculum discussie. Info/aanmel-

den: netwerkbijeenkomst@cnv.nl o.v.v. 
Onderwijs 2032.

LAG BRABANT-ZEELAND/
NETWERK BRABANT
Woensdag 24 februari, 16-20.30 uur, 
cultureel centrum Den Herd, Emmap-
lein 4, Bladel, informatieve bijeenkomst 
voor leden en niet-leden in PO en VO 
in de regio Bladel. Voorafgaand aan de 
bijeenkomst worden schoolbezoeken 
afgelegd in de regio. Keuze uit de work-
shops: Taakbeleid/ontslagbeleid cao PO; 
Moeilijk gedrag, nou en?!; Pensioenen; 
Loopbaankansen. Aanmelden voor 21 
februari via netwerkbrabant@cnv.nl.  

INVALLERS
Regio Zuid
Woensdag 3 februari, 17 uur (inloop 
16.30 uur) De Bonckert, Stationsweg 40A 
Boxmeer. Netwerkbijeenkomst, inclusief 
broodje. Workshop: Klassenmanage-
ment: theorie, ervaring en toepassing.
Info/aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. invallers 03-02-2016. 

Regio West
Woensdag 3 februari, 17 uur (inloop 
16.30 uur) Wijkcentrum Mare Nostrum, 
Arubastraat 2, Alkmaar, Netwerkbijeen-
komst, inclusief broodje. Workshops: 
Kennisnet en ict-trends; Passend 
onderwijs; Registerleraar. Info/aanmel-
den: netwerknoordholland@cnv.nl o.v.v. 
invallers 03-02-2016. 

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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GEPENSIONEERDEN
Rayon Noordoost Brabant
Donderdag 21 januari, 13 uur (inloop), De 
Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. Jaar-
vergadering. Lezing door ir. E. de Groot 
over Waterschappen en Waterbeheer Aa 
en de Maas. Info: G. Verbruggen, 0485 45 
14 82, verbrug@home.nl.

Rayon Groningen
Dinsdag 19 januari, 14 uur Immanuelkerk, 
Overwinningsplein, Groningen. Informele 
nieuwjaarsbijeenkomst met de senioren 
van voorheen Publieke Zaak Groningen. 
Spreker is Jaap Dijkema (PZ) over actuele 
zaken. Informatie: Bé Bultena, 050 301 45 
26, bebultena@hotmail.nl.

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 16 maart (Zwolle) en 
woensdag 20 april (’s Hertogen
bosch), organiseert het sector-
groepsbestuur Primair Onderwijs 
een themadag met masterclasses. 
Wat hebben onze leerlingen nu no-
dig om goed in onze maatschappij 
te kunnen functioneren? En wat 
betekent dat voor onze collega’s? 
Voor leden van CNV Onderwijs is 
deze dag gratis, niet-leden betalen 
€ 195,-. Neem je als lid een niet-
lid mee als introducé, dan betaalt 
deze € 95,- . Nadere info volgt 
nog, voor vragen: primaironder-
wijs@cnv.nl. 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dinsdag 19 januari, 15.30 uur (inloop), 
Olympia, Christiaan Huygenscollege, Bo-
tenlaan 38 (toegang via Sportpark Strijp, 
Rijstenweg), Eindhoven. Bijeenkomst voor 



Stichting Vriendschapsbanden Nederland-Suriname organiseert: 

DRIE SURINAMEREIZEN voor DOCENTEN 
Van 9-23 juli, van 16-30 juli en van 23 juli-6 augustus 2016

Na het succes van onze docentenreizen in 2015, organiseert 
Stichting Vriendschapsbanden Nederland Suriname in 
2016 opnieuw drie Suriname-reizen voor docenten, tegen 
gereduceerd tarief van €2250,-. Inbegrepen bij deze prijs:

√ Vliegreis Amsterdam – Paramaribo v.v. 
√  Verblijf o.a. in hotel ECO-RESORT (www.ecoresort.com) 

met ontbijt, maaltijden
√  Alle excursies, o.a. stadstour, scholenbezoek, plantages 

Commewijne (o.l.v. Cynthia McLeod),  Jodensavanne 
(idem), 2-daagse Marowijne tour, bezoek Parlement 

√  Een 3-daags verblijf (all-in) in het Surinaamse binnenland 
(www.anaulanatureresort.com) 

Stichting VNS wil de banden tussen Nederland en Suriname 
versterken en het inzicht in de culturele, maatschappelijke en 
staatkundige ontwikkelingen in Suriname verdiepen. VNS is 
een ANBI-instelling. VNS investeert in sociale en educatieve 
projecten in Suriname.

Deze 14-daagse reis is een gevarieerde kennismaking 
met Suriname: het binnenland en zijn bevolking, het 

tropisch regenwoud, de geschiedenis (koloniaal verleden, 
politiek), zijn etnische verscheidenheid, de bijzondere 
architectuur en de vele verschillende talen (Nederlands 
is de officiële taal). Voorafgaand aan het vertrek is er een 
kennismakingsbijeenkomst.  

Meer informatie op onze website:
www.stichting-vns.nl 
of mail naar: secretariaat@stichting-vns.nl Tel.: 0620187759 
(Henk Hendriks). 
Aanmelding via de website. 

Het bestuur van VNS:
Roy Ho Ten Soeng, voorzitter (oud-burgemeester Venhuizen/
Medemblik)  
Henk Hendriks, secretaris (oud-journalist Wereldomroep)
Hans Ramdhanie, penningmeester (AA-Accountant)
Elvira Sweet, (ex-gedeputeerde Noord Holland)

Agrarisch onderwijs heet vanaf nu groen onder-
wijs en verhuist van het ministerie van Econo-
mische Zaken naar Onderwijs. De bezuiniging 
die op EZ stond ingeboekt voor € 28 miljoen, 

waardoor agrarische opleidingen minder te besteden 
hebben dan andere mbo-opleidingen, is daarmee nog 
niet ongedaan gemaakt. Een amendement en een motie 
van SGP en CDA voor meer budget voor groen onderwijs 
werd begin december wel gesteund door andere oppo-
sitiepartijen, maar niet door VVD en PvdA. Vlak voordat 
deze ontwikkelingen plaatsvonden, hield de stuurgroep 
Agrarisch Onderwijs (nu Groen onderwijs geheten) van 
CNV Onderwijs half november haar jaarvergadering. 
Daar stond de inhoud van het onderwijs centraal. In 
schooljaar 2016/2017 moeten er keuzes gemaakt worden 

in de profielen in het vmbo en wordt de Herziene Kwa-
lificatie Structuur in het mbo een feit. Edith Diepeveen, 
beleidsadviseur vmbo bij de AOC Raad, praatte de leden 
van CNV Onderwijs bij over de veranderingen. Wat is 
verplicht en wat kan er in het keuzedeel? Ze stipte vier 
profielmodules aan: groene productie, tussen productie 
en verkoop, vergroening stedelijke omgeving en groene 
vormgeving en verkoop. Duidelijk werd het grote belang 
van aansluiting bij wat er speelt in de regio, bij het 
beroepenveld en bij vervolgopleidingen. Na de discussie 
gingen de leden naar de Faculteit voor Diergeneeskun-
de in Utrecht, waar ze rondgeleid werden door twee 
vierdejaars studenten. De volgende jaarvergadering van 
de stuurgroep Groen onderwijs vindt plaats op 1 april, 
samen met de Sectorraad Mbo. 

Groen onderwijs buigt zich 
over toekomst

Advertentie

33



34

primair onderwijs

De nieren horen hier en de blaas daar.’ Elias 
(9) puzzelt de plastic organen terug in het 
torsomodel. Klasgenootje Floor (10) houdt 
een van de stukken omhoog. ‘Ik wist niet dat 

het hart er zo uitzag, ik dacht dat het echt een hartvorm 
had’, zegt ze verbaasd. ‘Linkerhand op de alvleesklier!’ 
En ‘rechtervoet op de dunne darm!’, klinkt er vanuit 
de gang, waar een paar andere kinderen een potje 
‘orgaantwister’ speelt. Groep 7/8 van basisschool De 
KinderCampus in Hilversum leert vandaag alles over 
wat er in hun lijf zit en hoe het werkt. Een doorsnee bio-
logieles, zou je zeggen, ware het niet dat het onderwerp 
vandaag uitgebreid wordt met een ander gesprek: over 
orgaandonatie. Leerkracht Jacqueline Leferink intro-
duceert dit onderwerp in de klas door een filmpje van 
een beroemde rugbyspeler. ‘Deze meneer kan sporten 
door een nierdonatie. Weet iemand wat dat betekent: 
donor zijn?’ Een paar vingers gaan de lucht in. ‘Dat de 
dokter zeker weet dat je dood bent en dat dan een van 
je organen naar iemand gaat die het nodig heeft’, zegt 
Lotte (11). De eerste ‘getvers’ volgen op haar uitleg.

BESPREEKBAAR MAKEN
De interactieve lesmodule DonorDenkers is mede 
ontstaan door het advies van Marion Siebelink, pro-
grammamanager in het UMC Groningen Transplantatie 
Centrum. Siebelink promoveerde op Het kind als do-
nor; een multidisciplinaire aanpak. Volgens dit onder-
zoek kunnen kinderen goed aangeven waarom ze wel 

Hoe weten ze dat ik écht dood ben? Wat is hersendood? 
Kan ik mijn organen en weefsels ook doneren als ik nog 

leef? Het zijn bijzondere vragen die worden besproken in 
groep 7/8 van basisschool De KinderCampus in Hilversum, 

tijdens de lesmodule DonorDenkers. Lastige onderwerpen, 
maar ook onvermijdelijke, aldus de initiatiefnemers. 

Lessen over orgaandonatie op de basisschool

‘ Iets dat eng of lastig is, is   
   geen reden om het niet  
 te bespreken’

of geen donor willen zijn. Inmiddels is het programma 
vijf jaar bezig, heeft het verscheidene prijzen gewonnen 
en is het lespakket meer dan 100.000 keer via internet 
bezocht. ‘Het doel van de lessen is om het onderwerp 
vooral bespreekbaar te maken bij de kinderen thuis. Als 
er werkelijk iets gebeurt met een kind, dan is het fijn 
als ouders op de hoogte zijn van zijn of haar wensen. 
Dat kan helpen in het maken van een goede keuze op 
zo’n onverwacht verdrietig moment.’ Vanaf twaalf jaar 
mogen kinderen zich registreren in het Donorregister. 
Ouders mogen de keuze van hun kind weerleggen als 
het donor wil worden tegen hun wil in, maar andersom 
mag een “nee” van een kind niet overruled worden. 
Siebelink: ‘We geven de kinderen een stem door ze 
te informeren. Er was weinig gepaste informatie be-
schikbaar en kinderen hebben hier wel behoefte aan. 
Daarom zijn we DonorDenkers gestart.’ 

SUBTIEL 
Niet alle kinderen uit de klas van de KinderCampus 
vinden de les van DonorDenkers fijn. ‘Juf, ik word een 
beetje misselijk van dat hele donorgebeuren’, klinkt er 
in het kringgesprek.’ Een andere jongen moet huilen, 
omdat het onderwerp doodgaan hem doet denken aan 
zijn net overleden poes. Maar de meeste leerlingen 
reageren geïnteresseerd en zijn vooral nieuwsgierig. 
Leferink: ‘Onze school integreert gevoelige onder-
werpen als deze in thema’s die al worden behandeld, 
zoals nu in het schoolbrede thema Zorg voor elkaar. 

‘
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Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Mariska de Grootprimair onderwijs

Hierbij past de biologieles over organen. Zo proberen 
we donorschap op een subtiele manier bespreekbaar 
te maken. Anders valt het kinderen nogal rauw op hun 
dak.’ De leerlingen vragen Leferink het hemd van haar 
lijf. ‘Kun je ook zeggen dat je het niet wilt?’ en ‘Kun 
je ook orgaandonor zijn en daarna toch gecremeerd 
worden?’ en ‘Krijg je dan bijvoorbeeld soms ook twee 
verschillende kleuren ogen?’ 

ENG
‘Het is een lastig onderwerp, maar ook onvermijdelijk,’ 
vindt Siebelink. ‘Iets dat eng of lastig is, is geen reden 
om het niet te bespreken.’ En hoe is dat bij de ouders? 
‘Ruim 70 procent ondersteunt het idee dat kinderen op 
school les krijgen over donorschap. De rest van de ou-
ders had bij het onderzoek geen mening of was tegen. 
Die willen het bijvoorbeeld liever uit de klas houden 
en alleen thuis bespreken.’ De moeder van Maudi (10), 
hoort bij de meerderheid: ‘Ik vind het heel goed dat 
kinderen al op een jonge leeftijd voorlichting krijgen 
over dat ze donor kunnen worden. Ook is het goed dat 
ze leren dat ze het misschien zelf nodig hebben, want 
in zo’n geval wil je ook graag dat een ander een orgaan 
beschikbaar stelt.’ 

TWEE NIEREN
Koen (10) zit ondertussen druk te wiebelen op zijn stoel, 
met zijn vinger in de lucht. ‘Mijn vader heeft een nieuwe 
nier gekregen van mijn opa’, vertelt hij. ‘Maar is je opa 

dan nu dood?’, vraagt een klasgenoot. ‘Nee, want je hebt 
twee nieren en je hebt er maar eentje nodig!’ Ook Floortje 
(11) kent een jongen die een nier nodig heeft. ‘Als hij niet 
op tijd een nieuwe krijgt, dan sterft hij.’ 
Volgens Siebelink speelt het onderwerp vaak al bij kinde-
ren, ook als ze er niet persoonlijk mee in aanraking komen. 
‘Ze vragen ernaar, zoeken ernaar op internet en houden er 
spreekbeurten over.’ Maar voor veel kinderen is het ook nog 
een heel nieuw onderwerp, aldus Leferink. ‘Ze weten vaak 
niet dat ook zij donor kunnen zijn.’ 

MEER DONOREN?
Is het haar doel om meer kinderen donor te laten worden? 
Leferink: ‘Ik ben zelf donor, maar het is echt niet mijn 
bedoeling om kinderen om te praten het ook te worden. Ik 
informeer ze alleen, zodat ze met hun ouders, en later zelf, 
een goede beslissing kunnen nemen gebaseerd op kennis 
van het onderwerp.’ En ook Siebelink benadrukt nog eens 
dat het gaat om neutraal onderwijs: ‘Ik hoor liever een 
goede nee, op basis van wat de kinderen hebben geleerd, 
dan een slechte ja omdat ze het niet begrijpen.’ De les is af-
gelopen,  de kinderen trekken hun jas aan. Linde (11) heeft 
besloten geen donor te worden, vertelt ze aan haar leer-
kracht. ‘Niet omdat ik het eng vind, maar ik wil toch graag 
mijn hele lichaam houden als ik dood ben, dat vind ik ook 
prettiger voor mijn ouders. Het is fijn dat je mag kiezen.’ 

Kijk voor meer informatie en de gratis lesmodule op Do-
norDenkers.nl.

Ruim 70 procent van de ouders ondersteunt het idee dat kinderen op school les krijgen 
over donorschap.



Het kan zijn dat de vraag ‘basismodel of overlegmodel?’ ook 
dit jaar weer wordt voorgelegd aan de MR en het team. Maar 
nu zijn jullie geïnformeerd en voorbereid. In een teambij-
eenkomst onder leiding van een trainer van CNV Connectief 
Academie bespreken we wat het basis- en overlegmodel 
precies inhouden. Hoe zit het met taakbeleid? Welke gevolgen 
zijn er voor het aantal lesgevende taken, de opslagfactor en 
de niet-lesgevende taken? Hoe zorg je dat het overlegmodel 
goed wordt ingevoerd als je daarvoor kiest? Met elkaar onder-
zoeken we welk model past bij jouw school en team.

Praktische informatie
Je volgt de training met het hele team. De training 
wordt op maat bij jou op locatie aangeboden. 
De invulling is afhankelijk van de wensen en 
beschikbare tijd. In een telefonische intake kun 
je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen. 
De trainer stemt de inhoud en de duur van het 
programma daar op af. Neem contact op voor een 
vrijblijvende offerte: aanvraagacademie@cnv.nl of 
bel met 030 751 17 85.

Vorig jaar vond de invoering van de 40-urige werkweek in het primair onderwijs 
plaats. En dat niet alleen. Ook gaf de cao aan dat scholen (als het bestuur en GMR 
dat toestonden) konden kiezen tussen het basismodel en het overlegmodel. Veel 
scholen kozen voor het basismodel. Vaak niet bewust, maar omdat team en MR 
geen tijd hadden om zich te verdiepen in de verschillen.

Basismodel of overlegmodel?
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Wij zoeken een collega die
•  daadkrachtig en inspirerend leiderschap toont;
•  duidelijke visie op onderwijs heeft;
•  een Christelijke levensovertuiging heeft;
•  over uitstekende communicatieve  en sociale 

vaardigheden beschikt;
•  pedagogisch optimisme uitstraalt;
•  anderen verantwoordelijkheid en vertrouwen 

geeft;
•  teamgeest en samenwerkingsbereidheid 

bevordert;
•  proactieve handelt vanuit een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid;
•  het gezicht van de school is;
•  bij voorkeur in het bezit is van een onderwijs-

bevoegdheid;
•  in het bezit van het diploma ‘schoolleider 

primair onderwijs’ of bereid deze opleiding te 
volgen;

•   over managementkwaliteiten beschikt op het 
gebied van financiën, personeel, huisvesting en 
onderwijs.

Wij bieden:
•  een lesvrije weektaak;
•  een betrokken en dynamisch team;
•  duidelijke zorgstructuur;
•  uitdaging in een professionele, zich ontwikke-

lende omgeving;
•  goede bereikbaarheid met o.a. auto en metro;
•  ondersteuning door bovenschools management;
•  salaris conform schaal DB. 

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Inlichtingen kunnen worden   
ingewonnen bij:
Geert Verschoor, alg. directeur-bestuurder, tel. nr. 
06-13578167
Sollicitatiebrief met CV tot uiterlijk 22 januari 
2016 versturen naar:

Vereniging PCBO Albrandswaard
t.a.v. G.A. Verschoor
Postbus 2515
3170 BA Poortugaal
info@vpcbo-albrandswaard.nl
www.vpcbo-albrandswaard.nl

De Vereniging voor PCBO te Albrands-
waard bestaat uit drie basisscholen, die  
facilitair worden ondersteund door het 
bestuurskantoor. 
De scholen van de VPCBO Albrandswaard 
werken samen om eigentijds en kwalitatief 
goed onderwijs te bieden. De VPCBO wil 
eraan werken dat op haar scholen iedere 
leerling en iedere werknemer volop kan-
sen krijgt om het maximale uit zichzelf te 
halen, niet alleen op cognitief gebied, maar 
ook met betrekking tot sociaal-emotione-
le vaardigheden en competenties.
Het motto van de VPCBO Albrandswaard 
is: “Blijvend leren leren”

CBS De Parel 
kenmerkt zich als 
een school waar de 
algehele ontwikkeling 
van kinderen voorop 

staat. Hierbij wordt een balans gezocht 
tussen leerstofgericht en kindgericht 
onderwijs. 
De Parel telt 340 leerlingen en 27 
 medewerkers.
Op de school wordt gewerkt vanuit de 
uitgangspunten van HGW en OGW.

CBS ‘De Parel’ te Poortugaal zoekt met ingang van 1 maart 2016 een 

DIRECTEUR M/V  (WTF 0,8 - 1,0)

voor meer informatie zie voor meer informatie zie 
www.scolix.nl

PCBO Baarn-Soest zoekt

TWEE DIRECTEUREN PO
verbindend - innoverend - deskundig

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

te Vianen zoekt een Seniorleraar basisonderwijs, met de taak 
Intern Begeleider, die de visie van De Voorhof kan delen:

‘De Voorhof wil een school zijn, waar iedereen uniek is, 
waar niemand volmaakt is en waar we samen groot worden.’

De Voorhof is een van de 18 scholen die onderdeel is  
van Stichting Fluenta.  

De functie is ingeschaald in LB met een wtf. 0,6.

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van 
Stichting Fluenta: www.fluenta.nl.

Herkent u zich in het profiel dan wordt u van harte uitgenodigd 
om te solliciteren. 



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 2 23 januari

nr. 3 6 februari

nr. 4 20 februari

nr. 5 12 maart

nr. 6  26 maart

nr. 7 9 april

nr. 8 23 april

nr. 9 21 mei

nr. 10 4 juni

nr. 11 18 juni

nr. 12 2 juli

nr. 13 3 september

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen (uitgezonderd vakantiewoningen), auto’s, boten en 
commerciële activiteiten hoort in deze advertenties niet thuis, 
evenmin als het werven of aan bieden van personeel. Uw korte 
advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de 
redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien Goldberg, Postbus 2510, 
3500 GM Utrecht. Adverteer ders dienen 1 week voorafgaande 
aan de verschijningsdatum € 25,- over te maken op 
IBAN: NL16RABO0301844755, t.n.v. CNV Connectief/Utrecht, 
o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ontvangst wordt 
de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is 
niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden 
vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor 
om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.
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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

Kleine advertenties
Te huur: 
Omgeving Zuidlaren: vrijstaand, sfeervol en verzorgd va-
kantiehuis in grote tuin voor max. 4 personen. Twee slaap-
kamers, eigen terras en parkeerruimte. Vlakbij meer, bos, 
hunebed. Prachtige omgeving, zeer geschikt voor wandelen 
en fi etsen. Schoolvakanties € 395,- p/w. Laagseizoen € 300,- 
(excl.toer.bel.). Bel 050 409 52 82 of mail jvanweringh@
hotmail.com.



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

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

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;  
vertrouwenspersonen 030 751 10 01
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

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
Leo Douwes
06 83 57 38 60
hogeronderwijs@cnv.nl

ONDERWIJS DIENSTVERLENING
Francis Huisman
06 22 33 90 42
onderwijsdienstverlening@cnv.nl 

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

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

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

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

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

 Stuurgroepen 

 Themagroep 

 Sectorgroepsbesturen 



‘Leuk dat mijn collega 
 hiervoor wordt beloond’

Suzan Ligtenbelt (26): 
‘Nee, geen Star Wars, waarschijnlijk een “romcom”’, 
antwoordt Suzan Ligtenbelt op de vraag naar welke 
film ze binnenkort gaat. Haar collega heeft van CNV 
Onderwijs een bioscoopkaartje ontvangen (zie de 
meegeniete kaart in het hart van het blad) voor het 
aanbrengen van Ligtenbelt als nieuw lid. ‘Leuk dat zij 
kan meeprofiteren.’ De onderwijsassistent werkt op 
scholengemeenschap Het Streek in Ede en onder-

steunt docenten bij het vak Dienstverlening en 
Commercie. ‘Ik help vmbo-leerlingen basis- 

en kaderberoepsgericht om als caissière, 
receptionist of in de bediening te 

functioneren.’ 

Foto: Herman Stöver


