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‘Ga op school  gesprek 
aan over minder 
 administratie’

Scheidend voorzitter  
 Krijt trots op 
 zomerscholen

‘Concurrerend  salaris 
niet voldoende om 
 leraren te trekken’
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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.

De stress in het basisonderwijs is heel simpel te verklaren. De 
organisatorische verhoudingen kloppen niet. Het onderwijs-
proces staat los van de samenleving. Er is geen controle vanuit 
het publieke domein. Als we de school onder de loep nemen 
kunnen we constateren dat de leerlingen als vanzelf komen en 
ook als vanzelf met de nodig geachte kennis de school weer 
verlaten. Die kennis ligt opgeslagen in het geheugen en is niet 
te zien. Alleen via een toets is deze te controleren.  Kortom, 
je kunt inspecteren en regelen wat je wilt, het is en blijft bijna 
onmogelijk. Het bestuur behoort alleen maar het beheer te 
hebben over de financiën en de gebouwen, facilitaire zaken 
dus. Het onderwijsproces moet geheel bij de docenten en de 
benodigde onderwijsspecialisten blijven. De inspectie contro-
leert alleen maar of de school voldoet aan de eisen vanuit een 
summiere regelgeving. 

Leo Willemsen, Nieuw-Beijerland

Enigszins verbaasd heb ik de uitlatingen van 
staatssecretaris Dekker aangehoord waarin 
hij leraren oproept om te stoppen met 
overbodige administratie. Het is toch Dekker 
die regelmatig plannen over het onderwijs 
uitstort die juist leiden tot meer adminis-
tratie?  Wat te denken van de kleutertoets? 
De uitspraken van Dekker zijn wat al te 
gemakkelijk. Ook ik ben van mening dat het 
echt minder kan. En, inderdaad, de Inspectie 
stelt niet zo heel veel verplicht op dit gebied, 
maar als je tijdens het inspectiebezoek 
wilt aantonen dat er op school planmatig 
gewerkt wordt, is een groepsplan wel een 
handig hulpmiddel. In plaats van indivi-
duele leraren op te roepen om in opstand 
te komen kan Dekker beter verwijzen 
naar de afspraken in de Regeldrukagenda 
2014-2017 waarin staat dat teams en 
schoolleiding met elkaar in gesprek moeten 
gaan over de ervaren werkdruk en het slim 
omgaan met tijd. Ook de Onderwijsinspectie 
heeft daarin een taak: duidelijke voorlichting 
over wat echt verplicht is. 

Frank Gordijn, HulstIn de 41 jaar die ik als leerkracht in het basisonderwijs werk-
zaam ben geweest, heb ik een enorme toename van de werk-
druk ervaren. Met name vanaf het moment dat de computer zijn 
intrede deed, kwam er steeds meer administratie- en leeswerk 
bij. Inmiddels ben ik vier jaar met pensioen en lees ik, onder 
andere in Schooljournaal, dat de werkdruk onveranderd hoog is, 
evenals het risico op burn-out. CNV Onderwijs, er is in deze dus 
nog heel wat werk aan de winkel! Het steunen van het plan van 
de SP om een verbod in te voeren op klassen van 30 leerlingen 
of meer zou bijvoorbeeld al een stap in de goede richting zijn.  

Phil Schaeken, Sittard

De werkdruk in het primair en voortgezet 
onderwijs is te hoog. Waar in het VO per jaar 
maximaal 750 uur les wordt gegeven, is dat voor 
het PO 930 uur. Het VO kent een opslagfactor 
van 60 tot 75 procent voor lesgebonden taken 
(lesvoorbereiding, nakijken, opruimen, admi-
nistratie, oudergesprekken), in het PO is dat 
35 procent. Het is uiterst frustrerend om bijna 
dagelijks te ervaren dat je werk niet af is, dat 

lesvoorbereiding en administratie bijwerken dan 
maar ’s avonds moet. Laten we in de nieuwe 
cao de maximale lestaak omlaag brengen en de 
opslagfactor fiks omhoog. Lesgeven als basis 
en meer tijd voor voorbereiding en analyse. 
Dat leidt tot minder stress, minder burn-out en 
beter onderwijs.

Arita Dekker, Nieuwe Pekela

Werkdruk (1)

Werkdruk (2) Werkdruk (4)

Werkdruk (3)

Zie voor de problemen rond  
werkdruk het artikel op  

pagina 9-14.
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Maandag 11 januari was een feestelijke dag voor 
de ongeveer 560 vluchtelingenkinderen (basis- en 
voortgezet onderwijs) uit de noodopvang Heumens-
oord bij Nijmegen. Eindelijk konden de met vier 
dubbeldekkers opgehaalde kinderen naar de spe-
ciaal voor hen geopende school in een leegstaand 
gebouw van het Mondial College in de Keizerstad. 

Eerste  
schooldag

Foto: Bert Beelen
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Kijkje nemen in school vluchtelingen 
Heumensoord  

De gemeente Rotterdam trekt miljoenen euro’s 
uit om leraren over te halen zich in de stad te 
vestigen. Het gaat om docenten in vakken als 
Duits, natuurkunde, wiskunde en scheikunde, 
waar vooral in de grote steden een tekort aan 
is. De bonus bedraagt € 5.000,- bij het aangaan 
van een vast dienstverband. Hiervoor roept de 
gemeente Rotterdam een gemeentelijke aan-
vulling op de landelijk afgesproken lerarenlo-
nen in het leven. Van de lezers van De Telegraaf 
vindt driekwart de financiële prikkel geen 
goed plan. Een paar argumenten tegen: het 
probleem verschuift dan van stad naar regio, 
€ 5.000,- is niks, het salaris moet structureel 
hoger, invalleerkrachten moeten vaste contrac-
ten krijgen en ‘als die bonus je enige motivatie 
is, zul je het niet lang volhouden, of het nou in 
de grote stad is of in een dorp.’ 
De Amsterdamse wethouder Eric van der 
Burg liet in Het Parool weten daar ook wel iets 
voor te voelen: ‘Het werk is hier zwaarder, het 
leven duurder. Een docent in Zuidoost moet 
harder werken dan in Bloemendaal.’ Omdat 
de gemeente niet gaat over de salarissen, riep 
hij kabinet, werkgevers en vakbonden op om 
personeel in grote steden extra te belonen. CNV 
Onderwijs is voorstander van extra investerin-
gen in het onderwijs, maar wil wel dat werk-
nemers hetzelfde salaris voor hetzelfde werk 
ontvangen, zodat er geen willekeur ontstaat. 
Bovendien is het maar de vraag of lesgeven op 
een school in Rotterdam zwaarder is of hogere 
eisen stelt dan lesgeven in een combinatiegroep 
3/4/5 in een krimpregio. CdG

In Heumensoord is in twee maanden tijd een school 
opgericht voor de ongeveer 550 vluchtelingenkin-
deren die daar verblijven in de noodopvang. Als je 
wilt weten hoe dat is gegaan en hoe het werkt, kun 
je op maandag 29 februari van 14 tot 17 uur je licht 
opsteken op de Heumensoordschool, Streekweg 21, 
Nijmegen. De bijeenkomst wordt georganiseerd door 
CNV Onderwijs en is gratis toegankelijk voor school-

bestuurders, schoolleiders, onderwijspersoneel, 
gemeentebestuurders en gemeenteambtenaren. 
Twee schoolbestuurders zullen daar hun ervaringen 
delen. Aanwezigen kunnen een kijkje nemen in de 
school en in gesprek gaan met het personeel van de 
school. Aanmelden via netwerkbijeenkomsten@cnv.nl 
o.v.v. Heumensoordschool 29 februari met vermelding 
van je functie. 

Bonus voor leraren Rotterdam

nieuws
Foto: W

ilbert van W
oensel
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Een andere opzet van de eindexamens in vreemde 
talen (liever een Cambridge-certificaat) en het schrap-
pen van schoolplannen en de dubbele administratie. 
Het is maar een deel van de plannen die scholen 
hebben die voor de tweede achtereenvolgende keer 
het predicaat excellent hebben gekregen. Zij mogen 
als beloning meedoen aan het Experiment regelluwe 
scholen van het ministerie van Onderwijs, waarbij 
ze de komende jaren van bijna alle regels mogen 
afwijken. Dat kan als scholen vermoeden dat een 
andere aanpak bijdraagt aan de verbeterde kwaliteit en 
doelmatigheid van het onderwijs. Zo mogen ze bijvoor-
beeld afwijken van het vastgelegde aantal uren dat er 
les gegeven moet worden en zijn ze vrij om verplichte 
vakken in te ruilen voor lessen die ze zelf kiezen. 
Afgelopen maandag werden voor de derde keer door 
staatssecretaris Dekker de bordjes met ‘excellent’ 
overhandigd aan scholen die dit predikaat de komende 
tijd naast de voordeur mogen ophangen. Een aantal 
middelbare scholen die ook mogen experimenteren 
wilde graag af van de rekentoets, maar vingen bot bij 
het ministerie, omdat leerlingen een ononderbroken 
onderwijsloopbaan moeten kunnen volgen en het 
diploma zijn waarde moet behouden. Daar horen een 
verplichte eindtoets in het basisonderwijs en een 
verplichte rekentoets in het voortgezet onderwijs bij. 
De 44 scholen die de experimenten gaan uitvoeren 
krijgen daarvoor zes jaar de tijd, en worden na die 
tijd wellicht ook aan andere scholen ten voorbeeld 
gesteld. De meeste excellente scholen (26) werden 
geteld in Zuid-Holland. In Noord-Brabant werden er 
23 geregistreerd. Noord-Holland bracht 21 scholen in. 
Hekkensluiter was Groningen met één school. PM

Veel schoolgebouwen  
‘zo lek als een mandje’
Een groot aantal schoolpanden is dringend aan vervan-
ging of renovatie toe. Veel schoolgebouwen uit de jaren 
vijftig, zestig zeventig zouden ‘zo lek zijn als een mandje’, 
waarschuwt de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
in het Algemeen Dagblad. Vernieuwing van basis- en 
middelbare scholen zou onder zware druk staan nu de 
bouwkosten door het einde van de crisis stijgen. Duizen-
den scholen blijken aan vervanging toe, maar krijgen geen 
of niet genoeg geld. Slechts zeventig tot tachtig scholen 
per jaar - krap 1 procent - krijgen momenteel een nieuw 
onderkomen, terwijl ruim de helft van alle gebouwen aan 
vervanging toe is. Veel gemeenten hebben echter onvol-
doende rekening gehouden met de eisen die tegenwoordig 
gesteld worden en rekenen nog met bedragen die in de 
jaren tachtig zijn vastgelegd. Daardoor is onvoldoende 
geld opzijgezet voor onderwijshuisvesting. Volgens de 
VNG zijn die bedragen gebaseerd op normen uit 1985 voor 
het ‘neerzetten van een sober, doelmatig schoolgebouw’. 
Nieuwbouwplanen worden steeds vaker renovatieplannen, 
maar ook dan blijkt het budget vaak ontoereikend.  
Volgens D66-Tweede Kamerlid Paul van Meenen hebben 
de opeenvolgende kabinetten Balkenende en Rutte het 
onderwijs verwaarloosd, ook wat betreft huisvesting. 
Volgens Van Meenen zijn de budgetten die gemeenten 
krijgen voor nieuwbouw van scholen structureel te 
laag. Daar kun je volgens hem geen nieuwe school voor 
bouwen. Zijn partij wil ‘dat leerlingen onderwijs krijgen in 
uitstekende schoolgebouwen in plaats van in ongezonde, 
vochtige, verouderde scholen. Dat is goed voor de leerling, 
de docent en de onderwijskwaliteit.’ D66 wil dat renovatie 
een wettelijke basis krijgt, zodat duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is. PM

journaal

•  Er zijn van die zaken waar iedereen verstand van 
heeft. Onderwijs is er één van. Werkdruk in het 
onderwijs te hoog? Onzin, zeggen de stuurlui aan 
wal. Laat ze eens ophouden met klagen, ze hebben 
maanden vakantie!

•  Ik zag een boeiend programma: Rot op naar je eigen 
land. Daarin gaan mensen met stevige meningen 
a la ‘Laat die vluchtelingen maar verdrinken!’ een 
tijdje leven als vluchteling. Als ze dan moeten 

slapen in tentenkamp De Jungle in Calais en hun 
behoeften moeten doen op een wc waar een berg 
poep bovenuit torent, beginnen er kleine barstjes 
te komen in hun schijnbaar in steen gebeitelde 
opvattingen.

•  Ik zie kansen voor een nieuw programma: Neem een 
duik in de wereld van de leraar. En oordeel dàn. 

 
Ciska de Graaff

Deel excellente scholen 
wordt regelluw
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Nationale Opleiding MediaCoach 
Veelzijdige, actuele en thematische opleiding 
voor professionals met als concreet resultaat 
het eigen Mediawijsheid Beleidsplan voor uw 
werkveld. informatie: www.nomc.nl 

Social Media Professional
Innovatieve en praktijkgerichte vakopleiding  
over Social Media en externe communicatie,  
intern beleid, en vakinhoudelijk instrument.  
informatie: www.mediaenmaatschappij.nl

Anti Pest Coördinator 
Inspirerende vakopleiding ter preventie van  
(digitaal) pesten, met de adviezen van OCW, 
PO en VO Raad als leidraad. 
informatie: www.mediaenmaatschappij.nl 

Mediawijsheid  
voor professionals 
Inspiratie, expertise, innovatie 

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!

 072 – 888 7 222

Social Media
Professional

Voor jeugd zijn media van levensbelang.  
Het is voor mij als docent vanzelfsprekend dat 
ik investeer in deskundigheidsbevordering 
over mediawijsheid. 

“
 ”

advertentie

Insigne CNV Onderwijs
Vrijwilligers zijn voor CNV Onderwijs een onmis-
bare schakel. Zij spelen binnen de vereniging 
een belangrijke rol bij het onderhouden van de 
contacten met de leden. Bovendien zijn zij van 
grote betekenis voor de democratische besluitvor-
ming, en daarmee voor de beleidsontwikkeling en 
-vaststelling. De bond kent vele betrokken kader-
leden en vrijwilligers. Deze mensen (wel minstens 
tien jaar lid) kunnen in aanmerking komen voor 
het CNV Onderwijsinsigne. Verenigingsorganen 
kunnen zo’n kaderlid wegens speciale verdiensten 
voordragen. Er worden jaarlijks maximaal drie 
insignes uitgereikt. Dit jaar gebeurt dat op de sec-

torvergadering van CNV Onderwijs op 12 maart. 
Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 maart worden 
ingediend bij de commissie insignes, ter attentie 
van de sectorvoorzitter (Postbus 2510, 3500 GM 
Utrecht of via j.degroot@cnv.nl). De voordracht 
moet duidelijk maken welke specifi eke kwaliteiten, 
activiteiten en werkzaamheden van betrokkene 
veranderingen in de vereniging teweeg hebben 
gebracht en voor de indieners aanleiding zijn om 
haar of hem voor te dragen. Het gaat daarbij om 
verdiensten voor CNV Onderwijs (respectievelijk 
een van de rechtsvoorgangers KOV of PCO).
De insignecommissie
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‘Roofb ouw op een hele 
beroepsgroep, dat is het!’ Zo wordt 
de werkdruk in het basisonderwijs 
ervaren, bleek twee weken 
geleden in het KRO/NCRV-
televisieprogramma De Monitor en 
twee jaar geleden al uit onderzoek 
van CNV Onderwijs. Een grote 
oorzaak: de administratie- en 
verantwoordingsdruk. De Inspectie 
en de staatssecretaris roepen 
beiden dat het van hén niet hoeft, 
die uitgebreide administratie. Maar 
waarom doen we het dan en kan 
het niet anders?

Met z’n allen de papierberg in het onderwijs te lijf

‘Ophouden 
met sturen op 
wantrouwen’

primair onderwijs
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Ik weet niet of ik dit kan volhouden tot mijn 67ste’, 
zegt een jonge leraar in het programma. Een vrouw 
die met een burnout thuis zit, vertelt vastgelopen 
te zijn in schema’s, toetsen, protocollen en overige 

administratieve handelingen. En ze is niet de enige, 
want het risico om op te branden is van alle sectoren 
het grootst in het onderwijs, aldus recente cijfers van 
het CBS. Een ander, ook met burnout, zegt dat hij een 
fantastische baan heeft van 8 tot 15 uur. ‘Daarna begint 
het invullen van formulieren, testen, systemen.’ De on-
derzoeker van DUO, Liesbeth van der Woud, zegt in De 
Monitor: ‘Het zijn harde cijfers en ze liegen er niet om. 
Leraren werken structureel over, hebben het gevoel nooit 
klaar te zijn.’ 

KORT EN KRACHTIG
Inspecteur Eric van Baarschot reageert in De Monitor: ‘Ik 
kijk naar de kwaliteit  van het onderwijs, niet of ze de ad-
ministratie op orde hebben. Ze moeten wel aantoonbaar 
maken wat ze hebben gedaan om leerlingen het juiste 
onderwijs en de goede ondersteuning te bieden. Voor 
mij hoeven ze geen dikke rapporten te schrijven. Doe het 
zo kort en krachtig mogelijk!’ Rinda den Besten, voor-
zitter van de PO-Raad, wijt het probleem aan de bekos-
tiging: ‘Al jaren voldoet die niet. De werkdruk draaglijk 
houden is een verantwoordelijkheid van schoolbe-

stuurders, maar die lopen tegen de beperkingen van de 
bekostiging aan.’ Tot slot reageert staatssecretaris Sander 
Dekker: ‘Ja, er wordt roofbouw gepleegd. We moeten er 
dus iets aan doen. Maar de oplossing ligt niet altijd in 
geld. De oplossing moet van iedereen komen. We heb-
ben goede schoolleiders nodig, goede bestuurders, maar 
ook leraren die zeggen: ik pik het niet langer! Als plan-
nen of administratie niet helpen, adviseer ik: doe het 
niet. Als het kinderen niet helpt, verdoe uw tijd er dan 
niet aan!’ Het is een hardnekkig probleem, geeft hij toe. 
‘Ik probeer iets te doen aan de regeldruk, maar ik loop 
tegen fantoomregels aan: “Maar dat moeten we doen 
van het ministerie, van de Inspectie”. Nee hoor, helemaal 
niet! We zijn onvoldoende helder geweest. Als leraren nu 
hun administratie in de prullenbak gooien en daar een 
goed verhaal bij hebben, hebben ze mij aan hun zijde.’

PAPIEREN TIJGER
Vorig jaar schreef Schooljournaal een serie artikelen over 
het onderwerp, liet leerkracht Marisa Hofman in gesprek 
gaan met hoofdinspecteur primair onderwijs Arnold 
Jonk en publiceerde een schema over wat wel en niet 
moet van de Inspectie. Hofman vertelt nu dat bij haar 
op school de groepsplannen wel gebruiksvriendelijker 
zijn geworden, maar dat het nog steeds papieren tijgers 
zijn. ‘Maar bij mij persoonlijk is wel veel veranderd: ik 
voel me vrijer. Ik hou me vooral aan de leerlijnen en niet 
zozeer aan de methodes. Wanneer ik lessen onzinnig 
vind, maak ik andere lessen.’ 

VOOR ONS
Uitgebreide administratie en registratie zijn niet ver-
plicht en toch doen de meeste leraren het. Als het niet 
van de Inspectie of het ministerie moet, van wie moet 
het dan wel? Jonk vindt dat eigenlijk een verkeerde 
vraag. ‘Alsof leraren het niet ook uit zichzelf nuttig 
kunnen vinden. Ik heb nog nooit een leraar gehoord die 
helemaal niks wil vastleggen. Maar nu gebeurt het vaak 
te uitgebreid en zien docenten er het nut niet altijd van 
in, hebben ze het idee dat ze het voor ons doen. En dat 
moet en kan anders. We schrijven niet zo veel voor en al 
helemaal niet de vorm waarin, want dat moet per school 
en per situatie kunnen verschillen. Als het bijvoorbeeld 
over toetsen gaat, is vaak het enige voorschrift dat ze 
landelijk genormeerd moeten zijn. Scholen kunnen zelf 
kiezen voor een aanbieder. Scholen hebben heel veel 
vrijheid, als ze maar aantonen dat ze goed onderwijs 
geven aan hun leerlingen.’ 
Administratie is geen doel op zich, wil Jonk nadrukkelijk 
gezegd hebben. ‘Wat wij zien bij sterke scholen is dat 
administratie in het teken van het onderwijs staat. Je 
moet die dingen vastleggen die je nodig hebt om je te 
verantwoorden naar ouders, om je onderwijs te evalu-

De leraar
Kenneth Mackaij kreeg een burnout door de administratieve 
druk. Hij heeft daar veel door geleerd, vertelt hij, inmiddels 
weer aan het werk in groep 3 op de Willibrordusschool in 
Rotterdam. ‘Mijn administratie is er gewoon, maar ik bepaal 
zelf hoe ik daar vorm aan geef en wanneer ik dat doe. Ik 
vraag altijd wanneer ik het moet aanleveren en plan dan in 
mijn agenda tijd in om het te doen. En ik zeg “nee” als het niet 
kan. Dat zijn onderwijsmensen ook niet altijd gewend. Ik voer 
niet minder administratieve handelingen uit dan voorheen, 
maar ik ga er wel anders mee om. Ik doe het concreter en 
als ik het niet op tijd af heb, dan is dat maar zo. Een goede 
leidinggevende kan je helpen met deze taken om te gaan, 
dus stap daar op af als het je te veel wordt’, adviseert hij zijn 
collega’s. ‘En houd de gewerkte uren in de gaten. Volgens 
de normjaartaak is een werkweek ongeveer 43 uur per week 
en in ruil daarvoor hebben wij lange vakanties. Ik plan mijn 
werkdag altijd van 7.30 tot 17 uur: dan werk ik genoeg uren 
en krijg ik mijn werk af. Lukt het je niet binnen die tijd, ga dan 
naar je leidinggevende en bespreek het. Stoppen met klagen 
en actie ondernemen binnen je eigen kunnen, helpt al enorm 
om je werk relaxter te kunnen doen.’

‘
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: René Bouwman en Sijmen Hendriks

De politiek
Michel Rog, CDA-Tweedekamerlid, vindt dat staatssecre-
taris Dekker iets anders zegt dan hij doet. ‘Hij zegt dat 
uitgebreide administratie en registratie van hem niet hoeft 
als het geen zin heeft voor leerlingen, maar ondertussen is 
zijn beleid wel gericht op prestaties en vergelijken. Scholen 
worden afgerekend en beloond. Ik denk dat schoolbestu-
ren en schoolleiders angst hebben en daarom maar alles 
opschrijven en vastleggen. Dat komt wel ergens vandaan. 
Ik denk dat we in de politiek terughoudend moeten zijn in 
het opleggen van nieuwe regels. Ik denk dat we af moeten 
van de afvinklijstjes van de Inspectie. Daartoe hebben CDA, 
D66 en SGP een initiatiefwetsvoorstel ingediend. Maar het 
vraagt ook van schoolleiders dat ze weerstand durven te 
bieden aan schoolbesturen die te veel vragen. Ze moeten 
hun teams beschermen.’ 
Ook de SP is niet te spreken over de uitspraken van de 
staatssecretaris. Jasper van Dijk: ‘Cowboyachtige uitspra-
ken en een plat staaltje demagogie, noem ik het. Kunnen 
leraren nu de administratie uit hun handen laten vallen? 
Dekker zou alle schoolbesturen moeten uitnodigen en 
zeggen: ik heb gezegd dat administratie die niet in het 
belang van het onderwijs is, niet meer gedaan hoeft te 

worden. Dus dit, dit en dit hoeft niet meer. Hij speelde een 
beetje de vermoorde onschuld in De Monitor, aan hem lag 
het niet, maar er ligt wel degelijk een enorme prestatiedruk 
op het onderwijs.’ De SP wil een objectief onderzoek naar 
de tijdsbesteding van docenten. ‘We denken allemaal te 
weten dat leraren veel meer uren maken dan waarvoor ze 
betaald krijgen, maar het is nog nooit aangetoond met een 
methode als tijdschrijven bijvoorbeeld.’ 
VVD-Tweedekamerlid Karin Straus vindt een nieuw 
onderzoek niet nodig. ‘Er loopt al een enorm project: de 
regeldrukagenda. Daarin werken alle betrokken partijen 
samen om het aantal regels in het onderwijs te verminde-
ren. We zijn daar nu ongeveer een jaar mee bezig. Laten 
we daar al onze energie in steken! Dat er werkdruk is door 
onder meer administratielast is bij iedereen bekend en 
wordt als probleem erkend. Laten we nu gaan werken aan 
oplossingen via de regeldrukagenda. Wat de staatssecreta-
ris in De Monitor zei was bedoeld als: leraren, stel je zelf de 
vraag waarom je de dingen doet die je doet en als je denkt 
dat het minder of beter kan, bespreek dat dan in je school 
en met de MR. Wij wíllen en kúnnen niet vanuit Den Haag 
opleggen hoe het anders kan.’

Hoofdinspecteur Jonk: 
‘Vraag je af: wat zit ik 

hier nou eigenlijk te 
doen?!’
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eren en te verbeteren. Als je dingen gaat administreren 
die je helemaal niet gebruikt en waar je de zin niet van 
inziet, moet je daar mee ophouden.’ 

VERKEERD GEDAAN
Jonk wil heel graag van dat beeld af dat ‘het’ moet van de 
Inspectie. ‘Wij hebben dat misverstand mede zelf ver-
oorzaakt. We hebben iets verkeerd gedaan, niet duidelijk 
gecommuniceerd. Maar dat zekere voor het onzekere 
nemen, dat angstige dat is ontstaan, neem je niet van de 
ene op de andere dag weg. Met het vernieuwde toezicht 
kijken we breder en gaan we uit van vertrouwen. En van 
eigenaarschap: wat willen jullie voor onderwijs geven en 
laat ons eens zien hoe je dat doet? Ik denk dat dat helpt. 

De staatssecretaris
Wat moeten scholen wél bijhouden over hun onderwijs?
‘Het is belangrijk dat scholen de ontwikkeling van hun leer-
lingen goed vastleggen. De pijn zit erin dat leraren hetzelfde 
cijfer soms in vijf verschillende systemen moeten vastleggen. 
Of dat ze denken dat  je voor iedere les een uitgebreid les-
plan moet schrijven en iedere les uitgebreid moet evalueren.’ 
Heeft u enig idee waarom schoolbesturen/schoolleiders veel 
meer vragen dan vanuit de overheid verplicht wordt?
‘Kennelijk is het misverstand ontstaan dat scholen alles 
moeten vastleggen, van het ministerie of de Inspectie. Ik trek 
me dat aan. We zijn hierover niet duidelijk geweest in het 
verleden.’ 
Kan het niet zo zijn dat de angst die hieraan waarschijnlijk 
ten grondslag ligt, veroorzaakt wordt door het beleid van dit 
kabinet van afrekenen en belonen, prestaties en vergelijken?
‘Scholen die hun zaken niet op orde hebben, kunnen sinds 
jaar en dag het oordeel zwak of zeer zwak krijgen van de 
Inspectie. Dat is niets nieuws. Als kabinet vinden we dat 
goede scholen een pluim verdienen: de excellente scholen. 
Daarnaast hebben media met een beroep op de Wet Open-
baarheid Bestuur gegevens verkregen over de prestaties 
van scholen. Ik kan me voorstellen dat scholen een zekere 
druk voelen om te presteren, maar om Den Haag daarvan de 
schuld te geven, vind ik niet logisch.’
Wat als leraren zeggen: ik pik het niet langer (wat u sugge-
reerde). Komen ze dan niet in conflict met hun werkgever en 
wat dan?
‘Leraren zouden alleen die zaken bij moeten houden waar 
het onderwijs op een of andere manier beter van wordt. Ik 
constateer dat er weliswaar geklaagd wordt over onnodige 
administratie, maar dat binnen scholen een serieus gesprek 
over wat wel en niet zinvol is nauwelijks wordt gevoerd. Het 
is tijd dat leraren, schoolleiders en bestuurders hierover het 
gesprek aangaan.’
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De schoolleider
Jolanda Kleijn-Stoffers, directeur van de Stadssjool 
in Sittard, is met haar team bezig met een zoektocht 
naar minder administratielast. ‘We hebben twee 
studiemiddagen gehouden en hebben ons laten 
inspireren door een trainer van CNV Onderwijs, 
Annemieke Schoemaker, die het boekje Van werk-
druk naar werkplezier heeft geschreven. Leraren 
moeten niet omkomen in de administratieve lasten 
en de kwaliteit van het onderwijs moet er niet door 
in het gedrang komen. Daarom hebben we nu een 
pilot in groep 4 waar we de groepsplannen hebben 
losgelaten en met tabletonderwijs van Snappet wer-
ken, een systeem waarmee je meteen een overzicht 
krijgt van de resultaten en ontwikkelingen van je 
leerlingen. Iedereen is daar zo enthousiast over, dat 
we volgend jaar ook beginnen in groep 5 tot en met 
8. Ik vind het wat makkelijk van de staatssecretaris 
om nu te zeggen dat die administratie niet meer 
hoeft, want een groepsplan of ander document is 
toch een leidraad voor het dagelijks handelen van 
leraren. Maar het moet wel eenvoudiger kunnen. 
Wij zijn nu aan het kijken of het invullen van 
bolletjes en kruisjes ook afdoende is. Maar dat is 
een gezamenlijke zoektocht, waarbij je als school 
proactief kunt zijn. Ik zal de inspecteur uitnodigen 
om te checken of onze nieuwe manier van vastleg-
gen voldoet aan de normen die zij stellen.’ Lachend: 
‘Ik ben tenslotte toch financieel afhankelijk van het 
ministerie. Maar ik doe het niet uit angst of onze-
kerheid. Wij weten als school heel goed waar we 
heen willen en hoe we kwalitatief goed onderwijs 
kunnen realiseren.’

CNV Onderwijs
Joany Krijt, voorzitter CNV Onderwijs, geeft aan dat CNV 
Onderwijs al jaren aangeeft dat er een verschil is tussen wat 
formeel moet en het beeld dat op scholen leeft daarover. 
‘Het is te makkelijk om te zeggen dat dat alleen maar in de 
beleving van de leraar bestaat. De Inspectie is niet altijd 
even consequent, de ene inspecteur is veeleisender dan de 
andere. Maar ook schoolbesturen leggen nog wel eens regels 
op, waardoor de regeldruk onnodig toeneemt. De uitspraak 
van de staatssecretaris om het gewoon niet meer te doen is 
te kort door de bocht. Het is wel goed om op school samen 
kritisch te kijken naar wat echt nodig is voor de verantwoor-
ding naar de Inspectie en voor een goede documentatie van 
de ontwikkeling van de leerling. Daar is nog een wereld te 
winnen.’
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Maar het is een ingewikkeld probleem, waar we met z’n 
allen aan moeten werken. Ik weet zeker dat de staats-
secretaris met zijn oproep over “Ik pik het niet langer” 
niet bedoelde dat leraren werk moeten gaan weigeren en 
niks meer moeten vastleggen. Dat wil ook geen enkele 
docent. Het was wel een oproep om na te denken: doe ik 
dingen die geen zin hebben en die ik niet gebruik? En als 
dat zo is, trek dan aan de bel, praat er over met collega’s, 
met je schoolleider, schakel de MR in, stel grenzen. En 
begin heel praktisch, bij wat je irriteert. Wat zit ik nou 
eigenlijk te doen? Gebruik ik dat eigenlijk wel? Nee? Col-
lega’s, jullie ook niet? Zullen we het dan niet eens anders 
of minder doen?’

ROOFBOUW
Ook schoolbesturen en schoolleiders moeten iets doen, 
benadrukt Jonk. ‘Onze inspecteurs komen terug met 
verhalen over scholen die nog niet genoeg gebruik ma-
ken van ict, waardoor leraren teksten moeten overtypen 

De cijfers
•  Een ruime meerderheid (84 procent) ervaart 

een relatief hoge werkdruk
•  Ruim de helft (56 procent) vindt hun werkdruk 

niet acceptabel (in 2012 was dat 41 procent), 
ongeveer een vijfde vindt hun werkdruk wel 
acceptabel

•  Belangrijkste oorzaken werkdruk, op volg-
orde van vaakst genoemd: aantal leerlingen 
in een klas dat extra aandacht vergt, veel 
administratieve werkzaamheden die niet met 
de prestaties van leerlingen zelf te maken 
hebben, grote klassen/groepen, steeds meer 
verantwoording afl eggen, bijwerken van 
dossiers

•  Gemiddeld besteden leraren 6 uur per week 
aan het leveren van onderwijskundige en 
administratieve informatie. 79 procent van hen 
vindt dat zij hier (te) veel tijd aan besteden en 
dat het ten koste gaat van andere activiteiten.

Onderzoek DUO Onderwijsonderzoek en De 
Monitor
•  Uit eerder werkdrukonderzoek van CNV 

Onderwijs (2013) bleek al dat niet de lessen, 
maar juist zaken als oudercontacten, lesvoor-
bereiding, handelingsplannen, groepsplannen 
de werkdruk veroorzaken. Met de stelling De 
verantwoordingsplicht in het onderwijs is een 
belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk 
was 94 procent het eens. Handelingsplannen 
en groepsplannen scoorden hoog op het lijstje 
van te schrappen taken. 

De schoolbesturen
‘Ik vind het een vreemde uitspraak van de staatssecretaris, 
waarmee hij de verantwoordelijkheid afschuift. Hij heeft 
boter op zijn hoofd’, stelt Wim Kuiper, voorzitter van Verus, 
de koepel van pc- en rk-schoolbesturen. ‘Dekker en de 
Inspectie zeggen eigenlijk: aan ons ligt het niet, die adminis-
tratielast. Natuurlijk wel! Het is een optelsom van allerlei druk 
op het onderwijs: om te presteren, om transparant te zijn, 
om gegevens te leveren. En dat heeft wel degelijk met het 
beleid van de afgelopen jaren te maken. Passend onderwijs 
en opbrengstgericht werken bijvoorbeeld vragen gewoon 
om meer registratie en administratie, hoe goed we de 
ontwikkelingen misschien ook vinden. Verder is er een trend 
naar meer beheersbaarheid, gerichtheid op cijfers en feiten, 
geen risico’s willen lopen, gebrek aan vertrouwen. We sturen 
nu op wantrouwen en daar doen we allemaal aan mee: 
bewindslieden, Inspectie, schoolbesturen, schoolleiding. En 
zo houden we elkaar gevangen in een soort houdgreep, die 
er toe leidt dat we steeds meer verantwoording vragen. Het 
is dan ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid om dat 
te doorbreken. Bij elke nieuwe beleidsmaatregel moet de 
vraag gesteld worden wat dit voor gevolgen heeft voor de 
administratielast. Bij elke administratieve verplichting moet 
een schoolteam zich afvragen: is dit echt nodig? Welk doel 
dient dit? Wordt een leerling hier beter van? Ga erover in 
gesprek, in plaats van de oproep van de staatssecretaris tot 
werkweigering te volgen. Want zo’n negatieve insteek kan 
door werkgevers wel eens uitgelegd worden als plichtsver-
zuim. Ik roep schoolbesturen op zich de vraag te stellen of 
ze niet te veel administratie aan hun scholen vragen en of ze 
zich niet blind staren op cijfertjes.’ 

of dingen driedubbel moeten registreren. Daar kunnen 
meters in gemaakt worden. En de bureaucratie die nu 
weer opgetuigd wordt rondom passend onderwijs, is ook 
niet nodig. Dat hebben schoolbesturen op lokaal niveau 
zelf in de hand. Ik hoor ook dat scholen weer ontwikke-
lingsperspectieven maken die net zo dik en onpraktisch 
zijn als de uit de hand gelopen handelingsplannen. Niet 
doen! Docenten moeten zelf ook leren niet zo grenzeloos 
te zijn: bekijk eens of al die leuke dingen voor leerlingen 
nodig zijn, of je ze zelf moet doen of dat ouders kunnen 
helpen. En analyseer toetsen op wat je nodig hebt om je 
onderwijs te verbeteren. Kortom, we moeten allemaal 
onze verantwoordelijkheid nemen om te stoppen met 
roofbouw plegen op leraren.’ 

Meer verhalen en tips over werkdruk lezen? En het schema 
inzien dat eerder verscheen Moet dat van de Inspectie of 
niet? Ga naar www.maakwerkvanwerkdruk.nl
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Susan van Raamt

Alive and 
kicking

Ik heb het geluk te mogen werken in de mooiste soort onder-
wijs die er is, namelijk het praktijkonderwijs. De leerlingen 
op mijn school hebben een IQ tussen de 55 een 85 en een 
leerachterstand. Je kunt niet aan ze zien dat ze moeite heb-
ben met leren, maar als je langer met ze praat of ze langer 
observeert, kun je het wel merken. Ons belangrijkste doel is 
leerlingen te leren om te participeren in de maatschappij. De 
zogenaamde ‘mensvaardigheden’ staan voor ons dan ook op 
nummer één. Hoe onderhoud je vriendschappen? Hoe ga je 
om met collega’s? Hoe kijk je kritisch naar je eigen gedrag? 
Hoe ga je om met emoties? Tijdens alle praktijk- en theorie-
lessen besteden we hier aandacht aan. 
Kansen hiervoor zijn er genoeg. Hoe we erop kwamen weet ik 
niet meer, maar het ging over diefstal. De meeste leerlingen 
in de klas hadden wel eens iets kleins gepikt, een snoepje 
of oogschaduw. Enkele leerlingen hadden een grotere buit 

gemaakt: een trui bij C&A of een telefoonhoesje. Een aantal 
was hierbij opgepakt en had gelukkig de conclusie getrokken 
dat een carrière als dief niet lucratief was. 
Dit zijn de spannende momenten voor mij als docent. De 
leerlingen zijn open en ontvankelijk, maar zodra ik ga oorde-
len is de magie van het moment weg en gaat de kans voorbij. 
Ik probeer slimme, open vragen te stellen, zodat ik ze wat bij 
kan brengen zonder uit contact te treden. Hoe voel je je als 
je wat hebt gepikt? Hoe reageren anderen erop? Wat voel je 
in lichaam? Kun je het dan bij één keer laten? Wat er toen 
gebeurde, was zo mooi! Ze kwamen zelf tot de conclusie dat 
je een kick krijgt van stelen. Die kick geeft een lekker gevoel, 
maar om dat gevoel te behouden moet je een steeds duurder 
voorwerp stelen of een plek kiezen die spannender is. De kans 
dat je gepakt zou worden, werd volgens hen hierdoor steeds 
groter. 
Ik probeerde een brug te slaan tussen het plegen van een 
diefstal en andere ervaringen die een kick konden geven. 
Ze kwamen op sport en drugs. Een van de stille, wijzere 
leerlingen zei: ‘Ja juf, dat is eigenlijk hetzelfde. Als je gepakt 
wordt voor diefstal moet je stoppen met stelen, maar als je 
geblesseerd raakt moet je stoppen met sporten. Dan zijn er 
geen kicks meer’. 
Ik hoop dat een aantal leerlingen ooit aan deze les terugdenkt 
als ze op zoek zijn naar een kick en hierdoor een andere keuze 
maken. Een keuze die beter is voor henzelf en beter voor de 
maatschappij.

Ik probeerde een brug te slaan tussen 
diefstal en andere ervaringen die een 
kick konden geven
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

Laurentius in Delft. Ze is 
mentor van klas 2a, coördi-

nator theoretische vakken en 
lid van het MT. Ze is onlangs 
begonnen aan de opleiding 

voor schoolleider.
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Ja, dat kun je wel! Hoe laat kun je hier zijn?’ Dat 
ene moment dat ze liever een andere baan had 
dan die van bestuurder van CNV Onderwijs staat 
vertrekkend voorzitter Joany Krijt nog helder voor 

de geest. ‘Normaal is Martin (voorlichter Martin van 
Oosten, red.) niet zo dwingend, maar toen wel. Het 
was mijn vrije dag, half een ’s middags en ik zat bij de 
kapper. De vorige dag had ik het AD te woord gestaan 
over een voorval met een adjunct-directeur, die een 
leerling te hardhandig zou hebben verwijderd en daarop 
door de politie in de cel werd gezet. “Zo gaan we niet 
met onze leerkrachten om”, had ik gezegd en zo stond 
het de volgende ochtend met vette letters in de krant. 
Ik was net bestuurder en kon meteen al invallen voor 
toenmalig voorzitter Michel Rog, die met griep in bed 
lag. Wat publiciteit betreft was ik nog zo groen als gras. 
“Het NOS Journaal, RTL Nieuws en EénVandaag willen 
je voor de camera. Half twee, lukt dat?”, zei, nou ja, eiste 
Martin. Nog maar nauwelijks met mijn haar uit de verf 
kreeg ik mijn vuurdoop voor de tv. Ja, die hectiek, dat 
adrenalinegevoel zal ik straks wel missen.’

   VOLGENDE STAP
Na twintig jaar stapt Krijt per 1 februari op bij CNV Con-
nectief, waar zij het afgelopen jaar voorzitter was van de 
sector Onderwijs. In 1996 begon haar vakbondscarrière 

‘Ik heb bestuurders en 
schooldirecties jaren gezegd hoe 

het volgens mij moest: serieus 
HRM-beleid voeren, naar mensen 

luisteren en ze in hun kracht zetten. 
Ik moest het nu zelf maar eens gaan 

doen.’ CNV Onderwijsvoorzitter 
Joany Krijt verlaat na 20 jaar ‘haar’ 

bond en wordt rector van een grote 
scholengemeenschap.

Joany Krijt: ‘Ik zal 
het adrenaline-

gevoel van mijn 
werk als voorzit-

ter missen.’

‘ Hoe professioneler je bent,   
hoe verder je de deur 
openzet’

alle sectoren

‘
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bij rechtsvoorganger KOV, als juridisch dienstverlener 
op het districtskantoor Deventer en later ook Assen. 
Daarna was ze achtereenvolgens onderhandelaar in 
Tilburg, beleidsmedewerker hbo, bestuurssecretaris, 
bestuurder en vice-voorzitter. ‘Het leukste? Eigenlijk wel 
alle functies. De afgelopen 20 jaar hebben me gemaakt 
tot de persoon en de professional die ik nu ben. Als 
juridisch dienstverlener leerde ik dat je niet iedereen te-
vreden kunt stellen, maar dat je wel moet luisteren naar 
je leden. Toen ik beleidsmedewerker werd,  ontdekte ik 
dat ik meer van de hoofdlijnen ben dan van de details: 
strategie, waar willen we naar toe en wat hebben we 
daar voor nodig? Als  bestuurssecretaris heb ik geleerd 
om te lobbyen, maar ook wanneer ik mijn mond moest 
houden. Uit wat ik de laatste jaren doe als lid van het 
bestuur put ik misschien wel de meeste voldoening, 
ook vanwege het afsluiten van zo gunstig mogelijke 
cao’s. Het is jammer dat het stopt, maar het is goed in 
het kader van ontwikkeling. Eigenlijk zou iedereen dat 
moeten doen. Niet af en toe een cursus volgen, maar 
echt van baan veranderen. Daarbij, ik heb bestuurders 
en schooldirecties jaren gezegd hoe het volgens mij 
moest: serieus HRM-beleid voeren, naar mensen luiste-
ren en ze in hun kracht zetten. Ik moest het nu zelf maar 
eens gaan doen. Ik geloof heel erg dat je de kwaliteit van 
het personeel en dus indirect van het onderwijs kunt  
beïnvloeden door de manier waarop je met elkaar om-
gaat. Dat wordt als rector van het Comenius College (in 
Capelle aan den IJssel, red.) mijn volgende stap.’

ZELFBEWUSTE PROFESSIONAL
Ze heeft in twee decennia de leraar zien veranderen 
van de koning in de klas die geen tegenspraak duldt, tot 
een teamspeler. Krijt: ‘Dat naar binnengekeerde is niet 
meer van deze tijd. Ik kan toch ook niet zeggen: “Ik ben 
de voorzitter en een ander heeft niets te maken met het 
beleid dat ik uitstippel”? Hoe professioneler je bent hoe 
verder je de deur openzet, is mijn opvatting. Dat indivi-
duele was vroeger misschien het aantrekkelijke van het 
beroep, maar nu gaat het om samen delen, peerreview. 
Daar hoort een hoop uitwisseling en reflectie bij. En dat 
is meer dan de directeur of een inspecteur die af en toe 
achter in de klas komen zitten om te kijken hoe het gaat. 
Jij bent die zelfbewuste professional, die moet willen 
weten wat voor effect het lesgeven heeft. Daar hoort een 
leerlingentevredenheidsonderzoek bij, zoals bijvoor-
beeld via zo’n app, zoals vorige week in Schooljournaal 
stond beschreven, maar ook de Leerlingarena. Dan zit-
ten leerlingen in een kring bij elkaar, met de docenten, 

als toeschouwers, en praten over hoe het zou zijn als zij 
directeur waren.’  

EIGEN INZICHT
Het meest trots is Krijt op het invoeren van de zomerscho-
len, waarvoor nu zelfs geld in de lumpsum is opgenomen. 
‘Een mooie oplossing binnen het bestaande budget om 
iets te doen aan het voor leerlingen, leraren en ouders 
demotiverende zittenblijven. In beide pilotjaren is rond 
85 procent van de leerlingen toch overgegaan. Stel je voor’, 
lacht ze, ‘een Nederland zonder zittenblijvers.’ Tevreden 
is ze ook over het afschaffen van de 10.40-urennorm, de 

zogenaamde ophokplicht. ‘Er wordt nu in het kader van 
de nieuwe Wet onderwijstijd veel minder strak gekeken 
naar hoeveel uren per jaar aan onderwijs gegeven moet 
worden. Natuurlijk zijn er nog wel grenzen, maar  het 
geeft voldoende ruimte voor scholen in het voortgezet 
onderwijs om naar eigen inzicht maatwerk te leveren. 
Het is nu meer kijken wat een kind echt nodig heeft, dan 
voldoen aan de minimale normeringen van de wet.’ 
De kersverse schoolleider heeft wel twijfels over de 
nadruk op excellentie door de staatssecretaris.  ‘Betekent 
dat dan dat de prestaties van een vmbo-leerling minder 
zijn dan die van een gymnasiast? Houdt het in dat een 
team van een zwak presterende school niet zijn stinkende 
best doet?’
Ze is een groot voorstander van een eigen Leraren agenda 
van werknemers en werkgevers. ‘Een die zo goed in elkaar 
zit en waar we het zo over eens zijn, dat de bewindslieden 
ons alleen nog hoeven te vragen hoeveel wij nodig heb-
ben om het te realiseren. Zolang we dat niet doen, geven 
we ze de vrije hand om zelf met maatregelen te komen.’ 
Over een ding maakt Krijt zich geen illusie: werkdruk. 
‘Het is inherent aan de functie van leerkracht. Je hebt 
veel vrijheid van handelen, maar ook je lesgebonden tijd 
en dat maakt het anders dan een niet-onderwijsbaan. Je 
kunt nooit op halve kracht voor de klas staan.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Erik Kottieralle sectoren

Ik geloof heel erg dat je de 
kwaliteit van het personeel 
en dus indirect van het 
onderwijs kunt beïnvloeden 
door de manier waarop je 
met elkaar omgaat



18

voortgezet onderwijs

Een school is geen koekjesfabriek, waarbij je 
van te voren kunt afspreken hoeveel er gepro-
duceerd wordt. Het blijft mensenwerk. Je blijft 
afhankelijk van de prestaties van leerlingen en 

docenten.’ Van Velden, sinds tien maanden rector, is dan 
ook tevreden over de verbeteringen die de Onderwijsin-
spectie heeft doorgevoerd voor een eerlijker beoordeling 
van scholen in het voorgezet onderwijs. Als basis daar-
voor diende het huidige opbrengstenmodel. Daarin zijn 
de klachten ‘uit het veld’ over oneerlijke en niet juiste 
vergelijkingen en beoordelingen verwerkt en herleid tot 
vier bepalende indicatoren. ‘We zien dit als verbetering 
omdat het meer recht doet aan de kwaliteit die door een 
school wordt geleverd. Het doel is om de opbrengsten 
transparanter en eenvoudiger te maken. Het nieuwe mo-
del bestaat net als het vorige model uit vier indicatoren. 

FRUSTREREND
De eerste verandering is de al genoemde overgang van 
het relatieve naar het absolute beoordelingsmodel. Van 

Het nieuwe onderwijsresultatenmodel dat vanaf volgend 
schooljaar geldt, moet vooral eerlijker aangeven of het 
voortgezet onderwijs voldoet aan de eisen van de Inspectie. 
Daarbij wordt onder andere overgeschakeld van een relatieve 
normering naar een absolute normering. Rector Wilma van 
Velden van het Christelijk College Schaersvoorde in Aalten: 
‘Uitschieters in de onderwijsprestaties van andere scholen, 
positief of negatief, hebben niet langer invloed op het 
eindresultaat van jouw school. Dat scheelt een hoop frustratie.’

Scholen voortgezet 
onderwijs eerlijker 
beoordeeld door Inspectie

Velden: ‘In een relatief model zitten pieken en dalen. Stel 
je hebt tien leerlingen en hun cijfers variëren van 7,1 tot 
7,5. Dan gaat die 7,1 toch de boeken in als het slechtste 
resultaat, terwijl het natuurlijk hartstikke mooi is als al 
jouw leerlingen een 7+ scoren. Dat is  frustrerend, zeker 
als de resultaten beter zijn dan vorig jaar omdat er hard 
voor is gewerkt. Het doet geen recht aan de inspannin-
gen van de school en haar medewerkers. Als alle 600 
scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland slecht 
presteren en jouw school iets minder slecht, doe je het 
relatief goed, maar dat zegt dus niets over een soepele 
aansluiting op het vervolgonderwijs. Het nieuwe systeem 
toont beter aan welke kwaliteit je als school, maar ook als 
docent levert.’

SPANNEND
De tweede wijziging gaat om een extra indicator naast 
het rendement onder- en bovenbouw, waarbij wordt 
onderzocht of leerlingen slagen in de jaren die daar voor 
staan of dat ze er langer over doen. Van Velden: ‘Het 
onderbouwrendement betreft de snelheid waarmee 
leerlingen door de onderbouw gaan. Welk percentage 
gaat onvertraagd van klas 1 naar klas 2 en van klas 2 naar 
klas 3? Bij de nieuwe indicator (onderwijspositie) wordt 
ook nagegaan in hoeverre de plek waar een leerling zit 
in het derde jaar overeenkomt met het advies van de 
basisschool. En dat is wel spannend want we zijn door 
het verplaatsen van de Citotoets nu afhankelijk van het 
advies dat het basisonderwijs leerlingen geeft. Doen we 

De vier indicatoren: 
Onderwijspositie 
Onderbouwsnelheid 
Bovenbouwsucces 
Examencijfers 

‘
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Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woenselvoortgezet onderwijs

het goed, dan is ook een compliment voor het basison-
derwijs op zijn plek. Scoren we minder op deze indicator, 
dan kan het zinvol zijn om ook in gesprek te gaan met de 
aanleverende scholen.’

BEROEPSGERICHTE VAKKEN
Als derde verandering geeft Van Velden aan, verdwijnt 
het verschil tussen het schoolexamen (SE) en het centraal 
schriftelijk examen (CE). ‘Ik vind dat een positieve ont-
wikkeling. Bij sommige vakken wordt er een hele andere 
prestatie/vaardigheid gemeten tijdens het CE in relatie 
tot het SE. Het telt niet meer mee voor de meting door de 
Inspectie. Het blijft wel onderdeel van de handhaving op 
de examenlicentie. Je kunt als school je examenlicentie 
kwijtraken als het verschil tussen SE en CE over een peri-
ode van drie jaar te groot is.  En wat ik verder mooi vind is 
dat de beroepsgerichte vakken voortaan ook meetellen in 
het vmbo. Dat doet recht aan het vmbo en aan de docen-
ten die in die vakken lesgeven.’  
Ze vertelt dat de Inspectie half september een schaduw-
publicatie heeft gepubliceerd, waarbij de onderwijsresul-
taten van 2014/2015 die nog volgens het oude model zijn 
berekend, op het nieuwe model gelegd. ‘Scholen kunnen 
nu al zien hoe ze volgens het nieuwe model zouden heb-
ben gescoord.’ 

De vier veranderingen op een rij:

Absolute in plaats van relatieve normen 
In het nieuwe model wordt niet langer gewerkt met relatieve 
normen, maar met absolute normen, die voor een aantal jaren 
worden vastgelegd. Er komen vaste normen die vooraf bekend 
zijn. Leerlingen scoren dan onder of boven de norm. 
 
Extra indicator onderbouwsnelheid 
De oude indicator rendement onderbouw wordt gesplitst in 
onderbouwsnelheid (wat is het percentage leerlingen dat zonder 
zittenblijven van klas 1 naar klas 2 en klas 2 naar klas 3 gaat) en 
onderwijspositie (op welk niveau zitten de leerlingen in klas 3 ten 
opzichte van het  advies van de basisschool) 
 
Verschil SE en CE verdwijnt 
In het oude model werd een verschil tussen SE en CE groter dan 
0.5 punt als onvoldoende gekwalificeerd. In het nieuwe model 
verdwijnt deze indicator uit het onderwijsresultatenmodel. 
 
Beroepsgerichte vakken vmbo tellen mee 
Bj het bepalen van het gemiddelde cijfer van het centraal examen 
tellen de beroepsgerichte vakken ook mee. 

Het verschil tussen het 
schoolexamen (SE) en het 
centraal schriftelijk examen 
(CE) verdwijnt.
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Het bestuur van ABP gaat vanwege de 
moeilijke fi nanciële positie per 1 april 
een opslag op de premie invoeren. Het 
defi nitieve besluit valt op 28 januari na 
advies van het Verantwoordingsorgaan. 
Door de opslag stijgt de premie voor 
het ouderdoms- en nabestaanden-

pensioen van 17,8 naar 18,8 procent. 
Werknemers draaien voor 30 procent 
op voor deze premieverhoging. Bij een 
maandsalaris van € 3.500,- gaat het om 
een netto nadeel van ongeveer € 5,- per 
maand. De afspraak in het Loonruim-
teakkoord over een salarisverhoging 

van 3 procent per 1 januari 2016 blijft 
recht overeind staan. Sociale partners 
hebben het kabinet opgeroepen het 
onderwijs volledig te compenseren voor 
de stijging van de pensioenkosten.

Kort na Prinsjesdag meldden we al dat 
het belastingcadeautje van het kabinet 
voor de niet meer werkenden helemaal 
niet zo gunstig zou uitpakken. De deze 
maand uitbetaalde netto-uitkeringen 
bevestigen dit helaas. Vooral de 
gepensioneerden leveren vaak in. Deels 
komt dit door de vrij forse verhoging 
van de inkomensafhankelijke bijdrage 

Zorgverzekeringswet (van 4,85 naar 5,5 
procent). Maar ook de belastingverla-
ging pakt per saldo voor een fl ink deel 
van de gepensioneerden niet gunstig 
uit. Leden met een redelijk aanvullend 
pensioen of vroegpensioen ondervinden 
vooral nadeel van de veel snellere 
afbouw van de algemene heffi ngskor-
ting, terwijl zij niet kunnen profi teren 

van de verhoging van de arbeidskorting. 
Voor de leden met vroegpensioen 
vervalt ook nog eens de tijdelijke extra 
heffi ngskorting. Per 1 april vinden 
er nog een paar veranderingen in de 
belastingen plaats, die het netto-
inkomen zullen kunnen beïnvloeden.

Het Sectorgroepsbestuur Hoger 
Onderwijs organiseert naar aanleiding 
van de Strategische Agenda HO op 
woensdag 17 februari van 17–20 uur in 

het CNV-gebouw (Tiberdreef 4, Utrecht) 
een discussiebijeenkomst met de 
titel Kwaliteit (weer) in handen van de 
professional. Aanmelden kan door een 

mail te sturen naar: netwerkbijeen-
komsten@cnv.nl onder vermelding van 
17-2-2016 HO. Kijk voor meer informa-
tie in de agenda op www.cnvo.nl.  

Pensioenpremie 1 procentpunt omhoog vanaf april

Netto (pensioen)uitkering vaak lager

Discussiebijeenkomst over Strategische Agenda HO

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Kan de MR iets doen aan de
administratieve 
werklast?

21212121

Vanaf 1 januari 2016 is er een meldplicht 
van zogenaamde datalekken bij de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zoals 
de privacy-waakhond sinds begin dit jaar 
heet (voorheen: College Bescherming 
Persoonsgegevens). Bij een datalek 
gaat het om ‘toegang tot of vernietiging, 
wijziging of vrijkomen van persoonsge-
gevens bij een organisatie zonder dat dit 
de bedoeling is van deze organisatie”. 
Een datalek kan een gehackt adressen-
bestand zijn, maar bijvoorbeeld ook het 
kwijtraken van een usb-stick met daarop 
persoonsgegevens. Deze meldplicht is 
ook van toepassing op scholen en al het 
onderwijspersoneel. Het bevoegd gezag 
van een school is verantwoordelijk voor 

de bescherming van persoonsgegevens 
van leerlingen en personeel en daarmee 
voor de melding. Datalekken die gemeld 
moeten worden kunnen betrekking 
hebben op alle gegevens die in een 
geautomatiseerd gegevensbestand zijn 
opgeslagen. Er moet dan sprake zijn van 
een inbreuk op de beveiliging van per-
soonsgegevens die leidt tot een aanzien-
lijke kans op ernstige, nadelige gevolgen 
voor de bescherming van de persoons-
gegevens (bijvoorbeeld een bestand 
met medische gegevens). Melding bij 
de AP dient binnen twee werkdagen te 
gebeuren. Vaak moeten ook de betrok-
kenen worden ingelicht. De meldplicht 
strekt zich uit tot eventuele datalekken 

bij de leveranciers die in opdracht van 
de school  persoonsgegevens opslaan, 
verwerken of verzamelen. Te denken valt 
aan de aanbieder van het online leer-
lingvolgsysteem, het leerlingadministra-
tiesysteem of de cloudprogramma’s voor 
de loonadministratie. Het is verstandig 
om de meldplicht bij iedereen werkzaam 
op school onder de aandacht te brengen 
en er samen afspraken over te maken. 
Het niet (tijdig) melden van een datalek 
kan bestraft worden met een boete 
van in beginsel maximaal € 500.000,-. 
Bij www.kennisnet.nl is een brochure 
beschikbaar: Privacy in 10 stappen op 
school. Zie voor meer informatie:
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Meldplicht datalekken
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Nou en of! Vaak wordt het bijhouden van verschillende 
dossiers gezien als dé methode om de onderwijskwaliteit 
op peil te houden. De MR doet er dan ook goed aan om te 
kijken wat er precies is afgesproken over al die administra-
tieve handelingen en waar zij toe dienen. De onderwijskwa-
liteit is beschreven in het schoolplan. Daar moet de MR dus 
mee aan de slag. Vindt u er niets over in het schoolplan? 
Vraag dan uw directie waar zwart op wit staat wat er 
allemaal bijgehouden moet worden en vooral: waarom! Van 
het ministerie hoeft het immers niet, liet de staatssecretatis 

onlangs weten. Vindt de MR dat de regels op school aan-
gepast moeten worden? Maak dan gebruik van uw initia-
tiefrecht en doe schriftelijk een voorstel aan de directie om 
een aantal administratieve handelingen niet meer te doen of 
aan te passen. De directie moet binnen drie maanden met 
redenen omkleed reageren als de directie het voorstel van 
de MR niet of slechts ten dele overneemt. Zijn de adminis-
tratieve handelingen opgelegd vanuit het bestuur? Dan mag 
de GMR de handen uit de mouwen steken. Onderneemt de 
MR niets, dan verandert er ook niets.

Kan de MR iets doen aan de



Kijk eens verder op 
www.medilexonderwijs.nl

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20 E. info@medilexonderwijs.nl

 Pesten in het mbo

Pak pesten samen 

met uw klas aan!

 
Pesten heeft veel vaker dan gedacht een  
levenslange impact op de gepeste student.  
Pak pesten daarom tijdig aan!  
 
Hoe zorgt u samen met de klas voor een positief 
groepsklimaat? En hoe herstellen studenten zelf 
de schade die ontstaat wanneer zij elkaar  
pesten? 

Zorg voor een sociaal veilig klimaat voor al 
uw studenten!

T. (030) - 700 12 20 E. info@medilexonderwijs.nl

 Locatie: 

NH, Amersfoort

 Datum: 

Donderdag 17 maart 2016
 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/pestenmbo

Handvatten voor een effectieve aanpak van (cyber)pesten
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Jan Bijstra

Onderzoeks-
opdracht

Om hun kennis te vergroten of te verdienpen, volgen veel 
leraren tegenwoordig een hbo master-opleiding. De master 
SEN bijvoorbeeld is een opleiding die bijdraagt aan de ont-
wikkeling tot expert op het gebied van leerlingen die extra 
onderwijsondersteuning nodig hebben. Ik ben de afgelopen 
jaren regelmatig betrokken geweest bij zo’n traject en wat ik 
(bijna) elke keer weer te horen krijg, is de verzuchting: ‘Blij 
dat ik het gedaan heb, maar oh …. dat ellendige onderzoek 
aan het eind’.
Ik snap dat wel. Een onderzoek bedenken, opzetten, uitvoeren 
en opschrijven is een vak apart waar leraren in het algemeen 
niet zoveel ervaring mee hebben. Het op papier krijgen van 
een goede onderzoeksvraag is bijvoorbeeld al een klus op 
zich: hij moet direct en ondubbelzinnig aansluiten bij de 
probleemstelling, de formulering moet zo en niet anders en 
– voor de hand liggend, maar daarmee niet meteen gemak-
kelijk - hij moet te beantwoorden zijn. Onderzoek  is werken 
op de vierkante millimeter. Zo kost het al behoorlijk veel tijd 

om de literatuurlijst volgens de zogenaamde APA-normen 
op te schrijven: wat moet cursief, waar moet een punt of 
een komma ….. en is het ‘Laan, J. van der’ of ‘Van der Laan, 
J.’ Hoe belangrijk is het, kun je je afvragen, maar ja: een 
onderzoeksverslag kent nu eenmaal haar eigen spelregels. 
En dan hebben we nog niet eens over de wondere wereld van 
statistiek en SPSS; er zijn mensen die er ver na de afronding 
nog wel eens over dromen.
Ik hoor met regelmaat dat mensen het onderzoek als een ver-
plichte klus zien die ze – eenmaal afgerond – snel weer willen 
vergeten. Toch is het volgens mij geen verspilde tijd. Een 
onderzoeksopdracht is bedoeld om mensen scherp te krijgen 
op vragen als: wat is precies het probleem, waarom is dat 
een probleem, hoe vertaal je dat in een onderzoeksvraag en 
deelvragen, hoe kun je grip krijgen op hoe groot het probleem 
is? En het allerbelangrijkste in praktijkgericht onderzoek: 
als het probleem eenmaal in kaart is gebracht, wat is een 
mogelijke oplossing?
In een onderzoeksopdracht doen onderwerp en uitkomsten 
er volgens mij eigenlijk niet eens zo veel toe. Het is vooral 
bedoeld om de onderzoekende houding van mensen aan te 
scherpen. Dat was dan ook mijn belangrijkste opmerking toen 
ik een tijdje geleden werd gevraagd om ten behoeve van de 
accreditatie mijn mening te geven over een nieuw te starten 
hbo-opleiding: zorg dat je duidelijk maakt dat de onder-
zoeksopdracht je leert om je af te vragen waarom iets is zoals 
het is.

Het op papier krijgen van een goede onder-
zoeksvraag is al een klus op zich
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Jan Bijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4
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Ik begrijp die aarzeling van besturen niet. Wij leggen 
de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de 
organisatie. Dat levert ons specialisten en tevreden 
mensen op. Als leraren overgaan van salarisschaal 

LA naar LB hangt daar een prijskaartje aan, maar dat heb 
ik er graag voor over’, zegt Siebrand Konst, directeur van de 
Stichting Flore (7.000 leerlingen, 700 personeelsleden, 27 
scholen, red.) in Heerhugowaard. ‘Er zijn leraren die zich 
volledig richten op hun groep en daar genoeg voldoening 
uit halen. Er is ook een categorie die meer wil dan alleen 
lesgeven. Ze willen zich specialiseren, bijvoorbeeld in 
het jonge kind, taal, rekenen of cultuur. Of ze willen meer 
verantwoordelijkheid voor het school- of onderwijsbeleid. 
Denk aan adjuncten, intern begeleiders of bouwcoördi-
natoren. Ik heb me vanaf het begin positief opgesteld ten 
opzichte van de functiemix. Het biedt carrièreperspectief, 
en je benut het aanwezige talent.’ Konst lachend: ‘Ik was in 
het begin zelfs positiever dan het personeel. Dat was bang 
voor ongelijkheid, totdat ook zij de meerwaarde zagen. Nu 
heeft op een aantal van onze scholen meer dan de helft van 
de teamleden schaal LB. Ik vind dat geen probleem, we kun-
nen het betalen.’ 

Een extra impuls die ervoor moet zorgen 
dat de mogelijkheden ten volle worden 
benut om leraren hoger in te delen in het 
salarisgebouw in het primair onderwijs. 
Dat is de achtergrond van het Convenant 
Functiemix PO waaronder staatssecretaris 
Dekker begin december zijn handtekening 
zette. Daarvoor is € 300.000,- tot mogelijk 
€ 1 miljoen beschikbaar. 

MOBILITEIT BEVORDEREN
In het nieuwe convenant staat onder meer dat het voor 
een succesvolle inbedding van de functiemix nodig is dat 
scholen de professionalisering van leraren systematisch 
aanpakken. Dit bestaat onder meer uit het ontwikkelen 
van een samenhangend HRM-beleid gericht op de (onder-
wijskundige) ambities van de school, het versterken van de 
kwaliteit van teams door diversiteit, een verbeteraanpak 
vanuit kwaliteitszorg en (via de cao) invulling geven aan 
coachende onderdelen van de LB-functie. Het moet leiden 
tot teams waarbinnen leraren elkaar versterken door met 
en van elkaar te leren.  Het betekent ook dat deskundigheid 
buiten de eigen school of het eigen schoolbestuur kan 
worden ingezet, waardoor de functiemix de mobiliteit van 
leraren tussen scholen en schoolbesturen kan bevorderen.
 
Voor de nieuwe impuls van de functiemix werkt werkgevers-
koepel PO-Raad samen met de bonden en het ministerie van 
Onderwijs bij het ondersteunen van scholen en besturen. 
Daartoe is een brochure opgesteld Doorgroeimogelijkheden 
in het primair onderwijs. Kijk daarvoor op de website van de 
PO-Raad, www.poraad.nl.

Functiemix 
PO krijgt 

nieuwe impuls 

primair onderwijs     Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woensel

‘

‘De functiemix 
biedt leraren 

carrièreperspec-
tief, en je benut 

het aanwezige 
talent.’
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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

30 januari 2016 | 12:00 - 16:00 uur  
Arnhem | Utrecht | Leeuwarden
Leden GRATIS | Niet-leden €10

CNV ONDERWIJS FILMDAG FILMDAG

EEN HARTVERWARMENDE 
ONDERWIJSFILM 

OVER AFSCHEID NEMEN
Oscarnominatie | Publieksfavoriet Filmfestival Rotterdam

Werk je in het onderwijs?
Meld je aan via www.cnvfi lmdag.nl

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
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Het is goed dat de salarissen door het loonak-
koord zijn gestegen. Juist, omdat we econo-
misch weer een beetje in de lift zitten. Op zo’n 
moment is er veel nieuw personeel nodig, 

en wordt er fl ink gewinkeld op de arbeidsmarkt. Mensen 
met een in verhouding tot het bedrijfsleven lager salaris, 
zoals leraren, zijn dan extra gevoelig voor de aantrekke-
lijkere arbeidsvoorwaarden die hen worden voorgespie-
geld’, weet Frank Cörvers, hoogleraar Onderwijsarbeids-
markt aan Tilburg University en tevens hoogleraar aan 
de economische faculteit van Maastricht University. ‘Nu 
zijn we de concurrentie een slag voor geweest door deze 
salarisverhoging. Maar eigenlijk zouden we het niet keer 
op keer zover moeten laten komen. Er moet voortdurend 

‘Normaal werd pas ingegrepen als 
we alweer in een nieuw deel van 
de economische cyclus zaten en 
het lerarentekort tot forse hoogte 
was gestegen. Nu is het kabinet 
er een keer vroeg bij’, reageert 

hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt 
Frank Cörvers op de jongste CBS-

cijfers. Daaruit blijkt dat leraren 
samen met medewerkers van water- 

en afvalbedrijven in 2015 met een 
stijging van 2,6 procent er het meest 

in loon op vooruit gingen. 

Leraren bij de top loonstijgers van 2015

‘ Lesgeven moet geen 
hobbyisme worden’

‘

alle sectoren
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worden gewerkt aan een goed arbeidsvoorwaardenpak-
ket voor de leraar. Als je dat te veel laat afhangen van de 
omstandigheden, is een reactie altijd te laat.’ 
Staatssecretaris Dekker zei net na zijn aantreden in 
Schooljournaal dat leraar zijn ook een roeping is. ‘Als je 
kiest voor het onderwijs doe je dat niet alleen voor het 
salaris. Dat doe je omdat je hart ligt bij het werken met 
jonge mensen.’
Cörvers: ‘Er zijn er zeker bij die niets anders zouden 
willen doen, maar je hebt ook een hele groep, en dat zijn 
echt niet de slechtere leraren, die ook andere dingen in 
hun mars hebben. Als dan het verschil met de markt-
sector te groot wordt, ben je bijna een dief van je eigen 
portemonnee. Lesgeven moet geen hobbyisme worden.’

ACADEMISCHE TITEL
Onderwijs is lang gezien als een kostenpost. Wie zegt 
dat een volgend kabinet niet toch weer gaat bezuinigen? 
Bent u gerust over de loonontwikkeling voor de komende 
jaren?
Cörvers: ‘Weer jaren een nullijn zou ik buitengewoon on-
verstandig vinden. Ik vind dat de lonen in het onderwijs 
de marktsector moeten blijven volgen. De verschillen 
moeten niet al te zeer oplopen. Nullijnen zijn om begro-
tingstechnische redenen interessant voor de politiek, 
omdat het al snel wat oplevert. Maar op een gegeven 
moment kan het perverse consequenties hebben voor de 
kwaliteit van je onderwijs. Het vervelende is alleen dat 
het niet altijd meteen zichtbaar is, het ontwikkelt zich pas 
op een later moment.’ 
Komt die salarisverhoging niet te laat om het beroep van 
leraar weer wat aanzien te geven? 
‘Natuurlijk speelt het salaris een rol voor aankomen-
de studenten van pabo’s of lerarenopleidingen, maar 
belangrijk is ook hoe het onderwijs functioneert, wat 
het werk- en denkniveau van je aanstaande collega’s is, 
en hoe professioneel de organisatie van het onderwijs 
is. Voor sommige leraren in spe kan dat een reden zijn 
om al dan niet voor het onderwijs te kiezen. Het is een 
van de factoren die men nu probeert te beïnvloeden 
door een strengere selectie aan de poort. Toch kun je 
niet door simpelweg een master- of academische titel 
verplicht te stellen, denken dat het wel goed komt met 
het onderwijs. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat als er niet 
voldoende middelen tegenover staan de mindere aca-
demici komen. Wil je echt goede academici aantrekken, 
dan gaat dat een hoop geld kosten om ze te strikken. 
Juist bij eerstegraadsleraren zie je de grootste verschillen 
met de markt. Bovendien is het maar zeer de vraag of het 
ook rendement oplevert in termen van goed onderwijs. 
Je kunt beter een geschikte hbo’er aantrekken, dan een 

academicus die van lesgeven weinig kaas heeft gegeten. 
Wat ook meespeelt is de mogelijkheid tot professionele 
ontwikkeling. Dat is ook een aantrekkelijke arbeidsvoor-
waarde. Het is iets waar ieder mens behoefte aan heeft, 
zeker de hoogopgeleiden: je verder ontwikkelen, vooruit 
komen, uitdagingen hebben. Een zekere dynamiek in de 
beroepsuitoefening heeft ook een gunstige invloed op 
het onderwijs. Alleen een concurrerend salaris, of een 
welkomstbonus voor leraren zoals in Rotterdam, zijn ze-
ker niet voldoende om geschikte en ambitieuze leraren 
aan te trekken. Daar is dus meer voor nodig.’ 

SINGAPORE 
Waarom verdient iemand die lesgeeft in het voortgezet 
onderwijs eigenlijk meer dan zijn collega in het basison-
derwijs?
Cörvers: ‘De vuilnisman doet ook belangrijk werk, want 
anders slibben alle straten dicht. Het gaat er niet alleen 
om hoe zwaar het werk is en wat je ervoor moet kunnen, 
maar ook hoe dat werk zich verhoudt tot andere posities 
op de arbeidsmarkt. Kennelijk trekt het primair onder-
wijs toch minder hoogopgeleide mensen aan. Dat past 
ook in het salarisplaatje. In het vmbo wordt ook minder 
verdiend dan in mbo, hbo of op de universiteit. Terwijl 
ze daar toch hartstikke belangrijk werk doen, dat ook 
nog eens heel zwaar is.’ 
De staatssecretaris zet nu in op excellent onderwijs. 
Betekent dat dan ook meer academisch geschoolde 
leraren? 
Cörvers: ’Als u mij vraagt of alle leraren academische 
titels moeten hebben, dan lijkt het me heel onverstandig 
dat verplicht te stellen. Scholen moeten kijken waar en 
hoe ze academici het beste kunnen inzetten, qua ren-
dement en kosten. De baten zijn heel moeilijk te kwan-
tificeren. En daarbij, het Nederlandse onderwijs staat er 
internationaal gezien echt niet zo slecht voor.’ 
Het gras is dus niet groener in Finland, Japan of 
 Singapore?
Cörvers: ‘Bij de internationale vergelijkingen, zoals van 
PISA, staat Nederland altijd in de top 5. Natuurlijk zijn er 
landen die het beter doen, en daarom gaan we ook in de 
keuken kijken in Finland en Singapore. Maar er is toch 
vaak meer voor nodig om bepaalde ideeën over te ne-
men. Het gaat in die landen vaak om hele andere syste-
men, met andere tradities en vanuit een andere cultuur 
ontstaan. De nadelen die er zeker zijn, zie je niet altijd in 
de statistieken terug. We hebben in ons land de neiging 
om naar boven te kijken, maar je kunt ook naar beneden 
kijken, voor we ons in allerlei riskante avonturen storten. 
Duitsland, de sterkste economie van Europa, moet ons 
qua leerlingenprestaties vaak voor zich dulden.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Annemiek Mommers

Frank Cörvers: ’Er moet voortdurend 
worden gewerkt aan een goed arbeids-
voorwaardenpakket voor de leraar.’

alle sectoren
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Hij is directeur, schrijver, voorzitter van een stichting, leerkracht 
en schilder. En als het aan Hans Mulder ligt vanaf eind dit jaar ook 
producent van zijn eigen film: Lina. Een verhaal over het gelijknamige, 
bijzondere meisje dat veel herkenbare problemen tegenkomt in haar 
leven. Hans: ‘Mensen met een beperking hebben veel in hun mars. 
Daar wil ik de aandacht op vestigen.’ 

Hans Mulder: ‘Ik wil mensen met een 
beperking mee laten werken aan de film. 
Ze kunnen misschien helpen met catering 
of met het slepen van kabels.’

bijzonder meisjeMeester Hans maakt film over

primair onderwijs
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Iedereen op basisschool De Wheele in het 
Overijsselse Borne weet van de grootse plannen 
van meester Hans. Leerlingen, ouders, meesters 
en juffen leven dan ook flink met hem mee. En 

terecht, want een spannende periode is aangebroken. 
Het manuscript ligt klaar en er is zelfs al een boek 
in omloop, maar nu moet het financiële plaatje nog 
rond. Hoofdpersoon van de film is Lina: een meisje 
met een beperking. Leuk, lief en altijd het beste met 
iedereen voor. Ze leeft samen met haar ouders en 
twee zussen, van wie de oudste borderline heeft. Als 
ze net in de puberteit raakt, gaan haar ouders met 
problemen uit elkaar en blijkt haar oudste zus drugs 
te gebruiken. Dankzij nieuwe, goedbedoelende vrien-
den, leert Lina chatten. Iets wat ze regelmatig doet 
met een leuke jongen op internet. Maar is het wel 
echt een leuke jongen? Als ze hem eindelijk ontmoet, 
blijkt hij niet te zijn wie ze denkt. Mulder: ‘Jonge 
mensen met een beperking zijn extra kwetsbaar. Vaak 
zijn ze goed van vertrouwen. Maar ook jongeren zon-
der beperking hebben bescherming nodig. De film 
bevat een duidelijk waarschuwing voor iedereen.’

ROL VOOR G-ELFTAL 
Het idee voor de film Lina ontstond in 2008 als leer- 
en werktraject voor mensen met en zonder beper-
king. Mulder schreef het script en richtte Creatief In 
Ontwikkeling (CRIO). Vanuit deze stichting benadert 
hij fondsen voor subsidie. In juni hoopt Mulder te 
beginnen met filmen. ‘Ik heb eerder een film gemaakt 
voor een andere basisschool waar ik werkte. Ik heb 
geleerd dat je heel goed moet plannen en het profes-
sioneel moet aanpakken. Daarom ben ik in gesprek 
met goede acteurs, een regisseur, een editor, mensen 
die met licht en geluid kunnen helpen, enzovoorts. 
Ook wil ik er mensen met een beperking aan mee 
laten werken. Ze kunnen misschien helpen met 
catering of met het slepen van kabels. Iedereen kan 
íets doen. Daarnaast hoop ik mensen in te kunnen 
huren tegen gereduceerd tarief, anders krijg ik het 
nooit voor elkaar. Zo zullen er naast professionele 
ook amateur-acteurs mee spelen en het G-elftal van 
zorginstantie Aveleijn kan misschien figureren als 
Lina’s voetbalteam.’ 

TIKKEN OP EEN BERG
Momenteel is Mulder druk met het benaderen van 
sponsoren en fondsen en het vinden van subsidies. 
Want de begroting van zijn productie komt uit op 
maar liefst twee ton. Om zelf ook een bijdrage te 
leveren schreef hij het boek Lina. ‘De afgelopen vier 
jaar schreef ik gedeeltes. Iedere vakantie een stuk. 
Zat ik op de top van een berg in het zonnetje te tikken 

‘ Mensen met een beperking 
hebben veel in hun mars’

terwijl mijn familie lekker door de omgeving fietste. 
Maar ik vond het geweldig. Ik hoop dat mensen die 
een opleiding Zorg en Welzijn doen aan een roc er 
iets aan hebben. Het is ook een goed verhaal voor 
vrijwilligers in zorg of onderwijs en leerkrachten op 
de pedagogische academie. Ik hoop dat zij het boek 
of de film gebruiken om discussies los te maken. Met 
name over de rol van mensen met een beperking. Ik 
wil de aandacht richten op hun integratie en partici-
patie.’

ADHD EN BORDERLINE
Lina laat zien dat ze veel kan met haar beperking. In 
het boek komen ook veel soorten problematiek aan 
de orde. Problemen die je tegenkomt in onderwijs of 
zorg. Zo komen bijvoorbeeld onderwerpen als bor-

derline, drugs en huiselijk geweld aan bod. Mulder: 
‘Ik wil dat degene die het boek leest er wijzer van 
wordt. Lina ervaart veel en vertelt in het boek over 
adhd. Iemand vertelt in het verhaal dat ze achter 
de computer gaat zitten en daar de kenmerken van 
borderline vindt. Het heeft iets educatiefs.’ 
Zijn inspiratie en ervaring deed Mulder op als 
leraar in het speciaal basis- en speciaal voortgezet 
onderwijs, én als vrijwilliger bij Aveleijn, een Twentse 
zorgorganisatie voor mensen met een verstandelijke 
beperking of lage sociale zelfredzaamheid. Hij zag 
er heel duidelijk wat voor ontwikkeling deze groep 
doormaakt. ‘Al tien jaar lang organiseren we Hol-
land’s Got Talent voor mensen met een beperking. 
Een man van vijftig met de innerlijke wereld van een 
kind en met autistische trekjes doet al die tijd al mee. 
De eerste keer alleen wiegend met een microfoon op 
het podium. Verder niks. Vijf jaar lang steeds weer. 
Daarna begon hij te zingen en de laatste jaren zingt 
hij mee met een orkestband. Zo bijzonder. Er zit zo-
veel in deze mensen. Dat is één van de dingen die ik 
wil laten zien met dit boek en de film, dat je ondanks 
een beperking toch heel veel kunt. Daarnaast wil ik 
de discussie losmaken over alle problematiek die in 
een gezin kan spelen. Ik hoop dat mensen het in hun 
werk gaan gebruiken.’ 

Meer weten over het project van meester Hans? Kijk op  
www.project-lina.nl en www.stichtingcrio.nl

Tekst: Tessa Klooster  Foto: Erik Brinkhorstprimair onderwijs
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berichten

De maatschappelijke actualiteit laat scholen en 
onderwijs niet onberoerd. Hoe gaat het team om 
met ontwikkelingen in politiek, regelgeving en 
maatschappij? Welke keuzes kunnen er worden 
gemaakt? Praat daarover mee tijdens het debat 
Actuele maatschappelijke ontwikkelingen, de 
school en het beste onderwijs voor ieder kind 
op 27 februari van 17 tot 19 uur in De Balie in 
Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst presenteren 
twee scholen een casus. Het Oosterhoutse 
Delta-Onderwijs wijst op het belang van een 
teamvisie als antwoord op maatschappelijke 
ontwikkelingen. Jenaplanschool Gorkum uit 
Gorinchem benadrukt het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid. Deelnemers gaan ook zelf 
aan de slag en diepen in groepjes een thema 
uit. Het debat maakt deel uit van een reeks van 
vijf debatten over het Samen leiding geven aan 
schoolontwikkeling van het Arbeidsmarktplatform 
PO, VOION en De Balie. Aanmelden kan gratis en 
direct via de website van De Balie. Kijk voor meer 
informatie op: www.arbeidsmarktplatformpo.nl.

Debat over school en 
maatschappelijke dynamiek

Breinleren 
 tijdens Taal-
conferentie 
2016
Workshops als Beleving en plezier bij kijk- en 
luisteronderwijs; Hoe word je een betere 
lezer? Door een betere schrijver te worden!; 
Woordenschat en breinleren; Taalgebruik 
je creatief en Teach en taal staan op don-
derdag 14 april van 9.15 tot 16.30 uur op 
het programma tijdens de Taalconferentie 
2016 in NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, in 
Utrecht. De taalconferentie, georganiseerd 
door de CED-groep, is bedoeld voor docenten 
Nederlands, (taal)coördinatoren en managers 
betrokken bij taalbeleid in voortgezet onder-
wijs en mbo. De aftrap wordt verricht door 
taalwetenschapper en schrijver René Appel. 
De kosten voor deelname bedragen € 395,-. 
Bij inschrijvingen voor 15 maart of meerdere 
inschrijvingen van een zelfde locatie is de prijs 
€ 345,-. Voor meer informatie: 010 407 14 27 
of conferenties@cedgroep.nl. 

Boek over negentiende-eeuwse 
protestantse onderwijzer
Geschiedenis van een 
dienstbaar beroep, 1800-
1920 is de ondertitel van het 
door John Exalto en Gert van 
Klinken samengestelde De 
protestantse onderwijzer. 
Het blijkt te gaan om een 
zelfbewuste beroepsgroep 
die een belangrijke en vaak 
onderschatte bijdrage heeft 
geleverd aan de sociaal-cul-
turele ontwikkeling van 
nieuwe generaties. Onterecht 
bestaat het beeld van de 
protestantse onderwijzer als 
een pedant heerschap met 
bijzondere vaardigheden in 
leerstellig godsdienstonder-
wijs, die bij de elite van de 
predikant, de dokter en de 
notaris wilde horen, maar tot zijn ergernis genoegen moest 
nemen met een tweederangspositie. Het boek schetst een 
beeld van iemand met een sleutelrol in de volksopvoeding en 
de vorming tot nationaal burgerschap. Het ontstaan van het 
bijzonder onderwijs na 1860 zou een belangrijke impuls geven 
aan de professionalisering van de protestantse onderwijzers, 
waardoor zij in de loop van de negentiende eeuw op veel 
plaatsen de predikant in kennis en populariteit zouden over-
vleugelen. Het boek kost € 18,90 en wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Meinema, ISBN 9789021143941. 
 

Over de rekentoets, die de komende weken 
door veel scholieren wordt gemaakt, heeft 
het Landelijke Aktie Komitee Scholieren een 
klachtenwebsite geopend: www.rekentoets-
klacht.nl. Het LAKS wil dat scholieren goed 

op de hoogte zijn van de regelgeving 
rondom de veelbesproken rekentoets 

en eventuele klachten of aan-
merkingen zoveel mogelijk 

doorgeven. 

LAKS start klachten-
website over rekentoets
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‘Wat doe jij tegenwoordig?’ Die vraag wordt 
mij vaak gesteld op plekken waar je mensen 
kunt ontmoeten. Als ik dan zeg dat ik lid ben 
van de stuurgroep AA, wordt er meestal met 
een frons op het gezicht naar mij  gekeken. 
Kan die combinatie wel? Jazeker, want we 
zijn geen stuurgroep van Anonieme Alco-
holisten. Wij staan nuchter in het leven en 
beseffen heel goed wat we kunnen betekenen 
voor mensen, die een deuk hebben opgelo-
pen in het arbeidsproces en nu thuis zitten 
zonder perspectief. Mensen, die niet meer op 
één lijn zaten met hun werkgever, waardoor 
het arbeidscontract werd beëindigd en nu 
als WW’er proberen een baan te vinden. Of 
mensen, die na een lange periode van ziekte 
niet meer in staat zijn te werken, zodat ze zijn 
afgekeurd en nu in de WAO zitten.
Binnen CNV Onderwijs zijn we één van de 
vier stuurgroepen. We zijn een spreekbuis 
en doorgeefl uik voor onze achterban naar de 
professionals.
Zo organiseren we regionale bijeenkomsten, 
waar mensen van de bond bij aanwezig zijn. 
Ze geven informatie over de laatste ontwikke-
lingen, die ons aangaan. Maar ook is het zeer 
bemoedigend om het eigen verhaal te delen 
met andere lotgenoten. Hierdoor krijgen wij 
als Stuurgroep Anders Actieven de input, die 
wij weer kunnen doorgeven. 
Komend jaar mogen we als Anders Actieven 
een column voor Schooljournaal verzorgen. 
Onze naam is nu gevestigd, waardoor we niet 
meer als anoniem te boek staan, maar als 
Anders Actieven. 

AA?

Henno Eckhardt
(60) is lid van de 

Stuurgroep Anders 
Actieven

column

Anders Actieven
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Conferentie Twents 
Meesterschap
Passie in het onderwijs is het thema van de conferentie Twents 
Meesterschap op woensdag 27 januari op de Universiteit Twente, 
gebouw De Waaier. De bijeenkomst, georganiseerd door de 
universitaire vakgroep ELAN/Lerarenopleiding in samenwerking 
met TechYourFuture en Twente Academy, gaat in op de betekenis 
van opleiden en onderzoek voor de dagelijkse onderwijspraktijk. 
Het programma bestaat verder onder meer uit lezingen van twee 
nieuwe hoogleraren die de lerarenopleiding en het onderzoek 
naar docentprofessionalisering en schoolontwikkeling komen 
versterken. De uit Amerika afkomstige Susan McKenney richt zich 
op het professionaliseren en ondersteunen van leerkrachten. Adrie 
Visscher is expert in het benutten van leerlingprestatiedata bij het 
verzorgen van instructie op maat. Verder is er een breed palet aan 
praktische workshops voor het primair- en voortgezet onderwijs. 
De kosten voor deelname bedragen € 80,- voor de hele dag en 
€ 35,- vanaf 14 uur. Voor het volledige programma en aanmelden: 
www.twentsmeesterschap.nl.

PR-handboek voor basisscholen
Meer verbondenheid van ouders en team bij de school en meer 
zichtbaarheid bij (nieuwe) ouders en in de omgeving. Dat moet 
lukken met het praktische PR-boek voor basisscholen Krachtig 
van binnen, sterk naar buiten! van PR-factor-auteurs Sandra van 
der Bolt en Twanny Verdonschot. Het boek staat boordevol met 
handige checklists, profi leringsformats, tips en direct uitvoerbare 
ideeën om aan sterk imago te bouwen. De thema’s in het boek 
zijn gevat in vier stappen: schoolprofi lering, ambassadeurschap, 
de gastvrije school en communicatie. Elke stap bevat achter-
grondinformatie, een plan van aanpak en opdrachten om samen 
met het team te doen. Het boek kost € 29,95 en wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Leuker.nu uit Nieuwolda, ISBN 9789463188050. 

Cursus over ander s talige 
nieuwkomers in de school 
Fontys OSO verzorgt in maart en april in Sittard en ’s Hertogenbosch een 
post hbo-cursus die leerkrachten in het primair onderwijs voorbereidt op de 
komst van anderstalige nieuwkomers. In vier bijeenkomsten wordt syste-
matisch een stappenplan uitgewerkt voor de eigen school om nieuwkomers 
goede opvang en zorg te bieden. Het cursusgeld bedraagt € 250,-. Deelne-
mers ontvangen een bewijs van deelname. In Sittard zijn de bijeenkomsten 
op 3, 17, 31 maart en op 7 april, in ’s Hertogenbosch op 8 en 22 maart en op 
15 en 19 april. De lestijden zijn op beide locaties van 18.30-21 uur.
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via 

GEPENSIONEERDEN
Provincie Drenthe
Dinsdag 23 februari, 10.30-14.30 uur, 
kerkelijk centrum Trias, Groenmarkt 
4, Meppel. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Het maakba-
re brein door M. van Delden, workshop-
gever CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 23-2-2016.

HOGER ONDERWIJS
Woensdag 17 februari, 16.45 uur 
(inloop), incl. warme maaltijd, CNV-ge-
bouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeen-
komst over onderwijskwaliteit in het 
hoger onderwijs. Presentaties met 
daarna discussie: Is alles van waar-
de meetbaar? over de professionele 
ruimte voor docenten en Hoe krijg je 
de werkdruk omlaag door vergroting 
van de professionele ruimte? En dan 
met name de rol van leidinggevende en 
docententeam hierbij. Info/aanmelden: 
netwerkbijeenkomsten@cnv.nl o.v.v. 17-
2-2016 HO.

INVALLERS
Regio Zuid
Woensdag 3 februari, 17 uur (inloop 
16.30 uur) De Bonckert, Stationsweg 
40A Boxmeer. Netwerkbijeenkomst, in-
clusief broodje. Workshop: Klassenma-
nagement: theorie, ervaring en toepas-
sing. 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/aanmelden: netwerknoordholland@
cnv.nl o.v.v. invallers 03-02-2016. 

Regio Midden
Woensdag 17 februari, 16.30 uur 
(inloop), incl. broodje, CNV-gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Netwerkbijeen-
komst. Workshop: Klassenmanage-
ment: theorie, ervaring en toepassing. 
Info/aanmelden: netwerkutrecht@cnv.nl 
o.v.v. invallers 17-2-2016.

Regio Noord
Woensdag 17 februari, 16.30 uur 
(inloop), incl. broodje, Hogeschool 
Windeshein, Campus, Zwolle. Netwerk-
bijeenkomst. Workshops: Hoe vind je 
jouw droombaan? en Jezelf laten zien 

en profi leren. Info/aanmelden: net-
werkoverijssel@cnv.nl o.v.v. invallers 
17-2-2016.

NETWERK GELDERLAND
Woensdag 24 februari, 16-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit drie 
workshops. Info/aanmelden: netwerk-
gelderland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
Doetinchem 24-2-2016.

Woensdag 24 februari, 16-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst voor leden 
van 55 jaar en ouder, werkzaam in 
het onderwijs. Thema: Vergroten van 

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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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

advertentie



draagkracht, verminderen van draag-
last met workshops over Regelgeving 
en Werkdruk en vitaliteit. Info/aanmel-
den: netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 55+ 24-2-2016.

STARTERS I.S.M. STUURGROEP 
JONG
Woensdag 3 februari, 14.30 uur (in-
loop)-18 uur, CNV-gebouw, Tiberdreef 
4, Utrecht. Sollicitatietraining voor Star-
ters i.s.m. Stuurgroep Jong. De (leer)
KRACHT in jou: krijg inzicht in jezelf 
en zet jouw kwaliteiten in tijdens het 
solliciteren. Info/aanmelden:  
www.cnvo.nl/solliciteren.

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 schoolbezoe-
ken afgelegd in de regio. Keuze uit de 
workshops: Taakbeleid/ontslagbeleid 
cao PO, door Renilde van Driel regiobe-
stuurder CNV Onderwijs; Moeilijk ge-
drag, nou en?!, door Suzan Teunissen, 
autismespecialist; Pensioenen, door 
Fred Lardinois, pensioendeskundige 
ABP; Loopbaankansen. Aanmelden voor 
21 februari via netwerkbrabant@cnv.nl.  

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 16 maart (Zwolle) en 
 woensdag 20 april (’s Hertogenbosch)
Organiseert het sectorgroepsbestuur 
Primair Onderwijs een themadag met 
masterclasses. Wat hebben onze leer-
lingen nu nodig om goed in onze maat-
schappij 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: primaironderwijs@cnv.nl.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 11 februari,  16.30 uur  
(inloop 16 uur) CNV-gebouw, Utrecht.    
Bijeenkomst voor docenten en oop’ers 
in de beroepsgerichte leerwegen in 
het vmbo. Broodmaaltijd na afloop. We 
gaan in gesprek over veranderingen 
in het vmbo, zoals nieuwe profielen, 
bevoegdheden en krimp. Info/aanmel-
den: voortgezetonderwijs@cnv.nl.

3333

CNV Onderwijs zoekt: 

WORKSHOPLEIDERS 
Heb jij de volgende stap binnen je 
loopbaan gezet? Volg jij je passie? 
Vervolgopleiding gedaan met behulp 
van de lerarenbeurs en werk je binnen 
het onderwijs? En deel je graag jouw 
ervaringen? Dan zoeken we jou!
 
Workshop loopbaankansen        
In de maanden maart t/m mei organiseert CNV Onderwijs 
in verschillende provincies netwerkbijeenkomsten met 
workshops over loopbaankansen en het gebruik van de 
lerarenbeurs. Hiervoor zijn wij op zoek naar inspirerende 
workshopgevers die graag hun ervaringen delen.

Info en aanmelden
Op 8 maart (16.30-20.30 uur, Utrecht) bereiden we je voor 
op de workshops door middel van een train de trainer-
bijeenkomst. Je ontvangt na afloop een certificaat van 
CNV Connectief Academie.
Aanmelden kan tot 1 maart 2016 door een korte 
motivatie en cv te sturen naar Marianne van Wessel, 
m.vanwessel@cnv.nl. Meer info op www.cnvo.nl.

Con-Ond 2016-1801-schooljournaal advertentieV2.indd   1 19-01-16   15:31

Voor baby’tjes in Afrika  
betekent een waterhoofd  
vaak een doodvonnis ...

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP

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

Uw steun en een operatie redden levens.

advertentie
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speciaal onderwijs

Het is een onopvallend rijtjeshuis, midden in 
een woonwijk in Eindhoven-Noord. Als de bel 
gaat, mag Zarina (18) de deur openmaken. Ze 
is een van de acht leerlingen die op maandag 

in het Transitiehuis te vinden zijn. In het huis wordt het 
dagelijks leven zoveel mogelijk nagebootst. Zarina’s taak 
voor vandaag is dat ze gastvrouw mag spelen. Begeleider 
Wendy Tegelaers: ‘Elke leerling krijgt van de mentor of do-
cent persoonlijke leerdoelen mee, en ik bedenk daar dan 
een paar activiteiten bij. Dat kan van alles zijn. Zarina is 
autistisch en moet werken aan haar sociale vaardigheden. 
Vandaag oefen ik met haar hoe ze met gasten om moet 
gaan en hoe ze de telefoon moet aannemen.’ Tegelaers 
voelt zich als een vis in het water in deze nieuwe functie 
binnen het tweejarig pilotproject, een initiatief van de 
Eindhovense Stichting Speciaal Onderwijs en Expertise-
centra, in samenwerking met een woningstichting en een 
zorgstichting. 
Elke groep van acht leerlingen, tussen de 16 en 20 jaar, 
komt tien weken lang op één vaste dag in de week naar 
het huis. In totaal kunnen er ruim dertig jongeren per 
week terecht, vooralsnog alleen tijdens schooluren. Sinds 
de veranderingen binnen het passend onderwijs, zijn dit 
voornamelijk kinderen met behoorlijke beperkingen. Ze 
komen van drie verschillende scholen uit het speciaal 
onderwijs in Eindhoven: de Mytylschool, met voorname-
lijk lichamelijk of meervoudig beperkte jongeren, MBS 
Eindhoven, een school voor zeer moeilijk lerende kinde-
ren met aanvullende problematiek, en de Taalbrug, waar 
leerlingen zitten die slechthorend zijn, taalproblemen 

Lessen als koken, wassen en poetsen staan centraal in het speciaal 
onderwijs. Maar lukt dat straks ook in de praktijk? In Eindhoven 

krijgen leerlingen met een beperking de kans dat uit te proberen 
in een echt woonhuis: het Transitiehuis. Ze draaien mee in het 
huishouden, doen boodschappen, leren wat ze in hun vrije tijd 

kunnen doen en gaan interactie aan met de buurt. 

Het Transitiehuis: een woonschool in de wijk

  Oefenen in 
zelfstandig wonen

hebben of een andere stoornis als autisme, en daardoor 
communicatief minder vaardig zijn.

ECHTE LEVEN
Het Transitiehuis is pas sinds eind september open, maar 
de coördinator van het project, Annemieke Verberne, 
durft voorzichtig te zeggen dat er al succesjes worden 
geboekt. ‘Veel leerlingen die naar het huis gaan, komen 
straks in een of andere vorm van begeleid wonen terecht, 
en daar zullen ze zo zelfstandig mogelijk moeten zijn. 
Het speciaal onderwijs bereidt leerlingen voor op de toe-
komst, door hen als onderdeel van een breder curriculum 
ook praktische vaardigheden aan te leren als schoon-
maken en koken. Op school gebeurt dat in een bekende, 
veilige omgeving. De vraag is echter wat er gebeurt in 
het “echte leven” als niet alles zo gestructureerd is. In het 
Transitiehuis leren ze deze vaardigheden toepassen in een 
andere, niet aangepaste setting. Neem de keuken bijvoor-
beeld: als het aanrecht er vreemd uitziet en de vaatwasser 
zit op een andere plek dan ze gewend zijn op school, of 
de schoonmaakmiddelen staan niet in het aanrechtkastje 
maar in een gangkast, dan weten leerlingen soms al niet 
meer wat ze moeten doen. Wij helpen ze hiermee te leren 
omgaan. Belangrijk daarbij is de kinderen uitdaging te 
bieden, zonder ze te overschatten. En dat werkt.’

EIGENWAARDE
Tegelaers kan dat beamen. ‘Ja, we moeten bij sommige 
leerlingen alles stap voor stap doen. Als een leerling als 
dagactiviteit krijgt dat hij de woonkamer moet poetsen, 
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dan weet hij soms niet waar te beginnen of wat te doen. 
Iemand die concentratieproblemen heeft, geef ik dan 
bijvoorbeeld maar één dagtaak: het stoffen van de 
woonkamer.’ Vandaag heeft Tegelaers een pittige groep 
leerlingen, onder wie enkele met een zware fysieke beper-
king. Dat levert soms wat praktische problemen op: het 
is een gewoon huis en de twee rolstoelen, waarvan één 
elektrische, nemen nogal wat plaats in. Tegelaers: ‘Maar 
zo gaat dat in het echte leven ook: leren roeien met de 
riemen die je hebt. Ik vind het mooi om alle leerlingen, 
ook die met een zware beperking, te laten ervaren dat ze 
meer zelfstandig kunnen dan ze denken. Ook zij kunnen 
groenten snijden, de was opvouwen of zelfs strijken. 
Laatst heb ik twee leerlingen in een rolstoel samen op pad 
gestuurd om boodschappen te doen in de supermarkt ver-
derop, zonder begeleiding. Dat vonden ze maar eng, want 
ze konden in de winkel toch nergens bij? Als ik vraag of ze 
daar zelf een oplossing voor kunnen verzinnen, komen 
ze er toch uit: ‘O ja, we zouden een medewerker kunnen 
vragen’. Dat is dan ook gelukt. Dat is zó goed voor hun 
eigenwaarde en zelfvertrouwen. We praten veel en zoeken 
samen naar oplossingen. De leerlingen worden, vanuit de 
beste bedoelingen, vaak omringd door mensen die alles 
voor hen doen. Hier leren ze echt zelfstandig te zijn. Ik 
laat hen ook gerust fouten maken. Ze mogen zelf de lunch 
voorbereiden voor de groep en boodschappen doen. Ze 
zijn wel eens teruggekomen met de ingrediënten voor 

broodjes gezond, maar zonder tomaten of komkommer, 
omdat het geld op was. Dat kwam omdat ze veel te dure 
kaas hadden uitgezocht. Leerlingen hebben ook wel eens 
bij de kassa gestaan met een mandje vol boodschappen, 
maar zonder portemonnee. Daar leren ze weer van voor 
een volgende keer.’

ONDERZOEK
Verberne: ‘We zitten nog volop in de ontwikkelingsfase. 
We willen ook buitenshuis nog meer gaan doen, zo heb-
ben we net een abonnement op de sportschool genomen. 
Ze moeten ook leren hoe ze met hun vrije tijd om kunnen 
gaan. Na een paar keer oefenen gaan sommige leerlingen 
er al zelfstandig naartoe. Verder willen we iets betekenen 
voor de buurt, door te helpen in een nabijgelegen ver-
zorgingshuis bijvoorbeeld, of door simpelweg eens het 
stoepje van iemand te vegen of het hondje van de buren 
uit te laten. Het is nog te vroeg om te zeggen wat precies 
de effecten zijn van de pilot. De eerste evaluatie is pas 
eind februari. In elk geval komt er nog een onafhankelijk 
onderzoek. Als de resultaten positief zijn, gaan we kijken 
hoe we verder gaan. Daarna kunnen we ook in gesprek 
gaan met de gemeente of andere partijen om te zien in 
hoeverre ook zij een steentje kunnen bijdragen. Als het 
Transitiehuis een effectieve manier blijkt om de overgang 
van school naar een zelfstandig bestaan te bevorderen, 
kan dat immers ook weer schelen in de zorgkosten.’ 

Begeleider Wendy Tegelaers: ‘Elke 
leerling krijgt persoonlijke leerdoelen 
mee, en ik bedenk daar dan een paar 
activiteiten bij.’



Programma
15.00 Ontvangst met high tea
15.30 Plenaire opening: De WWZ: waar liggen kansen?
16.00 Speedcoaching en interactief netwerken
17.00 Workshop A of B
17.45 Netwerken en borrel

Workshops
A Cao primair onderwijs: word ik er blij van?
B Werkdruk en werkplezier
Kijk voor meer informatie over de workshops in de 
agenda op www.cnvo.nl

Praktische informatie
Datum: woensdag 9 maart 
Locatie: Kantoor CNV, Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
De toegang is gratis

Wat kunt u verwachten?
Tijdens deze middag bieden wij interessante korte work-
shops aan. Ter plekke kunt u een keuze maken uit work-
shop A of B. Verder kunt u deelnemen aan speedcoaching. 
In een korte sessie wordt u gecoacht bij een case die u zelf 
aanbrengt. Indien u hieraan wilt deelnemen, dan moet u dit 
bij uw aanmelding aangeven.
Tijdens het Proefl okaal zijn trainers en coaches aanwezig 
om ter plaatse uw vragen te beantwoorden en u kunt 
netwerken met andere collega’s. Kortom, wij willen u graag 
ontmoeten en u laten ‘proeven’ van de kennis die wij kunnen 
bieden. Ook het culinaire proeven wordt niet vergeten. 

Meer informatie/aanmelden
Mail voor vragen naar infoacademie@cnv.nl of bel 
met 030 751 1747. Ga voor aanmelden naar 
www.cnvo.nl/proefl okaalleidinggevenden

Bent u leidinggevende in het basis-, voortgezet of speciaal onderwijs? Dus bent u 
adjunct-directeur, team- of locatieleider? Dan nodigt CNV Connectief Academie 
u uit voor het Proefl okaal op woensdag 9 maart van 15 tot 18 uur in Utrecht. Ook 
niet-leden zijn welkom.

Proefl okaal voor 
 leidinggevenden
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Onze schoolvereniging telt vijf basisscholen met  in 
totaal 1100 leerlingen. Bunschoten –Spakenburg  is een 
dynamische gemeente in het midden van het land.

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij bewust 
inhoud geven aan de Protestants Christelijke identiteit.

De scholen werken met professionele 
leergemeenschappen op de terreinen:
• Hoogbegaafdheid • Rekenen
• Dyslexie  • Taal/woordenschat
• Gedrag 

Het is wenselijk als de cursus Directeur Primair Onderwijs is 
gevolgd, of dat u hiertoe bereid bent. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Ons strategisch beleidsplan 2015-2020 heeft als 
speerpunten
• Samen leren
•  Passende zorg en ondersteuning voor alle leerlingen
• Opbrengstbewust werken
• Ouderbetrokkenheid
• Kansen zien, keuzes maken

Voor informatie over de schoolvereniging verwijzen wij u 
naar onze website www.pco-bunschoten.nl

Sollicitatiebrieven voor 1 februari 2016 naar bovenstaand 
adres of (bij voorkeur) per mail naar h.vantricht@pco-
bunschoten.nl.

Wij zoeken een directeur die:
•  duidelijk leiding geeft vanuit een christelijke 

identiteit;
•  communicatief vaardig is, met een empathisch 

en  refl ecterend vermogen;
•  ervaring heeft voor de klas in het 

basisonderwijs;
•  bij voorkeur ervaring in een leidinggevende 

positie;
•  een coachende stijl van leidinggeven hanteert;
•  belang hecht aan gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met ruime voor inbreng 
van het team (bottum-up);

•  gevoel voor humor heeft; 
•  waar nodig duidelijke besluiten kan nemen.

Kortom: 
Een betrokken, daadkrachtige en mensgerichte 
directeur.

Wij bieden:
•  een gemotiveerd en evenwichtig 

samengesteld team;
•  een team dat open staat voor 

onderwijsvernieuwing;
•  gemotiveerde leerteams;
•  goede leerlingenzorg;
•  veilig klimaat voor leerlingen en leerkrachten;
•  een karakteristiek schoolgebouw met 

moderne voorzieningen;
•  250 leerlingen verdeeld over 10 groepen;
•  22 collega’s.

Bekijk onze website voor verdere info 
www.vanamerongenschool.nl

Wil je meer weten? Bel: dhr. Hans van 
Tricht  (directeur-bestuurder)  033 - 4951659 
(verenigingskantoor) / 06 – 229 20 300 (privé)

De 1e gespreksronde staat gepland voor week 6

VRAAGT PER 01-04-2016

EEN DIRECTEUR (m/v) 32 tot 40 uur

PCO Bunschoten
Postbus 83
3750 GB Bunschoten
tel. 033-4951659

Onze schoolvereniging telt vijf basisscholen met  in 
totaal 1100 leerlingen. Bunschoten –Spakenburg  is een 
dynamische gemeente in het midden van het land.

Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij bewust 
inhoud geven aan de Protestants Christelijke identiteit.

De scholen werken met professionele 
leergemeenschappen op de terreinen:
• Hoogbegaafdheid • Rekenen
• Dyslexie  • Taal/woordenschat
• Gedrag 

Het is wenselijk als de cursus Directeur Primair Onderwijs is 
gevolgd, of dat u hiertoe bereid bent. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

Ons strategisch beleidsplan 2015-2020 heeft als 
speerpunten
• Samen leren
•  Passende zorg en ondersteuning voor alle leerlingen
• Opbrengstbewust werken
• Ouderbetrokkenheid
• Kansen zien, keuzes maken

Voor informatie over de schoolvereniging verwijzen wij u 
naar onze website www.pco-bunschoten.nl

Sollicitatiebrieven voor 1 februari 2016 naar bovenstaand 
adres of (bij voorkeur) per mail naar h.vantricht@pco-
bunschoten.nl.

Wij zoeken een directeur die:
•  duidelijk leiding geeft vanuit een christelijke 

identiteit;
•  communicatief vaardig is, met een empathisch 

en  refl ecterend vermogen;
•  ervaring heeft voor de klas in het 

basisonderwijs;
•  bij voorkeur ervaring in een leidinggevende 

positie;
•  een coachende stijl van leidinggeven hanteert;
•  belang hecht aan gezamenlijke 

verantwoordelijkheid met ruime voor inbreng 
van het team (bottum-up);

•  gevoel voor humor heeft; 
•  waar nodig duidelijke besluiten kan nemen.

Kortom: 
Een betrokken, daadkrachtige en mensgerichte 
directeur.

Wij bieden:
•  een gemotiveerd en evenwichtig 

samengesteld team;
•  een team dat open staat voor 

onderwijsvernieuwing;
•  gemotiveerde leerteams;
•  goede leerlingenzorg;
•  veilig klimaat voor leerlingen en leerkrachten;
•  een karakteristiek schoolgebouw met 

moderne voorzieningen;
•  250 leerlingen verdeeld over 10 groepen;
•  22 collega’s.

Bekijk onze website voor verdere info 
www.vanamerongenschool.nl

Wil je meer weten? Bel: dhr. Hans van 
Tricht  (directeur-bestuurder)  033 - 4951659 
(verenigingskantoor) / 06 – 229 20 300 (privé)

De 1e gespreksronde staat gepland voor week 6

Vereniging PCBO Dantumadiel zoekt per 1 maart 2016 een

Schoolleider voor CBS De Boustien
in De Westereen  (0,8-1,0 fte)

Nadere informatie over deze vacature vindt u op 
www.pcbodantumadeel.nl

Vereniging PCBO Dantumadiel zoekt per 1 maart 2016 een

Schoolleider voor CBS De Frissel
in Feanwâlden  (0,6 fte)

Nadere informatie over deze vacature vindt u op 
www.pcbodantumadeel.nl
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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



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

nr. 14 17 september

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

Kleine advertenties

Leskisten Afrika-project: 

Te huur: 
Omgeving Zuidlaren. Vrijstaand, sfeervol en verzorgd 
vakantiehuis in grote tuin voor max. 4 personen. Twee 
slaapkamers, eigen terras en parkeerruimte. Vlakbij 
meer, bos, hunebed. Prachtige omgeving, zeer geschikt 
voor wandelen en fietsen. Schoolvakanties € 395,- euro 
per week. Laagseizoen € 300,- per week (excl. toer.bel). 
Contact: 050 409 52 82, jvanweringh@hotmail.com.

Wanneer u met uw school een schoolbreed Afrika-pro-
ject wilt combineren met een actie voor een goed doel, 
dan mag de school de vier leskisten (onder-,midden- en 
bovenbouw + muziekinstrumenten) drie weken lang kos-
teloos  gebruiken. Voor doel en inhoud: www.mchildcare.
nl. De gehele opbrengst gaat naar Hanukkah’s Children’s 
Home in Sunyani, Ghana. Contact: info@mchildcare.nl of 
pem.vd.berg@quicknet.nl.

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

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



‘Mede door mijn vader 
voor dit werk gekozen’

Frank van der Weerd (26):
‘Ik wilde meer zekerheid. Er verandert zoveel in het 
speciaal onderwijs nu steeds meer leerlingen naar 
een reguliere school gaan.’ Dat Frank van der Weerd, 
praktijkopleider van zmok-leerlingen op het Emaus 
College in Ermelo, voor CNV Onderwijs koos is niet 
toevallig. ‘Mijn vader is directeur in het voortgezet 
speciaal onderwijs en al jaren lid. Mede door hem 

heb ik voor dit werk gekozen.’ Voor de foto 
koos Van der Weerd de bedrijfskantine van 

SW-bedrijf Proson, waar zijn leerlingen 
een horeca-opleiding volgen en 

werkervaring opdoen. 

Foto: Ruben Schipper


