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‘Sexting tekent  
jongeren voor  

het leven’

leerkracht vso:
‘wat moeten mijn 

leerlingen in 2032?’

‘Leraren maken 
 verschil bij getrau
matiseerde kinderen’
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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.

Tot mijn schrik zag ik in Schooljournaal 1 een artikel over 
aandacht voor orgaandonatie op de basisschool. Er zitten veel 
moeilijke kanten aan orgaandonatie en daarover wordt zelden 
gesproken. Een opa die bij leven liefdevol een nier schenkt, ja 
dat kan besproken worden. Maar wat vertel je over hersendood? 
Hersendood is namelijk niet dood, dus de term is misleidend. 
Een zwangere vrouw - hersendood verklaard - kan een kind 
baren. Kan een dode een kind baren? Vertel je dat je als familie 
bij donatie niet van een geliefde afscheid kan nemen? Dat een 
lichaam niet rustig kan sterven? Dat, als de organen worden 
uitgenomen, afwerende gebaren worden gemaakt en dat men 
dan narcose moet gebruiken? Heeft een dode narcose nodig? 
En dat regelmatig een hersendode wakker wordt en verder 
leeft? Vertel je dat - na orgaandonatie - zware medicijnen 
gebruikt worden om afstoting te voorkomen? En dat de ont-
vanger van het orgaan alsnog kan sterven? Ga je dit een kind 
vertellen? Nee? Vertel je dus alleen - net zoals de overheid doet 
- de mooie kanten? Dat orgaandonatie een daad is van mensen-
liefde? Orgaandonatie heeft vele kanten, ook kwalijke. Belast 
een basisschoolkind hier niet mee.

E.W. de Bok, Bilthoven 
 

Ik reageer op het artikel in Schooljournaal 1 
over de app waarmee leerlingen hun docenten 
kunnen beoordelen. Er zijn docenten en school-
leiders die het wenselijk vinden dat ik als docent 
elke dag door mijn leerlingen word beoordeeld. 
Ik ben ervan overtuigd dat mijn docentgedrag 
niet perfect is; het komt zelfs voor dat ik 
 achteraf ontevreden ben over het verloop van 
een les. Echter, onderzoek heeft uitgewezen dat 
werknemers niet beter gaan functioneren als zij 
constant langs een meetlat of onder een ver-
grootglas worden gelegd. Verder heb ik nog een 

bezwaar tegen deze app: Ik doe namelijk altijd 
mijn best en dat kan ik van veel leerlingen niet 
zeggen. Bovendien hebben veel adolescenten 
de neiging om de oorzaken van hun problemen 
(slechte resultaten) buiten zichzelf te houden 
en hun docent belachelijk te maken. (Dweck, 
2013). Op die manier hoeven zij zelf geen verant-
woordelijkheid te nemen. Deze app zal dergelijk 
gedrag (als verwende consument) alleen maar 
versterken.

Ellen van de Pol, Almelo

App 

Orgaandonatie 
Ruim 60 jaar ben ik lid van CNV Onderwijs 
en zijn voorgangers. Het heeft mij uiteraard 
veel gekost, maar ook héél veel opgeleverd, 
namelijk rust. Door de goede informatie 
die ik in mijn 40-jarige loopbaan altijd kon 
krijgen wist ik hoe de regels waren: wat 
moest en wat hoefde beslist niet. Daardoor 
kon ik meestal mijn eigen inzicht volgen 
en deed de dingen die ik belangrijk vond. 
Ik heb alle leerlingen thuis bezocht, ook 
toen dat niet meer verplicht was. Ik heb 
het diploma speciaal onderwijs behaald en 
zelf betaald natuurlijk. Door deze manier 
van werken heb ik 40 jaar met veel plezier 
kunnen lesgeven, mede door de diverse 
hoofden/directeuren die dit prima vonden 
en die niet bang waren. Ik vraag mij vaak 
af of alle directeuren en bestuurders zich 
tegenwoordig wel goed laten informeren 
door hun onderwijsbond.

Ria van Wijngaarden, Driebergen

Informeren
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de leden

In Arnhem keken afgelopen zaterdag leden en 
niet-leden van CNV Onderwijs naar de film  
Monsieur Lazhar over rouwverwerking binnen 
de klas. Bij de borrel na afloop waren de reacties 
lovend, betrokken, ontroerend. ‘Herkenbaar, 
leerzaam en inspirerend!’ Op hetzelfde moment 
werd de film vertoond in Utrecht en Leeuwarden.

Filmdag

04
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CNV: 2016 begint voor senioren met een kater

Op ruim tachtig basisscholen in Rotterdam krijgen leerlin-
gen een uur per week extra gymles van een professionele 
gymdocent. Deze scholen krijgen gemeentesubsidie binnen 
het project Lekker Fit!. Als het aan de VVD ligt, zullen alle 
basisscholen verplicht worden om vakleerkrachten lichame-
lijke opvoeding aan te stellen, maar hier maakt de Tweede 
Kamer geen extra geld voor vrij. In het Algemeen Dagblad 
zegt Kamerlid en initiatiefnemer Rudmer Heerema dat zo’n 
gediplomeerde gymdocent kan worden aangesteld bij vertrek 
van een groepsleerkracht. Het ‘budgetneutrale’ wetsvoorstel 
wordt in de Kamer breed gesteund, maar valt niet overal in 
goede aarde. Zo geeft de PO-Raad aan te vrezen voor grotere 
klassen, doordat scholen een reguliere leerkracht kwijtraken 
in het plan. 
Arie Boertjes, directeur van basisschool De Piramide in 
Deurne vindt het maar ‘makkelijk gedacht’ van de VVD. ‘Het 
is mooi dat er aandacht is voor vakonderwijs en gezondheid 
en gediplomeerde gymdocenten hebben simpelweg meer 
kennis op het gebied van bewegen. Maar wij raken zo een 
groepsleerkracht kwijt en dat zal inderdaad grotere klassen tot 
gevolg hebben. Er wordt in het onderwijs altijd primair aan de 
belangen van de kinderen gedacht, maar op langere termijn is 
dit voor hen geen positieve ontwikkeling.’ 
Basisschool De Schakel is een Rotterdamse ‘Lekker Fit!-
school’ en directeur Babs Boender zegt de onrust bij haar 
collega-schoolleiders over dit voorstel te begrijpen. ‘Wij 
hebben door gemeentesubsidie ruimte voor een professionele 
gymleraar. Daarbij zijn wij als school vrij om te kiezen voor 
deze extra focus op gezondheid. Dit is een afweging die elke 
school zelf moet kunnen maken.’ AvdG

Het CNV maakt zich boos over het koopkrachtbeleid van 
het kabinet, nu veel gepensioneerden er opnieuw op 
achteruit blijken te gaan. CNV-voorzitter Maurice Limmen: 
‘We krijgen veel signalen van oudere leden dat ze dit jaar 
toch weer koopkracht moeten inleveren. De zorgverzeke-
ring en de huur gaan omhoog en het pensioen wordt niet 
geïndexeerd. Voor deze groep begint dit jaar niet met een 
meevaller, maar met een kater.’ Het CNV heeft vele malen 
aandacht gevraagd voor de al jaren sterk achterblijvende 
koopkrachtontwikkeling van ouderen. Minister Asscher 
meldde kort voor Prinsjesdag trots dat hij er dit keer 
in was geslaagd een nieuwe koopkrachtdaling voor de 
gepensioneerden te voorkomen. CNV Onderwijs consta-
teerde enkele maanden terug al dat het kabinet met de 
feitelijke belastingmaatregelen deze toezegging niet waar-
maakt. De in januari netto uitbetaalde pensioenen zijn hier 

een bewijs van. Limmen: ‘Er is € 5 miljard uitgetrokken 
voor lastenverlichting, maar de senioren komen er weer 
bekaaid af. De politiek kan niet weg blijven kijken van dit 
probleem.’
Naast de oneerlijke verdeling van de lastenverlichting is er 
de grote ergernis over het desastreuze pensioenbeleid van 
het kabinet. Staatssecretaris Klijnsma blijft halsstarrig 
weigeren om iets te doen aan de veel te lage rekenrente 
(zie ook het bericht hierover in Werk&Recht op pagina 
21). Hierdoor neemt de kans op een verlaging van de 
pensioenen in 2017 toe. In een digitale nieuwsbrief aan 
de gepensioneerde leden noemt het Bestuur Gepensio-
neerden Onderwijs deze mogelijke korting ‘onacceptabel’. 
CNV Onderwijsvoorzitter a.i. Helen Adriani: ‘Daar ben ik 
het mee eens. Het wordt hoog tijd dat de politiek haar 
verantwoordelijkheid neemt.’ PvT

VVD: geen extra geld voor verplichten 
vakdocent gym op basisschool

nieuws
Foto: W

ilbert van W
oensel

Omdat de vakleerkracht de plek inneemt van een reguliere 
leerkracht wordt gevreesd voor grotere klassen.
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‘Het vak van leerkracht is lesgeven. Prikken en een 
insulinepomp bedienen behoren niet tot de kerntaken 
én ons personeel is er niet toe opgeleid’, waar-
schuwde de nog maar net vertrokken voorzitter van 
CNV Onderwijs, Joany Krijt, vorig jaar in Schooljour-
naal. Haar woorden zijn weer actueel nu de Stichting 
Zorgeloos met diabetes naar school onlangs kenbaar 
maakte dat onderwijspersoneel officieel ook hande-
lingen mag verrichten. Het weigeren door scholen 
van kinderen met diabetes zou daarmee verleden 
tijd moeten zijn. CNV Onderwijs staat nog onverkort 

achter de woorden van Krijt die waarschuwde voor de  
aansprakelijkheid. ‘Stel dat er iets fout gaat? Het kan 
toch niet zo zijn dat een leerkracht dan verantwoorde-
lijk wordt gehouden? Zolang daarover geen duidelijk-
heid is, zeggen wij: “Prikken, niet doen.”’ Krijt vond 
ook dat onvoldoende was nagedacht over wat prikken 
betekent in de dagelijkse onderwijspraktijk. ‘Zeker in 
een klas met bijna dertig leerlingen, die je dan even 
alleen moet laten. Ouders en wijkverpleegkundigen, 
daar moet volgens ons de oplossing vandaan komen. 
Het is ons vak niet.’ PM

‘Het tegengaan van de werkdruk begint op school’, 
schrijft staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker 
deze week aan de Tweede Kamer. Hij reageert op een 
uitzending van Zembla over structureel overwerken in 
het voortgezet onderwijs. ‘Werkdruk komt vooral door de 
manier waarop schoolteams het onderwijs en het werk 
invullen. Ze gaan zelf over de manier van vergaderen 
of van het bijhouden van administratie. Onderzoek van 
CNV Onderwijs laat zien dat tweederde van de leraren 
vindt dat ze te veel tijd aan vergaderen besteden, terwijl 
driekwart aangeeft teveel tijd kwijt te zijn aan administra-
tie en papierwerk. De schoolleider speelt een belangrijke 
rol om hier op te sturen en te prioriteren. Hij of zij geeft 
leraren aan wat wel en niet verplicht is door de overheid. 
Als scholen het onderwijs efficiënter en effectiever 
organiseren, zal de werkdruk van leraren lager worden.’ 
Dekker wijst op initiatieven die positieve effecten hebben 
op de ervaren werkdruk, zoals videolessen, flipping the 
classroom en Stichting LeerKracht. Ook de overheid zit 

niet stil, aldus de staatssecretaris. Die werkt bijvoorbeeld 
aan beter HRM-beleid op middelbare scholen, terugdrin-
gen van het lerarentekort en verminderen van het aantal 
regels. Dekker schrijft: ‘De signalen over werkdruk, zoals 
die naar voren komen in de Zembla-uitzending, moeten 
dan ook serieus worden genomen. Tegelijkertijd is het 
belangrijk deze cijfers in perspectief te plaatsen: uit 
Talis-onderzoek blijkt dat ruim 90 procent van de leraren 
in Nederland trots en tevreden is met hun werk.’
CNV Onderwijsvoorzitter a.i. Helen Adriani: ‘Werkdruk 
is een ongewenste realiteit in het voortgezet onderwijs. 
Het wordt tijd dat de staatssecretaris erkent dat scholen 
te veel taken hebben en in het schooljaar erbij krijgen. 
Bovendien zijn de klassen te groot, volgens 58,6 procent 
van onze leden. Zonder een concrete aanpak van deze 
problemen is een oplossing om de werkdruk te verlagen 
mijlenver weg.’ CdG
Kijk eens op www.maakwerkvanwerkdruk.nl voor onder-
zoek, meningen en tips over werkdruk.

journaal

• Docenten maken overuren en hebben last van 
piekbelasting.  Dat zijn feiten die blijken uit onderzoeken. 
Daarnaast is werkdruk heel persoonlijk. De een kan 
er bijna aan onderdoor gaan, terwijl de ander het met 
dezelfde hoeveelheid werk prima redt. 
• Waar iedereen het wel over eens is, is dat je een 
‘ervaren probleem’ altijd moet erkennen. Neem het 
serieus. Luister ernaar. Vraag hoe er iets aan te doen 
is. Elke werkgever, teamleider, schoolleider of manager 

moet dat doen. 
• Maar laat nou de baas der bazen in het onderwijs, de 
staatssecretaris in dit geval, daar een beetje moeite mee 
hebben. Hij relativeert en wuift weg. Want 90 procent 
van de leraren is toch tevreden in zijn werk? En als ze de 
werkdruk te hoog vinden, is vooral de school de plek om 
daar iets aan te doen. Tja, zo wordt het nooit wat. 
 
Ciska de Graaff

Dekker zoekt vermindering werkdruk
grotendeels in school

‘PRIKKEN IS ONS VAK NIET’



Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
 Opleiding voor individuele   
 leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door   
 COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten,  
 erkend effectief (NJi)

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
kanjertraining.nl
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‘Ik ben zelf opgegroeid met dyslexie in een wereld zonder 
digitale hulp. En ja, dat heb ik aardig gered. Maar de 
frustraties die me dat heeft gekost, zou ik anderen zo graag 
willen besparen.’ Suzan Ouwerkerk, leerkracht groep 8 
op basisschool KlimOp in Leerdam, is vol onbegrip dat 
dyslectische leerlingen dit jaar geen spellingscontrole meer 
mogen gebruiken tijdens hun eindexamen. Tot verrassing 
ook van de Tweede Kamer heeft het College voor Toetsen 
en Examens (CvTE) deze maatregel in oktober ingevoerd, 
nadat staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs 
vorig jaar juni besloot spelling weer te gaan toetsen bij 
het centraal examen Nederlands op havo en vwo. Een 
woordvoerder van het ministerie legde in het AD uit dat 
’examens voor iedereen gelijk zijn. Ook kinderen met 
dyslexie kunnen prima hun examens halen.’ Ouwerkerk:  
‘In plaats van dat we deze leerlingen leren om te gaan met 

hun handicap, laten we ze moedwillig extra moeite doen 
om dat te bereiken waar ze goed in zijn. De reden die wordt 
gegeven is dat ze een diploma moeten halen dat hetzelfde 
waard is als dat van een niet-dyslect. Wat een bullshit! 
En dan wordt er ook nog zo knullig bij gezegd, dat het op 
een toets maximaal 0,7 punt zal kosten. Nou, waar zeur 
je dan over, zou je denken. In plaats daarvan moeten ze 
voldoen aan een standaard, zonder inlevingsvermogen voor 
dyslectische leerlingen.’ De Tweede Kamer debatteert op 
10 februari met staatssecretaris Dekker over de nieuwe 
regelgeving. Balans, de landelijke vereniging van ouders 
met kinderen met een leer- en/of gedragsstoornis, is met 
Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een online 
petitie gestart om de parlementariër te helpen in hun strijd 
tegen het verbod. PM 
Ga voor de petitie naar: www.laks.nl

dyslexieleerlingen moeten zonder hulpmiddelen examen doen 

Kinderen van vluchtelingen die jonger dan 6 jaar zijn, moeten 
naar school kunnen, bepleit de Amsterdamse afdeling van de 
PvdA. Raadslid Sofyan Mbarki, tevens lid van de Onderwijsraad 
en teamleider van het Calvijn met Juniorcollege (vmbo-mbo) 
in Amsterdam, zegt in Het Parool dat jongere kinderen, die nu 
niet naar school kunnen, zo een forse leerachterstand oplopen. 
Volgens hem is het essentieel dat ze op jonge leeftijd onderwijs 
krijgen en de Nederlandse taal leren. Mbarki wil daarom ook dat 
kinderen tussen 2,5 en 4 jaar die in de noodopvang zitten naar de 
voorschoolse voorzieningen kunnen. Daarna moeten ze kunnen 
instromen in het basisonderwijs. 

‘Een gezamenlijke aanpak is van het grootste 
belang. Voor iedere vorm van pesten is dat 
nodig, maar dit is meer. Dit is een vorm 
van straatterreur en er zit bendevorming 
omheen. Die jongens werken samen. Wij zijn 
er daarom super alert op.’ Directeur Marien 
Smits van het Insula College in Dordrecht, 
locatie Halmaheiraplein, onderstreept in AD/
De Dordtenaar het pleidooi van zijn collega 
Erik van Noordenne van locatie Leerpark 
vorige week zaterdag in dezelfde krant. Van 
Noordenne wil dat de Dordtse middelbare 
scholen, ouders, politie en gemeente 
samenwerken in de strijd tegen sexting 
en keihard optreden tegen scholieren die 
op internet naaktfoto’s van leeftijdgenoten 
verspreiden. Alleen zo kan volgens hem het 
probleem een halt worden toegeroepen. De 
beide schoolleiders reageren op de ophef 
die recentelijk in hun stad ontstond door 
tientallen naaktfoto’s van minderjarigen op 
verschillende Instagram-accounts. (Zie ook 
pagina 10-11-12) PM  

‘Vluchtelingenkinderen 
jonger naar school’ Scholen Dordrecht 

trekken samen op 
tegen sexting



 

 

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

Differentieer  

en activeer
Aan de slag met gedifferentieerd 
lesgeven 

Kom tegemoet aan de verschillende niveaus en onderwijsbehoeften 
van uw leerlingen door te differentiëren! 

Tijdens deze studiedag volgt u workshops over verschillende vormen van 
differentiatie. Onder begeleiding gaat u praktisch aan de slag met uw eigen 
lesmateriaal.

 Locatie: 
 
Woudschoten, Zeist

 Datum: 

Vrijdag 1 april 2016

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/differentiatie

Schrijf u nu in! 
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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. 

“
 ”

Scholen Dordrecht 
trekken samen op 
tegen sexting



Pikante beeldenuitwisseling legt venijnige kanten social media bloot

‘Sexting 
is een 

tatoeage 
voor het 

leven’

voortgezet onderwijs

10

Sexting, het met name door jongeren via 
social media als WhatsApp en Instagram 
versturen van een seksueel getint(e) 
(naakt)foto of fi lmpje, is een snel groeiend 
probleem waarvoor scholen zich gesteld 
zien. Want zodra de ontvangende partij de 
niet voor derden bedoelde beelden deelt 
met vrienden, staat de afzender voor zijn of 
haar klasgenoten en de rest van de school 
te kijk. Marjolein Kock, projectleider van een 
voorlichtingscampagne, hierover: ‘Neem als 
docent of school een signaal serieus. Niets 
doen is geen optie.’
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Sexting is een onderdeel van gezond seksueel 
gedrag. Seksualiteit is namelijk geen statisch 
verschijnsel. Waar het in de jaren vijftig al 
ver ging om iemands hand vast te houden, in 

de jaren zestig waren drie partners tegelijk nog niet 
gek genoeg. Wat kan is aan de cultuur en normen en  
waarden van het moment gebonden’, zegt Lou Repetur, 
adviseur Huiselijk en Seksueel Geweld en Veiligheid van 
het landelijke bureau voor kennis en aanpak van sociale 
vraagstukken Movisie. ‘Met de technische middelen van 
nu heeft seksualiteit andere ¬uitingsvormen gekregen, 
waaronder cyberseks. Het heeft geen zin om ¬jongeren 
dat te verbieden. Verstandiger is om ze mee te nemen in 
wat wel en wat niet kan.’ De woorden van Repetur zijn 
terug te vinden op de campagnewebsite van Sexting, 
onuitwisbaar!, een voorlichtingsproject waarvoor de Til-
burgse  hulpverleningsorganisatie Kompaan en De Bocht 
en de politie de handen ineen hebben geslagen. 

MAATSCHAPPELIJK PROBLEEM 
Dat de voorlichting over sexting voorlopig dweilen met 
de kraan open is, blijkt uit een reeks incidenten die in 
nog geen halve maand tijd aan het licht kwam. Zo doken 
vorige week op Instagram foto’s op van half ontblote 
minderjarige meiden uit Dordrecht en omgeving. Op de 
ook geplaatste fi lmpjes hebben schoolgaande tieners 
seks met elkaar. Halverwege januari kwam uit dat er al 
enige tijd naaktfoto’s van leerlingen van het Vakcollege 
Tilburg (vmbo) op internet circuleerden. Leerlingen 
van het enige kilometers verderop gelegen 2College in 
Oisterwijk stonden ook met naaktfoto’s en fi lmpjes op In-
stagram. Wel kwam meteen een verschil in aanpak naar 
voren. In Tilburg ging er pas een mail naar de ouders en 
ouderraad toen uitlekte wat er was gebeurd. De keuze 
was ‘volgens de beleidslijn die we hebben opgesteld in 
samenspraak met deskundigen’, legde directeur Robert 
Weijmans voor de microfoon van Omroep Brabant uit. 
‘Je gaat in gesprek met de betrokken leerlingen en hun 
ouders en daarna volgt begeleiding op maat. Dan neem 
je een besluit dat je het niet openbaar gaat maken. Het 
gaat om heel jonge kinderen.’
Het 2College besloot direct tot een andere koers. ‘Wij 
hebben gekozen voor openheid en transparantie en 
hebben de ouders daarom gelijk gemaild.’ De mail 
‘bleek veel meer op de actualiteit aan te sluiten dan we 
hadden gedacht’, bekende directeur Geert Mulders van 
locatie Durendael, aan Omroep Brabant. Voor hetzelfde 
medium gaf rector Ad Poulisse van het 2College aan 
vooral geïrriteerd te zijn door alle commotie. ‘Het is een 
maatschappelijk probleem en gebeurt op bijna iedere 
school. Het is ook fout om te denken dat de school het 
probleem op kan lossen. De verantwoordelijkheid ligt bij 
de ouders.’

Er zijn heel wat jongens en meiden 
die slachtoff er zijn van sexting, en 
in een isolement raken

ONUITWISBAAR
Volgens Marjolein Kock, projectleider van de voorlich-
tingscampagne Sexting, onuitwisbaar!, die op scholen in 
Tilburg en omgeving is uitgerold, zijn bovenstaande in-
cidenten een goed voorbeeld van de wisselende aanpak 
door scholen. ‘De ene school is nogal actief en wil ons 
vooral preventief inzetten, andere scholen zijn voorzich-
tig en gaan pas handelen als er een incident is geweest. 
Sommige scholen zijn weer heel blij als we aanbieden 
voorlichting te geven, anderen zien dit jaar geen ruimte 
in het overladen programma. Jammer, want jongeren 
moet echt duidelijk worden gemaakt dat delen en door-
sturen van dit soort beelden onacceptabel is.’ Volgens 
Kock speelt sociale afkomst geen rol als het gaat om 
sexting. ‘Het komt echt niet alleen onder vmbo’ers voor. 
Het speelt in alle leeftijdsgroepen en in elke laag van het 
onderwijs tot aan het gymnasium toe. Elke jongere in 
deze leeftijdscategorie is bezig met het ontwikkelen van 

zichzelf. Ze zoeken naar een eigen identiteit: wie ben 
ik, wie wil ik worden, hoe verhoud ik me tot de ander? 
Zelfvertrouwen ontwikkelen ze door de bevestiging van 
anderen dat ze leuk of mooi zijn. Alle jongeren maken 
dat proces door. Probleem is alleen, zo schrijft ze in haar 
onderzoek Sexting, I think I love you, waarmee ze in 
2014 afstudeerde aan Fontys Hogescholen, dat ‘sexting 
iets is als het laten zetten van een tatoeage. De keuze om 
het te laten zetten, maak je één keer, terwijl de gevolgen 
permanent zijn en onuitwisbaar.’ 

DREMPEL
Docenten moeten volgens Kock zo snel mogelijk in con-
tact zien te komen met de jongen of het meisje waarvan 
ongewenste beelden op social media rondgaan, omdat 
ze waarschijnlijk uit schaamte thuis zitten. ‘Bespreek wat 
je gezien of gesignaleerd hebt. En natuurlijk, daar zul je 
best een drempel voor over moeten, want het is bepaald 
niet alledaags om een leerling aan te moeten spreken, 
omdat je hem of haar naakt hebt gezien of omdat je weet 
hebt van een compromitterend(e) foto of fi lmpje. Als je 
het te moeilijk vindt kun je er ook de zorgcoördinator of 
vertrouwenspersoon bij betrekken of iemand anders die 
gespecialiseerd is in opvang. Niets doen is geen optie. 
Ze zijn slachtoff er van (cyber)pesten. Maar vraag het 
slachtoff er eerst wat er nodig is, voor je vervolgstappen 
gaat zetten. Dit om hen het gevoel te geven dat ze weer 
enige controle over de gebeurtenissen hebben. Het is 

voortgezet onderwijs
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ook belangrijk de ouders erbij te betrekken, mits dat kan. 
Je kunt je voorstellen dat als het om een moslimmeisje 
gaat en de eer van de familie staat op het spel, bemoei-
enis van ouders de zaak alleen nog maar ingewikkelder 
maakt.’

BRANDJES BLUSSEN
‘Sinds vorig jaar bestaat de Wet op sociale veiligheid 
in het onderwijs. Aan scholen de taak om te werken 
aan een klimaat van respectvolle omgang tussen en 
weerbaarheid van leerlingen, ook in preventieve zin.’ Dat 
zegt Ineke van der Vlugt, als programmacoördinator van 
Rutgers ook verantwoordelijk voor het thema seksuele 
ontwikkeling en opvoeding van de jeugd. ‘Daar komt bij 
dat sinds 2012 het thema seksualiteit en seksuele diversi-
teit is toegevoegd aan de kerndoelen van het onderwijs. 
Scholen zijn hierdoor verplicht om aandacht te besteden 
aan deze onderwerpen, en leerlingen tools en informatie 
te geven over wat wel en niet acceptabel is. Bijvoorbeeld 
als het gaat om online seksueel gedrag, zoals sexting, en 
de acceptatie van seksuele diversiteit en een respectvolle 
omgang onderling, rekening houdend met diverse opvat-
tingen en denkbeelden over seksualiteit. Sexting is een 
actueel onderwerp en toch zijn er nog steeds scholen die 
hier niet op voorbereid zijn of alleen brandjes blussen. 
Ze denken dat het niet zo’n vaart zal lopen of wel over-
waait.’ 
Volgens Van der Vlugt zijn er grote verschillen in de 
wijze waarop docenten en scholen met genoemde 
thema’s omgaan. Niet iedere docent voelt zich hiervoor 
bekwaam en competent. ‘Uit een onderzoek van ITS 
(Radboud Universiteit, red.) van afgelopen zomer, over 

het bespreekbaar maken van lastige maatschappelijke 
thema’s, zoals seksuele diversiteit, bleek toch wel dat 
een aanzienlijke groep docenten het lastig vond om dit 
bespreekbaar te maken met leerlingen, daar adequaat 
op te reageren en ook grenzen te stellen. Samen met 
de GGD’en ondersteunt Rutgers leraren met scholing, 
adviezen en materialen.’

ONTOELAATBAAR
’Het is aan te bevelen dat docenten voldoende op 
de hoogte zijn van de seksuele ontwikkeling en het 
online-gedrag van hun leerlingen’, vindt Van der Vlugt. 
‘Want zeker in de puberteit zijn jongeren bezig met hun 
eigen identiteit en willen ze graag gezien en opgemerkt 
worden. Ook kan groepsdruk een grote rol spelen, terwijl 
ze op die leeftijd soms nog niet overzien wat de conse-
quenties zijn van het plaatsen van fi lmpjes en foto’s op 
internet. Het is belangrijk dat docenten jongeren wijzen 
op de eventuele risico’s, vertellen wat wel of niet (online) 
toelaatbaar gedrag is,  dat er ook nog zoiets is als we-
derzijdse instemming en respect en dat ze hun verhaal 
kunnen vertellen aan vertrouwenspersonen op school. 
Er zijn heel wat jongens en meiden die slachtoff er zijn 
van sexting, niet meer naar school durven, en, omdat 
ze het ook niet aan hun ouders durven vertellen, in een 
isolement raken. Onderken dat jongeren experimenteren 
en soms seksuele grenzen overschrijden, ook op school. 
Wacht niet tot het zich daadwerkelijk voordoet. En als 
het toch gebeurt: kijk voordat je de ouders informeert 
naar de context waarin zich dit heeft voorgedaan en wat 
de behoefte is van het slachtoff er.’
Uit onderzoek van Rutgers (Seks onder je 25ste) blijkt 
volgens Van der Vlugt dat ongeveer 17 procent van de 
meisjes in Nederland ervaring heeft met vormen van 
seksuele dwang of overhalen tot seks, en 4 procent van 
de jongens. ‘Dat vind ik nog steeds een ontoelaatbaar 
hoog aantal. Ook vanwege de komst van veel nieuwko-
mers, die toch andere ideeën over vrouwen en diversiteit 
uit het land van herkomst meenemen, pleit ik ervoor 
rekening te houden met uiteenlopende opvattingen 
en denkbeelden over seksualiteit. Hoe eerder scholen 
aandacht besteden aan gendergelijkheid en seksuele 
diversiteit, hoe vertrouwder jongeren raken met de 
normen en waarden van onze geëmancipeerde samenle-
ving: respectvolle omgang tussen jongens en meisjes en 
mannen en vrouwen.’ 

Dinsdag 9 februari  is het Safer Internet Day en wordt 
wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verant-
woord gebruik van internet.

Tekst: Peter Magnée  Illustraties: Strips op maat
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Helmy van Dooren

Moederkloeken
Moederkloeken noem ik ze. Moeders die bovenop hun 
kinderen zitten.  Zo erg zelfs dat hun kroost nauwelijks 
nog kan ademhalen. Moederkloeken lossen namelijk alle 
(mogelijke) probleempjes voor hun kinderen op. Ook de 
zaken die kinderen – eenmaal op een bepaalde leeftijd 
gekomen – intussen eigenhandig moeten kunnen. En nu 
weet ik dat bij opvoeden ook beschermen hoort. Maar 
ik heb het hier over mamma’s die véél te beschermend 
optreden.  Genoemde moeders pamperen hun kinderen 
zo erg, dat de laatsten niet de mogelijkheid krijgen om 
zelfstandig en weerbaar te worden. 

Zo kunnen alle klasgenoten van de 7-jarige Sanne 
natuurlijk al lang fi etsen, alleen Sanne nog niet. Leren 
fi etsen is nog veel te gevaarlijk, vindt haar moeder. Is dat 
niet sneu voor Sanne?

De moeder van Ties uit groep 5 beweert zelfs, dat hij zich 
niet in zijn eentje kan aankleden. Dus als moeder niet 
meehelpt, kleedt Ties zich ‘s morgens niet aan. Voor en 
na de gymles kan deze jongen het echter wel zelf. Is dat 
niet typisch?
Terwijl als je dingen zélf kunt, dan groei je daar als kind 
en dus als mens van. Daarom vraag ik me af: is het nou 
echt nodig dat de moeder van de 9-jarige Nick haar 
zoon nog steeds in zijn jas helpt? Nick gedraagt zich 
in de klas ook heel onzelfstandig en afwachtend. Hij 
is immers gewend dat een volwassene hem alles uit 
handen neemt. 

En vanwaar dit kloekengedrag? Is het zo dat deze 
moeders blijven verlangen naar de babytijd? Willen ze 
hun kinderen graag klein houden in plaats van stapje voor 
stapje loslaten? Het blijkt vaak vreselijk moeilijk om los 
te laten, maar ook dat hoort bij opvoeden.
Deze moeders willen verder gekend én gezien worden. 
In ieder geval door hun kinderen. Die voelen natuurlijk 
haarfi jn aan welk gedrag van hen verwacht wordt. Dus 
zegt Nick tegen zijn moeder – de eerste keer dat hij in zijn 
schoolcarrière tussen de middag moet overblijven – dat 
hij haar énorm gemist heeft. 

Het leven vraagt echter van je – ieder jaar dat je ouder 
wordt - om meer dingen zelf te doen. Je moeder kan je 
niet op alle gebieden ontzorgen. Bovendien, van zelf doen, 
daar leer je alleen maar van. En vallen, maar daarna 
weer zélf opstaan, hoort dat ook niet bij het leven?

Moederkloeken pamperen hun kinderen zo 
erg dat ze niet de mogelijkheid krijgen 
om zelfstandig en weerbaar te worden
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kracht van groep 4/5 
en leescoördinator 
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primair/voortgezet onderwijs

Waar zitten wij in het geheel? We zijn vlees 
noch vis’, zegt een leerkracht in het voort-
gezet speciaal onderwijs in Amsterdam, 
die liever anoniem blijft, op de ledenbij-

eenkomst van CNV Onderwijs over de toekomstplan-
nen voor het onderwijs. ‘Er wordt gesproken over op 
niveau kunnen werken, mee kunnen komen, maar waar 
gaat het over de kinderen die straks uitvallen in het 

Schrappen van centrale eindexamens voor bepaalde vakken, 
thematischer werken, nieuwe vakken zoals digitale vaardigheden, 
verbanden leggen, presenteren en communiceren. Het zijn een 
paar onderdelen van het twee weken geleden gepresenteerde 
eindadvies van het Platform Onderwijs2032. Geen revolutie, maar 
ook geen sinecure. CNV Onderwijs legde het plan voor aan de 
achterban: ‘Ik mis de onderwijsondersteuner in het verhaal.’

Commissie Schnabel trapt paar heilige huisjes omver

Op weg naar 
   onderwijs 2032

arbeidsproces? Hoe ga je die bedienen. Het is allemaal 
cognitief wat de klok slaat. En mensen met een goed 
cognitief verstand kunnen al nauwelijks werk vinden. 
Wat moeten mijn leerlingen in 2032?’
Volgens het rapport moeten alle leerlingen themati-
scher werken. Dat wilde het Platform Onderwijs2032, 
onder leiding van oud SCP-directeur en  D66-Eerste Ka-
merlid Paul Schnabel, in het voorlopig advies in oktober 

In het toekomstgericht onderwijs 
leren kinderen de kansen van de 
digitale wereld te benutten.

‘
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ook al. Nu krijgt dat handen en voeten door drie gebie-
den te benoemen: mens&maatschappij, natuur&techo-
logie en taal&cultuur. Op deze vlakken moeten scholen 
aan de slag met maatschappelijke vraagstukken, zoals 
hoe blijft een land welvarend en krijgt iedereen kansen, 
wat zorgt ervoor dat de mens psychisch en fysiek 
gezond blijft of wordt en hoe geeft de mens zin aan het 
bestaan? Volgens de commissie zijn leerlingen namelijk 
best te motiveren, als zij maar weten waarom ze leren 
wat ze leren en de stof aansluit bij het echte leven. 

ENGELS EN KLEUTERS
Naast deze drie domeinen denkt de commissie aan een 
kerncurriculum van Nederlands, Engels, wiskunde, 
digitale vaardigheden en burgerschap. Deze vakken 
kunnen landelijk getoetst worden, de rest niet, want 
dat belemmert volgens de commissie de vrijheid van 
scholen en docenten. Wel moet er aandacht zijn voor 
vakoverstijgende vaardigheden zoals leervaardigheden, 
creëren, kritisch denken, probleemoplossend vermo-
gen, samenwerken, presenteren en communiceren. 
Leerlingen hoeven niet elk onderdeel op hetzelfde 
niveau af te sluiten en een tweede of derde vreemde taal 
(naast Engels) is niet langer verplicht. Het eerdere plan 
om kleuters al Engels te geven, is losgelaten, maar het 
eindniveau voor Engels moet wel hoger. 

ONTWERPTEAM
Dit alles moet er toe leiden dat toekomstgericht onder-
wijs aan de volgende vijf kenmerken voldoet: leerlingen 
doen kennis en vaardigheden op door creatief en 
nieuwsgierig te zijn, leerlingen vormen hun persoon-
lijkheid, leerlingen leren om te gaan met vrijheid en 
verantwoordelijkheid en over grenzen te kijken, leerlin-
gen leren de kansen van de digitale wereld te benutten 
en leerlingen krijgen betekenisvol onderwijs op maat
In de komende tijd gaat een ontwerpteam van weten-
schappers, leraren en schoolleiders aan de slag om een 
nieuw onderwijsprogramma van de grond te krijgen. Zij 
gaan bedenken welke vakken buiten het basisprogram-
ma zullen vallen.
Hoewel niet ieder voorstel werd gehonoreerd (het Rode 
Kruis stelde reanimatie als verplicht vak voor) lijkt 
het erop dat door alle inspraak vanuit het veld dit ein-
dadvies brede steun krijgt, maar de kritiek zoemt ook 
al rond: nieuwe wijn in oude zakken en veel scholen 
werken al vakoverstijgend en thematisch. Wat in elk 
geval duidelijk is dat vernieuwing een proces van lange 
adem zal zijn.

VREES
‘Ik mis de onderwijsondersteuner in het verhaal’, zegt 

Marlinde Bredewout, bestuurslid van de Stuurgroep 
OOP van CNV Onderwijs. ‘Er is wel gesproken met 
ouders, leraren en schoolleiders, maar in het hele stuk 
mis ik de TOA, de klassenassistent, de onderwijsassis-
tent, de lerarenondersteuner, de instructeur. Die zijn 
ook bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat 
is straks hun rol? Er moet dringend een mindset komen 
bij de staatssecretaris, de PO-Raad en de VO-raad. 
Nou ja, het geldt eigenlijk onderwijsbreed. Nu worden 
onderwijsondersteuners door te krappe budgetten vaak 
niet meer aangenomen. Dan helpt het niet bepaald als 
wij in dit hele voorstel niet voorkomen. Ik hoorde op 
onze OOP-dag de vrees geuit dat “2032” straks wordt 
gebruikt om ons aan de kant te schuiven. Een goede 
functieomschrijving, met daaraan gekoppeld de juiste 
waardering biedt de OOP’er perspectief. Dan worden 
we in een stuk als dit hopelijk niet meer overgeslagen.’ 

MEER BUDGET
Evert Morren, directeur van basisschool Het Zuiderlicht 
in Dronten, ziet ook kansen in het rapport. ‘Kinderen 
hebben andere vaardigheden nodig dan wat we nu in 
allerlei basisvakken geven. We zijn bij ons op school 
al bezig met wetenschap en technologie en daaraan 
gekoppeld het ontwerpend en ontdekkend leren. Taal 
en rekenen is de basis, maar dat je de vrijheid krijgt om 
daaromheen vrij in te richten vind ik heel goed. Alleen 
moeten we meer budget krijgen om een vak als we-
tenschap en technologie verder uit te bouwen. Daarin 
lopen we wat de techniek betreft nog fl ink achter.’

VROLIJK
‘Burgerschap is bij ons al belangrijk, en we doen al 
veel vakoverstijgende dingen. En al gaat het rapport 
over primair en voortgezet onderwijs, ik word er vrolijk 
van’, zegt Kelly Bolsenbroek, docent Engels op Roc 
Nijmegen. ‘Dit zorgt ervoor dat leerlingen straks beter 
voorbereid zijn op studeren in het mbo. Er ontstaat een 
doorgaande lijn.’
Een oud-directeur in het voortgezet onderwijs – ‘mijn 
naam is niet belangrijk’ - vindt het rapport ‘idealistisch, 
maar wel gekoppeld aan visie. Er is gekozen voor be-
perking van de kern en ruimte voor verbreding en ver-
dieping. Ik vind dat belangrijk voor leerlingen, omdat 
ze zo de kans krijgen om keuzes te maken en daardoor 
gemotiveerder zullen zijn. De afgelopen dertig jaar heb 
ik toch te veel gezien dat leerlingen voor een deel ver-
plicht vakken doen en daardoor op een te laag niveau, 
omdat ze met tegenzin in de klas zitten. Dat speelt 
vooral in 2 en 3havo/vwo. Nu wordt de insteek: wil je 
een taal of vak leren doe het dan goed, op een niveau 
dat je er ook wat aan hebt.’ 
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Meester Frits deelt aan het begin van de les een 
paar A4’tjes uit, waarop de lay-out van een 
whatsapp-schermpje is uitvergroot. De leer-
lingen kennen de opzet: ze gaan op papier 

een fi ctief whatsapp-gesprek voeren. In de vakjes staan een 
aantal tekstjes voorgedrukt, de lege vakjes mogen de leer-
lingen invullen. Meijer vraagt wie nog weet hoe je iemand 
die je niet kent, op WhatsApp of Facebook, kunt noemen. 
Een paar vingers gaan de lucht in: ‘Een vreemde’, ‘anoniem’, 
‘een onbekende’, zijn enkele antwoorden. ‘Precies,’ zegt 
Meijer. ‘Deze les gaat erover dat we appjes krijgen van een 
onbekende, en hoe we op die berichtjes gaan antwoorden. 
Vul de eerste pagina maar eens in.’ De leerlingen gaan 
ijverig aan de slag. Elke woensdagochtend krijgen ze een 
uur ‘whatsapp-les’, en ze vinden het nog steeds reuze 
interessant.

KWETSBAAR
Frits Meijer is leerkracht en mediacoach bij De Maas-
kei-Onderwijsgroep Buitengewoon in het Limburgse Heel, 
een regionale school voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs. Hij leert zeer moeilijk lerende pubers omgaan 
met social media en WhatsApp in het bijzonder. In zijn 
whatsapp-klasje zitten elf leerlingen in leeftijd variërend 
tussen de 15 en 19 jaar, maar qua taalvaardigheid wel op 
hetzelfde niveau. Alleen leerlingen die een smartphone 
hebben en er ook veel gebruik van maken, volgen de 
les. Meijer kwam op het idee een speciaal lespakket over 

Whatsappen, wat is daar nu moeilijk aan? Heel veel, 
althans voor leerlingen uit het speciaal onderwijs. Het is 
een superhandig communicatiemiddel, maar met heel 
wat gedragscodes en niet altijd even veilig. Leerkracht en 
mediacoach Frits Meijer ontwikkelde een lesprogramma voor 
deze groep kwetsbare leerlingen. De pilot is veelbelovend.

WhatsApp te ontwikkelen, nadat hij had gemerkt dat 
er steeds vaker miscommunicatie was op school. ‘We 
maakten eens mee dat een leerling naar een klasgenote 
had geappt: “Ach, lik m’n reet.” Het meisje dat het berichtje 
kreeg, was er helemaal overstuur van, nam die opmerking 
letterlijk. Waarom zegt die jongen dat? Dat bespreken we 
dan samen.’ 
Er kunnen onveilige situaties ontstaan, ook buiten school. 
Meijer: ‘Deze leerlingen vormen een kwetsbare groep. Ze 
zitten qua intelligentie niet hoger dan eind basisschool-
niveau, maar het zijn tegelijkertijd toch pubers. Ze zijn 
vaak goedgelovig en kunnen situaties niet altijd goed 
inschatten. In de whatsapp-les proberen we hen een 
beter inzicht te geven in wat veilig is en wat je wel of niet 
kunt zeggen op social media. Belangrijk is dat je met de 
leerlingen in gesprek blijft, óók als het eens mis gaat. De 
smart phone afnemen helpt niet. Je moet hun vertrouwen 
winnen, zodat ze naar een leerkracht toe stappen of bij 
hun ouders of begeleiders aankloppen, als er op WhatsApp 
of andere social media iets vervelends of raars gebeurt.’ 

VERSTANDIG
In de praktijk was het wel even puzzelen hoe je zo’n les 
kunt inbedden in het reguliere programma. Meijer: ‘Het 
gaat hier om schriftelijk communiceren, dus we kunnen 
deze les aanbieden onder de noemer taalvaardigheid. Te-
gelijkertijd oefen je ook de sociale vaardigheden.’ Intussen 
zijn de leerlingen bijna klaar met het beantwoorden van 

Herhaling blijkt het 
toverwoord voor 
‘wijs @ppen’

speciaal onderwijs
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de berichtjes van de anonieme whatsapper. Het eerste be-
richtje begint vrij onschuldig: ‘Hoi, ik verveel me een beet-
je, zullen we ff  appen’, maar daarna wordt de toon al dwin-
gender ‘Waar woon je’, ‘Ik vind jou heel leuk’, ‘Stuur eens 
een selfi e?’ Het is opvallend hoe verstandig de leerlingen 
hierop al antwoorden. Ze mogen voorlezen wat ze hebben 
opgeschreven. ‘Wie ben je,’ ‘Gaat je niks aan’, ‘Waarom wil 
je dat weten?’. Eén jongen gaat wél in op een paar vragen, 
geeft zijn leeftijd en naam, vertelt welke telefoon hij heeft 
en lijkt geïnteresseerd in de gratis smartphone die hij krijgt 
aangeboden. Meijer stimuleert de kinderen onderling 
te overleggen en zélf te laten nadenken: ‘Waaróm kun je 
beter niet zeggen waar je woont, is het slim om te geloven 
dat iemand je zomaar een smartphone geeft, of dat de foto 
van dat meisje écht van de afzender is? En wat kan er dan 
gebeuren?’ 

LEERMOMENT
Het laatste kwartier van de les gaat het digibord aan. 
Meijer heeft samen met een collega software ontwikkeld, 
waarmee hij via de computer ‘live’ kan chatten met 
de leerlingen in de klas. Hij typt een paar appjes en de 
leerlingen mogen om de beurt antwoord geven, via een 
draadloos toetsenbord dat rondgaat door de klas. Iedereen 
kan meekijken op het digibord. Al snel voegt iemand een 
emoticon met een opgestoken middelvinger toe. Hilariteit 
in de klas. ‘Dat is vies,’ zegt een van de meiden. ‘Nee, dat is 
grappig’, zegt haar buurman. Dat zijn voor Meijer de extra 
leermomenten van de les. Aan de hand van zo’n voor-
valletje kan hij verder uitleggen wat wel en niet kan, en 
waarom. Hij legt uit dat je een raar berichtje wel even voor 

de grap kunt schrijven, maar dat het er dan wél blijft staan. 
‘Je kunt dat toch meteen weer wissen?’, meent een van de 
jongens achter in de klas. Rustig legt Meijer uit dat je een 
verstuurd berichtje wel op je eigen telefoon kunt wissen, 
maar dat die ander het dan al lang heeft ontvangen. ‘Dus 
wat hebben we hiervan geleerd?’ En jawel, het goede 
antwoord klinkt door de klas: ‘Dat je eerst moet nadenken 
voor je iets zegt.’

OEFENEN
‘We zijn sinds september 2014 bezig met dit project en we 
zien dat het werkt,’ vertelt Meijer. ‘Aan een paar themales-
sen, zoals je die op een reguliere school zou geven, heb je 
hier absoluut niet genoeg. Je moet blijven herhalen. Het 
gaat hier om leerlingen met een beperking. Neem de les 
van vandaag: Een paar maanden geleden gaf vrijwel elke 
leerling nog meteen alle informatie, ook als duidelijk was 
gezegd dat het ging om een gesprek met een onbekende. 
Door dit soort praktijksituaties steeds weer te oefenen, élke 
week weer opnieuw, merken we dat het langzaam gaat 
beklijven. Dat is wat we willen bereiken met dit lespro-
gramma. We zijn nog aan het fi netunen, in de software zit-
ten nog kleine foutjes. Als alle kinderziektes eruit zijn, gaan 
we het programma inzetten binnen de scholen van Onder-
wijsgroep Buitengewoon. Daarna willen we het complete 
lespakket Ga wijs @ppen landelijk gaan aanbieden.’ 

Voor meer informatie zie het boek Sociale Media 
in het Speciaal Onderwijs, gratis te downloaden via 
www.kennisnet.nl of volg Frits Meijer op Twitter voor 
meer Mediawijsheid-tips.

Tekst: Marian Vullers  Foto: Jan Paul Kuitspeciaal onderwijs

De les over 
whatsappen is 
tegelijkertijd 
een oefening in  
taalvaardigheid 
en sociale vaar-
digheden.



Het nieuwe jaar is net begonnen en ook dit jaar staat onderwijzend 

Nederland voor diverse uitdagingen. Zo zal de wet Werk & Zekerheid 

(WWZ) ook voor het primair onderwijs gaan gelden. Voor de meeste 

besturen een uitdaging op zich om, ondanks de verplichtingen die de 

WWZ met zich meebrengt, de kwaliteit van het onderwijs te kunnen 

blijven garanderen zonder dat een en ander ontaardt in een financieel 

debacle. Veel besturen zijn daarom reeds bezig diverse mogelijkheden 

te onderzoeken om bovenstaande gevolgen te voorkomen. Of het nu 

primair of voortgezet onderwijs betreft, Interteach Opleidingen biedt u 

hiervoor een oplossing.

ADVERTORIAL ADVERTORIAL

Eric Bastiaansen, directeur Interteach 
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Vraag antwoord

Wat zijn mijn rechten
in dienst van een 
 payrollbedrijf?

voor de salarisstrook zorgen.
Jorien is nogal verrast door deze mede-
deling. Niemand heeft haar verteld dat ze 
door een payrollbedrijf in dienst is geno-
men. Ze heeft tijdens haar opleiding een 
tijdje stage gelopen op deze school. Toen 
de vervangingsbaan beschikbaar kwam is 
ze gebeld door de directeur met de vraag 
of ze geïnteresseerd was om juf Maaike 
te vervangen. Omdat het niet alleen om 
zwangerschaps- en bevallingverlof ging, 
maar ook om ouderschapsverlof zou ze 
op deze manier meer dan een half jaar 
kunnen werken. En wie weet zou er in die 
periode wel een vaste baan vrijkomen. 

Jorien had het aanbod dan ook zonder 
aarzelen aangenomen. Twee weken later 
was ze enthousiast aan de slag gegaan 
in een leuke groep 5. Toen ze een tijdje 
later de arbeidsovereenkomst kreeg, had 
ze die eigenlijk zonder hem uitgebreid te 

lezen getekend en teruggestuurd naar de 
administratie.
Maar nu haalt ze die arbeidsovereen-
komst nog maar eens tevoorschijn. En 
inderdaad: ze heeft een overeenkomst 
met een payrollbedrijf. Ze is er niet 
helemaal gerust op wat dit voor gevolgen 
heeft voor haar positie en stapt naar de 
directeur. Hij legt uit dat het bestuur bij 
vervangingen altijd gebruik maakt van 
payroll. Bij payroll kom je in niet in dienst 
bij de school, maar bij een payrollbedrijf, 
dat je vervolgens laat werken als ver-
vanger op de school. De directeur was er 
vanuit gegaan dat de personeelsfunctio-
naris dat aan Jorien had verteld tijdens 
het gesprek over de arbeidsvoorwaarden. 
Dat was echter niet zo.
Op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel 
verschil tussen een gewoon contract bij 
het bestuur en een payroll contract. Maar 
dat is er wel. Jorien krijgt wel het salaris 
en alle toeslagen volgens de cao van het 
primair onderwijs, maar ze bouwt bij-
voorbeeld pensioen op bij een ander pen-
sioenfonds dan haar collega’s. En als ze 
straks na een half jaar werken haar baan 
verliest heeft ze geen recht op een boven-
wettelijke werkloosheidsuitkering, maar 
alleen WW. Jorien vindt het allemaal 

Het is eind januari. Het administratie-
kantoor stuurt een mail rond met de 
mededeling dat de eerste salarisstroken 
van het nieuwe jaar klaar staan in de 
persoonlijke mailboxen. Juf Jorien krijgt 
dat mailtje echter niet. Ze is pas in dienst 
gekomen als vervangster voor juf Maaike 
die met verlof is gegaan vanwege de 
aanstaande geboorte van haar eerste 
kindje.
Jorien gaat er vanuit dat het adminis-
tratiekantoor voor haar nog geen eigen 
mailbox heeft aangemaakt en maakt zich 
er dan ook niet druk over. Maar als ze een 
week later nog niets heeft gehoord, belt 

ze maar eens met het administratiekan-
toor. En dan komt de aap uit de mouw: 
Juf Jorien is helemaal niet in dienst van 
het schoolbestuur. Ze heeft een contract 
gekregen van een payrollbedrijf. Die 
betaalt haar salaris uit en moet dus ook 

Een werkgever mag voor payroll kiezen, maar 
daar moet de personeelsgeleding van de MR dan 
wel mee hebben ingestemd
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POLITIEK MOET PENSIOENFONDSEN LUCHT GEVEN
Het CNV heeft, samen met de andere vakcentrales, staats-
secretaris Klijnsma van Sociale Zaken en de Eerste en 
Tweede Kamer opnieuw opgeroepen snel iets te doen aan de 
dramatische gevolgen van de lage rente voor de pensioenen. 
Door de rentepolitiek van de Europese Centrale Bank en het 
besluit van De Nederlandsche Bank de rekenrente nog verder 
te verlagen, blijven de pensioenfondsen gedwongen zich arm 
te rekenen. Nu het de laatste tijd ook op de beurs nog eens 
tegenzit zijn de dekkingsgraden van bijna alle grote pensioen-
fondsen veel te laag. Bij een gelijkblijvende of verder dalende 
rente en een aanhoudende malaise op de beurzen ligt het 
gevaar van een korting op de pensioenen al in 2017 op de loer. 
Op iets langere termijn, na de verkiezingen, kan de overstap 
naar een niet of veel minder rentegevoelig pensioenstelsel de 
oplossing zijn. In de tussentijd is een correctie op de wettelijk 
verplichte rekenrente dringend noodzakelijk. 

Werk & Recht
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maar vreemd en belt met haar bond. De 
adviseur die ze daar spreekt vertelt haar 
dat payroll steeds meer voor komt. Een 
werkgever mag dat wel doen, maar daar 
moet de personeelsgeleding van de MR 
dan wel mee hebben ingestemd. Het is de 
moeite waard om uit te zoeken of dat in 
het geval van juf Jorien is gebeurd. Als ze 
deze vraag voor legt aan de voorzitter van 
de MR blijkt dat de MR helemaal niet is 
gevraagd in te stemmen met het gebruik 
van payrollcontracten. De adviseur van de 
bond belt met de directeur en wijst er op 
dat de payrollconstructies die de school 
hanteert in strijd zijn met de regelgeving 
nu de personeelsgeleding van de MR niet 
is gevraagd in te stemmen. De directeur 

belooft de kwestie met de P&O-afdeling 
te bespreken. 
Twee weken later wordt Jorien uitgeno-
digd voor een gesprek met de directeur 
en de personeelsfunctionaris. Tijdens dat 
gesprek biedt de personeelsfunctionaris 
haar een nieuwe arbeidsovereenkomst 
aan. Uiteraard kijkt Jorien nu wel 
zorgvuldig naar de inhoud van de over-
eenkomst. Het gaat nu om een contract 
met het schoolbestuur. Jorien is nu dus 
gewoon in dienst van het bestuur en heeft 
dezelfde rechten als haar collega’s.
In de eerstvolgende vergadering van de 
MR ligt er een verzoek aan de perso-
neelsgeleding om in te stemmen met 
het aangaan van een samenwerking met 

een payrollbedrijf bij vervangingen. De 
PMR-leden besluiten zich eerst maar 
eens te verdiepen in alle voor- en nadelen 
van zo’n constructie. Uiteindelijk stem-
men ze in, maar wel onder een aantal 
voorwaarden. Zo moet het altijd gaan om 
een payrollbedrijf dat is aangesloten bij 
het ABP-pensioenfonds en mag payroll 
alleen worden toegepast bij vervangin-
gen. Ook wil de PMR jaarlijks een over-
zicht van het aantal werknemers dat via 
payroll in dienst is geweest. Dat hebben 
ze niet allemaal zelf bedacht. Zoals veel 
MR’en hebben ze een MR-partnerschap 
afgesloten met CNV Connectief en dat 
helpt ze ook bij deze kwestie om tot een 
goed afgewogen besluit te komen.

KORTING BIJ AFKOOP KLEIN PENSIOEN HERSTELD
Op een veel kleiner, maar voor de mensen die het betreft 
schrijnend ander punt, is staatssecretaris Klijnsma wel 
door de bocht. Jarenlang weigerde ze de onrechtvaardige 
inkomensgevolgen bij afkoop van een klein pensioen voor 
alle benadeelden te repareren. Nu komt ze toch nog met een 
volledige herstelactie. Zie voor meer informatie ons nieuws-
bericht van 19 januari op www.pensioeninhetonderwijs.nl. 

OPSLAG OP DE PENSIOENPREMIE VANAF APRIL
Het is nu zeker dat het bestuur van ABP per 1 april een 
opslag op de pensioenpremie invoert van 1 procentpunt. 
Deze verhoging van de premie is heel begrijpelijk, maar zal 
helaas nauwelijks kunnen bijdragen aan het zo gewenste 
herstel van de fi nanciële positie van ABP. De toeslag verbe-
tert de dekkingsgraad met niet meer dan 0,1 procentpunt 
per jaar.

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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In onze maatschappij wordt veelvuldig een beroep gedaan op  
spellingvaardigheden. Kinderen goed leren spellen is dan ook  
een belangrijke onderwijstaak. Hoe verhoogt u de kwaliteit van  
uw spellinginstructies? En hoe maakt u gebruik van de relatie  
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Ruud Staverman

Trots?
Hoe trots ben ik op óns mbo? Een prangende vraag, sinds 
CNV Onderwijs vindt dat werken in het onderwijs, en zeker in 
het mbo, ’iets is om trots op te zijn.’ Maar over welk mbo heb-
ben we het? Volgens mij leven daar twee totaal  verschillende 
soorten mensen: leidinggevenden en niet- leidinggevenden.
Ik verbaas me al jaren over de giftige en kwaadaardige 
manier waarop vooral een deel van die laatste bevolkings-
groep de eerste bejegent. Lees maar eens het lijvige rapport, 
dat de actie Trots op ons mbo ondersteunt. Daarin staan 
interviews met een kleine zeventig medewerkers van vijf 
willekeurige mbo’s in Nederland. In dat onderzoek lees ik dat 
de respondenten vooral hun trots halen uit de waardering die 
ze krijgen van studenten, collega’s en bedrijven, maar niet 
van hun leiding gevende. 
Anoniem en vaak in slecht Nederlands geschreven wordt 
een scheldkanonnade op managers, directeuren en bestuur-
ders afgevuurd. Ik citeer: ‘Docenten zijn loopjongens van 
het management en mogen niets zelfstandig doen, met 
dreiging van ontslag als je dit wel doet. Het wordt tijd om 
de managers uit het onderwijs te weren en de docent weer 
eigen baas laten worden in de klas.’ ‘Het College van Bestuur 

en de directie houden geen rekening met docenten, 
maar zijn gericht op uiterlijk vertoon en geld, vooral 
heel veel geld, dat ze beslist niet uitgeven aan het 
primaire proces.’ ‘De docent krijgt van de directie 
orders die hij heeft uit te voeren en daar is geen 
discussie over mogelijk.’ ‘Complimenten worden 
zelden gegeven. Een foutje komt direct in viervoud 
in je dossier.’ ‘Tegenwoordig moet je je als docent 
zo vaak verdedigen. Als het ergens aan ligt zijn dat 
de bezuinigingen en het management van bijvoor-
beeld mbo’s waar mensen zitten die geen verstand 
van onderwijs hebben maar net doen of ze dat wel 
hebben.’
Het rapport Trots op ons mbo stelt dat ‘de intrinsieke 
motivatie om in het onderwijs te werken ligt bij de beroep-
sinhoudelijke kant van het werk.’ Mooie woorden, maar 
betekenen die ook niet dat je op een professionele manier 
omgaat met leerlingen, collega’s én leidinggevenden? Het 
lijkt me een werkhouding die we onze studenten dagelijks 
bijbrengen. Zelf ben ik trots op datgene wat wij allemaal 
(niemand uitgezonderd) tot stand weten te brengen bij onze 
leerlingen. Maar niet op een organisatie waar een deel van 
de werkvloer welhaast in een onverzoenlijke gramschap 
tegenover het management staat. Zolang die twee totaal 
verschillende mensensoorten in staat van oorlog verkeren en 
het wij-gevoel totaal ontbreekt, kun je in mijn ogen nooit trots 
op óns mbo zijn.

Niet trots op organisatie waar deel 
werkvloer in onverzoenlijke gramschap 
tegenover management staat
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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Ik hoorde van een docent over de wedstrijd en dat 
leek me leuk om aan mee te doen. Je moest in 
teams werken, dus samen met Evan hebben we 
ons aangemeld.’ Ivo Bosman (19), tweedejaars stu-

dent Middenkader Engineering aan Roc Aventus deed 
samen met studiegenoot Evan Haasjes (20) mee aan de 
Vakkanjerwedstrijd. ‘De wedstrijd leek me een mooie 
uitdaging, een kans om meer te leren en ja, natuurlijk 
deden we ook gewoon mee om te winnen!’, zegt Evan, 
die ook meteen enthousiast was. Dat is gelukt. Ivo en 
Evan hebben de eerste wedstrijden, de voorrondes in 
december, gewonnen en zijn door naar de landelijke 
finales, die in februari, maart en april voor de verschil-
lende vakgebieden van de Vakkanjerwedstrijd worden 
gehouden. Daar schatten de heren hun kansen ook best 
aardig in. Ivo, iets voorzichtiger: ‘We maken een goede 
kans denk ik, anders zouden we niet zover zijn geko-
men, maar dat geldt natuurlijk voor alle teams.’ Evan, vol 

‘Laten zien dat je iets goed 
kan, daar komt gelukkig steeds 
meer aandacht voor binnen het 
onderwijs. Juist een competitie-
element biedt talentvolle 
leerlingen extra uitdaging en 
de kans om te groeien en 
zich verder te ontwikkelen’, 
vertelt Inge van Baalen, 
onderwijsprocesmanager 
bij Roc Aventus. De school 
met locaties in Apeldoorn, 
Deventer en Zutphen doet dit  
jaar voor het eerst mee aan 
de Vakkanjerwedstrijden voor 
technische mbo-leerlingen. 

vertrouwen: ‘We gaan voor een top 3 plaats!’  Winnen 
ze, dan gaan ze in december naar de Europese finale 
in Zweden en vandaar zelfs door naar de WorldSkills in 
Abu Dhabi in 2017.

BIJZONDERE SFEER
Op 10 en 11 december stond het hoofdgebouw van het 
roc in Apeldoorn helemaal in het teken van de voor-
rondes van de Vakkanjerwedstrijden. Inge van Baalen, 
onderwijsprocesmanager: ‘De deelnemers waren in de 
grote centrale hal aan het werk met de wedstrijdop-
drachten. Daar gebeurde dus van alles; er werden 
dingen gemaakt, je zag hoe ze geconcentreerd bezig 
waren. Dat gaf een hele bijzondere sfeer in de school.’ 
Er was veel publiek aanwezig tijdens de wedstrijddagen. 
Van Baalen: ‘Zo waren er onder meer vmbo-leerlingen 
op bezoek om dit mee te maken en zelf deel te nemen 
aan een Junior Vakkanjerwedstrijd. Jongeren interesse-

Extra uitdaging en motivatie door wedstrijden in onderwijs

‘De sfeer van zo’n wedstrijd proeven en studenten in de weer zien met allerhande materi-
alen en machines, geeft techniekopleidingen een positieve boost.’

‘ En ja, we doen natuurlijk ook 
gewoon mee om te winnen!’

mbo

‘
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ren voor een opleiding en carrière in de techniek blijft 
een uitdaging. De sfeer van zo’n wedstrijd proeven en 
studenten in de weer zien met allerhande materialen 
en machines, geeft techniekopleidingen een positieve 
boost.’

SPANNEND
Voor de deelnemers maakte de setting van de wedstrijd 
het allemaal extra spannend, vertelt Ivo. ‘Er was veel 
publiek dat langsliep en meekeek hoe je aan het werk 
was. Bij een toets of stage heb je dat natuurlijk niet, 
dus dat vond ik wel spannend. Maar het gaf ook extra 
motivatie om te laten zien wat je kunt.’ Evan: ‘We kregen 
pas tijdens de wedstrijd zelf te horen wat we moesten 
gaan doen. Je kon je dus niet voorbereiden of bepaalde 
dingen nog eens extra oefenen. De opdrachten tijdens 
de wedstrijd waren van hoog niveau. Wij zijn tweede-
jaars, maar de opdrachten waren op niveau van het 
derde of vierde jaar. Juist die uitdaging vond ik erg leuk.’ 
De studenten kregen zes opdrachten tijdens de Vak-
kanjerwedstrijd. Voor iedere opdracht hadden ze twee 
uur de tijd. ‘Die tijdsdruk was onze grootste uitdaging’, 
aldus Ivo. Evan licht toe: ‘Je moest echt snel werken, 
dat maakte het lastig. Qua kennis zaten we wel goed, 
we lazen de opdracht, bespraken vervolgens hoe we de 
taken verdeelden en gingen aan de slag.’ Ivo: ‘Een van 
de opdrachten was bijvoorbeeld dat we een soort arm 
moesten bouwen die blokjes kon oppakken. Die moest 
dan de zwarte blokjes oppakken en de rode laten liggen. 
Zoiets hadden we ook wel eens in de les gedaan. Een 
hele pittige opdracht was dat we een soort elektrische 
schakeling moesten maken met allerlei functies. Iets 

vergelijkbaars hadden we wel eerder gedaan, maar lang 
niet zo complex als tijdens de wedstrijd.’

BLIK VERBREDEN
Leerlingen uitdagen via wedstrijden in het onderwijs. 
Een interessante ontwikkeling, die ook in Nederland 
steeds meer uitgewerkt wordt in lesprogramma’s. 
Van Baalen enthousiast: ‘Ik denk dat de inbreng van 
competitie-elementen in het onderwijs goed past bij 
de huidige tijdgeest. Je mag laten zien dat je ergens 
goed in bent. En dit ook bewijzen door te presteren in 
wedstrijden.’ 
Meedoen aan de Vakkanjerwedstrijden is één van de 
onderdelen waarmee Aventus talentvolle leerlingen 
extra uitdaging wil bieden. ‘We hebben met subsidie 
van het ministerie van Onderwijs een talentprogramma 
ontwikkeld bestaande uit drie onderdelen. Vakwedstrij-
den, zoals de Vakkanjerwedstrijden; internationale ori-
entatie, zoals buitenlandervaringen, vakken die de blik 
van studenten verbreden en Challenges zoals de Cle-
antech battle. Tijdens deze wedstrijd gaan studenten 
in teams aan de slag gaan met praktische vraagstukken 
van bedrijven. Daarbij wordt multidisciplinair samen-
gewerkt met studenten van hbo’s en universiteiten en 
andere beroepsgroepen’, legt Van Baalen uit. ‘Als school 
wil je mooi en aantrekkelijk onderwijs bieden, dat 
aansluit bij je leerlingen. Dat betekent voor de één iets 
anders dan voor de ander. Sommige leerlingen hebben 
extra begeleiding nodig, anderen juist extra uitdaging. 
Er is vaak al veel aandacht voor leerlingen die meer 
aandacht en begeleiding nodig hebben. Het is goed dat 
we ons nu ook richten op talentvolle leerlingen.’ 

Tekst: Inger Hoegee-Bout  Foto’s: Techniektalentmbo

‘Jongeren interes-
seren voor een op-
leiding en carrière 
in de techniek blijft 
een uitdaging.’
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primair onderwijs

Nee, de toestroom van vluchtelingen is niet de 
aanleiding voor dit boek’, zegt Coppens over 
het vorige week verschenen Lesgeven aan 
getraumatiseerde kinderen, een praktisch 

handboek voor het basisonderwijs. ‘Maar ik hoop uit de 
grond van mijn hart dat door de aandacht die er nu is voor 
vluchtelingen en hun trauma’s, de ogen van mensen ge-
opend worden. Want men heeft echt geen idee! Kinderen 
maken veel ergere dingen mee dan we kunnen bedenken 
en bevatten. Het is soms zo erg dat we het niet kunnen 
geloven. Kunnen volwassenen of ouders dat echt doen? Ja! 
Zo is er nog niet veel besef van het feit dat verwaarlozing 
ook kindermishandeling is, zelfs de meest voorkomende 
vorm, en dat dat ook enorm traumatiserend is.’ 

HOT NAAR HER
Coppens spreekt uit ervaring. Ze behandelt al jaren kinde-
ren met trauma’s, als psycholoog en als voormalig hoofd 
behandeling van het Top Referent Trauma Centrum voor 
kinderen en jeugdigen. In 2012 vertaalde en bewerkte ze 
het van oorsprong Amerikaanse boek Zorgen voor getrau-
matiseerde kinderen. Lesgeven aan getraumatiseerde kin-
deren is een logisch vervolg daarop. ‘We kunnen kinderen 
behandelen voor hun trauma’s, maar je hebt heel veel 
herhaling nodig van positieve ervaringen om te herstellen. 
In therapie kun je wel de angels eruit halen’, aldus Cop-
pens, ‘maar je hebt goede interpersoonlijke relaties nodig 
die het positieve steeds herhalen en bekrachtigen. Juist 
deze kinderen hebben stabiele relaties nodig. Het naar 

Oorlog, bombardementen, seksueel geweld, marteling, verlies 
van ouders, vlucht en ontberingen. Het zijn slechts enkele van de 

gebeurtenissen waar vluchtelingenkinderen mee te maken kunnen 
hebben. Maar ook andere kinderen, niet-vluchteling, kunnen getekend 

zijn door trauma’s. Klinisch psycholoog en orthopedagoog Leony 
Coppens: ‘Kinderen maken veel ergere dingen mee dan we kunnen 

bedenken en bevatten. Veel mensen hebben echt geen idee!’ 

‘ Leraren kunnen verschil  
   maken in leven 
getraumatiseerd kind’ 

hot en her slepen van vluchtelingenkinderen is funest. Uit 
goede intenties worden er scholen uit de grond gestampt 
voor deze kinderen en worden er snel leraren ingevlogen, 
maar niet altijd zijn zij voorbereid op het omgaan met 
getraumatiseerde leerlingen.’
 
BERMBOMMEN
Coppens vindt dat op pabo’s aandacht moet worden 
besteed aan trauma’s bij kinderen. ‘Nu worden er vaak 
te snel etiketjes geplakt. Een hyperdruk kind? Adhd. Een 
onzichtbaar kind dat geen contact maakt? Autisme. Een 
kind dat juist alles doet om de volwassenen te pleasen en 
de leerkracht claimt? Hechtingsstoornis. Leraren zouden 
moeten kijken wat er in de onzichtbare koffer van een 
kind zit aan ervaringen en daarop gebaseerde overtuigin-
gen. Bijvoorbeeld: ik ben een slecht kind, volwassenen 
doen mij pijn, de wereld is onveilig. Als we weten wat 
een kind heeft meegemaakt, is gedrag vaak heel logisch 
en begrijpelijk. Kennis van trauma’s kan het werk voor 
leerkrachten minder moeilijk maken. Ik hoorde gisteren 
een verhaal dat vluchtelingenkinderen niet naar de wc 
durven vanwege het gat in de toilet. Het doet hen denken 
aan de bermbommen die gaten maakten in de weg. Ook 
reizen met de bus kan zo’n trigger zijn, omdat ze daarmee 
bijvoorbeeld steeds gedwongen verplaatst werden naar 
een onbekende bestemming. Dan moet een juf heel dui-
delijk maken: “We gaan nu met de bus naar gymnastiek 
en komen daarna weer terug op school.” Als je dergelijke 
dingen weet, kun je er sensitiever mee omgaan.’ 

‘
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Bert Beelenprimair onderwijs

DETECTIVE
Sensitieve volwassenen die de stress van een kind regu-
leren, zijn van levensbelang, stelt Coppens. ‘Dan hoeven 
er geen trauma’s te ontstaan door het meemaken van 
hele nare dingen. Zijn die ouders of andere volwassenen 
er niet en wordt de stress chronisch, dan gaat het mis. 
Als er dan in elk geval een sensitieve leraar op school is, 
waar je vijf dagen per week heen gaat, kan dat enorm 
helpen!’ Er is geen eenduidig plaatje te schetsen van 
een getraumatiseerd kind. ‘Elk kind heeft een andere 
overlevingsstrategie en zal zich anders gedragen. Het gaat 
er om dat je als leraar nieuwsgierig bent en als een soort 
detective probeert te achterhalen waarom een kind doet 
zoals het doet. Traumasensitief lesgeven vraagt om het 
herkennen en erkennen van de gevolgen van een trauma. 
Het vraagt om een andere manier van denken. “Dit kind 
is opstandig” wordt dan “Dit kind voelt zich onveilig”. “Je 
doet zo overdreven, stel je niet zo aan!” wordt dan “Ik wil 
graag naar je luisteren”.’ 

VEILIG VOELEN
‘Kinderen moeten zich veilig voelen op school. Dat lijkt 
vanzelfsprekend, maar is het niet’, vertelt Coppens. ‘Vraag 

aan een kind wat hem op zijn gemak stelt en veilig doet 
voelen en wat hem juist triggert of doet schrikken. Als 
je weet dat een kind seksueel misbruikt is en daardoor 
bang is om zich om te kleden met anderen erbij, kun 
je daar rekening mee houden. Je past je onderwijs ook 
aan als je een kindje in de klas hebt dat blind is of adhd 
heeft. Dat kun je ook doen voor een getraumatiseerd 
kind. Je hoeft heus geen halve hulpverlener te zijn. Je 
moet alleen je ogen en oren openhouden en sensitief 
zijn. We weten niet hoeveel kinderen getraumatiseerd 
zijn, maar als je bedenkt dat er in elk klas al minimaal 
een kind zit dat te lijden heeft onder kindermishande-
ling, en we het nog niet eens hebben over alle andere 
mogelijke trauma’s, kunnen we er zeker van zijn dat 
het er een paar per klas zijn. En jij als leraar kunt het 
verschil maken!’ 

Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen, een praktisch 
handboek voor het basisonderwijs. Auteurs: Leony Co-
ppens, Marthe Schneijderberg, Carina van Kregten. Uitge-
verij SWP Amsterdam. ISBN 9789088505621. Normale 
prijs: € 37,50. Voor leden van CNV Onderwijs tussen 15 
februari en 15 mei € 30,-. Kortingscode: 902-17968.

Leerkrachten vangen leerlingen uit vluchtelingenopvang Heumensoord op.



Gevonden: droombaan
Aan de slag in het primair onderwijs

Zoek jij een baan in het primair onderwijs? 
Op de nieuwe Onderwijsvacaturebank vind je heel 
veel vacatures die bij jou passen. Je kunt direct 
solliciteren en door werkgevers gevonden worden! 
Maak nu een account aan.

www.onderwijsvacaturebank.nl

De Onderwijsvacaturebank is een initiatief van het Participatiefonds.
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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!
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DOE OOK MEE AAN DE 
KRAANWATERVIERDAAGSE!
Loop met je school of je klas de Avondvierdaagse op kraanwater.  
Geef je op en ontvang het starterspakket met o.a. een drinkfles,  
een draagkoord en een pin voor op je kleding (vanaf €1,-). 
Je kunt je ook laten sponsoren voor een watertappunt op school.  
Meld je aan op kraanwatervierdaagse.nl 
of bel 020 794 22 94.



berichten

CNV Onderwijs zoekt gemotiveerde leraren, die 
naast hun werk op school hun ervaring en expertise 
ook willen inzetten in een breder verband. Binnen 
de Onderwijscoöperatie, waarvan CNV Onderwijs 

ook deel uitmaakt, zijn op dit moment verschillende 
functies beschikbaar. Vergoeding vindt plaats via 
de GOvak-regeling. Wie minimaal 0.2 fte werkt, 

lid is van CNV Onderwijs en ervaring op wil 
doen buiten de eigen school, kan een 
sollicitatiebrief met cv sturen naar 

m.vanwessel@cnv.nl.

Medewerkers  Onderwijscoöperatie gezocht

Kennisrotonde digitale 
vraagbaak voor onderwijs
‘Wat zijn effectieve methoden om de motivatie van scholieren 
te vergroten?’ ‘Is het waar dat zelfsturing bijdraagt aan betere 
leerlingprestaties?’ Op dit soort concrete, onderzoekbare en 
algemeen geformuleerde kennisvragen kunnen onderwijs-
professionals online antwoord krijgen via de Kennisrotonde, 
begin dit jaar opgestart door het Nationaal Regieorgaan 
Onderwijsonderzoek. Het is een initiatief van het ministerie 
van Onderwijs, PO-Raad, VO-raad, MBO Raad en de Onder-
wijscoöperatie. De bedoeling is te komen tot één loket voor 
snelle beantwoording van vragen uit de onderwijspraktijk door 
leraren, integraal begeleiders, schoolleiders en adviseurs. 
Het antwoord dat de Kennisrotonde geeft, wordt geformuleerd 
na een korte analyse van de literatuur en/of raadpleging van 
deskundigen, of via lopend of nieuw onderzoek. Door het 
digitaal verzamelen van vragen en antwoorden moet een 
actuele kennisbank ontstaan die toegankelijk is voor alle 
onderwijsprofessionals in Nederland. Wie zijn kennis in dienst 
wil stellen van de Kennisrotonde kan zich aanmelden via: 
www.nro.nl/kennisrotonde-zoekt-partners.

Wat drijft je om dit werk te doen? Waardoor raak 
je geïnspireerd? Ben je nog ‘vol van je werk’ in 
de zin dat je er (nog steeds) veel zin in hebt? 
Waar loop je tegen aan? Hoe kun je je bezieling 
vergroten/of terugwinnen? Op deze vragen wordt 
een antwoord gezocht tijdens een tweetal stu-
diedagen Docent, wat bezielt je?, georganiseerd 
in de abdij van Berne in Heeswijk-Dinther over 
het vasthouden van bezieling in het docentschap. 
Het thema op woensdag 9 maart is Hoe beziel 
je jezelf? Op tijd beginnen en op tijd ophouden, 
hoe doe je dat eigenlijk? Het werk is nooit klaar, 
maar je wilt je zelf niet constant voorbij rennen. 
Hoe kun je aandacht blijven geven aan je werk, 
je leerlingen/studenten en aan je collega’s? De 
vervolgstudiedag op woensdag 6 april heeft als 
thema: Grijp Kairos bij zijn haar: houd vast die 
inspiratie! Beide dagen, die open staan voor 
leerkrachten en docenten van basisonderwijs 
tot universiteit, duren van 9.30 tot 17 uur, en 
zijn ook los van elkaar te volgen. De kosten voor 
deelname bedragen € 95,-. Bij deelname aan de 
tweede studiedag € 10,- korting.
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Studiedagen over 
inspiratie en bezieling 
leraren Conferentie over 

positief schoolklimaat
Positief met elkaar omgaan, elkaar stimuleren en 
elkaar durven aanspreken: op de jaarlijkse conferentie 
Een positief schoolklimaat (Stichting School & Veilig-
heid) op 13 april draait het allemaal om het creëren van 
een fijne lesomgeving. De dag is speciaal voor interne 
en externe vertrouwenspersonen die zich verder 
willen professionaliseren in hun vak en werk willen 
maken van een sociaal veilige school. Onderwerpen als 
cyberpesten en de methode Positive behavior Support 
komen langs en Jeroen van Velzen (Stichting Onder-
wijsgeschillen) vertelt welke adviezen scholen krijgen 
van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs 
(LKO) om het pedagogisch klimaat te verbeteren. Het 
programma duurt van 9.30 tot 16 uur, kost € 249,- per 
persoon en is in Regardz De Eenhoorn, in Amersfoort. 
Meer informatie:  www.schoolenveiligheid.nl.
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De vaststellingscommissies van het College voor 
Toetsen en Examens zijn belangrijke schakels bij de 
totstandkoming van de examens in het voortgezet 
onderwijs: Ze formuleren de eisen waaraan de exa-
mens moeten voldoen, beoordelen de concepten van 
examens die door Cito worden aangeleverd, stellen de 
examens vast en adviseren over de normering. Voor 
het aankomende jaar zoekt het CvTE naar ervaren 
collega’s die lesgeven in examenklassen en interesse 
hebben in alles wat met toetsing te maken heeft. Per 
1 augustus zijn in de volgende commissies plekken 
beschikbaar: scheikunde (vwo) 110 klokuren, Spaans 
(havo/vwo) 135 klokuren, biologie (vmbo) 280 klokuren 
en scheikunde (NASK2, vmbo) 75 klokuren. Afhankelijk 
van het vak zijn er vrijstellingen van schoolwerk die 
variëren van 50 tot 350 klokuren. Vragen of interesse? 
Mail dan voor 23 februari naar Dirk Franssens:  
voortgezetonderwijs@cnv.nl.

Vacatures College voor  
Toetsen en Examens

Conferentie over ervaringen 
in onderwijspraktijk
Geïnteresseerd in praktijkgericht onderzoek en in de wijze 
waarop professionals in onderwijs werken aan verbetering en 
vernieuwing van onderwijs? Benieuwd ook naar de scholingsmo-
gelijkheden van de opleiding tot master SEN en tot master Leren 
en Innoveren? Ga dan op vrijdag 11 maart naar Fontus Hoge-
scholen in Tilburg voor de conferentie over ontwikkelingen in de 
onderwijspraktijk van Fontys Opleidingscentrum Speciale Onder-
wijszorg (OSO) en de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (HKE). 
Alumni delen hun kennis over praktijkontwikkelingen opgedaan 
tijdens onderzoek voor het behalen van de mastergraad. De 
presentaties worden verzorgd door de tien genomineerden voor 
de onderzoeksprijs Tien keer Beter. Verder zijn er korte impres-
sies van de genomineerde masteronderzoeken, gevolgd door 
een reflectie op de waarde van het onderzoek voor het onderwijs 
op de betreffende school. Meer informatie:  communicatieoso@
fontys.nl. Aanmelden kan vanaf nu via www.fontys.nl/oso, door-
klikken op Studiedagen/conferenties/lezingen. 
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Wij zijn op zoek naar enthousiaste, nieuwe campinginspecteurs om 
het huidige team van ACSI-inspecteurs te versterken. Ieder jaar gaan 
ruim 300 inspecteurs op pad om de ACSI-campinginformatie
up-to-date te houden. 

Campinginspecteur worden?

                    Hobby voor u? 

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

www.ACSI.eu/inspecteurs

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

15_074_01__adv-werven-inspecteurs-Schooljournaal.indd   2 15-12-2015   13:01:32
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Ideeën? Vraag het Leraren
OntwikkelFonds om steun
Ideeënrijke leraren kunnen sinds oktober een financi-
ele bijdrage en coaching ontvangen voor het uitwerken 
van hun plannen. Het LerarenOntwikkelFonds (LOF) 
wil de positie van leraren versterken en stimuleert het 
denken over hun eigen professionalisering en de ont-
wikkeling van het onderwijs. Verzoeken om ondersteu-
ning kunnen worden aangevraagd door een individuele 
leraar uit het primair, speciaal of voortgezet onderwijs. 
Dit jaar zijn er twee ondersteuningsrondes. De uiterste 
aanmelddatum voor de eerste ronde is 10 februari. De 
tweede ronde sluit 9 mei. Voor meer informatie:  
www.onderwijscooperatie.nl/lerarenontwikkelfonds.
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‘Aah ik voel iets aan mijn been.’ Een kreet die 
ik afgelopen maand al een paar keer geroepen 
heb in het kantoor. Mijn collega trekt zijn pup, 
hulphond in opleiding, weg onder mijn bureau. 
Bij ons in het groen kom je dingen tegen die 
je tijdens verjaardagen in geuren en kleuren 
kunt vertellen. Zo tweet de docent Engels een 
foto van een tekst op de deur naar het dieren-
verblijf. Deur dichthouden. Hamster ontsnapt. 
En laatst hoorde ik dat een ontsnapte 
parelhoen het nodig vond haar behoefte te 
doen onder het bureau van de teamleider. Dat 
is nog eens een opendeurbeleid. Een mooi 
verhaal en daar wordt dan ook nog steeds 
hartelijk om gelachen in de personeelskamer. 
Bij Helicon Mbo Nijmegen hebben we een 
mooie, grote schooltuin. En dat is perfect voor 
de jongens en meiden van de hoveniersoplei-
ding. Die tuin moet natuurlijk onderhouden 
worden, door wie beter dan de leerlingen 
tijdens een praktijkles. Terwijl de docent aan 
de andere kant van de tuin leerlingen aan het 
begeleiden is, snoeit een leerling de struik te 
kort. Zo kort dat deze struik niet meer gaat 
groeien. In plaats van te paniekeren of boos 
te worden op de leerling, trommelt de docent 
de hele klas voor de haag en laat zien hoe 
het dus niet moet. Is dat ook meteen duide-
lijk. Terwijl ze weer verder gaan, lachen de 
jongens nog even lief naar de dames van het 
zorgteam. Heerlijk, bij ons in het groen.

Bij ons in 
het groen
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Stichting School & Veiligheid ondersteunt 
nu ook mbo
De website van Stichting School & Veiligheid is in een nieuw jasje 
gestoken, omdat naast primair en voortgezet onderwijs nu ook 
informatie over sociale veiligheid op het mbo tot het dienstenpak-
ket behoort. De helpdesk is elke schooldag bereikbaar van 9–16 
uur via 030 285 66 16. De website Gay&School is eveneens ver-
nieuwd. Scholen kunnen nu ook antwoord krijgen op vragen als: 
Hoe ga je respectvol om met seksuele diversiteit? Hoe bespreek 
je het in het klas? Hoe draag je zorg voor leerlingen die lesbisch, 
homoseksueel, biseksueel of transgender zijn? Hoe betrek je 
leerlingen? Voor meer informatie: www.schoolenveiligheid.nl.
 

Taalstaat op zoek naar 
beste leraar Nederlands

Het KRO-NCRV radioprogramma De Taalstaat (NPO Radio 1) organiseert 
samen met Het Genootschap Onze Taal voor de derde keer de verkiezing 
van de beste leraar Nederlands. Uit de door luisteraars voorgedragen 
docenten zijn er drie genomineerd, waarop tot vrijdag 16 mei, 18 uur 
een stem kan worden uitgebracht. De uitslag wordt de volgende dag om 
11 uur in het programma bekendgemaakt. In de studio wordt de prijs  
uitgereikt door minister Bussemaker van Onderwijs. De genomineerden 
zijn: Martijn Koek (44 jaar), docent Nederlands aan het Keizer Karel 
College in Amstelveen, Dieke Witter (61 jaar), docent Nederlands aan de 
Waldheim-mavo in Baarn en Heleen Ogier (42 jaar), docent Nederlands 
aan het Rijnlands Lyceum in Wassenaar. Luister naar hun uitzending op: 
onzetaal.nl/poll/de-beste-leraar-nederlands-van-nederland.

Symposium over 
 signalering taalontwikke-
lingsstoornis
Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) worden spraak en taal 
niet goed in de hersenen verwerkt. Hoewel zo’n 5 procent van de 
Nederlandse  bevolking hieraan lijdt, kunnen de meesten met 
extra hulp toch goed meekomen. Maar hoe herken je het tijdig 
en wat moet je doen als leraar als een kind in jouw groep een 
TOS heeft? Kentalis, specialist op het gebied van diagnostiek 
rond beperkingen in horen of communiceren, houdt daarom op 
donderdag 10 maart van 16 tot 20 uur in Theater De Schalm, 
Meiveld 3 in Veldhoven, een symposium over hoe je een TOS kunt 
opmerken. Na een lezing over het belang van vroege signalering 
en een ervaringsverhaal van een ouder, kunnen deelnemers 
kiezen uit verschillende workshops en lezingen als Onderscheid 
maken tussen taalontwikkelingsstoornissen en autisme spectrum 
stoornissen en Wat is normaal of afwijkend bij het verwerven van 
een andere taal of meerdere talen? Aanmelden tot 7 maart via 
www.kentalis.nl. De deelname is gratis.
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Tanja Vogels
is docent Loopbaan 
& Burgerschap en 
ict bij Helicon Mbo 

Nijmegen. 



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 
maakbare brein door M. van Delden, 
workshopgever CNV Onderwijs. Info/
aanmelden: netwerkdrenthe@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst 23-2-2016.

Provincie Groningen
Dinsdag 3 maart, 10.30-14.30 uur, 
Kerkhorn, Kerkstr. 89, Zuidbroek. 
Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Kernkwadranten 
door J. de Haan, workshopgever CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: net-
werkgroningen@cnv.nl ovv bijeen-
komst 3-3-2016.

Rayon Tilburg
Dinsdag 1 maart, 10 uur (inloop), incl. 
lunch. Jaarvergadering/Ontmoe-
tingsdag (gezamenlijk voor gepen-
sioneerden CNV Onderwijs Tilburg 
en senioren van voorheen CNV 
Publieke Zaak Midden-Brabant) op 
Camping/Streekpark Klein Oister-
wijk, Oirschotsebaan 8a, Oisterwijk. 
Thema: Belangenbehartiging leden. 
Inleiders: mw. De Cock, dhr. Schuur. 
Deze dag is alleen voor leden. Info/
aanmelden (voor 25 febr.): J. de Bak-
ker, 013 543 65 12, rinyjandbakker@
gmail.com.

Rayon Noordoost Brabant
Dinsdag 15 maart, 13.30 uur (inloop), 
De Brouwketel, Hogeweg 9, Escha-
ren. Lezing door T. Spamer: Restan-
ten heidendom in christelijk Europa. 

Eigen bijdrage: € 2,50,-. Info: G. 
Verbruggen, 0485 45 14 82, verbrug@
home.nl.

Rayon Utrecht
Woensdag 9 maart, 14 uur. Kerkelijk 
Centrum Zeist-West, De Klomp 33, 
Zeist. Jaarvergadering. Naast huis-
houdelijk gedeelte, presentatie over 
Het Waterliniemuseum in Fort Vech-
ten door M. van Deurzen, ter voor-
bereiding op excursie in mei. U krijgt 
nog een persoonlijke uitnodiging.

HOGER ONDERWIJS
Woensdag 17 februari, 16.45 uur 
(inloop), incl. warme maaltijd, 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Bijeenkomst over onderwijskwaliteit 
in het hoger onderwijs. Presentaties 
met daarna discussies: Is alles van 
waarde meetbaar? Hoe krijg je de 
werkdruk omlaag door vergroting 
van de professionele ruimte? Info/

aanmelden: netwerkbijeenkomsten@
cnv.nl o.v.v. 17-2-2016 HO.

INVALLERS
Regio Midden
Woensdag 17 februari, 16.30 uur 
(inloop), incl. broodje, CNV-gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Netwerk-
bijeenkomst. Workshop: Klassen-
management: theorie, ervaring en 
toepassing. Info/aanmelden: net-
werkutrecht@cnv.nl o.v.v. invallers 
17-2-2016.

Regio Midden
Woensdag 9 maart, 16.30 uur (inloop, 
incl. broodje), Bs Het Timpaan, Kon. 
Wilhelminastr. 10, Wehl. Netwerk-
bijeenkomst. Workshops: Basis- en 

schooljournaalagenda@cnvo.nl

Kijkje nemen in school vluchtelingen 
Heumensoord
In Heumensoord is in twee maanden tijd een school opgericht voor de 
ongeveer 550 vluchtelingenkinderen 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 schoolbestuurders, 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. Heumensoord-
school 29 februari met vermelding van je functie. 
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differentiatievaardigheden. Info/aan-
melden: netwerkgelderland@cnv.nl 
ovv invallers 9-3-2016.

Regio Noord
Woensdag 17 februari, 16.30 uur 
(inloop), incl. broodje, Hogeschool 
Windeshein, Campus, Zwolle. Net-
werkbijeenkomst. Workshops: Hoe 
vind je jouw droombaan? En Jezelf 
laten zien en profileren. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@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 workshops: Oplossingsgerichte 
gespreksvoering; Motorische ontwik-
keling; Mindfulness in de klas. Info/
aanmelden: netwerkgelderland@
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 draagkracht, verminderen van 
draaglast met workshops over Re-
gelgeving en Werkdruk en vitaliteit. 
Info/aanmelden: netwerkgelder-
land@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 55+ 
24-2-2016.

NETWERK OVERIJSSEL
Donderdag 25 februari, 16-20.30 uur, 
cbs De Bloemenhof, Floralaan 18, 
Hardenberg. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit 
de workshops: Grip op onderpres-
teren, Faalangst, Loopbaankansen. 
Info/aanmelden: netwerkoverijssel@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst Hardenberg 
25-2-2016.

NETWERK LIMBURG
Donderdag 3 maart, 16-20.30 uur, 
zmlk-school, St. Jan Baptist, School-
str. 81, Kerkrade. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze 
uit workshops: Als invaller in je 
recht; Beelddenker, herkent u dat; 
Registerleraar; Dyscalculie; Zo zit 
dat met uw pensioen; OOP: op scho-
len is het onderwijsondersteunend 
personeel net zo onmisbaar als de 
leraren. Info/aanmelden: netwerk-
limburg@cnv.nl ovv bijeenkomst 
Kerkrade 3-3-2016.

NETWERK NOORDHOLLAND
Woensdag 16 maart, 16-20.30 uur, 
Wijkcentrum Mara Nostrum, Ar-
ubastr. 2, Alkmaar. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze 
uit workshops: Hoogbegaafden 
signaleren en begeleiden; Regis-
terleraar: laat zien wat je waard 
bent; Beelddenken. Info/aanmelden: 

netwerknoordholland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 16-3-2016 Alkmaar.

NETWERK FRIESLAND
Woensdag 16 maart, 16.00-20.30 uur, 
Bogerman, Hemdijk 2, Sneek. Bij-
eenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Met o.a.: Een introductie 
op de Gordonmethode door S. Bax en 
andere workshops. Info/aanmelden: 
netwerkfriesland@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst Sneek 16-3-2016.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
Donderdag 10 maart, 16-20 uur (incl. 
broodjes), CNV Onderwijs, Tiberdreef, 
Utrecht. Onderwerp: Loopbaanbijeen-
komst voor onderwijsondersteuners. 
Stuurgroep OOP i.s.m. CNV Onderwijs 
Academie. Bijeenkomst is interactief 
en inspirerend. Deelnemers kiezen 
zelf waarmee ze aan de slag gaat 
(kaartspel ambities helder maken; 
in gesprek met coach over loopbaan; 
ambitie bespreekbaar maken d.m.v. 
stappenplan). Info/aanmelden (voor 
3 maart): onderwijsondersteuners@
cnv.nl o.v.v. loopbaanbijeenkomst 10 
maart 2016.

Woensdag 16 maart, 16.00-20.30 uur, 
Wijkcentrum Mara Nostrum, Ar-
ubastr. 2, Alkmaar. Bijeenkomst voor 
alle OOP-leden van CNV Onderwijs in 
de regio. Workshops: Mijn rechten als 
OOP’er: de cao en actuele ontwikke-
lingen en OOP-functies en de praktijk; 
over functiewaardering en fuwasys 
door een bestuurder CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: netwerknoordhol-
land@cnv.nl o.v.v. OOP bijeenkomst.

Woensdag 16 maart, 16.00-20.30 uur, 
Bogerman, Hemdijk 2, Sneek. Bij-
eenkomst voor alle OOP-leden van 
CNV Onderwijs in de regio. Work-
shops: Mijn rechten als OOP’er: de 
cao en actuele ontwikkelingen en 
OOP-functies en de praktijk; over 
functiewaardering en fuwasys door 
een bestuurder CNV Onderwijs. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@cnv.nl 
o.v.v. OOP-bijeenkomst. 3333

Wat hebben onze leerlingen nodig om straks in de 

maatschappij goed te kunnen functioneren? En wat 

betekent dat voor de mensen voor de klas? Vragen die 

aan bod komen op woensdag 16 maart en woensdag 20 

april tijdens de Themadagen primair onderwijs in Zwolle 

en Den Bosch. Omdat de wereld om ons heen verandert, 

komen er ook nogal wat veranderingen op het onder-

wijs af. In een interactieve inleiding krijgen deelnemers 

handreikingen hoe om te gaan met snel veranderende 

omstandigheden. De professionele leergemeenschap 

en Hoe maak je van moeilijkheden juist mogelijk-

heden?, staan daarna op het programma van 

een masterclass voor verdere verdieping. 

Kijk voor meer informatie op de agenda 

van www.cnvo.nl.

Thema dagen  

primair onderwijs
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Ik snap nu pas wat de leerkracht van mijn zoon mij 
al jaren probeert te vertellen.’ Bart Vreedendaal 
knikt naar zijn zoon Thijs (10), die naast hem zit 
in het klaslokaal van basisschool De Corbulo in 

Zoeterwoude. Ze zijn samen sommen aan het maken. 
Thijs heeft adhd en vindt het moeilijk om zich te con-
centreren. ‘Vaak moest ik na de lesuitleg nog een keer 
vragen wat de opdracht was,’ vertelt hij. ‘Daardoor be-
gon ik steeds later dan de rest van de kinderen en liep ik 
achter.’ Thijs’ leerkracht heeft hem daarom aangemeld 
voor de Impulsklas. Samen met zeven andere kinderen 
uit groep 6 t/m 8 die gedragsproblemen, faalangst of 
onzekerheid vertonen, bracht hij de afgelopen drie 
maanden wekelijks een ochtend door in de speciale 
klas. Tijdens deze lessen was steeds een van zijn ouders 
erbij. Samen volgden ze de normale lessen, gegeven 
door Impulsbegeleiders. Vandaag zetten de leerlingen 
én hun ouders trots een dikke handtekening onder hun 
Impulsklascertificaat. 

DENEMARKEN
Het idee van de Impulsklas komt uit Denemarken, waar 
het een groot succes is en het bekend staat als de ‘fami-
lieklas’. Mede door de behoefte aan nieuwe methodes 

Ouders van leerlingen met 
gedragsproblemen de klas inhalen en de 

focus leggen op wat hun kind wél kan. 
Deze positieve en betrokken benadering 

staat centraal in de Impulsklas. Het 
resultaat: gemotiveerdere kinderen en 

een betere band tussen leerling, ouder en 
leerkracht. Een nieuwe onderwijstrend?

Impulsklas betrekt ouders bij gedragsproblemen leerlingen

Bart Vreedendaal met zoon Thijs: ‘Ik heb nu pas begrepen wat de 
leerkracht van mijn zoon mij al jaren probeert te vertellen.’

 ‘Wat goed dat jij nog 
steeds op je plek zit!’

primair onderwijs

‘
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op het gebied van passend onderwijs bracht Katrien 
Schober, van het Zutphense trainings-en coachingsbu-
reau Impuls, het in 2013 naar Nederland. Schober heeft 
een onderwijsachtergrond en is bekend met kinderen 
met gedragsproblematiek. ‘In de Impulsklas staat 
ouderbetrokkenheid en de positieve benadering van 
de leerlingen centraal,’ vertelt ze. ‘Deze kinderen horen 
vaak de hele dag door dat ze iets niet goed doen. Daar 
worden zij niet gemotiveerd van en de leerkracht ook 
niet.’

WIEBELEN
Arend-Jan Sleijster, leerkracht op basisschool De 
Singel in Leiden, ziet dit ook. Sinds de start van het 
programma gingen zeven van zijn leerlingen naar de 
Impulsklas op zijn school. ‘In plaats van dat ik nu tegen 
een onrustige leerling zeg: “Niet zo wiebelen op je 
stoel!” geef ik hem complimenten als hij stil zit: “Wat 
goed dat je nog steeds op je plek zit! Nu heb je vast goed 
kunnen luisteren naar mij.” Zo krijgen de kinderen meer 
zelfvertrouwen en snappen ze waarom ze beter anders 
kunnen handelen. Dat werkt veel motiverender dan een 
herhaaldelijk straffend geluid. Daarbij geven leerlingen 
elkaar nu ook meer complimenten. Dat is mooi om te 
zien.’

DOELENKAART
Volgens zijn vader werkt Thijs door deze lessen geor-
ganiseerder aan zijn huiswerk. Dit was dan ook een 
van de doelen die hij opstelde in de Impulsklas. De 
‘doelenkaart’ is een regelmatig ingevuld, gedetailleerd 
overzicht van gehaalde én gefaalde voornemens, eerst 
ingevuld door de leerling en dan door de begeleider. ‘Zo 
kunnen de kinderen zien of hun inschatting klopt en le-
ren ze zichzelf kennen,’ aldus Impulsbegeleider Désirée 
Keijzer. Deze kaart is ook belangrijk voor de leraren, die 
regelmatig terugkoppelingen krijgen van hoe het met 
hun leerling gaat. Keijzer: ‘Leraren zijn gauw geneigd 
om van deze kinderen alleen storend gedrag te zien. 
Met de kaart wordt duidelijk dat de leerlingen alleen 
bepaalde momenten in de fout gaan, maar dat zij ook 
periodes hebben dat ze het heel goed doen.’ De kaart 
zou dus voor een positievere focus op de leerling zor-
gen. Dat beaamt Sleijster: ‘Ik werk al 25 jaar als leraar 
in het basisonderwijs, dit programma heeft mij doen 
beseffen dat ik te weinig één op één met deze leerlingen 
praat. Het programma dwingt je op vaste tijden met ze 
te gaan zitten en om naar ze te luisteren. En het opent 

‘Deze kinderen horen vaak 
de hele dag door dat ze iets 
niet goed doen’

ook de ogen van de leerlingen voor hun eigen gedrag. 
Als je ze voorheen vroeg waarom het nu precies mis 
ging, dan wisten ze het niet. In de Impulsklas horen ze 
duidelijk wat er van ze wordt verwacht.’

SCHRIKKEN
Het is best een investering voor de ouders om drie 
maanden achter elkaar elke week een dagdeel naar 
school te komen. Sleijster: ‘Vaak schrikken ouders daar 
in het begin van. Toch zijn ze gauw om, als ze horen 
dat hun kinderen in een kleine groep dezelfde lessen 

krijgen als normaal en er veel begeleiding en terugkop-
peling is, voor zowel het kind als de ouder.’ Doordat de 
Impulsbegeleiders het gedrag van de kinderen én de 
ouders bestuderen, is probleemgedrag makkelijker te 
herleiden. Keijzer: ‘Tijdens het opruimen van school-
spullen werd duidelijk dat de moeder van één van de 
leerlingen alles voor hem aan kant maakte. Ze was zich 
er niet van bewust dat haar kind hierdoor niet meer zelf 
het initiatief nam om op te ruimen. Zo kun je samen 
gericht werken aan struikelblokken en bepaalde opvoe-
dingsgewoonten doorbreken. Daarbij kunnen ouders 
zelf ook onderwerpen aandragen en aangeven waar ze 
tegenaan lopen.’ 

TERUGVALLEN
Impuls wil de leerlingen en de docenten niet afhanke-
lijk maken van de begeleiding en bouwt dit daarom af 
na het uitdelen van de certificaten. ‘Het gaat uiteinde-
lijk vooral om een overdracht,’ aldus Schober. Toch zou 
Sleijster graag zien dat de kinderen na het ontvangen 
van hun certificaten wat langzamer afstand hoeven 
te nemen van de Impulsklas, bijvoorbeeld door meer 
herhaallessen. ‘Van collega’s in hogere klassen hoor ik 
dat de kinderen terugvallen in hun oude gedrag,’ zegt de 
leerkracht. Dat moment van terugval is volgens Schober 
normaal: ‘Maar het is aan de school om de leerlingen 
op de juiste manier te blijven coachen. Het zou fijn zijn 
als ze nog regelmatig herinnerd worden aan de lessen 
die ze hebben geleerd.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Leonard Davidsprimair onderwijs



Om een lerende organisatie te worden, en bijvoorbeeld 
professionele leergemeenschappen te laten ontstaan, is 
intervisie een krachtig en belangrijk hulpmiddel. Wilt u op 
uw school ook meer en beter aan intervisie doen, en heeft 
u daar nog intervisieleiders voor nodig? Of wilt u zelf 
graag intervisieleider worden? Dan is deze training een 
uitkomst. In korte tijd leren de deelnemers de benodigde 
vaardigheden om intervisiegroepen te begeleiden. 
De deelnemers worden opgeleid om collega’s en bijvoor-
beeld jonge leerkrachten zich te laten ontwikkelen tot 
betere leraren, door middel van het geven van intervisie. 
Dit kan ook ingezet worden om jonge leerkrachten zich 
te laten ontwikkelen van startbekwaam naar basis-
bekwaam.
De training bestaat uit drie dagdelen, waarin kennis 
wordt gemaakt met de theorie en de methodiek en 

uitgebreid wordt geoefend in het intervisie geven. Onze 
ervaring uit eerdere trajecten leert dat de intervisie-
leiders goed toegerust zijn om vanaf dat moment 
zelfstandig intervisiegroepen te leiden. 

Wanneer?
6 april, 20 april en 25 mei

Hoe laat?
14 -17.30 uur

Wat kost het?
€ 312,50 voor leden en € 605,- voor niet-leden

De korte leergang is inclusief het boek Begeleid inter-
visiemodel van Jeroen Hendriks

Korte leergang 
intervisieleiders
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Bevlogen directeur (m/v)

“Als inspirator 
voor één van onze scholen 

in de Krimpenerwaard”

Nieuwsgierig geworden naar deze functie in het 
basisonderwijs? Kijk op www.pcpokrimpenerwaard.nl 

onder het kopje vacatures voor de volledige advertentie!

GEZOCHT:
De Stichting Keender

is het bevoegd gezag

van 19 katholieke en

openbare basis-

scholen

in Beltrum, Buurse,

Goor, Haaksbergen,

Hengevelde, Neede,

Rietmolen en

St. Isidorushoeve

met in totaal 300

personeelsleden en

ruim 3000 leerlingen.

Voor basisschool De Sterrenboog in Beltrum zijn wij 
op zoek naar een

Directeur (m/v) (wtf 0,6)

Voor de volledige advertentie verwijzen wij u naar
www.desterrenboog.nl en www.keender.nl

Voor de basisscholen Dr. Ariëns Daltonschool en
Kardinaal Alfrink, beide in Neede, zijn wij op zoek naar een

Meerscholen
Directeur (m/v) (wtf 1,0)

Wij zoeken een directeur die de scholen kan verbinden.

Voor de volledige advertentie verwijzen wij u naar
www.ariensneede.nl - www.alfrinkneede.nl en 
www.keender.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Keender.indd   1 01-02-16   12:26

Op een dag 
hoopt Willem vrij te zijn. 
Vraag ons magazine Voortleven aan via nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven leest u meer over de impact van een nierziekte en vertellen de grootouders van de 
jonge nierpatiënt Willem wat zij hopen voor hun kleinzoon: dat de draagbare kunstnier hem zijn 
leven terug kan geven. Ook vindt u meer informatie over nalaten en het werk van de Nierstichting.

En, hoe wilt u voortleven?



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

Te huur: 

Te huur: 

In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, rust. 
Vrijstaand, landelijk en sfeervol vakantiehuisje voor 2-5 
personen; 2 slaapkamers. Bij meer, bos en hunebed. 
Fiets- en wandelpaden rondom. Voorjaarsvakantie en 
meivakantie nog vrij. Tot 2 juli 295,- per week, daarna 
395,- per week. Info: jvanweringh@hotmail.com,  
050 409 52 82.

Zeeland, Renesse, onze goed onderhouden, comfortabele, 
vrijstaande 6-persoons vakantiebungalow. Volledige rust 
en privacy. Veilige kindvriendelijke tuin (ong. 1.000 m2). 
Loopafstand strand 7 min. Modern, compleet ingericht: 
grote woonkamer (38 m2), aparte keuken, 3 slaapkamers, 
badkamer. Wasmachine, kabel-tv, wifi-internet, dvd- en 
cd-speler, kinderstoel, enz. Geen huisdieren. Info:  
www.zeemeermininfo.nl of 0180 41 80 88.

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
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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

nr. 19 10 december



adres & telefoonnummers

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

3939393939393939

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

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

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

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
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
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‘Ik ben een echt 
 onderbouwmens’

Lotte Hartman (29):
‘Ik wilde weten of het allemaal goed gere-
geld was rond mijn zwangerschaps- en 
ouderschapsverlof’, geeft Lotte Hartman uit 
Voorburg als reden voor haar lidmaatschap van 
CNV Onderwijs. De moeder van de deze zomer 
geboren Saar geeft les aan groep 1/2 en 3 op 
basisschool De Trampoline in Leidschendam. 

‘Ik ben een echt onderbouwmens. De 
kinderen zijn dan nog helemaal zich-

zelf, en hebben een megafantasie. 
Heerlijk om de klas steeds aan 

te passen.’

Foto: Henriëtte Guest


