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Slimme tablets   
handig, maar leraar 

blijft bepalend

‘Laat discussie niet 
 kapen door radicale 

leerlingen’

21ste-eeuwse vaardig-
heden maken mbo’ers 

toekomstproof
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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.

Als onderwijsprofessional, moeder van een kind met 
diabetes en zelf ook diabeet, móet ik reageren op het 
bericht Prikken is ons vak niet in Schooljournaal 3. 
Inderdaad is prikken niet de kerntaak van een leer-
kracht, maar het kan wel één van de taken worden 
die je erbij krijgt als een kind met diabetes in je klas 
komt. Het is een goede optie om thuiszorg of ouders 
in te schakelen. Maar die komen op vaste tijden, voor 
de maaltijden bijvoorbeeld en niet als je kind een hypo 
(lage bloedglucose) of een hyper (hoge bloedglucose) 
heeft en direct hulp nodig heeft. Diabetes houdt zich 
namelijk niet aan vaste tijden. Wat zijn we blij met 
de coöperatieve, meedenkende en lieve leerkrachten 
van ons zoontje. Hij was net 6 jaar en zat drie weken 
in groep 3 toen hij de diagnose kreeg. Zo ontzettend 
heftig! Het is dan zeer belangrijk om goede afspraken 
te maken binnen je netwerk, van school tot sportclub 

en alles daartussen. Daar hoort 
voor ons een protocol bij wat we 
als ouders in overleg met school 
hebben opgesteld. Hierin staat 
uitdrukkelijk vermeld wat wel en niet 
de verantwoordelijkheden zijn van 
alle partijen. Zo kan het dus ook. En 
daarom ben ik blij met de lobby van 
zorgeloos met diabetes naar school. 
Om onwetendheden uit de wereld te 
helpen, zodat mijn kind gewoon naar 
school kan. Er is al zoveel niet meer 
gewoon voor hem.

Mariska Leijten, Oss

Meneer Staverman. Ik en velen met mij, die met 
veel overtuiging aan het project Trots op ons 
MBO hebben gewerkt en uw column hebben 
gelezen in het laatste Schooljournaal, waren 
boos en teleurgesteld. U geeft aan dat u niet 
trots bent op de onverzoenlijke gramschap 
tegenover het management van uw collega’s. 
Daar kan ik veel begrip voor hebben. Wanneer u 
hiermee ook een oordeel over ons project Trots 
op ons MBO motiveert, kan ik daar geen begrip 
voor opbrengen. Door te onderzoeken wanneer 
en hoe collega’s zich gesteund en gewaardeerd 
voelen en ook te benoemen hoe dit verbeterd 
kan worden, willen we bereiken dat de arbeids-
omstandigheden in brede zin worden verbeterd. 
Uw reactie is niet meer dan selectief shoppen in 
de gemaakte opmerkingen in de bijlage van het 
onderzoek. Heel het verdere serieuze onderzoek 
laat u in uw column onbesproken. Dat is voor u, 
als coördinator een gemiste kans. 
Er gebeuren veel positieve dingen in het mbo! 

Collega’s werken zich veelal uit de naad en boe-
ken mooie resultaten. U benoemt dat zelf ook 
in uw column wanneer u aan het eind aangeeft 
dat u trots bent op wat u en uw collega’s berei-
ken bij de leerlingen. Dat is nu precies wat alle 
deelnemers in de interviews én in het onder-
zoek namelijk ook aangeven. Wij hebben met 
dit project onderzocht op welke manier wij u en 
uw collega’s daarbij kunnen ondersteunen. Wij 
mogen trots zijn op ons mbo en willen daar onze 
bijdrage aan leveren. Vanuit een positieve hou-
ding! Ik nodig u dan ook van harte uit voor onze 
jaardag op 1 april bij Roc Aventus in Apeldoorn 
waar we uitgebreid verslag doen en uitleg geven 
waarom deze resultaten uit het onderzoek zelf 
zo belangrijk zijn en hoe we ze kunnen gebrui-
ken om goede resultaten te bereiken bij de 
leerlingen.

Gerard Schuttenbelt, voorzitter  
Sectorgroep MBO

Trots op mbo

Prikken
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de klas

Vanaf Valentijnsdag biedt Vogelbescherming 
Nederland basisscholen de mogelijkheid om 
via de webcam het liefdesleven van vogels te 
bestuderen. De livebeelden zijn tot 1 juli recht-
streeks te volgen via www.beleefdelentejunior.
nl. Leerlingen kunnen de vogels zien flirten en 
paren, hoe de eieren uitkomen, hoe de jongen 
opgroeien en hoe ze ten slotte uitvliegen. Op de 
foto groep 6b van juf Martine Lochtenberg op 
basisschool Dominicus Savio in Harderwijk.

Liefdes leven

04
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Ruim 170 leerlingen van basisschool De Mor-
genster in Zwolle kregen vorige week vrijdag een 
gratis rondleiding door het IJsseldelta Stadion van 
eredivisieclub PEC Zwolle om alle ellende even 
te vergeten van de brand die hun school trof. Het 
bezoek was onderdeel van een door de ouders 
georganiseerde week vol activiteiten omdat de 

school door de ontstane rook- en waterschade 
minstens een week niet gebruikt kon worden.
De brand ontstond twee weken geleden op zon-
dagavond bij een van de ingangen van de school, 
maar bleef gelukkig beperkt tot de hal. Wel is een 
groot aantal ruiten gesprongen. De politie houdt 
rekening met brandstichting.

Rondleiding in stadion om brand te vergeten

‘Je zou verwachten dat de PvdA opkomt voor de 
werkenden. Dit is wel een heel erg liberaal stand-
punt’, reageert CNV Onderwijsvoorzitter a.i. Helen 
Adriani verbaasd op het voorstel van partijleider 
Diederik Samsom om leraren veel makkelijker 
te ontslaan als ze niet goed functioneren. De 
fractieleider van de sociaal-democraten in de 
Tweede Kamer nam zaterdag in Trouw alvast een 
voorschot op de verkiezingen van volgend jaar. ‘Ik 
wil leraren twee keer zo goed opleiden, twee keer 
zo veel betalen en twee keer zo snel afscheid van 

ze nemen als het echt niet gaat.’ Ook wil Samsom 
de komende vijftien jaar € 10 miljard extra uitgeven 
aan het onderwijs. ‘Misschien duurt het vijftien 
jaar. Maar mijn doel is dat het onderwijs een 
van de belangrijkste investeringen wordt die de 
overheid doet.’ Adriani: ‘Natuurlijk zijn we blij met 
de voorgestelde investeringen voor verbeteringen 
aan de opleidingen en hogere salarissen. Maar wie 
bepaalt of een leraar niet goed functioneert? Als hij 
dan toch met de portemonnee zwaait, investeer dan 
liever in goed HRM-beleid.’ PM 

nieuws
Foto: R
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‘Pvda kan beter investeren in goed 
HRM-beleid’   
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Op 10 februari debatteerde de Tweede Kamer met 
staatssecretaris Dekker over passend onderwijs. Uit 
talloze onderzoeken en geluiden uit het onderwijsveld 
is duidelijk dat er in veel scholen knelpunten zijn. Grote 
klassen, kinderen met gedragsproblemen en te weinig 
handen in de klas, zijn de meest gehoorde klachten. 
Ook CNV Onderwijs heeft daarom gepleit voor meer 
handen in de klas. Op de vraag van Kamerleden 
naar hoe de staatssecretaris deze knelpunten gaat 
oplossen, bleef een duidelijk antwoord uit. Wel heeft 
Dekker toegezegd de signalen uit het veld te gaan 

bespreken in de aanloop naar het debat over werkdruk 
op 9 maart. Daar komt het onderwerp werkdruk in 
relatie tot passend onderwijs weer ter sprake. Directe 
aanleiding voor het debat was de achtste voortgangs-
rapportage passend onderwijs die in december 2015  
is verschenen. Het debat ging vooral over de aanpak 
van de problematiek van de thuiszitters en het besluit 
om leerlingen met dyslexie in het vervolg geen gebruik 
meer te laten maken van spellingscontrole bij de 
examens. Voorafgaand aan het debat werd duidelijk dat 
dat besluit is teruggedraaid. KK

‘Zo krijgt iedereen de mogelijkheid om 
te lezen.’ Maike Douglass-Westland 
geeft les op de Prinses Margrietschool 
in Utrecht en uit haar enthousiasme 
over de op 20 februari startende actie 
Geef Mij Maar Een Boek, op haar blog 
Jufmaike.nl. Leerlingen op basisscho-
len en in het voortgezet onderwijs 
hoeven vanaf die datum maar € 1,- 
neer te tellen voor een speciale editie 
van Oorlogswinter, geschreven door 
Jan Terlouw. Ze krijgen het boek voor 
dit bedrag mee als ze in de boekhandel 
langskomen met een ijsmuts op. 
Boekhandels in Nederland hebben de 
klassieker van de voormalige D66-lei-
der fl ink ingeslagen, aldus de stichting 
Geef Mij Maar Een Boek. Het kan ook 
in een grote oplage besteld worden, via 

www.geefmijmaareenboek.nl en leer-
krachten kunnen hier gratis lesmate-
riaal downloaden. Douglass-Westland: 
‘Mooi dat ze goede boeken beschikbaar 
maken voor een groot publiek. Hopelijk 
worden de kinderen er door geprikkeld 
om nog meer te lezen. Als school lijkt 
het me een mooie gelegenheid om de 
kinderen van groep 7 en 8 een boek 
aan te bieden. En een goed moment 
om over de Tweede Wereldoorlog 
te praten in de klas.’ Alle scholen in 
Nederland kregen al een voorbeeld-
boek met brief, met de oproep om naar 
de boekhandel te gaan. Het is de eerste 
keer dat het initiatief is georganiseerd. 
Het is de bedoeling dat boekhandels 
ieder jaar een nieuw boek kiezen voor 
de actie. AvdG

journaal

• Citostress. Ik heb er vaak over geschreven. En dacht 
dan wel eens: die kritische ouders ook. Nu had ik zelf 
Citostress. En ben ik zelf een kritische ouder.
• Mijn dochter is 5 jaar en heeft haar eerste rapport 
gekregen. Voldoendes en goeds van de juf. Ze heeft ook 
haar eerste Citotoets gemaakt. En dat was niet zo best. 
Dat klopte niet met elkaar. 
• Dat vond de juf ook. Dus samen de vragen even 
doorgenomen. Op een vraag wat je ’s ochtends doet voor 

je naar school gaat, had mijn dochter niet aankleden of 
badderen aangestreept, maar kleuren/tekenen. Volgens 
het Cito fout, maar wel haar werkelijkheid en kloppend 
met de observaties van de juf: ze kan heel mooi tekenen.
• We weten het weer: toetsen van kleuters is iets geks, 
de Citotoets is een momentopname en de juf weet het 
beter. 

Ciska de Graaff

Een boekklassieker (bijna) voor nop

OPLOSSINGEN KNELPUNTEN PASSEND 
ONDERWIJS BLIJVEN UIT
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Een lichte daling van 10.680 naar 9.972 leerlingen van het aantal 
leerplichtige kinderen dat vorig jaar voor korte of langere tijd niet 
naar school ging. Het aantal leerlingen van deze groep dat stond 
ingeschreven op een school, maar deze langer dan vier weken niet 
bezocht, bleef met veertig procent gelijk. Wel is het aantal vrijstel-
lingen van de leerplicht  toegenomen. 5.077 Kinderen hoefden vorig 
jaar niet naar school vanwege een verstandelijke of fysieke beper-
king. In 2014 ging het om 4.444 leerlingen. Staatssecretaris Dekker, 
die wil dat in 2020 geen kind nog langer dan drie maanden thuiszit 
zonder dat er een passende school is gevonden, laat onderzoek doen 
naar deze stijging.

Als het aan staatssecretaris Dekker ligt, blijft de Heumensoord-
school na sluiting van het tentenkamp op 1 juni open. Hij zei dat na 
afl oop van een bezoek aan de school. Hij vindt het belangrijk dat de 
opgebouwde kennis en expertise van de school behouden blijven. 
Wat hem betreft krijgt de school na 1 juni een streekfunctie. Op 29 
februari organiseert CNV Onderwijs een bezoek aan Heumensoord 
met als thema Hoe zetten we een school voor vluchtelingen op? (zie 
pagina 32 en www.cnvo.nl>actueel>evenementen&congressen.

Aantal leerplichtige 
kinderen dat thuiszit 
licht gedaald

Dekker wil expertise 
school Heumensoord 
behouden

Met ingang van 1 februari hanteert de 
Inspectie voor de tussenresultaten van 
scholen in het primair onderwijs geen eigen 
normen meer. Dit betekent eveneens dat 
een oordeel over de tussenresultaten niet 
langer betrokken wordt bij het eindoordeel 
over de school. De Inspectie blijft in het 
toezicht aandacht schenken aan hoe scho-
len de ontwikkeling van leerlingen volgen 
en de wijze waarop dit tot conclusies over 
het onderwijs leidt. Het is aan de school 
om ambitieuze doelen voor de leerlingen te 
formuleren. Reden voor deze omslag is dat 
voor sommige scholen de behaalde tussen-
resultaten en de verantwoording daarover 
aan de Inspectie belangrijker werden dan 
het echte doel van de toetsen.

INSPECTIE 
 VERANDERT 
BEOORDELING 
TUSSENRESUL
TATEN
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Volgend 
Schooljournaal
In verband met de Voor-
jaarsvakantie verschijnt het 
volgende Schooljournaal niet 
over twee weken, maar op 

12 maart. De redactie wenst 
alle lezers alvast een 

prettige vakantie!

nieuws

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



 

 

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

Autisme in het  
voortgezet  
onderwijs

Leerlingen met ASS cognitief en  

sociaal-emotioneel begeleiden

Een goede leeromgeving creëren voor leerlingen met autisme vraagt om 

specifieke kennis en vaardigheden. Hoe voorkomt u dat leerlingen met 

autisme vastlopen binnen uw school? 

Ondersteun uw leerlingen met autisme op een passende manier! 

 Locatie: 
 
NH Hotel, Amersfoort 

 Datum: 

Dinsdag 12 april

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/autismevo

Inclusief een ervaringsdeskundige  

aan het woord!

MEDISC_195x130_Schooljournaal_200216_HIRES.indd   1 21-1-2016   15:48:49

Op zaterdag 12 maart wordt de 2e sectorvergadering 
van CNV Onderwijs gehouden. Het sectorbestuur 
heeft dit keer gekozen voor een zaterdag. Met name 
voor jongere leden hoopt het sectorbestuur zo 

toegankelijker te zijn. De vergadering wordt gehouden in het 
Mercure Hotel Amersfoort (achter het station). 
De sectorvergadering start om 10 uur met een lezing door Jo 
van Engelen, hoogleraar in Groningen en Delft. De titel van zijn 
lezing is Verandering van onderaf. Na de lezing is er gelegenheid 
hier met elkaar over in gesprek te gaan. Een belangrijk agenda-
punt op de vergadering is de verkiezing van het sectorbestuur 

CNV Onderwijs. Daarnaast komt de stand van zaken met betrek-
king tot afspraken uit het Nationaal Onderwijs Akkoord (NOA) 
aan bod. Ook wil het sectorbestuur graag met leden in gesprek 
over de ontwikkelingen rond de bovenwettelijke uitkeringen. 
Rond 16 uur is de afsluiting met eventueel nog een drankje. 
De volledige agenda met de bijbehorende stukken vind je op het 
onderwijsplein: www.hetonderwijsplein.nl. 
Als het nodig is, kan er voor kinderopvang gezorgd worden. Wil 
je hier gebruik van maken, stuur dan uiterlijk 24 februari een 
mail naar j.degroot@cnv.nl. Graag met vermelding van het aantal 
kinderen en de leeftijd van de kinderen. 

Sectorvergadering 
CNV Onderwijs
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‘Maximaal een uur op de iPad!’ Welke ouder stelt 
die regel niet in voor z’n kinderen? Want vierkante 
ogen, hoofdpijn, bijziendheid, verslaving dreigen. 
Maar wat blijkt nu uit wetenschappelijk onderzoek? 
Gebruik van zogenaamde slimme tablets op 
school, die zich aanpassen aan het niveau van 
de leerling, kunnen wel gunstig zijn voor de 
leerprestaties en de leraar nakijkwerk besparen.

‘Slimme tablet handig  
  hulpmiddel, maar 
leraar blijft bepalend’ 

primair onderwijs

Sharissa Trommel met 
leerling: ‘Je kunt hier als 
leerkracht niet tegenop.’



11111111

Wat staat er in dit sms’je? Type het sms’je over 
en schrijf de afkortingen voluit. Sorry Finn 
ik ga niet naar de bios moet huisw maken. 
Het meisje uit groep 5/6 typt: Sorry Finn ik 

ga niet naar de bios moet huiswerk maken. Het antwoord 
kleurt rood. Het meisje typt het nog een keer, identiek aan 
de eerste keer. Weer rood. Als er geen journalist over haar 
schouder mee keek, was dit het moment geweest dat ze 
de juf er bij had gehaald. Nu blijft ze het maar proberen, 
niet opmerkend dat bios eigenlijk een afkorting is. De 
afspraak op de Terpstraschool in Loosdrecht is: weet je het 
antwoord niet, ook niet in een tweede poging, dan vraag 
je de leerkracht om hulp en uitleg. Niet eeuwig proberen 
dus, wat ook kan met de slimme tablet, Snappet. ‘Zo houdt 
de leraar de regie’, legt Sharissa Trommel (ict’er en juf van 
groep 3/4 uit) uit. ‘Een kind kan het namelijk ook in een 
van de volgende pogingen goed gokken, bij meerkeuzeant-
woorden bijvoorbeeld, maar weet het dan eigenlijk niet en 
leert er niets van.’ Even verderop maken leerlingen som-
men op de tablet: bereken de omtrek van deze vlakken. 

SCHRIJVEN
Op de Loosdrechtse basisschool werken ze inmiddels voor 
het derde jaar met de tablets van Snappet. Trommel volgde 
een scholing om haar collega’s te begeleiden met de adap-
tieve onderwijstechnologie. Elke leerling in groep 4 tot en 
met 8 kreeg een kleine tablet met daarop geïnstalleerd de 
software voor rekenen, taal en spelling. Vanaf dit school-
jaar werkt groep 4 er niet meer mee. Trommel: ‘In groep 
3 leer je de letters en dan is het misschien te vroeg om in 
groep 4 te beginnen met de tablet, omdat je dan minder 
tijd hebt om de letters goed in te laten slijten.’ Directeur 
Rob Salij vult aan: ‘We merkten dat het eindniveau van het 
schrijven in groep 4 iets minder was dan toen we de tablets 
nog niet gebruikten. We weten niet of er een oorzakelijk 
verband is, maar dat willen we wel weten. Daarom doen 
we het nu een jaar niet en op andere scholen van het be-
stuur wel, zodat we kunnen vergelijken.’
 
NAKIJKEN
‘Het is wel een fantastisch systeem: direct correctie, 
aanpassing aan het niveau van de leerling, inspelen op 
individuele verschillen’, recenseert Salij. ‘Want wat is er 
vervelender dan iets níet te snappen en toch door te moe-
ten óf iets al lang te snappen en steeds herhaling te horen 
voor je minder snelle klasgenoten?’ Trommel legt uit: ‘Als 
een kind klaar is met het normale programma, drukt het 
achterop het apparaat op een plusje en dan kan het op zijn 
eigen niveau verder. Maakt hij een opdracht fout, dan gaat 
hij weer een stap lager, maakt hij het goed, dan gaat hij 
een stap hoger. Daar kun je als leerkracht niet tegenop met 
je twee handen en ogen in een volle klas.’ Ze laat op haar 
scherm zien dat ze met één druk op de knop een overzicht 

krijgt van de goed (groen), fout (rood) of in de herhaling goed 
(oranje) antwoordende leerlingen. ‘Voorheen zat ik ’s mid-
dags uren na te kijken en kwam ik er de volgende dag op te-
rug. Dit werkt een stuk sneller. En kinderen vinden een tablet 
natuurlijk prachtig. Ouders vinden het ook fi jn als hun kind 
les krijgt op z’n eigen niveau. Wel vragen ze af en toe of ze er 
niet te veel achter zitten. Maar dan kan ik ze geruststellen. Het 
is nooit meer dan 2,5 uur per dag en zeker niet aan één stuk 
door, maar afgewisseld door instructie en buiten spelen.’  

KLADBLOKJE
Op de Terpstraschool doen ze drie basisvakken op de slimme 
tablet: rekenen, spelling en taal. Voor de zaakvakken han-
teert de school papieren methodes. Verder hebben ze een 
schrijfmethode, schrijven ze elke dag een dictee en maken ze 
ook toetsen op papier. Trommel: ‘Naast de tablets hebben ze 
allemaal een kladblokje liggen, waarop ze bijvoorbeeld bere-
keningen maken voor het rekenen. Zo blijven ze schrijven én 
kunnen we achterhalen waar eventuele fouten zitten. Want zo 
ver is dit systeem nog niet, dat we een automatische analyse 
krijgen van de denkfouten die leerlingen maken. Daarvoor is 
de leraar nodig.’ ‘Sowieso!’ haakt Salij in. ‘Dan kan een tablet 
nog zo slim zijn en een programma nog zo adaptief, zonder 

primair onderwijs

Leerlingen op 
de Terpstra-
school blijven 
schrijven.

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Sijmen Hendriks
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een goede leraar zal het niks uithalen. Onderwijs staat of 
valt met de man of vrouw voor de klas en dat blijft zo. Lera-
ren blijven altijd nodig voor instructie en sociaal-emotio-
nele ontwikkeling.’ Trommel knikt: ‘Het is een hulpmiddel, 
net zoals werkboekjes een hulpmiddel zijn.’

INTERNETSTORING
Haken en ogen zijn er ook. De school betaalt € 60,- per jaar 
per leerling voor het basispakket van drie vakken. Daarvoor 
krijgen alle leerlingen een tablet met de benodigde software 
en onderhoud. Salij: ‘Dat geld moet natuurlijk uit de lengte 
of de breedte komen. Voor die vakken hebben we dus geen 
papieren methodes meer aangeschaft. Ik snap dat de uitge-
vers van onderwijsmethodes hier niet blij mee zijn en spijt 
hebben dat ze het niet zelf bedacht hebben. Wij hebben 
van die methodes misschien nog één of twee leerboeken 
in huis, voor het geval er een stroom- of internetstoring is 
en we wat moeten kopiëren. Want dat maakt het systeem 
wel kwetsbaar: geen internet, geen systeem. Maar dat heb 
je ook met het digibord. Een ouderwets schoolbord werkt 
altijd, behalve als het krijtje op is.’ 

DASHBOARD
‘De verschillen in leerprestaties tussen de Snappetge-
bruikers en de controlegroep zijn niet groot, maar wel 
betekenisvol’, licht onderzoeker Inge Molenaar het recente 
onderzoek van de Radboud Universiteit toe. ‘Wij volgden 
een jaar lang een groep scholen die het systeem hiervoor 
ook al gebruikten. We vonden bij groep 4 geen winst op 
het vakgebied rekenen, maar bij groep 6 wel, en wel van 
ongeveer twee onderwijsmaanden. Bij spelling vonden we 
marginale verschillen. We zagen het terug in Cito-scores en 
dat is op zich al bijzonder.’ Molenaar benadrukt dat het wel 
afhankelijk is van hoe de school de adaptieve onderwijs-
technologie inzet. ‘Daar zie je grote verschillen tussen scho-
len en tussen leraren onderling. De ene leraar zit continu op 
z’n dashboard te kijken hoe leerlingen de opgaven maken 
en past daar direct z’n lesprogramma op aan. De ander 
weet nog niet zo goed hoe in te spelen op de feedback.’

Uit het onderzoek blijkt dat de adaptieve mogelijkhe-
den nog niet veel gebruikt worden. De scholen laten de 
kinderen vooral klassikaal op de tablet werken. Molenaar: 
‘Terwijl juist de adaptieve technologie de meeste leerwinst 
op kan leveren. De meeste scholen werken behoorlijk me-
thodegebonden. Als ze leerlingen adaptief laten werken, 
moet die tijd toch ergens gevonden worden en dus moeten 
ze schrappen in de lesstof die hoort bij de methode. Dat 
vinden ze lastig.’

TRANSITIE
Opvallend is dat half 2015 uit een onderzoek van de Orga-
nisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 
(OESO) onder scholen in ruim 70 landen nog bleek dat 
veelvuldig gebruik van computers en tablets nadelig is 
voor schoolprestaties. Op scholen waar de computer 
maar een of twee keer per week wordt gebruikt scoren de 
leerlingen juist beter. Op de scholen met de beste resul-
taten, zoals in Zuid-Korea, Hongkong en Japan, worden 
nauwelijks tablets en computers gebruikt in het onderwijs. 
Het gebruik ervan kan volgens de onderzoekers leerlingen 
juist afl eiden. Ook blijkt het de sociaal-economische 
verschillen tussen leerlingen niet kleiner te maken. Goed 
lees- en rekenonderwijs draagt daar meer aan bij, blijkt uit 
dit onderzoek. Het Radboud-onderzoek en een gelijktijdig 
gehouden onderzoek van de Universiteit Twente, laten 
zien dat de slimme tablets wel gunstig kunnen werken 
op de leerresultaten. Toch zal Molenaar niet elke school 
adviseren er mee te gaan werken. ‘Nee, het vraagt namelijk 
een behoorlijke transitie. Je moet niet denken: ik schaf 
het maandag aan en kan er dinsdag mee werken. Nee, er 
moet echt wel wat gebeuren op een school wil je er profi jt 
van hebben. Professionalisering, visie, instelling, andere 
denkwijze, noem maar op.’ 

HULPMIDDEL
Molenaar benadrukt dat het een hulpmiddel is, naast alle 
bestaande middelen om onderwijs te geven. ‘We zien dat 
zeker de helft van de tijd opgaat aan instructie. Daarin is 
niet veel verschoven. En waar kinderen daarna gingen 
werken in hun werkboekjes, gaan ze dat nu doen op de 
tablet. Dat is ongeveer veertig procent van de tijd. Ze zitten 
dus niet hele dagen op de tablet en dat moet ook niet. We 
weten dat als je schrijft, letters beter ingeprent worden, 
kennis beter opgeslagen wordt, dan als je typt. Aan de 
andere kant kun je met deze slimme tablets sneller en dus 
meer oefenen met spelling. En wat levert meer op, het 
een of het ander? We weten het niet’, geeft Molenaar toe. 
‘Maar uiteindelijk draait het toch allemaal om de man en 
vrouw voor de klas. Als een leerkracht niet in staat is om de 
resultaten en feedback goed te interpreteren en vertalen 
naar zijn onderwijs, zal een slimme tablet de leerprestaties 
ook niet positief beïnvloeden.’ 

Opladen voor de 
volgende dag.
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Jan Bijstra

IQ
Uit allerlei wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een score op 
een intelligentietest de beste voorspeller is van schoolsucces. 
Het is daarom niet verrassend dat adviesbureaus aangeven dat 
ouders steeds vaker hun kind laten testen sinds het schoolad-
vies leidend is bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. De IQ-testafname dient dan als second opinion 
wanneer ouders zich niet kunnen vinden in het advies van de 
school. Dat dit bij een substantieel deel van de ouders het geval 
is, blijkt uit recent uitgevoerd onderzoek: van de ondervraagde 
ouders denkt 20 procent dat het advies te laag en 4 procent dat 
het te hoog wordt ingeschat. Aangezien 39 procent van de ouders 
aangeeft dat zij bezwaar zullen maken als het schooladvies en de 
Citotoetsresultaten niet overeenkomen, is het tevens begrijpelijk 
dat scholen ter extra onderbouwing van hun oordeel ook vaker 
dan voorheen een IQ-test inzetten.
Het is mooi dat we een handig ding als een IQ-test tot onze 
beschikking hebben, maar de grote voorspellende waarde ervan 
is zowel letterlijk als fi guurlijk slechts de helft van het verhaal. 
Scores op schooltoetsen worden namelijk voor gemiddeld zo’n 
50 procent verklaard door het IQ, dus voor die tweede 50 pro-
cent moeten we het zoeken in andere verklaringen. Motivatie, 

concentratievermogen en faalangst zijn dan drie 
belangrijke: ieder voor zich hebben ze minder 
voorspellende waarde dan het IQ, maar de 
uiteindelijke uitkomst ‘schoolsucces’ wordt 
grotendeels bepaald door de combinatie van 
de vier voorspellers. Daarnaast zijn er ook 
nog verklaringen als enthousiasme en sociale 
vaardigheden die een duit in het zakje doen. 
Deze worden steeds belangrijker met het ouder 
worden van de leerling.
Hoe bruikbaar voor de praktijk is de kennis dat 
een intelligentietestscore de beste voorspeller 
is van schoolsucces? Bruikbaar maar ook riskant 
wanneer het een eigen leven gaat leiden, dus wan-
neer er een te zware betekenis aan de uitkomst wordt gegeven. 
De site Schooladvies.nl geeft aan dat vmbo-leerlingen gemiddeld 
een IQ hebben tussen de 80 en 110, havo-leerlingen tussen de 90 
en 120 en vwo-leerlingen tussen de 100 en 130. Met andere woor-
den: de bandbreedte maakt dat voor een leerling met een IQ van 
110 zowel vmbo, havo als vwo potentiële goede keuzes kunnen 
zijn. Factoren als motivatie, concentratievermogen en faalangst 
van de leerling moeten dan dus de doorslag geven.
Wanneer we bovendien ook nog eens testdeskundigen hun zegje 
laten doen over alle haken en ogen die aan IQ-tests zitten, dan 
wordt het helemaal tricky om al te veel af te gaan op de uitkom-
sten ervan. Voorzichtig aan dus maar met dat IQ-getal!

Voor een leerling met een IQ van 
110 zijn zowel vmbo, havo als vwo 
potentiële goede keuzes

Fo
to

: H
en

ri
ët

te
 G

ue
st

13

Jan Bijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4



14

alle sectoren

I k heb wat moeite met de titel. Ik ben altijd wat 
huiverig als het grote midden uit het oog wordt ver-
loren.’ Dat zegt sociaal psycholoog Hans Boutellier, 
wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker 

Instituut, (onderzoek, advies en innovatie op maatschap-
pelijk terrein, waaronder het Kennisplatform Integratie 
en Samenleving (KIS)), over het rapport van Margalith 
Kleywegt 2 werelden, 2 werkelijkheden, Hoe ga je daar als 
docent mee om?, dat ze opstelde in opdracht van minister 
Bussemaker van Onderwijs. ‘Geen misverstand, ik vind 
uitspraken van moslimjongeren in het stuk dat IS een com-
plot is van zionisten, verontrustend. Net als dat de dood 
van dat jongetje op het Turkse strand is geënsceneerd, en 
dat vrouwelijke docenten worden aangesproken op onvol-
doende bedekkende kleding’, haast Boutellier, die onder 
meer aan de VU in Amsterdam de leerstoel Veiligheid en 
Burgerschap bekleedt, zich te zeggen. ‘Toch zou ik willen 
dat docenten veel meer het gesprek aangaan met de zwij-
gende middengroep om andere meningen en levens- en 
zienswijzen geaccepteerd te krijgen. Nu wordt de discussie 
vaak gekaapt door radicale leerlingen, die zeggen dat er 
geen bewijs is dat moslims de aanslag op de redactie van 
het satirische Franse tijdschrift Charlie Hebdo hebben 
gepleegd.’ 

RECHTSSTAAT
Boutellier, die recent Het seculiere experiment schreef, 
beseft dat niet iedere docent de confrontatie aandurft. 
‘Het lijkt me niet makkelijk en ik zou ook niet graag in hun 
schoenen staan. Ze staan letterlijk aan het front sinds de 
toegenomen spanning in de samenleving. Toch zou ik 
graag zien dat docenten hun leerlingen duidelijk maken 

‘IS is een complot van zionisten’, ‘Er is geen bewijs dat moslims de 
aanslag op Charlie Hebdo hebben gepleegd’, ‘Aylan was niet dood, 
maar expres zo neergelegd om medelijden op te wekken’. Uitspraken 
die voormalig VN-journalist Margalith Kleywegt optekende tijdens 
gesprekken met leerlingen en docenten op diverse vmbo-, mbo- en 
hbo-instellingen. De bundeling hiervan moet docenten helpen bij het 
aansnijden van heikele maatschappelijke kwesties in de klas.

Kanttekeningen bij rapport over tweedeling scholen

‘ Laat discussie niet kapen 
door radicale leerlingen’

dat aan een aantal artikelen in de Grondwet absoluut 
niet valt te tornen. ‘Met alle respect voor geloofsuitingen, 
maar zaken als de rechten van vrouwen en homo’s en 
de scheiding van kerk en staat zijn essentieel voor onze 
rechtsstaat. Minister Bussemaker stelt daarom terecht in 
haar voorwoord dat docenten explosieve situaties moeten 
benoemen en dat scholen serieus werk moeten maken van 
de vormende opdracht van onderwijs, omdat het hopelijk 
radicalisering voorkomt.’

WROK
Volgens Boutellier speelt op de achtergrond dat de eerste 
generatie moslims die hier als gastarbeider kwam, nog het 
verlangen had om terug te keren naar hun geboortegrond. 
Die uitwijkmogelijkheid bestaat niet meer voor hun klein-
kinderen. ‘De veelgehoorde klacht van deze generatie is 
dat ze er toch niet bij horen: “Nederland is niet ons land.” 
Tegelijkertijd hebben ze geen ander land, want ze komen 
hier nu eenmaal vandaan. Het zijn bovendien kinderen die 
gevoed zijn door de mogelijkheden die het westen biedt, en 
dan blijkt in de praktijk dat het toch niet zo heel makkelijk 
voor hen is om een plek in onze maatschappij te verwerven. 
Die wrok gaat mee de klas in. De opmerking van een van de 
geïnterviewde docenten dat het onderwijs er door de pola-
risatie een taak bij heeft gekregen, durf ik zeker  te beamen. 
Tel daar nog eens bij op dat deze leerlingen zeer actief zijn 
op social media met gelijkgestemden. Dat versterkt vanzelf 
een houding van: “Ik mag vinden wat ik vind.” Maar hoe 
vervelend soms ook, toch heb ik nog liever dat dan de zoge-
naamde discipline van het Vlaamse onderwijs. Ik geef wel 
eens gastcolleges in Leuven en dan zijn die studenten zo 
onwaarschijnlijk timide. Hier praten we tenminste.’

‘
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ANTI-WESTERSE HOUDING
‘Heel lang hebben we gedacht dat de integratie zich zou 
voltrekken volgens het harmoniemodel, zoals ook de 
katholieken in de vorige eeuw hun plek vonden in de 
Nederlandse maatschappij. En dat ging ook niet altijd even 
makkelijk. In 1950 nog riepen katholieke voormannen: 
“We zijn wel degelijk Nederlander!’’, op het verwijt dat 
ze in de eerste plaats pionnen waren van het Vaticaan in 
Rome en pas op de tweede plaats Nederlander. Precies het 
verwijt dat moslims nu voor de voeten geworpen krijgen, 
omdat ze niet onvoorwaardelijk voor ’’ons’’ kiezen. Verschil 
was dat de katholieke emancipatie plaatsvond binnen een 
zuil, naast de protestantse, liberale en sociaal-democra-
tische zuilen, waarbinnen men mee ontwikkelde met de 
Nederlandse samenleving. We leven nu in een ontzuilde 
wereld, met een harde kern van moslims die niet mee 
willen in dat integratieproces. De anti-westerse houding 
die ze ontwikkelen deed een docent in dit onderzoek al 
opmerken dat dergelijke uitlatingen er kennelijk bijhoren. 
Wat de zaak erger maakt is de enorme reactie vanuit de 
autochtone bevolking tegen de moslims, tegen de buiten-
landers, tegen de vluchtelingen. Dat fanatieke heeft mij 
wel verrast.’

911
‘Ik denk dat een duidelijke stellingname van scholen en 
docenten hiertegen wel van belang is’, benadrukt Boutel-
lier. ‘Dat zou bijvoorbeeld kunnen in een vak als Burger-
schapskunde, waarbij het ook gaat om levensbeschouwing 
met aandacht voor religies en wat het betekent om te 
leven in een samenleving waar je je eigen geloofsrichting 

mag kiezen. Dat is historisch en cultureel gezien een 
ongelooflijk voorrecht, waar we met zijn allen voor moeten 
gaan staan. De tragiek is dat het verdedigen van deze ver-
worvenheden nu op de schouders rust van de individuele 
leraar. Dat is echt te weinig. Want ga er maar aan staan te-
gen een klas die volstrekt idiote dingen zegt als zou 911 een 
opzetje van toenmalig president Bush zijn geweest. Het 
is heel moeilijk om een positie in te nemen waarbij je dat 
tegenspreekt en toch het vertrouwen behoudt of wint van 
deze leerlingen. Want van hun eigen godsdienst, de islam, 
weten ze vaak van toeten noch blazen. Ze grijpen dingen 
aan die wel lekker klinken en langs die weg ontwikkelt zich 
hun geloofsleven. Vandaar mijn pleidooi voor een uitge-
breid vak als Burgerschapkunde/Levensbeschouwing, 
waarmee we wat mij betreft al in de hogere klassen op de 
basisschool mogen beginnen.’ 

VERZET
‘Het vak Burgerschapskunde zoals we dat nu kennen 
suggereert iets teveel dat we allemaal hetzelfde moeten 
worden. Daar verzet een deel van de moslimjongeren zich 
juist heel erg tegen. Ik hoor wel eens van jonge moslima’s 
dat zij met hun autochtone leeftijdsgenoten totaal niet 
over het geloof kunnen praten, omdat zij niet begrijpen 
wat het voor die meiden betekent. Er moet veel meer wor-
den uitgelegd waarom het Westen voor een seculiere koers 
heeft gekozen en afstand heeft genomen van een staat of 
maatschappij die in het teken van een bepaald geloof staat. 
Scholen zouden alvast kunnen beginnen met de betrokken 
docenten strategieën te ontwikkelen, hoe met deze jonge-
ren te praten. Want dit houdt niet op, dit zet door.’ 
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Mitchell (links), Jessie (midden) en Vincent voor hun Jeep die ze 
aan het einde van hun trip doneren aan de lokale bevolking.

De meeste studenten Autotechniek 
lopen deze winter stage in een tochtige 
garage. Zo niet Vincent de Hoog, 
Jessie Hemink en Mitchell Schuitema, 
die studeren aan Roc Albeda College 
in Rotterdam. Met zin in een verzetje 
gaven de drie zich op voor een 
onvergetelijk en leerzaam avontuur. 
In een eigenhandig opgeknapte 4x4 
reizen ze in drie weken dwars door de 
Sahara naar het uiterste westpunt van 
Afrika. Om vervolgens zeven weken 
stage te lopen in Gambia. 

Mbo-studenten 
en route naar 

Afrika voor een 
onvergetelijke 

stage

mbo
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Een flinke Jeep Grand Cherokee, helemaal 
volgeladen met tenten, klamboes, liters 
water en een enorme verzameling van het 
muggenwerende middel DEET. De derdejaars 

mbo-studenten Autotechniek, die afgelopen zondag, 
Valentijnsdag, vertrokken, hebben een slopende tocht 
voor de boeg. Een rit van bijna achtduizend kilometer, 
van het Brabantse Bakel naar Tanjeh, Gambia. Vincent 
de Hoog, Jessie Hemink en Mitchell Schuitema (allen 
19) gaan onder de hoede van Go For Africa voor tien 
weken naar Afrika. De stichting, opgericht in 2006 door 
Jan Huizinga, een ervaren mbo-docent Autotechniek 
met werkervaring in Afrika, combineert avontuur, 
ervaringsgericht leren en verdieping van het onderwijs, 
met werkstages in onder meer Gambia, Senegal en 
Mauretanië.

SKIBOX
Of hun auto het houdt? ‘Dat hopen we’, legt Vincent, 
daags voor het vertrek, zijn twijfel bloot. ‘We hadden 
slechts een beperkt budget om een tweedehandsje uit 
te zoeken. Dus de kans is groot dat we ergens panne 
krijgen.’ ‘Misschien wel in de Sahara’, tart Mitchell het 
lot. ‘Maar och, dat lossen we dan wel op. We volgen 
niet voor niets de opleiding tot Technisch Specialist 
Personenwagens. Ik heb het volste vertrouwen dat onze 
gedeelde passie voor auto’s ons er doorheen sleept.’
Die bravoure lijkt overigens niet geheel onterecht. Zo is 
Jessie zo’n beetje opgegroeid met een dopsleutel in zijn 
hand. ‘Mijn vader heeft zijn eigen autobedrijf, dus ja, 
dan weet je het wel.’ En ook Mitchell en Vincent weten 
al jaren dat ze willen werken in de mobiliteitsbranche. 
De tweede: ‘Gezien de technologische vooruitgang is 
het niet het makkelijkste beroep. Maar dat is juist de 
uitdaging. In deze branche ben je nooit uitgeleerd.’
Dat de jongens de juiste beroepsopleiding hebben 
gekozen, is ook af te zien aan hun tweedehands Jeep. 
Deze hebben ze eigenhandig flink versleuteld. ‘Hij is nu 
helemaal Afrika-proof’, lacht Jessie. ‘Een skibox op het 
dak, gloednieuwe vering, you name it! We hebben er 
zelfs een kluis in gemonteerd, zodat onze waardevolle 
spullen veilig zijn voor eventuele grijpgrage handjes. O, 
en een startonderbreker. Dus die wagen, die blijft ook 
gewoon staan waar-ie staat.’

EIGEN BOONTJES DOPPEN 
Ondanks die gedegen voorbereiding, waaronder een 
hele reeks aan vaccinaties, beseffen de drie maar al 
te goed dat er zich tijdens de trip vast ook veel onver-
wachte zaken zullen voldoen. Dingen waar je vooraf 
niet op kunt anticiperen. Maar dat is juist wat hen zo 
aanspreekt aan Go For Africa. Alle drie verwachten ze 
een geweldig ervaring. Jessie: ‘Deze trip heeft alles: 

avontuur, afzien, je eigen boontjes leren doppen. Maar 
er komt ook een stuk maatschappelijke betrokkenheid 
bij kijken. We gaan immers niet “zomaar” op reis. 
Tijdens ons verblijf in Gambia gaan we de mensen daar 
meer leren over elektro- en autotechniek.’ Vincent: ‘De 
wagen zit dan ook tot de nok toe vol met lesmateriaal, 
apparatuur en gereedschap, zoals sleutels, schroeven-
draaiers en doppensets. We rijden in een konvooi met 
teams van andere scholen en opleidingen, die ook deel-
nemen aan dit project. Maar wij zijn de enige technisch 
specialisten. Aan ons de taak de auto’s tiptop in orde te 
houden. Want aan het eind van de reis doneren wij de 
auto aan de lokale bevolking, zodat deze goed gebruikt 
wordt. Dan wil je die mensen niet met een barrel 
 opzadelen.’
Dat extra sociaalmaatschappelijke randje sprak ook de 
school van het drietal aan. Hikmet Cetin, senior docent 
Mobiliteit bij Roc Albeda College/Zadkine Techniek 
& Technologie: ‘Binnen onze opleidingen vinden we 
het belangrijk dat studenten naast hun vakinhoudelij-
ke ontwikkeling ook maatschappelijk betrokken zijn. 
Projecten als Go For Africa passen heel goed in het 
ontwikkeltraject van studenten. We willen niet alleen 
goede vakmensen opleiden die hun vak verstaan. We 
willen vooral verantwoordelijke werknemers afleveren 
die verder kijken dan alleen hun opleiding.’

WOESTIJN
Dat is in het geval van Mitchell, Jessie en Vincent zeker 
gelukt. Onderdeel van het project was ook dat zij zelf 
op zoek moesten gaan naar sponsors. Onder andere 
om een auto te regelen. ‘Zwaar, maar leerzaam’, kijkt 
Vincent terug op die beginperiode. Om de benodigde 
€ 15.000,- voor de reis op te halen, hebben we de 
afgelopen maanden op heel wat deuren geklopt. En 
dan moesten we ook nog gewoon les volgen. Laat 
ik zeggen dat we heel wat uren in de voorbereiding 
hebben gestopt. Al met al een behoorlijk drukke tijd.’ 
Nu dat allemaal achter de rug is breekt een tijd van 
genieten aan. De jongens kijken enorm uit naar de drie 
weken durende roadtrip richting Gambia. Vooral het 
stuk dat door de woestijn voert, lijkt hen een geweldige 
ervaring. Bang om in het zand vast te komen zitten, zijn 
ze in ieder geval niet. Mitchell: ‘Om dat te voorkomen, 
hebben we tips ingewonnen bij deelnemers aan de 
Parijs-Dakar rally. Hun advies: niet te hard over onver-
harde wegen, bijtijds tanken en bandenspanning laag 
houden. Dan komt alles goed.’ 

Tijdens hun trip houden de jongens een blog bij op 
Facebook. Benieuwd welke avonturen ze beleven? Kijk 
dan op facebook.com/monteursvoorafrika. Voor meer 
informatie over Go For Africa: www.goforafrica.nl

Tekst: Ilja Post  Foto: Arie Kievitmbo
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speciaal onderwijs

Hun latte macchiato is minstens gelijk-
waardig aan die van Starbucks’, zegt een 
bezoeker van het leerwerkrestaurant van 
De Spinaker, school voor voortgezet spe-

ciaal onderwijs in Alkmaar. ‘En wat betreft bediening 
kunnen ze nog een puntje zuigen aan hoe het hier 

‘Het wordt langzamerhand een echt bedrijf. De verwachting is dat we 
over niet al te lange tijd zelfs een kleine winst maken.’ Kris Groentjes, 
teamleider op De Spinaker, school voor voortgezet speciaal onderwijs 
in Alkmaar, is trots op het leerwerkrestaurant dat in september werd 
geopend. ‘Het is vooral een uitkomst voor onze doe-leerlingen. Met 
een beetje geluk stromen ze straks door naar de entree-opleiding van 
het mbo, richting horeca.’

toegaat’, vult haar buurvrouw aan. Beide vrouwen, 
die in de buurt werken, lunchen hier regelmatig. De 
eerste: ‘Ze doen de bediening hier echt nog uit het 
boekje en nemen alle tijd voor je. Dat maakt het alle-
maal wel persoonlijker.’
Even daarvoor heeft stagiair Fallon aan Matthijs (14) 

‘

‘ Ze krijgen hier zoveel

Stagiair Fallon 
instrueert Matthijs 
over het maken van 
latte macchiato.  
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uitgelegd hoe hij het beste latte macchiato kan maken 
met de koffieautomaat. Van leeftijdgenoot Michael 
krijgt hij de tip de latte precies in het midden van de 
kop uit te schenken tot aan de rand. ‘Goed gedaan 
met de koffie’, prijst Lotte Mol, docent gastheerschap, 
de tip van Michael.

OPKRABBELEN
‘Ze krijgen hier zoveel zelfvertrouwen van’ , weet 
teamleider van De Spinaker, Kris Groentjes. Ze is 
tegelijkertijd bedrijfsleider van het restaurant. ‘Het 
zijn bijna allemaal leerlingen met psychische en/of 
gedragsproblematiek, van angst, tot autisme en odd, 
of alles tegelijkertijd. Een aantal zat eerst in het regu-
liere onderwijs, maar kon zich daar sociaal niet hand-
haven. Hier krabbelen ze weer op. Dit doen ze een 
dag in de week. Daar hoort bij dat ze in de keuken 
helpen het eten te bereiden, maar ook de wc schoon-
maken. Net als bij een baan in een echt restaurant. 
Ze moeten ook solliciteren bij Lotte.’ De laatste: ‘En 
competenties aanleren als op tijd komen.’ Groentjes: 
‘Het is praktijkgericht onderwijs, maar de theorie 
krijgen ze er doorheen geweven bij. Met een beetje 
geluk stromen ze straks door naar het entree-niveau 
van het mbo, richting horeca.’ 

VOLKSTUIN
‘Kijk’ , wijst Groentjes naar een dienblad met 
klassieke koffiekopjes, ‘van mijn ouders gekregen.’ 
We hebben veel hulp gehad van bedrijven, zoals 
schorten met belettering. Dit houten plafond is weer 
getimmerd door onze hout-afdeling van de locatie 
Heerhugowaard. Mol: ‘En we krijgen ook veel overge-
bleven voedsel van een Albert Heijn XL, hier vlakbij. 
Het is toch zonde om een zak sinaasappelen weg te 
gooien, omdat een exemplaar beschimmeld is? We 
werken nu ook samen met een volkstuin hier in de 

buurt. Kunnen we straks zelf onze groenten verbou-
wen, en leren de kinderen meteen waar het voedsel 
dat ze bereiden vandaan komt.’
Bij het uitgifteluik van de keuken distribueren Pepijn 
(14) en Jacco (13) intussen de lunches voor de 
leerlingen. De favoriet? Jacco: ‘De dubbele tosti van 
boerenbruin brood met roomkaas en tomaat.’ 

Pepijn (links) en Jacco delen de lunches uit aan de leerlingen.

Chef-kok Ben Gagliardi laat Isabella (13) de soep inschenken.

Het restaurant van De Spinaker.
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Het kabinet heeft besloten de werkge-
vers in het onderwijs te compenseren 
voor de opslag van 1 procentpunt op 
de pensoenpremie vanaf 1 april 2016. 
Het werkgeversdeel van deze opslag 

wordt over 2016 eenmalig extra ver-
goed. Daarmee komt het kabinet voor 
een belangrijk deel tegemoet aan de 
dringende oproep van sociale partners 
in het onderwijs om fi nancieel bij te 

springen. Voorzitter van CNV Onderwijs 
Helen Adriani is tevreden: ‘Nu is er 
geen enkel beletsel meer de 3 procent 
salarisverhoging vanaf 1 januari 2016 in 
de cao’s te effectueren.’

Minister Plasterk van Binnenlandse 
Zaken heeft het onderzoek Een-
voud loont naar de Tweede Kamer 
gestuurd. Daarin wordt bepleit om de 
pensioenregeling en de benodigde 
premie meer per sector te laten bepa-
len. Hiermee is de discussie terug 
over het opknippen van de ABP-pen-
sioenregeling of zelfs van het fonds. 
CNV Onderwijs is daar negatief over. 
Opsplitsing is een enorme operatie en 
kent veel nadelen. In een tijd waarin 
mensen vaak van baan wisselen zitten 
we niet te wachten op meer aparte 
pensioenregelingen. De tendens is 
juist om pensioenregelingen samen 
te voegen en extra schaalvoordelen te 
zoeken. Het onderzoeksrapport laat 
trouwens zien dat ABP het gewoon 

goed doet op de kerntaken als beleg-
gen, kostenbeheersing en pensioen-
administratie. Er is dus geen reden 
om heel veel overhoop te halen. In het 
huidige stelsel zou opsplitsing voor de 
onderwijssectoren, met een gemid-
deld hoger opgeleid en wat ouder per-
soneelsbestand en een hoog aandeel 
vrouwen, ook fi nancieel fl ink nadelig 
uitpakken. De afgelopen jaren hebben 
de werkgevers steeds geprobeerd de 
ABP-regeling slechter te maken. CNV 
Onderwijs en de andere bonden heb-
ben dit tegengehouden. Wel heeft het 
kabinet de mogelijkheid aangegrepen 
om via de fi scus voor iedereen in 
Nederland de pensioenopbouw te ver-
soberen. Het pleidooi voor opsplitsing 
van de ABP-regeling lijkt een poging 

van het kabinet verdere verslechte-
ring van de pensioenen makkelijker 
mogelijk te maken. Cruciaal is ook dat 
we aan de vooravond van een grote 
pensioenhervorming lijken te staan. 
Onze pensioenen moeten dringend 
verlost worden van de allesbepalende 
invloed van de rentestand. Alleen dan 
komt de ambitie van een waardevast 
pensioen weer binnen handbereik. 
Het is uitermate onverstandig die toch 
al zo ingrijpende verandering extra te 
belasten met een enorme inbreuk op 
de huidige structuur van ABP. Minister 
Plasterk heeft een nader onderzoek 
aangekondigd en partijen uitgenodigd 
voor overleg. Dat gaan we niet uit de 
weg, maar hij kan rekenen op een 
zeer kritische houding.

Kabinet compenseert opslag pensioenpremie

CNV Onderwijs tegen splitsing ABP

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Mag de MR het 
schoolbeleid 
aanpassen?

21212121

De IPAP-verzekering van Loyalis biedt 
aanvullende inkomensbescherming 
bij gedeeltelijk en/of volledig arbeids-
ongeschikt worden. CNV Onderwijs 
beveelt het afsluiten van IPAP met (ten 
minste) dekking voor gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid tot de leeftijd 
van ongeveer 62 jaar van harte aan. 
Sinds de invoering van de wet Werk en 
Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) 
kan men bij gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid na verloop van tijd 
zeer sterk in inkomen terugvallen. Dit 
gebeurt als mensen er niet in slagen 
nog minimaal de helft van het inkomen 

te verwerven dat zij volgens het UWV 
met hun beperking nog zouden moeten 
kunnen verdienen. In de praktijk 
blijkt het heel vaak niet te lukken 
dit inkomen te halen. Vooral als er 
helemaal geen betaald werk meer kan 
worden gevonden, kan het inkomen 
(de WGA-uitkering van het UWV plus 
de aanvullende uitkering van ABP) tot 
onder bijstandsniveau dalen. IPAP dekt 
dit wel heel nare risico goed af door het 
inkomen aan te vullen tot ten minste 70 
procent van het oude salaris. Ook zorgt 
IPAP voor extra pensioenopbouw tij-
dens gedeeltelijke arbeidsongeschikt-

heid. Voor wie minder dan 35 procent 
arbeidsongeschikt wordt verklaard en 
voor minimaal 65 procent van het oude 
salaris aan de slag blijft, compenseert 
IPAP tien jaar lang 80 procent van 
het inkomensverlies. De premie voor 
IPAP met dekking voor gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid bedraagt 0,55 
procent. Bij afsluiten van IPAP via 
de werkgever gaat er nog een fl inke 
collectiviteitskorting vanaf. De premie 
wordt bovendien in mindering gebracht 
op het fi scale inkomen, waardoor deze 
netto aanzienlijk lager uitvalt. Voor 
meer informatie: www.loyalis.nl.

IPAP-verzekering blijft belangrijk
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Nee, de MR mag niet eenzijdig schoolbeleid aanpassen. 
Wel mag de raad voorstellen aan de directie om eerder 
vastgesteld beleid te wijzigen. Dat kan hij doen door 
gebruik te maken van zijn initiatiefrecht. Dat recht werkt 
als volgt: De MR doet een voorstel tot wijziging van beleid, 
maar hoeft het beleid niet te herschrijven. De MR moet 
slechts aangeven waarom en op welk punt het beleid 
gewijzigd dient te worden. De directie moet binnen drie 
maanden met redenen omkleed reageren op zo’n voorstel. 
Neemt de directie het voorstel niet of slechts ten dele over, 
dan moet de directie de MR uitnodigen voor nader overleg. 

In dit overleg kunnen de overwegingen en argumenten ook 
nog eens mondeling gedeeld worden. De MR kan de direc-
tie niet dwingen tot wijziging van beleid. Dan zouden de 
rollen van zeggenschap en medezeggenschap omgedraaid 
zijn. En dat past niet binnen de Wet Medezeggenschap 
Onderwijs (WMS). In sommige MR-reglementen is een 
extra geschil opgenomen dat aangegaan kan worden door 
de MR als de raad van mening is dat de argumentatie van 
de directie onvoldoende is. Er ligt een wetsvoorstel dat dit 
geschil straks standaard in de WMS zet. Het initiatiefrecht 
geldt ook voor de GMR en de ondernemingsraad.



Congresagenda voorjaar 2016
 
Voor alle betrokken, enthousiaste en leergierige onderwijsprofessionals: ook dit voorjaar organiseren wij 
weer interessante studiedagen voor u. 
 
Al onze dagen kenmerken zich door een praktische insteek met een theoretische onderbouwing zodat u de
opgedane kennis de volgende dag direct toepast op uw school. 

Ons volledige aanbod bekijkt u via www.medilexonderwijs.nl

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

Donderdag 17 maart 

PESTEN IN HET MBO
Handvatten voor een  
effectieve aanpak van  
(cyber)pesten

www.medilexonderwijs.nl/pestenmbo

Woensdag 11 mei

BURN-OUT BIJ JONGEREN 

Een (dreigende) burn-out  
signaleren, aanpakken en 
voorkomen

www.medilexonderwijs.nl/burnout

Vijfdaagse cursus |  
Start woensdag 23 maart 

INTERCOLLEGIAAL 
COACHEN
Het leren coachen van  
gelijkwaardige collega’s

www.medilexonderwijs.nl/coaching

Donderdag 24 maart

PESTEN IN HET  
VOORTGEZET ONDERWIJS 

Actuele kennis en handvatten 
voor een effectieve aanpak 
van (cyber)pesten op school

www.medilexonderwijs.nl/pestenvo

Woensdag 23 maart 

PESTEN IN HET PRIMAIR 
ONDERWIJS
Actuele kennis en handvatten 
voor een effectieve aanpak 
van (cyber)pesten op school

www.medilexonderwijs.nl/pestenpo

Driedaagse cursus |  
Start dinsdag 5 april

POSITIEVE  
GROEPSVORMING 

Verdiepende cursus over 
groepsvorming in vo en mbo

www.medilexonderwijs.nl/groepsvorming

Donderdag 7 april  

TRAUMA BIJ LEERLINGEN
 

Werken met getraumatiseerde 
kinderen en jongeren

www.medilexonderwijs.nl/trauma

Donderdag 21 april

IK BEN NIET BANG 

Omgaan met  
(angst)stoornissen bij  
leerlingen uit het vo en mbo

www.medilexonderwijs.nl/angst

  Nieuw  
congres

  100% raadt  
aan!

  92% raadt  
aan!

88% raadt  
aan!

  Nieuwe  
cursus

  98% raadt  
aan!

  78% raadt  
aan!

  82% raadt  
aan!

MEDICORP_Schooljournaal_agenda_200216_HIRES_195x265.indd   1 9-2-2016   14:17:45
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Susan van Raamt

Het einde 
van IS

Met het bespreken van de actualiteiten op maandagmorgen 
merkte ik reuring over de vluchtelingenproblematiek. Er heerste 
angst: ‘Als je een vluchteling in huis neemt, jatten ze je tv.’ En 
weerstand: ‘Het is hier al zo vol, blijf in je eigen land!’ Ik heb 
gemerkt dat het lastig is deze vastgeroeste denkbeelden aan het 
wankelen te krijgen, maar ik blijf het proberen. 
Aan het eind van de dag keek ik met mijn klas het programma: 
Rot op naar je eigen land. In dit programma maken zes jongeren, 
met een sterke mening over vluchtelingen, de tocht die vluchteling 
Moad heeft gemaakt. Echter startten zij op Moad’s eindpunt. Zijn 
lichaam is op Texel gevonden, na een poging van Calais naar 
Engeland te zwemmen. Vanuit Texel gaan de jongeren naar de 
zogeheten jungle in Calais en vandaar terug naar Syrië. 
Tijdens het kijken zette ik het programma stil. De leerlingen 
wilden reageren en vragen stellen. Samen begonnen ze te 
brainstormen. Het leek hen in ieders belang als er geen mensen 
hoeven te vluchten. Om dit voor elkaar te krijgen moest het veilig 

worden in alle landen. De eerste oplossing hiervoor kwam uit 
een wat rigoureuze hoek; we moesten een atoombom op 
Syrië gooien. Dan was IS uitgestorven, en mensen waren 
er naar hun idee toch genoeg op de wereld. Een aantal 
leerlingen kon zich hier wel in vinden, maar toen ik op 
schaal liet zien hoeveel onschuldige mensen hiervoor 
opgeofferd moesten worden en een andere leerling 
vertelde dat IS ook in andere landen zit, werd dit gelukkig 
van tafel geveegd. 
Het tweede idee leverde al een stuk minder slachtoffers op. 
Als een omstander ziet dat iemand een aanslag wil plegen, 
moet ie er bovenop springen en zichzelf opofferen. De narigheid 
hierbij was wel dat sommige mensen beter niet dood konden, 
zoals een vader van een jong gezin. Het bleek lastig te bepalen wie 
wel en wie niet zijn leven moest opofferen. 
Het laatste idee was van wat passievere aard. Hitler was ook 
ooit gestopt, dus geduld! Een ander wist zich te herinneren 
dat er wel veel landen meegeholpen hadden in de strijd tegen 
Hitler… Dus daar moest dan nog wel wat aan gebeuren. 
En de juf? Die wist het ook niet meer. Er zijn ontelbaar veel 
oplossingen te bedenken, allemaal met voors en tegens en 
waarschijnlijk ook onschuldige slachtoffers. Ik hoop maar dat 
het niet zo lang hoeft te duren als bij Hitler. En dat er bij lange 
na niet zoveel slachtoffers hoeven te vallen. Het enige wat ik 
tot die tijd kan doen is in mijn eigen leven zo liefdevol mogelijk 
handelen. 

Een leerling stelt voor een atoombom op 
Syrië te gooien: IS uitgestorven en toch 
mensen genoeg op de wereld
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

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

voor schoolleider.
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Hij noemt de leerlingen bij 
naam en juicht wanneer ze 
een juist antwoord geven. 

De leerlingen van vmbo-
school Thames in Uithoorn 
vinden robot Zora vet cool, 

maar is ze een aanwinst 
voor de school?

De toegevoegde waarde van een robot voor de klas

‘Aan Zora kan ik blijven vragen, 
maar meneer Hoogeveen 
geeft beter les’

voortgezet onderwijs

‘Komaan’, zegt 
Zora enthousiast, 
wat verraadt dat 

de computer in 
België is gepro-

grammeerd
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Hij kon geen nee zeggen, vindt ict-co-
ordinator Ton Worm, toen de Vrije 
Universiteit vroeg of ze bij hem op school 
een proef mochten doen met robot Zora. 

‘We hebben groot op de gevel staan: tijd om te ont-
dekken. We moedigen onze leerlingen aan de wereld 
te ontdekken. Dan kunnen wij als school toch niet 
achterblijven?’ Dus zei hij ‘ja’, onder één voorwaarde: 
‘Dat de robot er ook zou zijn tijdens onze open dag. 
Dat was een schot in de roos. Er kwamen ongeveer 
250 leerlingen meer op onze school kijken, dan in 
eerdere jaren.’ Ook de leerlingen die al les krijgen 
op de school, vinden de robot maar wat interessant. 
Schattig, noemen vooral de meisjes Zora. Ze heeft 
inderdaad een lieflijk stemmetje en kan zelfs dansen. 
Al zijn de jongens er op hun beurt van overtuigd dat 
Zora toch echt een jongen is. ‘Ze is rood, dat is toch 
een typische jongenskleur?’
Het viel Worm ook meteen op. Dat de leerlingen de 
robot zo snel al zagen als een persoon. Zo zeggen 
ze haar bijna allemaal netjes gedag wanneer ze de 
kamer binnenkomen waar ze staat. Het helpt dat 
Zora hen met haar ogen volgt, ze welkom heet en 
af en toe heel menselijk knippert met haar ogen. Ze 
kan de kinderen aanmoedigen wanneer ze een fout 
antwoord geven. ‘Komaan’, zegt ze enthousiast, wat 
verraadt dat de computer in België is geprogram-
meerd. Bij een goed antwoord klinken juichgeluiden 
en steekt ze haar armen in de lucht. Zelfs de meest 
kritische toeschouwer zal er een glimlach van op het 
gezicht krijgen.

BEDREIGD
Een maand lang werkte twee brugklassen met robot 
Zora. Ze volgden reguliere lessen wiskunde, en moch-
ten daarbij om de beurt even één op één met Zora. 
Aan het einde van de periode kregen de leerlingen 
een toets, waarvan de resultaten vergeleken worden 
met de reguliere resultaten. Doen ze het met de hulp 
van de robot beter, minder goed of net zo goed? En 
op welke benadering reageren de leerlingen het bes-
te, een sociale of juist een zakelijke? Pouya Zarchin, 
student communicatiewetenschappen aan de VU, 
was een maand lang de baas over Zora. Hij werd van-
uit zijn opleiding begeleid door twee docenten. Hij 
moet alle data nog analyseren, benadrukt hij, maar 
een paar voorzichtige conclusies kunnen wel ge-
trokken worden. Zoals dat de leerlingen heel positief 
reageerden op de komst van Zora: ‘Wiskunde werd 
een beetje leuker voor ze, vertelden ze me. Wanneer 
ik hun naam noemde omdat ze aan de beurt waren 

voor een les met Zora, waren ze oprecht blij. Al ligt 
gewenning natuurlijk op de loer. Dat onderzoeken 
we ook: vinden ze het de derde keer nog net zo leuk? 
Of is het nieuwe er dan vanaf en is dat positieve effect 
daarmee ook verdwenen?’
De generatiekloof tussen docent en leerling werd 
tijdens dit project erg duidelijk, aldus Zarchin: ‘Voor 
de leerling is de robot bijzonder, maar al snel eigen. 
Docenten zijn ouder en minder opgegroeid met deze 
nieuwe vormen van technologie. Ze hebben meer tijd 
nodig om eraan te wennen, maar blijven überhaupt 
wat afstandelijker. Daarnaast zijn ze, natuurlijk, ook 
vanuit hun beroep voorzichtig. Wat betekent een 
robot voor de klas voor mij? Welke taken gaat hij van 
me overnemen? Moet ik bang zijn mijn baan kwijt te 
raken?’ Echt bedreigd hebben de docenten zich niet 
gevoeld, concludeert ict-coördinator Worm: ‘Daar-
voor nemen ze hun vak te serieus.’ 

GEEN EMPATHIE
Wiskundedocent Jos Hoogeveen was niet bang voor 
de introductie van Zora in zijn lessen. ’Ik dacht 
meteen: zo’n robot kan een docent nooit vervan-
gen. Hij kent geen empathie, hoe goed je ‘m ook 
programmeert. Dat is als leraar onontbeerlijk. Ik zie 
het aan de gezichten van mijn leerlingen wanneer 
ze problemen hebben, ergens mee zitten of de stof 
niet begrijpen. Dat kan de robot niet.’ Dat klopt, 
maar volgens leerling Amber (12), leerling in een van 
de twee klassen die met robot Zora werkten, is een 
gebrek aan menselijk emoties soms juist fijn. ‘Wan-
neer ik iets niet snap, vind ik het soms moeilijk om 
na drie keer nog een keer te vragen of de leraar het 
opnieuw uit wil leggen. Ik houd de rest van mijn klas 
op en mijn leraar kan soms ook geïrriteerd raken. Dat 
snap ik wel, maar soms zeg ik daarom maar dat ik 
het snap, terwijl dat niet zo is. Bij Zora kan ik blijven 
vragen of ze het opnieuw uitlegt, zonder bang te zijn 
dat ze boos wordt of me te schamen omdat ik het nog 
steeds niet begrijp.’ 
Al moeten de onderzoekers van de VU alle resultaten 
nog analyseren, Amber weet inmiddels dat ze de 
toets gemaakt na de lessen van Zora, niet zo goed 
heeft gedaan. ‘Minder goed dan normaal, dat gold 
voor de meeste van mijn klasgenoten. De lessen van 
Zora waren wel cool, maar uiteindelijk haal ik toch 
betere cijfers wanneer ik gewoon van meneer Hooge-
veen les krijg.’ Haar docent is zichtbaar blij met die 
conclusie: ‘Dat ik het in de ogen van mijn leerlingen 
nog eens zou winnen van een robot, dat had ik nooit 
durven hopen.’ 

Tekst: Renée Lamboo  Foto: Hans Kouwenhovenvoortgezet onderwijs
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Vroeger waren veel dingen voorspelbaar. Was va-
der timmerman? Dan werd zoon dat ook. En als 
je veertig jaar in dienst was, kreeg je een gouden 
horloge. Van jobhoppen had niemand nog ge-

hoord. Waarom zou je? Als je een fijne baas had, zat je daar 
prima tot aan je pensioen. Tegenwoordig is het anders. De 
wereld is complexer geworden. Door technologie en digi-
talisering verandert de maatschappij in rap tempo van een 
industriële naar een kennis- en netwerksamenleving. Werk 
dat nu wordt gedaan door mensen, wordt straks uitgevoerd 
door machines. Veel functies veranderen daardoor dras-
tisch. De technologie sijpelt door in elke beroepsgroep. 
Neem de fietsenmaker. Met een bandje plakken kom je er 
niet meer. Anno 2016 moet je ook de accu van een E-bike 
kunnen reviseren. 

Aandacht voor nieuwe, aan belang winnende vaardigheden is 
nodig om jongeren adequaat voor te bereiden op de toekomst. 
Dat vraagt aanpassingen in het curriculum. In hun publicatie 
De toekomst begint vandaag benoemen onderzoekers Ingrid 
Christoffels en Pieter Baay twaalf ‘21ste-eeuwse’ vaardigheden 
die mbo’ers moeten leren om toekomstproof te zijn.

ONDERNEMERSCHAP
‘Studenten moeten dus goed opgeleid worden voor beroe-
pen uit de toekomst. Ze moeten met de tijd meekunnen 
en zichzelf blijven ontwikkelen’, weet ook Pieter Baay, 
verbonden aan het Expertisecentrum Beroepsonderwijs, 
kortweg Ecbo. ‘Daarvoor hebben ze andere skills nodig 
dan pakweg twintig jaar geleden. Mensen die flexibel en 
ondernemend zijn, hebben betere kansen op de arbeids-
markt. De tijd dat jongeren nog een baan voor het leven 
vonden, is immers zo goed als voorbij. Beter investeren 
jongeren in ondernemerschap. Een vaardigheid waar je, 
evenals goed kunnen samenwerken en netwerken, straks 
meer aan hebt dan specifiek vakinhoudelijke kennis. ‘Over 
deze skills, die we inmiddels “21ste-eeuwse vaardigheden” 
zijn gaan noemen, wordt de laatste tijd veel gesproken. 
Tegelijk bestaat er onduidelijkheid en spraakverwarring 
over. Vaardigheden als creativiteit, kritisch denken en 
probleemoplossend vermogen zijn namelijk niet nieuw. 
Maar ze zijn door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in 
de maatschappij wel extra van belang.’

VERANDERINGEN
De hoogste tijd dus om wat licht in de duisternis te bren-
gen, vond Baay. Daarom schreef hij, samen met Ingrid 
Christoffels, het rapport De toekomst begint vandaag. 
Hierin schetsen de onderzoekers welke veranderingen er 
op ons afkomen. Maar vooral welke eisen die ontwikkelin-
gen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. 
Dat culmineert in een set vaardigheden die in het bijzon-
der relevant zijn voor het beroepsonderwijs. ‘Waarom 
specifiek het mbo? Omdat het mbo als geen andere sector 
wordt geraakt door de ontwikkelingen die zich voordoen 
op de arbeidsmarkt’, valt Annemiek van Workum, project-
leider Opleiden voor de toekomst bij Roc Albeda Collega 

Onderzoek naar 21ste eeuwse vaardigheden

Nieuwe skills maken 
mbo’ers toekomstproof

mbo

Twaalf ‘21ste-eeuwse vaardigheden’ 
voor de mbo’er van straks
De toekomst begint vandaag, bedoeld als vraagbaak en wegwij-
zer voor professionals uit het beroepsonderwijs, komt met een 
inzichtelijke ordening van 21ste-eeuwse vaardigheden, speciaal 
toegesneden op het mbo. Het model beschrijft de aard en inhoud 
van de vaardigheden aan de hand van vier clusters:
Digitale vaardigheden: instrumentele vaardigheden, mediawijs-
heid, informatievaardigheden
Denkvaardigheden: creativiteit, kritisch denken, probleemoplos-
send vermogen
Interpersoonlijke vaardigheden: communicatie, samenwerking, 
sociale & culturele vaardigheden
Intrapersoonlijke vaardigheden: metacognitie, zelfregulatie, 
ondernemendheid.
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in Rotterdam hem bij. ‘Alleen al in Nederland zullen de 
komende jaren 2 tot 3 miljoen banen verdwijnen en dan 
vooral de banen in het middensegment van de arbeids-
markt waar het mbo voor opleidt. Als Albeda College wil-
len wij onze studenten opleiden tot ondernemer van hun 
eigen leven en 21ste-eeuwse vaardigheden horen daarbij. 
En dat opleiden voor de toekomst doen we - veelal samen 
met onze partners uit het bedrijfsleven - op verschillende 
manieren. Jongeren moeten een mindset ontwikkelen dat 
ze hun levenlang zelf kunnen sturen. Bewust keuzes leren 
maken, daar gaat het om. Op dit moment zijn we hard 
bezig om ons onderwijsaanbod opnieuw vorm te geven. 
21ste-eeuwse vaardigheden krijgen hier structureel een 
plek in. Hoe en hoeveel? Dat verschilt per niveau en per 
sector, dat gesprek voeren de opleidingen met vertegen-
woordigers uit hun werkveld. Ondernemen was bijvoor-

beeld bij de handelsopleidingen altijd al van belang. Maar 
tegenwoordig is ondernemendheid in vrijwel alle sectoren 
noodzaak vanwege de flexibilisering van de arbeidsmarkt 
en het toenemend aantal zzp’ers in bijvoorbeeld de zorg- 
en welzijnssector.’ 

HYBRIDE
Een discussie die op het Albeda College ook speelt is of ze 
‘brede’ of juist ‘smalle’ opleidingen moeten aanbieden: 
opleiden voor een cv, opleiden voor een specifiek vak 
of allebei? Van Workum: ‘Ook dat is afhankelijk van de 
(toekomstige) vraag vanuit het werkveld, maar zeker voor 
mbo-niveau 2 kiezen we erover om onze studenten zo 
breed mogelijk op te leiden om ze zoveel mogelijk kansen 
mee te geven op de arbeidsmarkt. In het kader van wijkge-
richt leren, werken onze studenten in verschillende Rot-
terdamse gebieden aan projecten voor ondernemers, in-
stellingen of bewoners uit de wijk. Ook de opdrachtgevers 
komen uit de wijk. In dit soort hybride leeromgevingen 
worden de studenten actief uitgedaagd om 21ste-eeuwse 
vaardigheden toe te passen. Zoals de studenten zelf aange-
ven: “Leren in een klaslokaal is zóó 2014, het werd tijd voor 
verandering!” of “Door het werken in de praktijk begrijp ik 
beter wat er straks van mij verwacht wordt”.’

KRACHTIG INSTRUMENT
Op het Albeda College vinden ze het verder belangrijk 
dat niet alleen studenten 21ste-eeuwse vaardigheden 
moeten hebben, maar ook hun docenten. Van Workum: 
‘Albeda-docenten krijgen sinds 2014 gastcolleges van voor-
aanstaande sprekers uit het bedrijfsleven over de trends 
in de sector en de vaardigheden die hiervoor nodig zijn 
bij toekomstige medewerkers. Ook kunnen de docenten 
een korte stage lopen, waarbij ze op de werkvloer kennis 
maken met de nieuwste aanpakken. Andersom draaien 
medewerkers van de bedrijven mee op school of in de 
praktijk. Deze uitwisseling blijkt een krachtig instrument 
om het beroepsonderwijs goed aan te laten sluiten op 
de snelle veranderingen op de arbeidsmarkt. Zo dragen 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen bij aan het ver-
sterken van de arbeidsmarkt van Rotterdam en de regio.’ 
De pedagogische aanpak is daarbij erg belangrijk. Dat had 
wat ons betreft meer aandacht mogen krijgen in het onder-
zoeksrapport.’ 

Zelf het onderzoeksrapport lezen? Ga naar www.ecbo.nl

Tekst: Ilja Post  Foto: Wilbert van Woenselmbo

‘Mensen die flexibel en 
ondernemend zijn, hebben 
betere kansen op de 
 arbeidsmarkt.’ 



 

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

Hoogbegaafdheid is geen probleem, maar een talent om te denken. Toch 
kan het een probleem worden wanneer uw onderwijs niet aansluit op de 
onderwijsbehoeften van uw hoogbegaafde leerlingen. Welke kennis en 
vaardigheden heeft u nodig voor het omgaan met hoogbegaafde leerlingen 
in uw groep?

Stimuleer het talent van uw hoogbegaafde  leerlingen!

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

vaardigheden heeft u nodig voor het omgaan met hoogbegaafde leerlingen 

  Locatie: 
 
In de Driehoek, Utrecht

  Datum: 

Dinsdag 19 april 2016

  Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/hoogbegaafdheid

                       0mgaan met hoogbegaafde  leerlingen in het primair onderwijs

Hoogbegaafd uitgedaagd
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De kerk is een plek die inspireert. De boodschap, de sacramenten 

zoals de doop, de gemeenschap, het gebouw – ze geven bezieling 

voor het leven van elke dag. Geef die inspiratie door. Geef aan 

Kerkbalans.

MIJN KERK
INSPIREERT

MIJN KERK
IN BALANS
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Zijn wij verantwoordelijk voor ons gedrag en wat 
maakt ons tot wie we zijn? Bestaat de vrije wil en wat 
heeft dat voor consequenties voor het onderwijs? Het 

zijn vragen die op 11 maart tussen 9 en 17 uur centraal 
staan tijdens het congres Bestaat de vrije wil in de Philhar-

monie, Lange Begijnestraat 11 in Haarlem. Onder leiding van 
debatleider Frénk van der Linden discussiëren onder meer 

bekende hoogleraren als de hersenonderzoeker Dick Swaab, 
cognitief neurowetenschapper Victor Lamme en de Ameri-

kaanse filosoof Daniel Dennett met elkaar over vrije wil. 
Leden van CNV Onderwijs kunnen gebruik maken van 
een vroegboekkorting via de volgende kortingscode:  
VW 122788. Deze code geeft recht op € 85,- korting 

op de toegangsprijs (€ 310,- in plaats van  
€ 395,-) en geldt tot 25 februari 2016. Voor 

meer informatie: www.bestaatde-
vrijewil.nl. 

Congres over bestaan 
vrije wil

Leerlingen op ruim driehonderd Nederlandse ba-
sisscholen krijgen dit jaar van de Hartstichting les over 
gezonde voeding. Dat zijn er vijf keer zoveel als in 2015. 

Steeds meer scholen werken structureel aan een gezonde 
leefstijl op school. Zij kunnen een vignet aanvragen en 

mogen zich bij een positieve beoordeling ‘Gezonde 
School’ noemen. Leerkrachten en schooldirecties gaan 

dan aan de slag met het versterken van het voedings-
beleid van de school. Deelnemende scholen geven 

leerlingen bijvoorbeeld les over het belang  
van water drinken in plaats van gezoete 

dranken. Kijk verder op:  
www.gezondeschool.nl. 

Steeds meer  
gezonde scholen

Studiedag over  
overgang groep 2  
naar 3

Website over banen
perspectief mbo

Kleuters te vroeg of te laat naar groep 3 laten 
gaan kan stagnatie of andere problemen in 
de ontwikkeling veroorzaken. Wat zijn voor-
waarden voor een kind om rijp te zijn voor 
groep 3? En hoe laat je de opbrengsten van de 
kleutergroep aansluiten bij de overgang naar 
groep 3? Tijdens een studiedag van Medilex op 
dinsdag 5 april komen onder meer de volgende 
onderwerpen aan bod. Hoe maak je met kennis 
over het kleuterbrein een gericht aanbod bij 
groep 2-verlenging? Opbrengstgericht werken 
met kleuters: ga je uit van het individu of van de 
groep? Hoe gebruik je de voorschotbenadering 
als interventie- en observatiemiddel? Kijk voor 
meer informatie op www.medilexonderwijs.nl. 

Op de deze maand gelanceerde website www.
kansopwerk.nl vinden aankomende studenten 
informatie over het arbeidsmarktperspectief 
van de mbo-opleiding waarin zij geïnteres-
seerd zijn. De website is samengesteld door 
de Stichting Samenwerking Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB) en geeft inzicht in 
het banenperspectief van bijna vijfhonderd 
beroepen op vier opleidingsniveaus. Omdat 
de kansen op werk verschillen per regio, is dit 
per arbeidsmarktregio in beeld gebracht. Zo 
wordt bijvoorbeeld inzichtelijk dat bepaalde 
opleidingen in de techniek een beter perspectief 
hebben dan andere opleidingen in deze sector. 
De berekening gaat uit van een student die nu 
met de opleiding begint en die in de normale 
studieduur afrondt. 
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Sinds 1 augustus 2015 geldt voor scholen voor basis-, 
voortgezet en speciaal onderwijs de Wet zorgplicht soci-
ale veiligheid. Daarbij gaat het om de sociale, psychische 
en fysieke veiligheid van leerlingen.
De wet verplicht scholen een sociaal veiligheidsbeleid te 
voeren, zoals  beleid tegen pesten. De school moet ook 
jaarlijks met een monitor de veiligheid van leerlingen 
meten, voor een representatief en actueel beeld. De 
school is weliswaar vrij in de keuze van het instrument, 
maar moet wel de onderdelen sociale veiligheid, veilig-
heidsbeleving en welbevinden van leerlingen bevatten. 
De Onderwijsinspectie oordeelt op basis van de monitor 
en het gevoerde beleid of de school zich houdt aan de 
eisen van de wet, inzicht heeft in de veiligheid van haar 
leerlingen en handelend optreedt als dat nodig is? 
Het toezicht op het sociale veiligheidsbeleid gaat op 1 
augustus 2016. 

Vanaf 1 augustus toezicht uitvoering 
Wet sociale veiligheid leerlingen 

Lerarenpool voor 
les aan vluchte
lingenkinderen
Door de groeiende toestroom aan vluchtelingen-
kinderen neemt de vraag naar extra en gespecia-
liseerde leraren toe, maar schoolbesturen hebben 
deze niet altijd voor handen. Het Arbeidsmarkt-
platform PO vraagt zich af of een lerarenpool met 
de juiste leerkrachten een uitkomst kan bieden. 
Via een enquête voor schoolbestuurders en 
schoolleiders moet duidelijk worden of scholen 
heil zien in een pool met tijdelijk beschikbare 
gekwalificeerde leraren. Bijvoorbeeld met leraren 
die Nederlands als Tweede Taal geven of dat heb-
ben gedaan. Of met leraren die gespecialiseerd 
zijn in kinderen met trauma’s. Ook is er een vraag 
of schoolbesturen eigen extra gekwalificeerde 
leerkrachten zelf willen detacheren naar andere 
scholen. Het invullen van de enquête kan nog tot  
1 maart op www.arbeidsmarktplatformPO.nl.

Een innovatief en inspirerend idee dat de manier 
waarop we naar onderwijs kijken zal veranderen. 
Internationaal ideeënplatform TEDx is op zoek 
naar de beste onderwijsinitiatieven die mee kunnen 
dingen voor de eerste TEDxAmsterdamED Award. De 
drie beste inzenders mogen hun plan presenteren 
op woensdag 20 april op het event Born to Learn 

van TEDx, in Theater Amsterdam, Danzigerkade 
5 in Amserdam. Ze krijgen dan ook de moge-

lijkheid om hun idee professioneel vorm 
te geven. Opgeven kan tot 14 maart, 

via www.tedxamsterdamed.nl. 

Ideeënplatform zoekt beste 
onderwijsinitiatieven

Onze lessen, op het primair- tot 
middelbaar beroepsonderwijs, 
maken jongeren bewust en weer-
baar op het gebied van seksualiteit, 
relaties, onbedoelde zwangerschap 
en de waarde van menselijk leven. 
In de lessen wordt rekening gehou-
den met de identiteit van uw school. 

Voorlichtingsles boeken? 

  www.siriz.nl/preventie 

 Bel 033 460 50 70 

 E-mail naar preventie@siriz.nl

In de klas 
praten over 
relaties en 

seksualiteit?

Siriz geeft 
voorlichting 
op scholen
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Martin is voor in de dertig. Een echte onderwijzer: 
hart voor de kinderen, gepassioneerd didacticus, 
niets is hem te veel. Hij wil alles zo goed mogelijk 
doen. Dat gaat een aantal jaren goed. Langzaam 
wordt de verantwoordingsdruk op zijn school 
opgevoerd. Sluipenderwijs gaat er steeds meer 
tijd zitten in niet-lesgebonden activiteiten. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het groepsplan per 
vak, het groepshandelingsplan, het individueel 
handelingsplan, het op twee plaatsen invoeren 
van de gegevens van het leerlingvolgsysteem en 
de werkgroep andere schooltijden. Martin begint 
het gevoel te krijgen dat hij tekort schiet in zijn 
onderwijs aan de kinderen. Hij doet er maar weer 
een schepje bovenop en nog een en nog een. Hij 
gaat slechter slapen, wordt steeds vermoeider, 
krijgt steeds meer schuldgevoel tegenover zijn 
leerlingen. In gesprek met zijn directeur krijgt hij 
te horen dat hij beter prioriteiten moet stellen, dat 
zijn administratie bijgewerkt moet worden, dat 
we ‘allemaal hard werken’, dat we tenslotte goed 
gecompenseerd worden met onze vakanties. Mar-
tin probeert het weer. Uiteindelijk valt hij om: een 
klassieke burnout schakelt hem uit. De school 
verwijst hem naar de bedrijfsarts, de bedrijfsarts 
naar een bureau dat hem zal begeleiden. Het 
bureau wil hem zo snel mogelijk weer voor de 
klas, de bedrijfsarts vindt dat te snel gaan, de 
schoolleiding weer niet. Na anderhalf jaar ploete-
ren zonder resultaat stelt de directeur, dat Martin 
over zes maanden weer aan het werk moet. Na 
dat halve jaar wordt hij ontslagen. Hij staat er 
alleen voor, is geen lid van de bond. Jammer!

Lidmaatschap 
(niet) van deze tijd?

column

Anders Actieven

Omgaan met leerlingen van 
ouders met kanker

Hoe begeleid je als leraar een kind 
dat te maken krijgt met kanker in 
het gezin? Met deze vraag werd 
Linda Lawa als coördinator en the-
rapeut bij Inloophuis Haaglanden 
vaak geconfronteerd. Veel onder-
wijsprofessionals klopten bij haar 
aan voor advies. Voor al die lera-
ren en intern begeleiders schreef 
Lawa het boek ’s Nachts hoor ik de 
troostvogel zingen: handboek voor 
leerkrachten die kinderen van een 
ouder met kanker willen steunen 
(ISBN 9789491806759, € 19,95 
verschijnt op 14 maart a.s.). Het 
biedt informatie over kanker en 
behandelvormen, tips en prakti-
sche lesideeën waarmee je kanker 
bespreekbaar kunt maken, de 
emoties van je leerlingen ruimte 
kunt geven en het kind optimaal 
kunt steunen. Ook is er ruimte 
voor de leraar zelf om stil te staan bij de eigen behoeften en 
gevoelens. In Nederland krijgen jaarlijks 8.000 ouders tussen 
de 30 en 50 jaar de diagnose kanker. De schatting is dat er 
75.000 kinderen leven met een ouder met kanker. De emotio-
nele en praktische gevolgen voor hen zijn groot.

Toch spellingscon
trole voor dyslectische 
 leerlingen
Scholieren met dyslexie mogen voorlopig toch gebruik 
maken van spellingscontrole bij hun eindexamen. Staats-
secretaris Dekker (Onderwijs) vroeg het College voor 
Toetsen en Examens het besluit terug te draaien, omdat 
het voor onrust zorgde tijdens een lopend examenjaar. 
Ophef ontstond onlangs toen bleek dat de spellingscon-
trole voor dyslectici was afgeschaft door het college 
omdat spelling voortaan meetelt voor het eindcijfer 
Nederlands op vmbo, havo en vwo en bij Engels en Duits 
op het vmbo. De vrees bestond dat dysletische leerlingen 
anders in het voordeel zouden zijn. Er komt nu eerst 
onderzoek naar de manier waarop de spellingskennis het 
beste kan worden beoordeeld.
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Henno Eckhardt
(60) is lid van de 

Stuurgroep Anders 
Actieven
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vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayon Breda
Woensdag 16 maart, 10 uur, De 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. 
Ledenvergadering/ontmoetingsdag. 
Info/aanmelden: H. Arbouw, ber-
tus6@hetnet.nl.

Rayon Noordoost Brabant
Dinsdag 15 maart, 13.30 uur (inloop), 
De Brouwketel, Hogeweg 9, Escha-
ren. Lezing door T. Spamer over 
Restanten heidendom in christelijk 
Europa. Eigen bijdrage: € 2,50. Info: 
G. Verbruggen, 0485 45 14 82, ver-
brug@home.nl.

Rayon Tilburg
Dinsdag 1 maart, 10 uur (inloop), 
incl. lunch. Jaarvergadering/Ont-
moetingsdag (gezamenlijk voor 
gepensioneerden CNV Onderwijs 
Tilburg en senioren CNV Publieke 
Zaak Midden-Brabant) op Camping/
Streekpark Klein Oisterwijk, Oir-
schotsebaan 8a, Oisterwijk. Thema: 
belangenbehartiging leden. Inlei-
ders: mw. De Cock, hr. Schuur. Info/
aanmelden: J.deBakker, 013 543 65 
12, rinyjandebakker@gmail.com.

Rayon Utrecht
Woensdag 9 maart, 14 uur, Kerke-
lijk Centrum Zeist-West, De Clomp 
33-02, Zeist. Jaarvergadering rayon 
Utrecht. Naast huishoudelijk ge-
deelte, presentatie over Het Water-
liniemuseum in fort Vechten door 
M. van Deurzen, ter voorbereiding 
op excursie in mei. U krijgt nog een 

persoonlijke uitnodiging. Info/aan-
melden: R. Lasthuis,  0348 41 19 68, 
r.lasthuis-bakker@hccnet.nl.

Rayon IJssel-Vecht-/Flevoland
Dinsdag 15 maart, 13.30 uur (inloop), 
Kerkelijk Centrum De Overkant, 
Kerkplein 22, Dalfsen. Jaarvergade-
ring, huishoudelijke zaken en hul-
diging jubilarissen. Na pauze voor-
dracht door mw. Zimmer over Humor 
en Ernst in de trouwzaal. Info/aan-
melden (voor 7 maart): H. Spit, 0572 
35 38 42, henkspit4@hotmail.nl.

Samenwerkende rayons 
Zuid-Holland
Woensdag 13 april, Ontmoetingsdag. 
Vaartocht in Zuid-Hollands meren-
gebied. Info/aanmelden: H. van ’t 
Spijker, havantes@casema.nl, 0182 
61 55 79.

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 o.v.v. bijeen-
komst 3-3-2016. Deze dag is alleen 
voor leden. Info/aanmelden (voor 25 
febr.): J. de Bakker,  013 543 65 12, 
rinyjandebakker@gmail.com.

Provincie Overijssel
Vrijdag 11 maart, 10.30-14.30 uur, 
Het Centrum, Dahliastraat, 7442 LP 
Nijverdal. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Omgaan 
met je vrije tijd door Meint Veldstra. 

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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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. 



Info/aanmelden: netwerkoverijssel@
cnv.nl o.v.v. 11-03-2016.
 
Provincie Zeeland
Donderdag 24 maart, 10.30-14.30 
uur, Wijkgebouw De Spinne, Joseph 
Lunslaan 7, 4463 CV, Goes. Net-
werkbijeenkomst voor jonggepensi-
oneerden over Communicatie door 
Jacques Daenen. Info/aanmelden: 
netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v. 24-03-
2016.

INVALLERS
Regio Midden
Woensdag 9 maart, 16.30 uur (inloop, 
incl. broodje), Bs Het Timpaan, Kon. 
Wilhelminastr. 10, Wehl. Netwerk-
bijeenkomst. Workshop: Basis- en 
differentiatievaardigheden. Info/aan-
melden: netwerkgelderland@cnv.nl 
o.v.v. invallers 9-3-2016.

NETWERKEN 
Friesland
Woensdag 16 maart, 16-20.30 uur, 
Bogerman, Hemdijk 2, Sneek. Bij-
eenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Met o.a.: In gesprek met 
inspecteurs door de Inspectie v/h 
Onderwijs, Communicatie-Verbin-
ding en leren door Sigrid Bax, Mini-
bootcamp Snappen & stampen. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@c.n.v. 
nl o.v.v. bijeenkomst Sneek 16-3-
2016.

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.

Limburg
Donderdag 3 maart, 16-20.30 uur, 
Zmlk-school, St. Jan Baptist, 

Schoolstr. 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 
scholen is het onderwijsondersteu-
nend personeel net zo onmisbaar 
als de leraren. Info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst Kerkrade 3-3-2016.

Donderdag 17 maart, 18 uur, basis-
school De Neerakker, In de Neer-
akker 2, Heythuysen. Investeer in 
jezelf. Proeflokaal met buffet en in-
foshops over Lerarenregister en Wet 
Werk en Zekerheid/cao. Ook huldi-
ging jubilarissen. Info/aanmelden 
(voor 10 maart): y.vaes@bs-hetdal.

Noord-Brabant
Woensdag 16 maart, 16.30-20 uur 
(inloop 16 uur), basisschool De Alm, 
Groenewoudstraat 70, Tilburg. De 
Commissie Diversiteit organiseert 
een netwerkbijeenkomst voor alle 
leden. Onderwerpen: Kennen wij el-
kaar? Wat heb jij nodig? en Radicali-
sering. Info/aanmelden: diversiteit@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 16-03-2016.  

Noord-Holland
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.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
Woensdag 16 maart, 16-20.30 uur, 
Wijkcentrum Mara Nostrum, Ar-
ubastr. 2, Alkmaar. Bijeenkomst voor 
alle OOP-leden van CNV Onderwijs 
in de regio. Workshops: Mijn rech-
ten als OOP’er: de cao en actuele 3333

ontwikkelingen en OOP-functies en 
de praktijk; Over functiewaardering 
en fuwasys door een bestuurder CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: netwer-
knoordholland@cnv.nl o.v.v. OOP-bij-
eenkomst

Woensdag 16 maart, 16-20.30 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.

PRIMAIR ONDERWIJS
Zuid-Holland
Woensdag 9 maart, 14 uur 
(inloop) (incl. broodmaaltijd), 
Maranathakerk, J. Conink-
straat 2b, Alphen a/d Rijn, On-
derwijsmiddag. Met informatie 
over Onderwijs 2032. Work-
shops: Een kleuter is geen 
schoolkind door L. Morssink;  
Registerleraar.nl door G. van 
Heck; Onderwijs van de toe-
komst #onderwijs2032 door 
L. Hofman; Filosoferen met 
kinderen door M. van Rossum; 
Signaleren van motorische 
achterstanden door J. Jonker. 
Alsmede Rechtspositioneel 
spreekuur. Info/aanmelden 
(voor 2 maart): H. van Drunen, 
CNVOprimoZH@telfort.nl,  
06 33 65 32 93.
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Het jaarverslag van het Regionaal Bureau 
Leerplicht dat vorige maand uitkwam, drukte 
Onderwijswethouder Lars van der Beek van 
Woensdrecht weer eens met de neus op de fei-

ten. Tussen de 200-225 leerplichtige kinderen uit die plaats 
trekken naar het Belgische onderwijs. Al enkele jaren is het 
percentage gelijk: vijf procent van het totaal aantal leer-
plichtigen. Dat is meer dan vanuit andere West-Brabantse 
plaatsen. De eigen nationaliteit van de ouders speelt 
daarbij een grote rol. Van der Beek: ‘We zijn een gemeente 

Nederlandse gemeenten aan de grens met België zien jaarlijks veel 
kinderen bij de zuiderburen naar school gaan. In West-Brabant gebeurt 
dat vooral vanuit Woensdrecht: vijf procent van het totale aantal van 
4.157 leerplichtigen. Gemeente en basisscholen spelen daar deels op 
in. Onderwijswethouder Van der Beek: ‘We kunnen voor- en naschoolse 
opvang koppelen, maar we kunnen ons onderwijs niet goedkoper maken.’

met meerdere dorpen aan de grens. Veel Belgen trekken 
naar Woensdrecht vanwege de koopwoningen voor 
starters. Zij kiezen veelal voor Belgische basisscholen.’ De 
wethouder noemt het zorgelijk dat zijn buren op het eigen 
land gericht blijven. En dan niet alleen op het onderwijs, 
maar ook op andere voorzieningen, zoals de bibliotheek 
en verenigingen. 

DISCIPLINE
De keuze voor Vlaams onderwijs heeft meer oorzaken 

Gemeenten en scholen zoeken antwoord

Tijdens de lunch op basisschool De Putse 
Knipoog in het Vlaamse Kapelle. 

Voorkeur Brabantse ouders 
voor Vlaamse scholen

primair onderwijs
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dan de eigen nationaliteit en korte reisafstand naar 
bijvoorbeeld Belgisch Putte of Essen. Uit onderzoek blijkt 
dat Nederlandse of Belgische ouders kiezen voor Belgisch 
onderwijs omdat er meer aandacht is voor discipline en 
respect. Van der Beek hierover: ‘De kinderen gaan in de 
rij naar binnen en spreken hun leraren aan met “u”. Daar 
moet je van houden.’ Ook de kosten en voorzieningen 
in België zijn concurrerend. Zo is het schoolgeld aan 
een maximum gebonden en is er gratis voorschoolse en 
naschoolse opvang, waardoor kinderen al vanaf 2,5 jaar 
naar school kunnen. Daardoor is het onderwijs bij onze 
zuiderburen stukken goedkoper. Van der Beek stelt dat zijn 
gemeente zich hier niet op kan aanpassen. ‘Wij kunnen 
kinderopvang niet gaan subsidiëren. Dat is financieel 
niet haalbaar. Wel stimuleren wij dat scholen een brede 
samenwerking zoeken. Dat wordt goed opgepakt.’ In elke 
dorpskern van Woensdrecht wordt gewerkt aan het opzet-
ten van het brede school-concept: samenwerking tussen 
basisscholen, voorschoolse educatie, opvang, zorg en 
sport- en cultuurverenigingen. In Ossendrecht opereren 
school, peuterspeelzaal en kinderopvang al vanuit één 
gebouw.

UITNODIGINGEN
In het Woensdrechtse deel van grensdorp Putte is de 
uitstroom van leerlingen naar het Belgisch basisonderwijs 
erg hoog: dertig procent van het totaal aantal leerlingen uit 
de doelgroep. De gemeente is daarom in gesprek met de 
Putse basisschool Op Dreef met als doel peuterspeelzaal, 
kinderopvang en buitenschoolse opvang en school in één 
gebouw, wellicht gekoppeld aan een multifunctioneel 
centrum.  
Van der Beek vindt het vasthouden van Nederlandse 
leerlingen op Nederlandse scholen een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeentes, scholen en besturen. 
Daarom wisselen scholen in Woensdrecht op voorlich-
tingsavonden voor nieuwe inwoners informatie uit met de 
bezoekers. De school in het Nederlandse deel van Putte 
gaat nog een stap verder en benadert de inwoners ook 
zelf. Willem Dekker, directeur van Op Dreef: ‘Als school 
proberen we ook de Belgische kinderen uit Woensdrecht 
aan te trekken. Want onbekend maakt onbemind. We gaan 
bijvoorbeeld de presentatie van een leerlingenproject 
promoten, middels huis-aan-huis-uitnodigingen en willen 
daarmee Belgische ouders en kinderen aantrekken. En we 
promoten onze voorlichtingsavonden.’

MONDIGER
Onbekend maakt onbemind, herkent ook directeur Marc 
Sabbe van De Putse Knipoog in het Vlaamse Kapelle, 
vlak over de grens met Putte. Op zijn school met rond 500 
leerlingen zitten 92 kinderen uit het Nederlandse Putte. 
‘Belgische ouders kiezen voor het vertrouwde, al wil ik niet 
beweren dat Belgisch onderwijs per se beter is.’ De Woens-
drechtse wethouder Van der Beek vindt voorlichting een 
goede troef. ‘Ouders horen dan wat Nederlandse scholen 
zo leuk maakt. Het verschil is dat bij ons leerlingen veelal 

mondiger zijn dan in België. Er wordt ook meer project-
matig en zelfstandig gewerkt. Kinderen mogen meer zelf 
ontdekken. Ik persoonlijk kies voor Nederlandse scholen 
voor mijn kinderen, want de maatschappij hier en het 
bedrijfsleven vragen om mondige deelnemers.’ 
Dekker: ‘Ouders kijken vooruit: het voortgezet onderwijs 
in België is Franstalig gericht. Bij ons is het basis- en voort-
gezet onderwijs vooral Engelstalig gericht. Ook daarom 
kiezen ouders met de Belgische nationaliteit voor Belgisch 
basisonderwijs.’ De school speelt daar met handige plan-
nen op in: ‘Wanneer Belgische kinderen bij ons op school 
komen en Frans willen leren, willen we kijken of we in die 
behoefte kunnen voorzien.’

ZEELAND
Vooralsnog is er geen vrees voor het voortbestaan van de 
huidige Woensdrechtse basisscholen. De uitstroom naar 
België is sinds enkele jaren stabiel. In de grensstreek van 
Limburg krijgen veel scholen de leslokalen echter niet 
meer gevuld, door krimp en omdat kinderen uit bijvoor-
beeld Maastricht en Echt naar Belgische scholen trekken. 
In de afgelopen vier jaar nam het aantal Nederlandse kleu-
ters op Vlaamse scholen toe met een kwart tot meer dan 
1.200, zo maakte de krant Het Belang van Limburg in juni 
vorig jaar bekend. In de gemeente Lanaken, bij Maastricht, 
gaat het om ruim 150 Nederlandse kinderen. Cijfers van 
het Vlaams Agentschap voor Onderwijsdiensten uit 2014 
wijzen uit dat het aantal leerlingen uit Nederland op een 
Vlaamse basis- of middelbare school in twintig jaar is ver-
viervoudigd. Dagelijks reizen zo’n zesduizend leerlingen 
heen en weer. 
Naar verluidt heeft alleen Hulst in Zeeland vergaande con-
currerende stappen genomen om overeind te blijven. Hun 
basisscholen bieden sinds 2011 gratis onderwijs en opvang 
aan voor kinderen vanaf 2,5 jaar. In het Woensdrechtse 
Putte is hiertoe een haalbaarheidsonderzoek geweest. 
Gratis opvang bleek niet haalbaar, omdat inwoners van 
andere kernen in Woensdrecht dan achtergesteld zouden 
worden. 

Vrijstelling leerplicht
Alle leer- of kwalificatieplichtige kinderen die in Nederland wonen 
of verblijven vallen onder de Nederlandse Leerplichtwet. Wonen 
kinderen in de Nederlandse grensstreek en gaan zij naar school in 
België of Duitsland? Dan kunnen ouders zich beroepen op vrij-
stelling. Zij hoeven dan hun kind niet in te schrijven bij een Neder-
landse school. In het  schooljaar 2014-2015 werden de volgende 
aantallen vrijstellingen hiervoor verleend voor alle schooltypes: 
West-Brabant: Woensdrecht 224, Roosendaal 208, Bergen op 
Zoom 29 
Zeeland: Hulst 378, Vlissingen 9, Tholen 4
Noord-Brabant: Baarle-Nassau 136, Reusel-De Mierden 15, Goirle 2
Limburg: Maastricht 658, Echt-Susteren 258, Eijsden- Margraten 9
(bron: VSV-kompas, het Verzuim en Schoolverlaters Kompas)

Tekst: Andrea van Dael  Foto: Willem Larosprimair onderwijs



Voor wie?
Jonge starters/invallers in het 
onderwijs. Leden en niet-leden.

Wanneer? 
09-03-2016: Vind jouw droombaan 
06-04-2016: Sterk in je schoenen  
 tijdens het gesprek

 

Locatie en tijdstip 
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht.  
Tijd: 15:00 - 18:00 uur. 
Inloop vanaf 14:30 uur.

Prijs
Leden betalen per module 10 euro,  
niet-leden betalen 22,50 euro.

Aanmelden via:  
www.cnvonderwijs.nl/solliciteren

Meester in solliciteren
Volg de sollicitatietraining en bemachtig jouw droombaan!

Ben jij bijna afgestudeerd of al helemaal klaar voor die leuke onderwijsbaan? 
Volg begin 2016 de sollicitatietrainingmodules en bemachtig jouw droombaan. 

CNV Connectief Academie helpt je bij het zoeken naar 
een baan en zorgt ervoor dat jij sterk in je schoenen staat 
bij een sollicitatiegesprek. 

Er zijn twee modules met elk een eigen thema.  
De modules zijn los van elkaar te volgen maar je  
kunt ook kiezen voor het hele pakket. 

Vind jouw 
droombaan

Zoek en vind jouw 
droombaan en creëer je eigen kansen.

Sterk in je 
schoenen tijdens 
het gesprek

Leer de juiste gesprekstechnieken  
om jezelf goed te kunnen  
presenteren. 

modules

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar (max. 20).

Conn-Ond 2016-0216 advertentie Sollicitatiemodules.indd   1 16-02-16   15:20
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BELASTINGSERVICE

helpt jou

belastingaangifte doen?

maak je afspraak
voor de belastingzittingen in maart 2016

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

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

Doen je nieren hun werk niet, dan ga je dood.  
De Nierstichting legt zich hier niet bij neer en zet 
alles op alles zodat nierpatiënten als Fabian en  
Dirk in leven blijven en ook écht blijven leven. 
Uw steun is onmisbaar. SMS NIER naar 4333 of  
geef via nierstichting.nl

Laat nierpatiënten 
overleven.

In verband met het vertrek van de huidige directeur (pensioen) is het 
bestuur voor haar school SBO De Windroos met ingang van 1 augustus 
2016 op zoek naar een

DIRECTEUR
(WTF 0,8000)

SBO De Windroos staat de komende jaren voor een uitdagende 
opdracht:
Een duidelijke positie kiezen van het speciaal basisonderwijs binnen het 
samenwerkingsverband.
•  De nieuwe directeur gaat in nauwe samenwerking met het samenwer-

kingsverband Rijn en Gelderse Vallei vorm geven aan het realiseren 
van een expertisecentrum.

•  Daarnaast moeten de ingezette veranderingstrajecten, zoals verwoord 
in school- en jaarplan, voortgezet en geborgd worden.

Ben jij degene die:
•  een Protestants-Christelijke levensovertuiging heeft en bewust 

meeleeft met een kerkelijke gemeenschap. Vanuit eigen christelijke 
levensovertuiging ruimte biedt aan kinderen en ouders met een andere 
levensovertuiging en collega’s die het christen zijn anders invullen.

•  affiniteit heeft met de doelgroep van SBO De Windroos.
•  aantoonbare leidinggevende ervaring heeft in een uitdagende organi-

satie binnen het speciaal (basis)onderwijs.
•  de ambitie heeft om leiding te geven aan een multidisciplinair team.
•  sturing geeft aan de interne processen en de kwaliteitszorg.
•  beschikt over strategisch inzicht en in staat is om op de consequenties 

van gemaakte keuzes en beslissingen te anticiperen.
•  ondernemend is, beslissingen neemt, draagvlak creëert en een 

heldere visie heeft op passend onderwijs en de rol van het speciaal 
(basis)onderwijs hierin.

•  het vermogen heeft om de ontwikkeling van medewerkers in samen-
hang met de schoolontwikkeling mogelijk te maken en te stimuleren.

•  ervoor zorgt dat afspraken worden gemaakt, dat deze worden 
nagekomen en daar waar nodig medewerkers aanspreekt op verant-
woordelijkheden.

•  beschikt over onderwijsinhoudelijke en orthopedagogische kennis.

Dit alles vraagt om een leider die vanuit visie en strategie planmatig 
naar de te realiseren doelen en resultaten werkt en tegelijk voldoende 
empathisch vermogen heeft om daarbij medewerkers individueel en als 
groep enthousiast te maken voor het proces.

Nadere informatie kan verkregen worden bij de heer Geurt Morren, 
algemeen directeur,  mobiel 06-10668688. Voor algemene vragen over 
de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw Karen Birdja, 
manager HRM, 06-53395057.

Een assessment maakt onderdeel uit van het selectieproces. Meer 
informatie over de vacature alsmede het tijdpad is beschikbaar op onze 
website.

Uw motivatiebrief met CV kunt u voor 7 maart 2016 sturen aan het 
bestuur van de stichting CPOV e.o., bij voorkeur per e-mail naar 
solliciteer@cpov.nl.

De sollicitatiecode Primair Onderwijs is van toepassing.
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

Te huur: (RECTIFICATIE)

Te huur: 

Te huur: 

Zeeland, Renesse, onze goed onderhouden, comfortabele, 
vrijstaande 6-persoons vakantiebungalow. Volledige rust en 
privacy. Veilige kindvriendelijke tuin (ong. 1.000 m2). Loop-
afstand 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.zeemeerminfo.nl of 0180 41 80 88.

Vrouwenpolder, Zeeland: vakantiewoning aan zee. Vrij-
staand, goed onderhouden en schoon. Geschikt voor 4-7 
personen. Info: 0180 31 68 29,  06 42 97 42 71, 
www.braamaanzee.nl.

Ruime vrijstaande vakantiewoning Costa Blanca, Hondon 
de las Nieves. In rustige vallei met wijngaarden. Zee en 
zandstranden snel te bereiken. Voor 4 personen (+ baby/
peuter). Grote tuin, royale terrassen. Draadloze internet-
verbinding en satelliet-tv. Huurprijs € 364,- tot € 504,- per 
week. Bv juli nog vrij. Info: www.freewebs.com/villafuen-
tede of (010) 522 48 99, fam. Rosmalen-Kraal.

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.

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

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?



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
Jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

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

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

 Stuurgroepen 

 Themagroep 

 Sectorgroepsbesturen 



‘Ik ben het eerste
 aanspreekpunt’

Rienk Meerbeek (49):
werkt al vijftien jaar als hoofd-conciërge op CSG 
Comenius in Leeuwarden. Hij heeft naast zijn con-
ciërgewerk ook veiligheidstaken en houdt daarvoor 
contact met politie en brandweer. ‘Ik hou bijvoorbeeld 
de camerabeelden in de gaten. Het werk is elke dag 
anders en geeft veel voldoening. Voor de leerlingen 
ben ik daarnaast het eerste aanspreekpunt als er 
iets speelt en andersom spreek ik ze aan als ik zie 

dat het niet goed gaat. Deze steun vind ik zelf 
dan weer in de bond, reden waarom ik lid 

ben geworden. Het is bijvoorbeeld heel 
fijn om te weten dat ik er terecht 

kan voor juridisch advies.’

Foto: Marten Sandburg


