
NR. 05  12 MRT 2016

vluchtelingenschool:
‘soms is een kind 

 opeens weg’

‘Studeren met Leraren-
beurs vergroot kansen 

op een vaste baan’

Voor de klas: boeken-
kennis, beroepspraktijk 

en de x-factor
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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen 

niet te plaatsen of 
in te korten.

De voorzitter van de Sectorgroep MBO van CNV 
Onderwijs stelt in het vorige Schooljournaal 
dat ik in mijn column in Schooljournaal 3 een 
oordeel geef over het project Trots op ons mbo. 
Welnee, ik kan me juist heel goed vinden in de 
uitgangspunten van dit plan. Ik vroeg me alleen 
af hoe je binnen een mbo-gemeenschap een 
vorm van gezamenlijkheid kunt vinden als daar 
groepen tegenover elkaar staan. De uitdagingen 
binnen het middelbaar beroepsonderwijs zijn 
anno 2016 immens. De herstructurering van 
de begeleide onderwijstijd bijvoorbeeld, die in 
verschillende roc’s tot een verzwaring van de 
werkzaamheden heeft geleid. De invoering van 
passend onderwijs (lees mijn column verderop in 
dit blad). De invoering van de wet macrodoelma-
tigheid, waardoor in bepaalde regio’s mbo’s hun 
opleidingen (en dus leerlingen en arbeidsplaat-
sen) dreigen te verliezen. En zo nog een paar. 
Deze megaproblemen kunnen we als docenten 
alléén niet oplossen. Daar hebben we iedereen 
voor nodig: elkaar, maar ook onze leidinggeven-
den, onze ondersteuners en iedereen die zich 
verbonden voelt met ons onderwijsbedrijf.     
Graag kom ik 1 april naar de MBO Jaardag 

(mits ik toestemming krijg van 
mijn manager natuurlijk) om te 
horen hoe de heer Schuttenbelt 
dit ideaal wil verwezenlijken en 
ons allen trots op ons mbo wil 
maken. Wellicht kan ik hem en 
anderen dan in een goed gesprek 
nog eens uitleggen hoe sympathiek 
en zelfs noodzakelijk ik het project 
Trots op ons mbo vind, maar dat 
de gramschap op de werkvloer 
tegenover het management, die ik 
hier en daar meen te bespeuren 
in het onderzoek, daarbij volstrekt 
contraproductief is.

Ruud Staverman, Lelystad

Het valt niet meer te ontkennen. Voor het ka-
binet bestaan er twee soorten burgers: wer-
kenden en mensen die hebben gewerkt. Bij die 
laatsten gaat het om AOW’ers met aanvullend 
pensioen. Over de eerste groep is de politiek 
met zorg vervuld als het gaat om zaken als 
koopkracht. Zo mogen werkenden dit jaar pro-
fiteren van een lastenverlichting van € 5 mil-
jard. De koopkracht van de tweede groep is bij 
politici geen issue. Toch vreemd, want bejaar-
den dragen door het kabinetsbeleid vanaf het 
begin van de crisis de zwaarste lasten. AOW’ers 
met aanvullend pensioen zijn vogelvrij. Op 
hun portemonnee mag naar believen worden 
geschoten. Een verhoging van de AOW wordt 
direct tenietgedaan door hogere belasting op 
het pensioen. En bij de € 5 miljard lastenver-
lichting staan ze met lege handen. Nog sterker, 

velen leveren ook nu extra in door belastingen 
en premies. De stelling van het kabinet dat in 
2016 het koopkrachtverlies voor gepensioneer-
den voorbij is, is een pertinente leugen. Er leeft 
bij politici het misverstand dat alle bejaarden 
gefortuneerd zijn en wel wat kunnen inleve-
ren. Natuurlijk zijn er gepensioneerden die de 
extra lasten met gemak kunnen dragen. Maar 
dat geldt evenzeer voor veel (twee)verdieners 
bij de nog werkenden. Zij worden gespaard en 
nu in de watten gelegd. Conclusie: de politiek 
sanctioneert het meten met twee maten tussen 
de generaties. Men maakt zich schuldig aan 
discriminatie (op grond van leeftijd). En dat is 
strijdig met de grondwet. Het wordt tijd voor 
een andere visie.

Jaap Berghuis, Eelde

Discriminatie

Trots op mbo (2)
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Montessorischool Steigerland op 
IJburg in Amsterdam had twee 
weken terug de Nederlandse pri-
meur: 3D-schoolfoto’s. Foto? Nee, in 
een scanruimte maakten tientallen 
computergestuurde camera’s van 
iedere leerling een driedimensionaal 
model van tien centimeter hoog. 

Schoolfoto? 
Nee, 3-D model 

Foto: Matts van Soolingen
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Berlijn wil leraren werven in Nederland

‘Het is een opmerkelijk verzoek van de NS. Niet 
alleen studenten, maar ook docenten hebben te 
maken met de consequenties van dit idee.’ Dat zegt 
pabodocent en voorzitter van het sectorgroeps-
bestuur Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs Tiny 
Hekkenberg over het voorstel van NS-topman Roger 
Van Boxtel om collegetijden van hogescholen en 
universiteiten aan te passen, om zo minder studen-
ten in de spits te krijgen. ‘Deze vraag is namelijk 
veel complexer dan hij lijkt. Zo hebben wij ’s avonds 
al deeltijdstudenten die beginnen als de reguliere 
studenten weg zijn. Dit lijkt elkaar nu te gaan bijten. 
Daarbij kun je van docenten niet vragen dat ze van 
7 tot 23 uur beschikbaar zijn om les te geven.’ De 
plannen van Van Boxtel komen voort uit het advies 
van de Taskforce Beter Benutten Onderwijs en 
Openbaar Vervoer. Daarbij zitten NS-treinen sinds 
het begin van dit jaar bomvol door gebrek aan mate-

rieel. Studenten reageren boos op het voorstel, want 
nu de basisbeurs is afgeschaft hebben velen van hen 
’s avonds een bijbaantje. Toch is Hekkenberg ook 
blij dat de discussie door de NS is aangezwengeld. 
‘Het is nuttig om te kijken wat bijvoorbeeld latere 
lesuren wél zouden kunnen opleveren. Zo zijn er 
studenten die ’s ochtends lastig kunnen leren en 
die dit op een later tijdstip beter kunnen. Zij zouden 
wel gebaat kunnen zijn met andere lesuren.’ In 
geval van aanpassing moeten er wel beschermende 
maatregelen komen in de cao, zegt ze. ‘Zodat 
bijvoorbeeld docenten die al jaren in het onderwijs 
werken niet ineens veel meer avonden erbij krijgen.’ 
Als tegenargument voor het idee noemt Hekkenberg 
nog de studenten die stage lopen. ‘Dit zijn er een 
hoop in het hoger onderwijs en zij reizen sowieso in 
de spits om op hun stageplek te komen. Dat los je 
niet op met andere lesuren.’ AvdG

Berlijn kampt met een tekort aan basisschoolle-
raren en overweegt die nu uit het buitenland te 
halen. De Duitse hoofdstad mikt onder meer op 
Nederlanders uit de grensregio, die vaak goed 
Duits spreken. De Berliner Zeitung schrijft dat de 
stad ook leraren wil aantrekken uit Oostenrijk. In 

Zwitserland wordt niet geworven; daar liggen de 
salarissen te hoog, zegt de Berlijnse deelstaat-
regering. Het lerarentekort wordt veroorzaakt 
doordat er veel onderwijzers met pensioen gaan. 
Ook stijgt het aantal leerlingen, onder meer door 
de komst van vluchtelingenkinderen.

Docenten en studenten in de knel 
door plannen NS

nieuws

Foto: R
oy D

el Vecchio

Studenten protesteren tegen de plannen van NS-topman Van Boxtel.
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Sommige scholen proberen leerlingen uit te sluiten 
van het examen, omdat de school niet verwacht dat 
ze zullen slagen, zo meldt de Onderwijsinspectie. Met 
de leerlingen probeert de school soms een ‘contract’ 
te sluiten, waarin staat dat de leerling zich terugtrekt 
voor het examen als een vooraf bepaald streefcijfer 
niet is gehaald. In De Monitor, het onderzoekspro-
gramma van KRO/NCRV, reageert staatssecretaris 
Sander Dekker (Onderwijs) verbolgen. ‘Een heel slecht 
verhaal. Dit mag gewoon niet.’ Het Rotterdamse Cos-
micus College legde enkele leerlingen vorig schooljaar 
zo’n contract voor. Marcel van der Knaap, bestuurlijk 
verantwoordelijk voor onder andere het Cosmicus 
College, heeft de contracten ongedaan gemaakt toen 
hij ervan hoorde, hoewel hij de gedachte erachter 

wel begrijpt. Volgens de Inspectie heeft het geschuif 
geen zin. Er wordt een totaaloordeel gegeven over hoe 
succesvol leerlingen de gehele bovenbouw hebben 
doorlopen. Een leerling laten zitten of uitsluiten van 
het examen om zo het slagingspercentage kunstmatig 
hoger te krijgen, levert dan ook geen hogere beoorde-
ling op. Het eindexamen telt voor de helft mee in het 
eindcijfer, dus een onvoldoende is vaak nog te compen-
seren. Dekker: ‘Ik zou zeggen: laten we dat nou eens 
even afwachten. Misschien dat het een leerling is die 
het met heel hard werken wel haalt. En dan moeten we 
hem die kans niet onthouden.’ Drie leerlingen van het 
Cosmicus College die een contract hadden getekend, 
mochten na ingrijpen van de Inspectie alsnog meedoen 
aan het examen. Ze zijn alle drie geslaagd. HB

Fries protest tegen gevolgen WWZ
‘De gemiddelde vervanging kunnen we aardig rond 
krijgen, maar piekmomenten zoals een griepepidemie 
stellen ons voor grote problemen’, stelt Jan Sijtsema, 
bestuurslid van Coöperatie Christelijk Basisonderwijs 
in Friesland. ‘Na drie keer invallen moeten we iemand 
in dienst nemen door de ketenbepaling in de Wet Werk 
en Zekerheid.’ Daarom voeren de Friese scholen actie: 
er worden groepen naar huis gestuurd en samenge-
voegd om maar geen invaller te hoeven inhuren. Exact 
een jaar geleden zei Sijtsema in Schooljournaal nog 
dat het bestuur ging samenwerken met drie andere 
verenigingen om de mogelijke negatieve gevolgen 
te tackelen. ‘Dat doen we inmiddels: ik heb drie 
mensen in dienst om vervangingen te doen. Die zijn 
eigenlijk altijd wel aan het werk. Maar in tijden van 
een griepepidemie heb ik er geen drie maar vijftien 
nodig! En die twaalf moet ik na drie keer invallen in 

vaste dienst nemen.’ Een provinciale vervangingspool 
heeft in Friesland – met de grote afstanden – weinig 
meerwaarde en kost veel geld, blijkt uit onderzoek. 
Sijtsema: ‘We willen dat elk bestuur een eigen vervan-
gingspool heeft op basis van het percentage ziektever-
zuim van die stichting. Die leerkrachten krijgen een 
vast contract. De andere invallers zouden gedurende 
twee jaar moeten mogen vervangen zonder dat daar 
verplichtingen uitkomen.’ CNV Onderwijsvoorzitter 
Helen Adriani reageert: ‘De Friese schoolbesturen 
moeten snel aan de slag om invalpools in te richten op 
bovenbestuurlijk niveau. Het is niet nodig dat klassen 
naar huis worden gestuurd als je invallers een vast 
contract aanbiedt.’ Daarnaast zoekt de bond oplos-
singen via de cao en voor incidentele vervanging zoals 
bij een griepepidemie. CNV Onderwijs gaat in gesprek 
met het Friese schoolbestuur. CdG

journaal

• Stel je even voor. Je hebt een klas met leerlingen. Die 
geef je les, dag in dag uit. Daar bouw je een band mee 
op. Daar lach je mee. Daar huil je mee. Die zie je vooruit 
gaan, groeien, opbloeien. En dan, op een ochtend, zijn 
er opeens vier van de vijftien kinderen niet meer.
• Op transfer heet dat op scholen in Ter Apel en 
Heumensoord, waar Schooljournaal op reportage was. 
Transfer. Ik denk dan aan een vliegvakantie. Of een 

voetbaltransfer van miljoenen euro’s. Hoe misplaatst!
• Op scholen voor vluchtelingenkinderen is het 
aan de orde van de dag. En dan maar werken aan 
groepsbinding, veilige hechting en het leren van de 
Nederlandse taal. Petje af voor alle mensen die op die 
scholen werken!
 
Ciska de Graaff

STAATSSECRETARIS BOOS OVER GESCHUIF MET 
‘SLECHTE’ EINDEXAMENKANDIDATEN



Sinds het vertrek van Joany Krijt ben ik interim-voor-
zitter van CNV Onderwijs. Het voelt als thuiskomen 
na een boeiend en avontuurlijk fusietraject. Een paar 
weken geleden was ik op bezoek bij Mytylschool De 
Trappenberg in Huizen. Als er ergens sprake is van 
passend onderwijs dan is het op deze school. 
Naast de mytylafdeling is er ook een leerstroom met 
diplomagestuurd onderwijs en wordt er gewerkt 
naar een streefniveau dat daarbij past. Zittenblijven 
en hertoetsing komen niet voor en met behulp van 
zowel boeken als digitale leermiddelen kunnen leer-
lingen op hun eigen niveau en in hun eigen tempo 
leren en worden ze gestimuleerd om zelfredzaam 
te zijn. Er wordt gewerkt in kleine groepen en elke 
groep heeft zijn eigen begeleider. Met die bege-
leider wordt eerst een jaarplanning en vervolgens 
een weekplanning gemaakt. Zo kan voor elk vak 
een ander tempo gevolgd worden. Een toets geeft 
aan hoe ver je met de stof bent en waar nog extra 
aandacht nodig is. Waar mogelijk helpen leerlingen 
elkaar. 
Het is heel mooi om te zien hoe prettig het leerk-
limaat is als de ontwikkeling van kinderen leidend 
is en niet de toetsen of cijfers. Dat geeft ruimte en 
zingeving voor zowel leraar als leerling. Hoewel 
ik mij realiseer dat iedere school anders is, kan 
de visie op het onderwijs van De Trappenberg een 
voorbeeld voor andere scholen zijn. Laten we elkaar 
op de hoogte brengen van mooie voorbeelden en 
in gesprek gaan hoe we zelf ons onderwijs willen 
inrichten. 

Voorbeeld

de voorzitter

Helen Adriani
Voorzitter CNV 
Onderwijs a.i.   

CNV Onderwijs, AOb, FNV Overheid, UNIENFTO en de 
Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord 
bereikt over een nieuwe, vooruitstrevende cao in het 
hbo. De duurzame inzetbaarheid van medewerkers in 
het hbo wordt verder versterkt door de aandacht voor 
mobiliteit ‘van werk naar werk’ en werknemers krij-
gen een structurele loonsverhoging van 3,65 procent 
per 1 april. Daarnaast wordt er in april eenmalig 
€ 250,- uitgekeerd en in november eenmalig € 500,-.
De nieuwe cao kent een looptijd van 12 maanden, 
gaat in op 1 april en loopt tot 1 april 2017. In de 
nieuwe cao zijn ook procesafspraken gemaakt over 
modernisering van de bovenwettelijke regeling 
bij werkloosheid. Hoewel het proces langer heeft 
geduurd dan vooraf gehoopt, sluit het hbo als eerste 
onderwijssector in 2016 een cao af gericht op de toe-
komst. De afgelopen jaren zijn al grote stappen gezet 
in de modernisering van de arbeidsverhoudingen met 
vernieuwende afspraken over professionalisering en 
duurzame inzetbaarheid van werknemers. De nieuwe 
cao geldt als een volgende fase in deze modernise-
ringsagenda. 
Hbo-leden van CNV Onderwijs hebben een e-mail 
ontvangen met stemmogelijkheid over het princi-
peakkoord. Is het e-mailadres nog niet bij de lede-
nadministratie bekend? Geef dit dan zo snel mogelijk 
door via ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl.

Examentrainers en geluidsdichte studieruimtes: de 
Telegraaf meldt zaterdag dat scholieren in Amster-
dam-Oost de komende tijd gebruik kunnen maken van 
bijzondere tegemoetkomingen van Rijkswaterstaat 
(RWS). Er gaan namelijk 10.000 heipalen de grond 
in voor de ondertunneling van de A 9 (Gaasperdam-
merweg) en dat zorgt voor nogal wat geluidsoverlast. 
Bewoners zouden hun zorgen hebben geuit over het 
effect van de herrie op scholieren die zich voorbereiden 
op het eindexamen. ‘Natuurlijk pakken we dit op en we 
stellen een team voor examentraining en huiswerkbe-
geleiding samen. Ook zorgen we ervoor dat scholieren 
elders op een stille plek kunnen studeren’, aldus 
Lammert Postma van RWS tegen de krant.

Principeakkoord over 
nieuwe cao hbo

Rijkswaterstaat com-
penseert geluidsover-
last met bijlessen
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De Vergeet-mij-nietjes-muur voor leerlingen die op transfer zijn gegaan 
‘Dag Mohammed, we gaan je missen! Klas Giraf’ – is aangrijpend. Kinderen 
komen en gaan, vaak naar de zoveelste opvangplek, soms retour naar 
het land van herkomst. In de tussentijd krijgen ze een warm welkom, 
veilige plek én onderwijs. Een reportage op de Interschool in Ter Apel, die 
kan bogen op een ervaring van ongeveer twintig jaar, en de fris gestarte 
Heumensoordschool in Nijmegen, waar leden van CNV Onderwijs vorige 
week inspiratie opdeden.

geen hulpverlener’ 

primair/voortgezet onderwijs

'Je bent docent,
Onderwijs aan vluchtelingenkinderen: ‘Dit is zulk mooi werk!’ 

Leraren op de Inter-
school in Ter Apel leren 
kinderen gedragsregels 
aan: ‘Zeg stop!’



Op de ochtend dat Schooljournaal Ter Apel 
bezoekt, komt kinderombudsman Marc 
Dullaert met het rapport Wachten op je 
toekomst over kinderen in de Nederlandse 

noodopvang. Hij stelt dat deze kinderen een verloren 
generatie dreigen te worden. Oorzaken: de vele ver-
plichte verhuizingen, de ondermaatse leefomstan-
digheden, de onderbrekingen in het onderwijs en de 
slechte overdracht tussen scholen. Op de Interschool 
in Ter Apel, hét begin- en eindstation van vluchtelin-
gen, wordt de zorg gedeeld. Jan Boonstra, leerkracht en 
ict-coördinator, werkt al twintig jaar met de doelgroep. 
‘Ja, door de vele wisselingen van verblijfplaats en 
school wordt de ontwikkeling steeds onderbroken. Dat 
is niet goed voor een kind. Ik maak kinderen mee in 
groep 4 die al acht scholen van binnen hebben gezien. 
Niet alle scholen werken hetzelfde en dragen goed 
over. Bij elke verhuizing lopen ze hiaten op. En kunnen 
ze verder getraumatiseerd raken en hechtingsproble-
men ontwikkelen. Want waarom zou je je nog hechten 
aan iemand, als je toch steeds weer weg moet?’ 

OPEENS WEG
De Interschool staat op het terrein van het vernieuwde 
AZC in Ter Apel, in het uiterste Zuidoosten van de 
provincie Groningen, vlakbij de grens. Elke vluchteling 
die Nederland binnenkomt, doet dat via Ter Apel. Daar 
worden in ongeveer zes weken alle formaliteiten gere-
geld en dan reizen de asielzoekers door naar een ander 
opvangcentrum. In die zes weken kunnen de kinderen 
naar de Interschool. Gedragskundige en leerkracht 
Ellen Bron, voor een bord met vergeet-mij-nietjes met 
foto’s in de hal: ‘Als we op tijd weten dat een kind op 
transfer gaat, kunnen we nog afscheid nemen en een 
foto en afscheidsboodschap ophangen. Maar soms is 
een kind opeens weg.’ Directeur Anita Klompsma vult 
aan: ‘De in- en uitstroom is enorm. Vorige week had-
den we bijvoorbeeld 78 leerlingen en deze maandag 
nog maar 30. Vorig jaar zijn er 436 leerlingen in- en 
uitgestroomd. We hanteren twee inschrijfmomenten 
per week, anders worden we gek. Ik werk met een vaste 
formatie en een flexibele schil er om heen. Als ik niet 
zo veel kinderen heb, doen de leraren andere dingen of 
vervangen ze op andere scholen.’

BELLENBLAZEN
In de aula van de school zijn een paar leraren bezig de 
leerlingen simpele gedragsregels aan te leren, zoals 
Zeg stop, ik loop weg, ik vraag een volwassene om 
hulp. Bron legt uit: ‘We beginnen bij het welbevinden 
van de leerling, want als een kind zich niet goed 
of veilig voelt, komt het niet tot leren. Scholen die 
beginnen met cognitieve taken, kweken gefrustreerde 

leerlingen en gedragsproblemen. Wij kiezen elke week 
een held van de week, die uitblinkt in een van de drie 
regels: stop zeggen, weglopen of om hulp vragen. 
Door de continue in- en uitstroom is er doorlopend 
sprake van groepsvorming, haantjesgedrag, potentiële 
spanningen. Daarom hameren we op positief gedrag: 
we spreken niet het kind aan dat door de gangen rent, 
maar juist de kinderen die rustig lopen. Zij krijgen een 
compliment. Verder werken we elke dag met energi-
zers, leuke dingen die het hoofd van de kinderen even 
resetten. Even bellenblazen of een spelletje verstopper-
tje doen, dat helpt.’

BESCHOTEN
De school heeft een speltherapeut in dienst, die domi-
cilie houdt in een speellokaal. Eén hoek is in militair 
groen ingericht, compleet met oorlogsattributen. Bron: 
‘Daar spelen kinderen echt mee ja. Het helpt hen om 10



dingen te verwerken en het geeft ons informatie over 
wat ze meegemaakt hebben.’ Vlakbij de deur hangt een 
boksbal. ‘Ook veel in gebruik. Een jongetje dat mee 
heeft gemaakt dat zijn school beschoten werd door IS, 
loopt hier vaak aan het begin van de schooldag even 
binnen om zijn woede van zich af te boksen. Daarna 
kan hij zich openstellen om iets te leren.’ Ze vertelt 
dat met de nieuwbouw van de school het gebouw een 
kwartslag gedraaid is, zodat het schoolplein geen zicht 
meer biedt op het AZC. ‘Voor veel kinderen is het toch 
geen prettige plek: er gebeuren niet altijd leuke dingen 
en soms is het zelfs het eindpunt van hun verblijf in 
Nederland.’

PADDENSTOELEN
Interschool biedt onderwijs in drie arrangementen 
aan: regulier onderwijs (vooral voor kinderen die in 
de beveiligde opvang zitten en dus terug moeten naar 

het land van herkomst), eerste opvangonderwijs en 
taalonderwijs. Leraar Boonstra blikt terug: ‘In de tijd 
dat het AZC een vertrekcentrum was, mochten we niks 
doen dat met Nederland te maken had: geen Neder-
lands geven, geen Sinterklaas vieren. Echt vreselijk! We 
mochten de kinderen wel leren waar ze in het bos eet-
bare paddenstoelen konden vinden. Natuurlijk hielden 
we ons niet aan die richtlijnen.’ Het viel Boonstra zwaar 
om steeds kinderen te zien vertrekken, die hij soms 
wel een jaar in zijn klas had gehad. Tijdelijk keerde hij 
terug naar het regulier onderwijs. Maar na een jaar was 
hij terug. ‘Ja, het is zulk mooi werk! Ik heb nog steeds 
contact met ex-leerlingen die weer terug zijn in het 
land van herkomst. Dan zoeken ze me op via Facebook 
en vertellen ze dat ze zich nog steeds de pannenkoeken 
herinneren die ik met ze bakte.’ Hij is gespecialiseerd in 
werken met de groep die teruggaat. ‘Het is wel heftig, 
maar ik vind het mooi werk om hiaten in hun ontwik- 11111111

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Jan Anninga en Bert Beelen

Rekenles bij meester 
André de Blauwe op de 
Heumensoordschool.



keling op te sporen en daar nog iets aan te doen. En ze 
vooral geestelijk op de rails zetten.’ 

VINGERVERVEN
Gebarentaal is op de Interschool niet ongebruikelijk. 
Kinderen verstaan en spreken als ze op school komen 
geen Nederlands, maar naar de ogen of oren wijzen 
wordt wereldwijd begrepen als ‘kijken’ of ‘luisteren’. 
Bij juf Janiek Luttjeboer zitten drie leerlingen aan 
tafel memory te spelen met woorden die over het 
lichaam gaan. Na twee dagen onderwijs kennen ze 
al woordjes als hoofd, buik, ogen, nek, billen, haren 
en handdoek. Luttjeboer: ‘Dat is omdat we het in een 
thema aanbieden, lichaam in dit geval. En we hebben 
enorm veel contactmomenten tussen kind en juf. Dan 
gaat het snel hoor! Maar dat meisje daar heeft enorm 
veel meegemaakt in het land van herkomst en daarna. 
Het kan bij haar gebeuren dat ze de ene dag tot twintig 
kan tellen in het Nederlands en de volgende dag alles 
vergeten is. Dan is ze gewoon geblokkeerd. Dat zie je 

wel bij meer kinderen.’ Luttjeboer keert zich weer naar 
haar leerlingen en zegt, wijzend op haar ogen en oren 
en opruimgebaren makend: ‘Stop allemaal met waar je 
mee bezig bent, kijk en luister even naar mij. Nu gaan 
we met z’n allen opruimen. Goedzo!’ Boonstra later: 
‘Het gaat hier vooral om schoolgewenning: leren hoe 
je moet knippen, dat we van links naar rechts schrijven 
en lezen, dat verven met de vingers echt kan en mag.’

VERGETEN KLASJES
De roep om kleinschalige opvang van vluchtelingen 
zwelt aan in Nederland. Directeur Klompsma is daar 
niet meteen een voorstander van. ‘Juist op grootscha-
lige locaties kun je expertise opbouwen, met elkaar 
sparren en kennis delen. Nu worden er op allerlei 
plekken schooltjes uit de grond gestampt, omdat ze 
dan tenminste onderwijs kunnen krijgen. Maar daar 
gaat het niet om. Het gaat er om dat ze goed onderwijs 
krijgen. Hier in het noorden hebben we een Netwerk 
Nieuwkomers in Noord, waar we delen met iedereen 
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‘Chi chi wa, chic hi wa, 
chic hi wawawa!’ 



die iets met onderwijs aan asielzoekerskinderen doet. 
Dat werkt heel goed. Ook delen we onze kennis met 
nieuwe scholen, zoals de Heumensoordschool in 
Nijmegen. Dat expertise overdragen gebeurt gelukkig 
steeds meer, mede georganiseerd door de organisatie 
LOWAN. We horen wel eens van leerkrachten in 
opvangklasjes in reguliere scholen, dat ze niet kunnen 
sparren met hun collega’s en zich vergeten voelen. Dat 
pleit echt voor het bundelen van expertise in grotere 
centra en scholen. Dan voelen kinderen zich ook niet 
“de enige”.’ 

LOSLATEN
Collega Bron hamert op deskundigheidsbevordering 
van leraren. ‘Ik vind het heel belangrijk dat leraren op 
deze scholen zich inlezen in de problematiek van deze 
kinderen, dingen leren over traumaverwerking. Het is 
ook belangrijk dat we leren loslaten. We hebben geen 
invloed op het systeem of op de kwaliteit van de huis-
vesting: we hebben alleen invloed op het onderwijs.’ 
Klompsma haakt in: ‘Ik heb wel eens staan huilen bij 
een afscheid van een leerling, maar niet vaak. Dat was 
bij een ernstig getraumatiseerd jongetje uit Syrië. Ik 
was zo ver met ‘m dat hij bijna open ging bloeien, en 
toen moest hij naar een ander centrum en dus naar 
een andere school. Dan wil je met heel je hart dat hij 
nog even kan blijven.’ Bron weer: ‘Op de meeste plek-
ken worden kinderen heel liefdevol opgevangen, maar 
toch ben ik bang dat ze niet krijgen wat ze nodig heb-
ben, omdat mensen simpelweg de kennis niet hebben. 
Deze kinderen moeten gereset worden van hun trau-
ma’s, anders komen ze niet tot leren en dan kweken we 
misschien inderdaad een verloren generatie.’

CHI CHI WA
‘Op je plaats, op je plaats, strek je armen, strek je ar-
men, vuisten maken, vuisten maken, duimen omhoog, 
duimen omhoog, chi chi wa, chi chi wa, chi chi wawa-
wa, chi chi wa, chi chi wa, chi chi wawawa!’ Zo’n twaalf 
kinderen tussen een jaar of 5 en 9 jaar leven zich uit in 
het speellokaal. Plaats van handeling: de Heumens-
oordschool in Nijmegen. In groep 4/5/6 van meester 
André de Blauwe hebben ze deze middag eerst een 
rekenlesje gedaan. Daarna gaan ze in een keurige rij 
over de gekleurde lijnen in de gangen naar het speel-
lokaal. Uitleven en plezier maken, is het devies. Met de 
handen op de rug staan de kinderen in een kring. Een 
van hen staat in het midden en gooit een bal naar een 
van de anderen. Als het bij een schijnbeweging blijft en 
het kind toch de handen in een reflex beweegt, is het 
af en moet het gaan zitten. De leerlingen zijn fanatiek, 
willen winnen. ‘Uh uh, in het Nederlands!’ waarschuwt 

de meester als een jongetje in zijn eigen taal iets zegt. 
Bij een ander spelletje moeten kinderen heel stilletjes 
achter een klasgenootje gaan zitten, waarna dat kind 
moet raden hoeveel er zitten. In goed Nederlands 
tellen kinderen van 1 tot 10. ‘Me! Me!’ roept een meisje 
bij de volgende ronde. ‘Nee, ik! Ik!’ corrigeert meester 
André.

DIKKE KNUFFEL
In Heumensoord wonen zo’n 3.000 vluchtelingen bij 
elkaar. Sinds 11 januari gaan de kinderen tussen 5 
en 18 jaar naar school. In amper drie maanden werd 
daar een onderwijsvoorziening gecreëerd voor 550 
leerlingen. CNV Onderwijs organiseerde op 29 februari 
een bijeenkomst voor leden en niet-leden om eens te 
horen hoe dit proces verliep. Dik honderd aanwezigen, 
deels met eigen plannen voor de oprichting van een 
school voor vluchtelingen, luisteren naar het verhaal 
en laten zich inspireren. ‘Het was best even schrikken’, 
vertelt Loes Emons, programmamanager onderwijs 
van de gemeente Nijmegen, ‘toen we de mededeling 
kregen dat er een noodopvang zou komen voor 3.000 
vluchtelingen. Hebben ze leerplicht? Onderwijsrecht? 
Wie gaat dat betalen? Ja, ze hebben recht op onderwijs 
en vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig.’ 
Het balletje ging rollen. Op 20 oktober was het eerste 
gesprek tussen gemeenten, Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) en schoolbesturen. Toine Janssen 
van schoolbestuur Conexus: ‘We wisten echt níks! Hoe-
veel leerlingen, welke bekostiging, welke locatie. Wel 
hadden we al snel één uitgangspunt: we willen deze 
kinderen, die vaak onthecht zijn, veiligheid bieden en 
bij elkaar in één gebouw onderwijs geven. Broertjes en 
zusjes bij elkaar dus. Laatst stonden de 5-jarigen in een 
rij opgesteld om naar buiten te gaan. De leerlingen van 
het voortgezet onderwijs stonden op het punt om naar 
boven te gaan. De rijen lopen langs elkaar heen en 
opeens stapt een meisje uit de rij om haar kleine zusje 
een dikke knuffel te geven. En daar doen we het voor!’

TELDATA
Yolande Ulenaers, bestuurder van Scholengroep Rijk 
van Nijmegen, vertelt dat over de financiering snel 
duidelijkheid kwam: ‘We zouden bekostiging krijgen 
voor alle leerlingen en we zouden kunnen werken met 
meerdere teldata.’ Voor leerlingen in het basisonder-
wijs kwam 9.000 euro per leerling per jaar, voor leer-
lingen in het voortgezet onderwijs 11.000 per leerling 
per jaar. Deze bedragen zijn vergelijkbaar met die in 
het speciaal basisonderwijs, zodat groepen met tussen 
de 13 en 15 leerlingen gemaakt kunnen worden. Colle-
ga-schoolbestuurder Janssen vertelt dat de personele 13131313



gevolgen wel ongewis zijn. Ze werken met tijdelijke 
contracten, waarop de aangescherpte ketenbepaling 
van kracht is. Met het ministerie van OCW is afge-
sproken dat de schoolbesturen niet opdraaien voor de 
kosten van wachtgelden, mocht de school binnenkort 
ophouden te bestaan. Overigens heeft staatssecreta-
ris Dekker de wens uitgesproken dat de school blijft 
bestaan en een regiofunctie krijgt, als de noodopvang 
op 1 juni ontruimd moet zijn in verband met de komst 
van de Vierdaagse-militairen.

GROEPSBINDING
‘Het heeft ook voordelen als je met weinig mensen 
je onderwijs kunt inrichten’, vertelt Harrie Clemens, 
directeur van de basisonderwijsafdeling, met een lach. 
‘Geen ouders of MR die ons tegenspraken. We heb-
ben ons laten adviseren en scholen door de ervaren 
collega’s van de Interschool in Ter Apel, en van hen 
opgestoken dat groepsbinding prioriteit heeft. We had-
den namen en geboortedata van kinderen – opvallend 
hoeveel er op 1 januari geboren zijn – en dat aantal 
hebben we gedeeld door 15 en zo veel mogelijk hetero-
geen over de groepen verdeeld. In het begin was het 
voor kinderen moeilijk te vatten dat de juf of meester 
aardig is, er is om je te helpen en autoriteit heeft. Vaak 
hebben ze volwassenen als heel anders ervaren. Ze 
zijn ook niet gewend spelenderwijs te leren, wat hier 
natuurlijk heel gebruikelijk is. “No play, learn”, zeggen 
ze dan, wijzend op een boek. Ook met een opdracht 
als “Maak een mooie tekening” kunnen ze niet uit de 

voeten, ze hebben een instructie nodig als “Teken een 
neushoorn”.’
Ook in het voortgezet onderwijs ging het proces vlot, 
vertelt schoolleider Nettie Udo. ‘Ik heb 35 mensen aan-
genomen en vooral geselecteerd op ervaring met deze 
doelgroep. Verder heb ik een fulltime orthopedagoog 
in dienst, klassenassistenten, conciërges en iemand 
voor de administratie. Wij hebben groepen gemaakt op 
basis van de tijd die ze al onderwijs hebben gehad.’ 

TROTS
‘Ik ben zo trots op mijn leerlingen! Trots hoe veel ze 
leren, trots dat ze zo vaak komen, dat ze huiswerk 
maken. Er wordt slecht geslapen in het kamp en toch 
zijn ze present’, zegt Udo. Clemens leidt later CNV 
Onderwijsmensen rond en vertelt: ‘We hebben hier 
en daar slaapplekken in de school, want soms trekken 
de leerlingen het echt niet meer door slaapgebrek in 
het kamp. Vorige week ging er een jongen totaal door 
het lint. Dat was vooral voor de leerling vervelend, 
maar ook voor de leerkracht. Dan creëren we een extra 
koffiemoment, naast het dagelijkse moment voordat 
de kinderen op school komen. We delen veel, leuke en 
minder leuke dingen. En dat is nodig.’ Collega-school-
leider Udo zegt: ‘Ik had als case bij de sollicitatie-
gesprekken: een jongetje wil in de klas zijn jas niet 
uittrekken, want hij heeft er alleen maar een T-shirtje 
onder aan. Wat doe je? Geef je het kind de volgende 
dag een trui? Dan ben je niet geschikt voor dit werk. Je 
bent docent, geen hulpverlener.’ 14

De Vergeet-mij-nietjes-
muur voor leerlingen die op 

transfer zijn gegaan op de 
Interschool in Ter Apel.



Wilt u zich verder specialiseren in het onderwijs of heeft u de 
ambitie om een eerstegraads bevoegdheid te halen? 
De ‘Lerarenbeurs voor scholing’ maakt het mogelijk om met 
een flinke vergoeding een erkende hbo-bachelor- of 
masteropleiding te volgen.

WERK COMBINEREN MET STUDIE?

MAAK WERK VAN UW CARRIÈRE

De HU heeft een groot aanbod deeltijd bacheloropleidingen en 

masters. De opleidingen sluiten direct aan op de beroepspraktijk 

en worden veelal aangeboden in een vorm van blended learning. 

Zo kunt u uw studie goed met uw werk combineren.

Ga voor meer informatie over de lerarenbeurs en ons 

opleidingsaanbod naar www.hu.nl/lerarenbeurs

Open Universiteit
www.ou.nl

6516136

Universitaire master 
Onderwijswetenschappen 

De wo-masteropleiding Onderwijswetenschappen kijkt naar onderwijs vanuit een onderzoeks-  
en ontwerpperspectief. Maak kennis met de recente ontwikkelingen en leer hoe u deze in een onderzoek 
of ontwerp gebruikt. De opleiding sluit nauw aan bij de praktijk, zodat de student en werkomgeving 
het maximale uit de opleiding halen.

Meer weten? Vraag de masterbrochure Onderwijswetenschappen aan via www.ou.nl/brochures en
ga voor nadere informatie naar www.ou.nl/lerarenbeurs.
 

Maak gebruik van de lerarenbeurs!
• Studeren in deeltijd, op afstand dichtbij
• Online activerend onderwijs
• Actuele inhoud
• Begeleid door een mentor



16 Het is pauze. Leerlingen van Kikidio hebben 
de grootste lol, rennen achter elkaar aan in 
het bos. Een speelplein is er niet, ze kunnen 
gewoon ravotten in de natuurlijke omgeving 

van de school. Het schoolgebouwtje van deze particuliere 
Montessorischool voor hoogbegaafde kinderen ligt in 
een bosrijke omgeving in het Noord-Brabantse Heeze. 
Vandaag zijn er behalve de slechts vier fulltime leerlingen 

School voor hoogbegaafde kinderen in zwaar weer

Leerkracht Peter de Gruijl laat zijn leerlingen een brug 
bouwen. Links met pet Toby, tweede van rechts Dion.

‘ Deze kinderen kunnen 
nergens anders terecht’

primair onderwijs

Duizenden kinderen in Nederland zitten noodgedwongen thuis, 
omdat er voor hen geen passend onderwijs beschikbaar is. 
Ook hoogbegaafde kinderen lopen op een reguliere school 
soms vast. Kikidio, een particuliere Montessorischool in Heeze, 
begeleidt superslimme kinderen met een ‘dubbel label’. Tot 2017 
krijgen deze leerlingen echter geen enkele overheidssubsidie. 
Ouders kunnen de hoge schoolkosten niet meer opbrengen. 
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nog zo’n twintig parttime plusleerlingen op school. De 
kinderen - de jongste is drie, de oudste dertien - komen 
niet alleen uit de directe omgeving, maar reizen soms wel 
een paar uur om hier één of meer dagdelen les te krijgen.

SUPER SLIM
Aan niets is te merken dat de leerlingen anders zouden 
zijn. Dat is voor een groot deel de verdienste van het 
onderwijs bij Kikidio, want er is wel degelijk iets aan de 
hand. Wat de kinderen gemeen hebben is dat ze super-
slim zijn, maar veelal ook nog kampen met aanvullende 
problemen als dyslexie, adhd, autisme of zelfs ernstige 
gedragsstoornissen. Daardoor redden ze het in het 
regulier onderwijs vaak niet, simpelweg door gebrek aan 
tijd en expertise. Kikidio heeft die expertise wel, evenals 
de ruimte voor bijna één op één begeleiding. Inge Slaats, 
mede-eigenaar van Kikidio en coördinator bovenbouw: 
‘We zijn ooit gestart met externe plusklassen voor “twice 
exceptionals”, de hoogbegaafden met extra problematiek. 
Zeven jaar geleden hebben we de fulltime school Kikidio 
gesticht en we zijn nu een officiële B3-school, nog steeds 
met externe plusleerlingen. We behandelen de reguliere 
stof die in de kerndoelen wordt genoemd, maar daarnaast 
staan veel extra vakken op het programma, zoals science 
en techniek, filosofie, schaken, Spaans, Chinees en Japans, 
en Engels op hoog niveau. We werken individueel of in 
heel kleine groepjes. Wij bedienen een doelgroep die ner-
gens anders terecht kan. Wat dat betreft zijn we uniek.’ 

TE DUUR
Helaas is het maar voor weinig ouders weggelegd om hun 
kind naar deze school te sturen. Voor een fulltime leerling 
moeten ze zo’n slordige elfduizend euro per jaar ophoes-
ten. Voor plusleerlingen die een paar dagdelen per week 
naar Kikidio komen, betalen ze honderden euro’s per 
maand. Slaats: ‘Ze krijgen geen overheidssubsidie, terwijl 
een reguliere basisschool per leerling zesduizend euro 
per jaar krijgt. Gelukkig gaat dat veranderen, maar wel pas 
vanaf het schooljaar 2017/2018. Dan mag dat bedrag ook 
flexibel worden ingezet en kunnen weer meer leerlingen 
gebruikmaken van kleinschalig onderwijs of individuele 
begeleiding.’ Voor Kikidio komt dat misschien te laat, en 
daarom zetten het team van Kikidio en de ouders alles 
op alles om de school te redden. Het goede nieuws is dat 
staatssecretaris Sander Dekker de toezegging heeft gedaan 
met Kikidio in gesprek te gaan over een tussenoplossing, 
na vragen van PvdA-kamerlid Loes Ypma. Daar is nu alle 
hoop op gevestigd. Slaats: ‘Tegelijkertijd zitten we zelf 
ook niet stil. We zoeken een goedkopere schoollocatie en 
ouders hebben een stichting in het leven geroepen om 
sponsoren te werven. Het zou zonde zijn als we moeten 
stoppen, we hebben zoveel expertise in huis en een 
gigantische collectie aan passend leermateriaal. We zijn 

daarnaast ook gespecialiseerd in extern advies en onder-
steuning, en het geven van lezingen en workshops over 
hoogbegaafdheid.’ 

TOT BLOEI
Dagelijks geniet Slaats ervan als ze ziet hoe ‘haar’ kinderen 
tot bloei komen, zich ontwikkelen tot zelfstandige en 
sociale mensen, nu ze op hun eigen niveau worden aan-
gesproken. ‘Deze leerlingen hebben veel te bieden, maar 
ze moeten er wel de kans voor krijgen. We hadden een 
hoogbegaafde jongen die suïcidaal was. Hij was agressief 
en had zoveel problemen dat zijn ouders niet meer wisten 
wat ze met hem aan moesten. De eerste week zat hij hier 
letterlijk alleen onder de tafel en wilde niet meedoen. Die 
ruimte krijgt zo’n leerling hier. Met de nodige humor en 
geduld is het gelukt hem weer op de rails te krijgen. Nu zit 
hij in het voortgezet onderwijs en dat gaat goed. Daar doen 
we het voor.’ 

UITDAGING
De leerlingen zelf zijn ook enthousiast. ‘Deze school is veel 
leuker dan een gewone school,’ zegt een van de acht leerlin-
gen die zijn aangeschoven in een van de kleine lokaaltjes, 
voor het vak Keuzewerktijd. Toby (10), die fulltime op Kiki-
dio zit: ‘Mijn oude school was saai en de stof te gemakkelijk. 
Hier heb ik meer uitdaging.’ Hij is hoogbegaafd, maar ook 
dyslectisch. Daardoor liep hij tegen allerlei problemen aan. 
‘Ik hoop dat de school niet hoeft te sluiten, want dan moet 
ik terug naar mijn oude school. Dat vind ik zwaar, omdat er 
veel kinderen in de klas zitten en dat is druk.’ 
Dion (10) is ook hoogbegaafd en komt hier anderhalve 
dag per week. Hij heeft het erg naar zijn zin. ‘De rest van 
de week zit ik op een gewone basisschool. Ik zit al in groep 
acht, want ik heb een klas overgeslagen.’ Op de reguliere 
 basisschool hebben deze leerlingen soms moeite met 
sociale contacten. Dion herkent dat wel, van een paar jaar 
geleden. ‘Nu gaat dat wel goed, en hier heb ik veel vrienden’, 
zegt hij. Zijn klasgenoten ervaren dat ook zo: ‘Ja, hier zijn we 
allemáál vrienden van elkaar.’ Ze gaan verder met een van 
hun favoriete kaartspelletjes, onder leiding van leerkracht 
Peter de Gruijl. ‘Zo’n spel is goed voor de sociale interactie, 
het nadenken en ontwikkelen van strategieën.’ De Gruijl 
geeft ook science, techniek, kookles en weerbaarheids-
trainingen. Op de vraag welke les de leerlingen het leukst 
vinden, wordt er geroepen: ‘science en techniek’ en ‘pro-
grammeren’. ‘Haha, dan mag ik wel eens loonsverhoging 
vragen,’ grapt De Gruijl. Hij is al zeven jaar werkzaam op de 
school en noemt zichzelf een idealist. ‘Dat zijn we eigenlijk 
allemaal trouwens, we werken voor een laag basisinkomen. 
Maar het is zo belangrijk wat we doen voor deze kinderen. 
Al komen ze maar een of twee keer in de week hier. Dan 
hebben ze iets om naar uit te kijken, waardoor ze zich op 
hun reguliere school ook staande kunnen houden.’ 

Tekst: Marian Vullers  Foto: Bert Jansenprimair onderwijs
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Helmy van Dooren

Gymles 
In de krant van vandaag wordt morgen alweer de vis verpakt, 
leerde ik jaren geleden al op de journalistenschool. Dit geeft 
maar weer eens aan dat nieuws maar zeer korte tijd interes-
sant is én blijft hangen. Als u dit stukje leest is daarom de 
volgende discussie mogelijk allang weer verstomd. Het gaat 
mij hier om het VVD-voorstel dat ook kinderen op de basis-
school gymles moeten gaan krijgen van een heuse vakdocent. 
Maar daarvoor is natuurlijk geen extra geld beschikbaar. 
Budgetneutraal dus.

Bij mij blijven dit soort gelanceerde plannen altijd nog lang 
hangen. Ik erger me sowieso mateloos aan alles wat er maar 
op het bordje van het onderwijs gegooid wordt. Is er een 
probleem in de samenleving? Hoor je over sexting, obesitas 
of  fundamentalisme? Er is altijd wel iemand die roept dat 
juist het onderwijs daar iets aan moet doen. En de hoe-
veelheid negatieve energie die dat weer op allerlei plekken 
oproept. Elk gerenommeerd instituut dat maar ergens aan 
het onderwijs gelinkt is, moet namelijk weer reageren op al 
die plannen. Liefst onderbouwd, hetgeen tot veel nutteloze 
tijdbesteding en papierwerk zorgt. Daarnaast wordt er ook al 

jaren geklaagd over het slechte reken- en spellingniveau 
van de hedendaagse jeugd. Dat gaat er natuurlijk zeker 
niet beter op worden als we alle extra plannetjes die wil-
lekeurige malloten verzinnen, ook nog moeten uitvoeren. 
Alle ideeën passen eenvoudigweg niet in de hoeveelheid 
lesuren.   
Maar even terug naar het idee van de gymles door een 
vakdocent. Ik begin natuurlijk – quasi tactvol – met te 
zeggen dat het idee op zich nobel is. Op een zinvolle 
manier bewegen is belangrijk. En natuurlijk geeft een 
sportleraar een betere gymles dan ik. Ik ben namelijk 
veel algemener opgeleid, terwijl een gymleraar juist alles 
van bewegen weet. Maar dat geldt ook voor het geven 
van Engels en wereldoriëntatie. Ook dat geeft een vak-
docent vast beter dan ik. Maar ook daar wordt doorgaans 
niet voor gekozen in het basisonderwijs. Zou het te duur 
worden?

De belangrijkste reden dat het gym-idee niet verplicht 
uitgevoerd kan worden is dat het weer eens niets extra’s mag 
kosten. Dus als scholen – binnen hetzelfde budget  – een 
gymleraar moeten aannemen, dan moet er een gewone 
leerkracht uit, hetgeen uiteraard leidt  tot grotere klassen. 
En een grotere klas, daar heb je alle lesuren last van en een 
niet-gediplomeerde gymleerkracht maar een paar uurtjes 
per week. Maar wat ik vooral wil aangeven: beste iedereen, 
denk de volgende keer twee keer na voordat je weer eens met 
een budgettair neutraal plannetje voor het onderwijs komt. 

Denk twee keer na voordat je een 
budgettair neutraal plannetje lanceert
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Helmy van 
Dooren

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

Korenaar in Helmond
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Verdiep je in je onderwijs met de academische opleiding MEBIT:

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

naast je onderwijsuren

• Je doet onderzoek naar aanleiding van 

jouw eigen leervraag in PO, VO of HBO

• Er zijn maandelijkse contactdagen in 

Maastricht (UM) of Amsterdam (UvA)

• En je krijgt een NVAO geaccrediteerd 

diploma (M.Sc.)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT):

Kom vrijblijvend  
naar één van de 
voorlichtingsmiddagen

WO 11 MEI 2016
Universiteit van Amsterdam

VR 20 MEI 2016
Universiteit Maastricht

Meer weten of inschrijven? 
Kijk op www.tierweb.nl 

 Master Begeleidingskunde ........................................................... informatieavond 22 maart 

(incl Leergang Supervisie en Coaching)

 Master Management en Innovatie .......................................... informatieavond 23 maart

 Master Pedagogiek ...........................................................................  informatieavond 21 maart

 Master Leren en Innoveren ......................................................... informatieavond 18 mei

De volgende masters haal je bij 
Hogeschool Rotterdam

Voor al deze masters kun je de lerarenbeurs aanvragenKijk op
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Vraag antwoord

Vraag:
Hoeveel 
vakantie heb 
ik per jaar?

jaar 428 uur vakantie. Dat zijn 10,7 weken 
van 40 uur. Deze vakantie moet worden 
opgenomen in de schoolvakanties. Alleen 
als iemand meer vakantie heeft dan er 
schoolvakanties zijn, zal de vakantie op 
een ander moment opgenomen moeten 
worden. Normaal gesproken zal die 
situatie zich niet voordoen. Er zijn echter 
enkele situaties denkbaar waarin dat 
wel het geval is. Een lerares die zwan-
gerschaps- of bevallingsverlof heeft dat 
samenvalt met een vakantie (voor het 
personeel) heeft recht op compensatie 
voor die samenvallende tijd. Daarbij is 
de compensatie niet meer beperkt tot 
maximaal 3 weken in de zomervakantie. 

Alle samenloop van verlof en vakantie 
moet worden gecompenseerd. Daardoor 
zal dus vakantie worden opgenomen 
buiten de schoolvakanties. 

Ook voor vervangers zijn de wijzigingen 
van belang. In het verleden had een 

vervanger alleen maar vakantie als er 
in de periode dat hij of zij benoemd was 
een schoolvakantie viel. Vaak kwam de 
situatie voor dat een vervanger werd 
benoemd voor een periode tussen twee 
vakanties. Was de vakantie voorbij, dan 
begon er weer een nieuwe benoeming. 
Op deze manier had zo’n vervanger dus 
geen vakantie. Deze situatie is groten-
deels opgelost door de invoering van de 
ketenbepaling. Daarin is bepaald dat 
een werknemer recht heeft op een vaste 
benoeming als hij een aantal opeenvol-
gende benoemingen met korte onderbre-
kingen heeft gehad. In de nieuwe regeling 
bouwt een vervanger vakantierechten 
op vanaf de dag dat hij benoemd wordt. 
Voor elke maand dat een vervanger werkt 
bouwt hij (bij een fulltime baan) 36 uur 
vakantie op. Dat is dus bijna een week. 
Als tijdens de benoeming geen school-
vakantie valt, of deze vakantie minder 
is dan het opgebouwde recht, zal de 
werkgever de opgebouwde vakantie aan 
het einde van de arbeidsovereenkomst 
moeten uitbetalen. Als hij dat niet doet, 
zal de benoeming door moeten lopen 
totdat de vervanger de opgebouwde 
vakantie heeft opgenomen.
Bijzonder is ook dat de opbouw van 
vakantie loopt van oktober tot en met  

Het was jarenlang een overbodige vraag. 
Als de leerlingen vakantie hadden, waren 
ook de leerkrachten en het onderwijson-
dersteunend personeel (oop) met les- en 
behandeltaken vrij. Maar sedert het 
huidige schooljaar is dat veranderd. Door 
de invoering van de 40-urige werkweek 
hebben de werknemers minder vakantie 
dan de leerlingen. Daarnaast wordt 
vakantie ook opgebouwd naar rato van de 
tijd die je in een jaar hebt gewerkt. In dit 
artikel wordt uitgelegd hoe het zit met de 
vakantierechten in het primair onderwijs.

Door de invoering van de 40-urige 
werkweek moet een werknemer die het 

hele jaar in dienst is 41,5 weken werken. 
Dat betekent dus dat er 10,5 weken 
vakantie is. Omdat de leerlingen over het 
algemeen ongeveer 12 weken vakantie 
hebben, zal er ook gewerkt moeten wor-
den op dagen dat de leerlingen vakantie 
hebben. Een fulltime leerkracht heeft per 

Het is zowel voor de werkgever als de 
 werknemer van belang om goed bij te houden 
hoeveel vakantie er is opgenomen
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TERUGDRINGEN ONBEVOEGDE LESSEN VO
Staatssecretaris Dekker heeft een voorstel voor het 
terugdringen van het aantal onbevoegde lessen in het 
voortgezet onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. In 
dit plan staat een analyse van de oorzaken van onbevoegd 
gegeven lessen en een groot aantal maatregelen om dit 
terug te dringen. Speciale aandacht is er voor de inzet van 
pabo-gediplomeerden in de onderbouw van het vmbo. Voor 
de gemengde en theoretische leerweg zou onverkort de 
tweedegraads bevoegdheid moeten gelden. Voor mensen 
die werkzaam zijn in vmbo-basis en vmbo-kader komt er 
een tijdelijke voorziening. Pabo-gediplomeerden kunnen 
bevoegd lesgeven, op voorwaarde dat zij alsnog binnen vijf 
jaar hun bevoegdheid halen. Dit kan in de vorm van een 
opleidingstraject op maat. Voor de onderbouw vmbo-basis 
en vmbo-kader wordt de bevoegdheid van pabo-gediplo-
meerden erkend. Wel is er een vorm van bijscholing nodig. 
Over de uitwerking volgt nader overleg. CNV Onderwijs zal 
hier ook bij betrokken zijn.    

Werk & Recht
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september. De reden daarvoor is dat 
opbouw per schooljaar (van augustus tot 
en met juli) problemen kan opleveren. 
Afhankelijk van de vakantiespreiding 
hebben leerkrachten in augustus nog 
vakantie. Dat zou betekenen dat er al 
vakantie wordt opgenomen die feitelijk 
nog niet is opgebouwd.  Opbouw van 
januari tot en met december zou een 
soortgelijk probleem opleveren: bij het 
begin van de zomervakantie zou er te 
weinig vakantie zijn opgebouwd om de 
hele zomervakantie vrij te zijn. Daarom 
is gekozen voor een periode die zo goed 
mogelijk aansluit bij het schooljaar. 

Voor leerkrachten die aan het einde van 
een schooljaar worden ontslagen is het 
in de nieuwe regeling zaak om goed bij te 
houden hoeveel vakantie er is opgenomen 
tussen 1 oktober en de dag van ontslag 
(meestal 1 augustus). Een werknemer 
heeft in die 10 maanden 9 weken vakantie 
opgebouwd.  Als de zomervakantie laat 
begint, bijvoorbeeld in de laatste week 
van juli, dan is de kans groot dat er tussen 
1 oktober en 1 augustus minder vakantie 
is opgenomen dan die 9 weken. In dat 
geval heeft de werknemer er recht op om 
die nog niet genoten vakantie op te nemen 
en daardoor dus enkele weken eerder te 

stoppen met werken. In de praktijk zal 
de werkgever er wellicht voor kiezen om 
deze vakantiedagen uit te betalen. Het is 
in deze situatie voor zowel de werkgever 
als de werknemer van belang om goed bij 
te houden hoeveel vakantie er is opgeno-
men. 
Deze regels gelden ook voor het onder-
wijsondersteunend personeel (oop). Er 
is dus geen keuze meer voor een andere 
werkweek dan 40 uur. Wel kan het oop 
een (klein) deel van het verlof opnemen 
buiten de schoolvakanties. Het maximum 
daarvoor is 4 uur per week (parttimers 
naar rato).

NIEUWE FOLDER VOOR GEPENSIONEERDEN
Wat doet CNV Onderwijs voor mij als ik ben gestopt met wer-
ken? Hoe worden mijn belangen als gepensioneerde behartigd 
en van welke diensten kan ik gebruik maken? Welke activiteiten 
zijn er voor gepensioneerden en speciaal voor jong gepen-
sioneerden? De vernieuwde folder (Keuze) pensioen … en nu? 
geeft een overzicht van alle voordelen van het lidmaatschap voor 
gepensioneerden. De folder is te vinden op de website van CNV 
Onderwijs bij ‘pensioengerechtigden’.

HULP BIJ KEUKENTAFELGESPREK WMO
Sinds kort is er een nieuwe dienstverlening van Vakcentrale 
CNV: de hulp bij ‘keukentafelgesprekken’. Om een aanvraag 
te kunnen doen op de voorzieningen in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning is er een intakegesprek nodig 
met de gemeente. Dit heet het keukentafelgesprek. Als lid kunt 
u bij dit gesprek ondersteuning krijgen van een CNV Vertrou-
wenspersoon. U kunt zich aanmelden door te bellen naar CNV 
info 030 751 10 48 of via cnvinfo@cnv.nl. 

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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0mgaan met hechtingsproblemen bij leerlingen

Onveilig gehecht 
Leerlingen met onveilige hechting hebben vaak geen vertrouwen 
in zichzelf en anderen, moeite met gezagsaanvaarding of ze  
voelen niet goed aan wat wel/niet kan. Het probleemgedrag  
komt vaak voort uit onmacht, maar dat maakt het voor u niet  
minder lastig. Welke houding van u is behulpzaam voor leerlingen 
met hechtingsproblemen? En hoe gaat u om met afwijkend  
sociaal gedrag van leerlingen met hechtingsproblemen? 

Herken hechtingsproblemen bij leerlingen en zorg voor  
een veilige omgeving.

92% raadt dit congres  

aan collega’s aan!
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Ruud Staverman

Beperkingen
Ruim twee maanden geleden kregen alle roc’s fors op hun 
donder, omdat ze tientallen studenten met psychische of licha-
melijke beperkingen niet zouden toelaten tot hun opleidingen. 
Gealarmeerd door die geluiden, is de minister begonnen een wet 
voor te bereiden die alle studenten het recht geeft om te worden 
toegelaten tot een mbo-opleiding. Elke leerling, met welke 
beperking dan ook, moet dus een plek op school krijgen. Ook in 
het mbo. Deze opvatting is nobel en getuigt van naastenliefde. 
Maar of die realistisch is?
De afgelopen paar jaar mocht mijn roc steeds meer jongeren 
verwelkomen, die een duidelijke beperking hadden. Zo studeerde 
onlangs een meisje af dat aan de angststoornis selectief mutisme 
leed. Verder zal binnen een paar maanden een auditief zeer 
beperkte leerling haar diploma halen. Dat zijn mooie resultaten, 
maar die konden worden behaald omdat het hier om een paar 
‘speciale gevallen’ ging. Daar is ons kleine mbo op ingesteld.
Mijn mbo weigerde tot nu niemand met een beperking, maar 
houden we dat vol, zo vraag ik me af. Deze maand zijn we op onze 
school begonnen met de intakes van nieuwe leerlingen en ik 
schrik van de vragenlijst die ik met de aspirant-mbo’ertjes inmid-

dels moet doornemen. We zullen straks klaar staan voor 
leerlingen die lijden aan add, adhd, odd, pddnos, Asperger 
en/of klassiek autisme. Daarnaast moeten de collega’s en 
ik rekening houden met jongeren die lijden aan angsten, 
depressies, persoonlijkheidsproblematieken of in een 
rouwperiode zitten. En wat dacht je van de vele aan-
staande mbo’ertjes die lijden aan vormen van dyslexie of 
dyscalculie? Vlak daarnaast de fysieke probleemgevallen 
niet uit. Leerlingen die auditieve en/of visuele problemen 
hebben, moeten ook een opleiding kunnen volgen. Net 
als jongeren die minstens één ledemaat missen, volledig 
rolstoelgebonden zijn of lijden aan een slaapziekte.
En dan heb ik het nog niet eens over jongeren die zich bij ons 
aanmelden met sociale vraagstukken, als daar zijn: verslavingen, 
schulden, verstoorde gezinsverhoudingen en andere sociale 
aberraties.
Als iedereen moet worden toegelaten, zoals de minister wil, 
zal het karakter van het mbo fors veranderen. Het middelbaar 
beroepsonderwijs moet mensen weerbaar maken op en geschikt 
voor de arbeidsmarkt, maar lukt dat bij elke jongere met een 
beperking? En zitten bedrijven te wachten op werknemers die 
achter de toonbank plotseling een hevige angstaanval krijgen of 
door hun persoonlijkheidsproblematiek stevige ruzie met klanten 
gaan maken? Het lijkt me goed om die discussie eerst te voeren 
voordat de roc’s zomaar en pardoes gedwongen worden iedereen 
aan te nemen. 

Als iedereen moet worden toegelaten, 
zoals de minister wil, zal het karakter 
van het mbo fors veranderen
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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www.cedgroep.nl CED-Groep bereikt

De professional voor de klas
Professioneel handelen door reflectie en feedback

Meer informatie
Wilt u meer weten over De professional voor de klas of wilt u deze training

inkopen voor uw bestuursacademie of voor uw eigen school, neem dan 

contact op met Wilma Peulen, w.peulen@cedgroep.nl.

Wilt u zich opgeven voor een training? Kijk op 

www.cedgroep.nl/deprofessional.

Verbeter uw professionaliteit doorlopend! Reflecteer op uw eigen handelen en geef gerichte, deskundige 

feedback aan uw leerlingen. Zo werkt u consequent en aantoonbaar aan kwaliteitsverbetering. 

Met de aanpak De professional voor de klas professionaliseert de leraar op basis van theoriegeleide reflectie. 

Dit wil zeggen dat wetenschappelijke theorieën als basis gebruikt worden voor reflectie en feedback op het 

eigen handelen. Dit reflecteren op het eigen handelen, gebeurt op basis van de volgende theorieën: 

neuropsychologie, gedragsleer en de orthodidactiek/motivatieleer. Dit wordt gekoppeld aan de eigen praktijk.

Voor deze professionalisering wordt gebruik gemaakt van ‘Blended learning’. Hieronder verstaan we:

e-learning in combinatie met begeleide intervisie.

Adv-Lerarenbeurs-special_2016.qxp_Omslag-catalogus_DRUKKER  24-02-16  15:30  Pagina 1
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Antoinette Venner (55), docent en 
loopbaanbegeleider, niveau 2-opleiding 
helpende zorg en welzijn op Roc Rijn IJs-
sel in Arnhem
‘Niveau 2 is een complexe doelgroep met veel zorg-
leerlingen. Ik was op zoek naar wat handvatten en 
ben toen met de Lerarenbeurs de opleiding master 
SEN (special educational needs) voor passend on-
derwijs gaan volgen. Had al wel wat masterclasses 
gevolgd, maar dat gaf toch niet voldoende expertise 
voor mijn gevoel. Ben de opleiding samen met colle-
ga Liesbeth gaan volgen. Heel fijn, want je kon toch 
af en toe met elkaar sparren. Zeker geen overbodige 
luxe, want het was toen nog allemaal erg gericht op 
het primair onderwijs en iets minder op het voortge-
zet onderwijs en nog helemaal niet op het mbo. Dat is 
nu veel meer het geval, weet ik van een collega die nu 
de opleiding volgt. Het viel me op dat ik er ondanks 
mijn leeftijd niet zo’n moeite mee had om weer in de 
boeken te duiken. Door het bijhouden van mijn vakli-
teratuur en de masterclasses, was ik wel gewend om 
wat bij te scholen, toch was het een serieuze, pittige 
studie. Voordeel was wel dat mijn kinderen en ook 
die van mijn collega al de deur uit waren. Die druk 
voelden we niet meer.’      

Op zoek zijn naar handvatten voor 
de omgang met een complexe 

groep mbo-leerlingen, eindelijk de 
studie oppakken van je favoriete vak 

aardrijkskunde, omdat het je droom 
is dat te onderwijzen, of omdat je met 

meer bagage voor de klas wil staan. 
Ieder heeft zo zijn eigen reden om een 

beroep te doen op de Lerarenbeurs. 

Corneel Bakkes (30), leerkracht groep 
7 en 8, basisschool De Neerakker in 
Heythuijzen en twee dagen docent 
aardrijkskunde onderbouw havo/vwo op 
Lyceum Schöndeln in Roermond
‘Ik heb destijds bewust voor de pabo gekozen en 
daarna ook met veel plezier voor de groep gestaan, 
maar aardrijkskunde, altijd al mijn favoriete vak, 
bleef toch trekken. Wat zou het toch mooi zijn, 

Lerarenbeurs weer aan te vragen vanaf 1 april 

‘Het leuke is dat je 
collega’s kunt meenemen 
in je ontwikkelingsproces’

alle sectoren

Kelly Jansen en Antoinet de Valk (rechts). De laatste: ‘Je hebt echt de steun 
van thuis nodig, want je bent minstens 15 uur per week met de studie bezig.’
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dacht ik steeds, als ik daar ook les in kon geven. Ik 
heb toen een paar jaar geleden een Lerarenbeurs 
aangevraagd om de tweedegraads opleiding voor 
docent aardrijkskunde te kunnen volgen. Daarna heb 
ik ook de eerstegraads opleiding gedaan, maar die 
heb ik zelf betaald. Zowel de sociale als de fysische 
kant van het vak interesseren mij. Zo wil ik weten hoe 
aardbevingen en vulkanen ontstaan, maar ook hoe 
samenlevingen daar mee omgaan. Echt kiezen tussen 
basisschool en voortgezet onderwijs vind ik lastig. Ik 
vind die leeftijdsgroep tussen 10 en 16 jaar erg boei-
end om les aan te geven. Ze verrassen mij elke dag 
weer opnieuw.’

Antoinet de Valk (37), leerkracht 
groep 7 en 8, basisschool Jan Ligthart, 
 Vlaardingen  
‘Ik doe met de Lerarenbeurs in deeltijd de master 
SEN met specialisatie leren. Dat houdt in dat ik vooral 
op onderwijskundig en didactisch gebied leer welke 
ontwikkeling kinderen doormaken, welke onderwijs-
kundige behoefte ze hebben en hoe je daar op in kunt 
spelen. Ik vind de studie  leuk, maar ik deed het ook, 
omdat ik in mijn werk tegen vragen opliep waar ik 
niet zo goed antwoord op kreeg of kon vinden. Met 

mijn collega Karin, waren wij de eersten op school 
die deze opleiding gingen volgen.  Het is prettig om 
samen te studeren, want je reist samen naar de oplei-
ding en bespreekt ondertussen de opdrachten die je 
allebei moet maken en hoe je dat kunt gebruiken in 
je groep. De specialisatie waar ik voor heb gekozen, 
is een opmaat naar de functie van intern begeleider, 
maar ik wilde vooral in de klas beter worden. Het 
leuke is dat je collega’s kunt meenemen in je ont-
wikkelingsproces. Ik leer heel veel en mag dat ook in 
presentaties met Karin laten zien, dus eigenlijk plukt 
heel de school hier de vruchten van. Studeren met 
twee kleine kinderen is lastig. Je hebt echt de steun 
van thuis nodig, want je bent minstens 15 uur per 
week met de studie bezig.’         

Ilse Stegeman (30), leerkracht autis-
tische leerlingen op basisschool De 
 Dukdalf, Almere  
‘Ik heb met de Lerarenbeurs de master SEN autisme 
specialist in twee jaar gedaan en daarna de master 
SEN ambulante begeleiding. Tijdens mijn studie 
kwam er een vacature voorbij om les te geven aan een 
groep kinderen met een autistische stoornis, maar 
wel in de setting van een aparte klas op een reguliere 
basisschool. Daar geef ik nog steeds les. Bij mijn 
eerste werkgever, een cluster 4-school was ik invaller 
en dat mocht ik ook blijven doen. Zij hebben mij de 
kans gegeven om mij verder te specialiseren. Ik vond Hoe en wat met de Lerarenbeurs 2016

•  Tot 1 juli kunnen leraren in het primair en voortgezet onder-
wijs, mbo en hbo op www.duo.nl/lerarenbeurs een beurs 
aanvragen voor een master- of bachelorstudie, post initiële 
master, of een premaster- of schakeltraject. Ook leraren 
zonder vast contract kunnen aanspraak maken op de beurs  

•  Het is voor de maximale vergoeding voor collegegeld niet 
langer relevant of een leraar een opleiding volgt aan een 
publieke onderwijsinstelling of een geaccrediteerde private 
opleiding doet

•  De Lerarenbeurs is opengesteld voor leraren van othopeda-
gogisch-didactische centra

•  Er wordt meer studieverlof gegeven voor een master
•  Leraren die eerder gebruik maakten van de Lerarenbeurs 

voor een bacheloropleiding kunnen opnieuw een aanvraag 
doen voor een masteropleiding

•  De beurs is nu ook beschikbaar voor intern begeleiders, 
zorgcoördinatoren en remedial teachers

•  Meer studieverlof voor VierSlagleren in het primair onderwijs
•  VierSlagleren in het voortgezet onderwijs vooral gericht op 

de tekortvakken

Alle informatie over de Lerarenbeurs staat op  
www.delerarenbeurs.nl. Wil je verder praten met gelijk
gestemden, meld je dan aan voor de LinkedIngroep  
CNV Onderwijs Lerarenbeurs.

Tekst: Peter Magnée  Foto: Arie Kievit, Jan Paul Kuit en Ruben Schipper

Corneel Bakkes: ‘Lesgeven in aardrijkskunde, altijd al mijn 
favoriete vak, bleef toch trekken.’
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de opleiding niet heel erg zwaar, maar dat kwam denk 
ik ook omdat ik drie dagen werkte. Ik had twee hele 
dagen over om aan mijn studie te besteden. Ik zat 
bovendien nog in het studieritme, want ik kwam net 
van de pabo. Ik raad iedereen aan vooral verder te 
studeren, zeker nu er zo weinig banen zijn. Er is een 
tendens om vooral  de master SEN gedrag te gaan 
doen, terwijl er ook op andere gebieden expertise 
nodig is. Naar mijn idee is het een must om het ge-
leerde ook in praktijk te kunnen brengen. Raadzaam 
dus om een master te kiezen waar behoefte aan is op 
een school of bij een bestuur en die uiteraard ook je 
interesse heeft.’  

Kelly Jansen (26), leerkracht 7 en de 
plusgroep op de Jan Ligthartschool, 
Vlaardingen
‘Ik heb vier jaar geleden voor de opleiding master 
SEN hoogbegaafdheid gekozen. Die richting had mij 
altijd al geïnteresseerd, maar het kwam ook omdat 
ik een beetje stil stond in mijn ontwikkeling. Ik was 
invaller, dus ik dacht enigszins praktisch dat als ik 
het papiertje eenmaal had, ik misschien een streepje 
voor had om een vaste aanstelling te krijgen. Dat zat 
er helaas niet in, maar ik mocht wel stage lopen en 
heb ook onderzoek voor de school verricht. Natuur-
lijk was de studie een uitdaging wat betreft inhoud 
en tijd, maar als je goed plant is het zeker te doen. Je 
krijgt er ook veel energie van en je voelt je meteen 

heel wat zekerder in een team. Destijds vond ik de 
pabo-opleiding echt niet toereikend, alleen al op het 
gebied van plannen schrijven. Ik wil de mensen die 
nu een Lerarenbeurs hebben wel waarschuwen dat ze 
de duur van hun opleiding goed uitmikken. Ik dacht 
overmoedig het in een jaar af te ronden, maar ik zakte 
voor de laatste toets. Toen was ik uiteraard te laat voor 
een nieuwe aanvraag, waardoor ik uiteindelijk de helft 
van mijn studie zelf heb betaald.’

Yfke Lerk (22), leerkracht groep 5, basis-
school De Breede Hei in Amersfoort
‘Ik doe de master SEN leren ’s avonds in deeltijd, om-
dat ik kinderen beter wil helpen met taalachterstand 
en dyslexie. Verder doe ik nog de keuzemodule hoog-
begaafdheid. Officieel staat er twee jaar voor, maar 
ik probeer het in een jaar te doen, en dat is op zich 
mogelijk. Ik heb voor dit jaar geen vaste baan, maar 
wel de zekerheid van een vaste invalklas. Voor volgend 
jaar is alles nog onzeker, dus ik zou niet weten hoe ik 
dan de opleiding met mijn werk zou moeten combine-
ren. Om als invaller in aanmerking te komen voor de 
Lerarenbeurs moest je wel een bepaalde periode voor 
de klas hebben gestaan. Daaraan voldeed ik, want 
ik had het afgelopen jaar de hele tijd voor een groep 
gestaan. Zonder de beurs, waarmee ik het collegegeld 
en de reis- en materiaalkosten kan betalen, was ik 
hoogstwaarschijnlijk niet aan deze studie begonnen, 
terwijl dit wel mijn kansen vergroot op een baan.’ 

Workshops over loopbaan-
kansen en lerarenbeurs
CNV Onderwijs organiseert in april en mei 
voor onderwijsgevenden (leden en niet 
leden) de workshop Loopbaankansen en 
lerarenbeurs. Deelnemers krijgen hier inzicht 
in persoonlijke loopbaanmogelijkheden en 
scholingsregelingen zoals de Lerarenbeurs en 
VierSlagleren worden uitgelegd. Data: 6 april 
Goes, 13 april Lelystad, 20 april Hoogeveen, 
21 april Zwolle en 11 mei Helmond. 
Voor deze workshop is CNV Onderwijs op 
zoek naar afgestudeerden met een Lera
renbeurs die als workshopgever hun kennis 
willen delen en kunnen motiveren en inspi
reren. Geïnteresseerden kunnen zich melden 
voor een train de trainersessie op 29 maart 
van 16.30 tot 20.30 uur in het CNVgebouw, 
Tiberdreef 4 in Utrecht. Aanmelden kan tot 
26 maart 2016 door een korte motivatie en cv 
te sturen naar Marianne van Wessel m.van
wessel@cnv.nl. Invaller Yfke Lerk: ‘Een studie met de Lerarenbeurs verhoogt 

je kansen op een baan.’



 

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

De helft van de scholieren geeft aan wel eens thuisgebleven te zijn van school  
omdat ze het gevoel hadden oververmoeid of opgebrand te zijn. Uit onderzoek  
van EenVandaag en 7Days blijkt dat 66% van de ondervraagden wekelijks  
stress ervaart over schoolzaken. Welke signalen wijzen op oververmoeidheid,  
overspannenheid of een (dreigende) burn-out? En wat doet u op school om  
leerlingen met een (dreigende) burn-out te ondersteunen? 
 
Kom naar de studiedag en leer hoe u leerlingen met een (dreigende)  
burn-out begeleidt.

Extra: Leer van jonge   

ervaringsdeskundigen  

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

 Locatie
 
NH Hotel Amersfoort

 Datum

Woensdag 11 mei 

 Inschrijven
www.medilexonderwijs.nl/burnout

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

MEDIIN_Schooljournaal_120316_195x130_Versie2.indd   1 25-2-2016   14:58:36

CENTRUM
HUMANISTISCHE VORMING

Stichting HVO
Centrum Humanistische Vorming

www.hvo.nl

“Non scholae, 
sed vitae discimus… 

Wij leren niet voor de school 
maar voor het leven”

Informatiebijeenkomst
Zaterdag 2 april
10.00 tot 12.00 uur
Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29, 
3512 HD Utrecht
Aanmelding via hvo@hvo.nl

• Postinitiële opleiding van de eerste graad (hbo-master)
• NVAO geaccrediteerd
• Levensbeschouwing en levenskunst
• Persoonsvorming en maatschappelijke vorming
• Motto: Leren voor het leven…

(Seneca 5 v Chr- 65 na Chr)

Informatie voor vo-scholen 
Inspiratiedag Leren voor het leven 
voor leerlingen, ouders en docenten 
op woensdag 12 oktober van 
13.00 tot 18.00 uur op landgoed 
De Horst in Driebergen.
Lees meer op www.hvo.nl

Unieke lerarenopleiding in deeltijd voor het vak 
Levensbeschouwing vanuit humanistisch perspectief,
verzorgd door Centrum Humanistische Vorming.

BELASTINGSERVICE

helpt jou

belastingaangifte doen?

maak je afspraak
voor de belastingzittingen in maart 2016

via tel: 030 751 1001 of online via 
www.cnv.nl/belastingservice
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Onderwerpen als aanslagen, homoseksualiteit en 
antisemitisme liggen maatschappelijk gevoelig en 

komen gegarandeerd de school binnen. Het is niet altijd 
makkelijk om ze op een juiste manier te bespreken in de 
klas. De conferentie Met Alle Respect, in samenwerking 

met CNV Onderwijs, gaat over de pedagogische taak van de 
school, moeilijke thema’s in de klas en gemeenschappelijke 

waarden. De bijeenkomst is bedoeld voor onderwijsge-
venden, schoolleiders en lerarenopleiders die zich willen 
inzetten voor een veilig klimaat in het primair en voort-
gezet onderwijs. Cabaretier en voormalig leraar Peter 

Heerschop is dagvoorzitter en sprekers zijn onder 
meer Johan Deklerck (hoogleraar KU Leuven) en 

opvoeddeskundige Micha de Winter (hoogle-
raar Universiteit Utrecht). Kosten voor 

deelname: € 50,-. Meer informatie: 
www.schoolenveiligheid.nl/

allerespect.

Conferentie over veilig 
klimaat scholen 

Informatiebijeenkomst  
leden ondersteunings-
planraden

Peiling Staat van  
de Leraar

Hoe lees je een begroting, zet je een jaarplan in 
elkaar en zorg je voor een goede communicatie naar 
de achterban? Op maandag 11 april organiseert CNV 
Onderwijs een informatie-en netwerkbijeenkomst voor 
leden van Ondersteuningsplanraden (OPR), het mede-
zeggenschapsorgaan  van samenwerkingsverbanden 
(SVW), met workshops over deze onderwerpen. Door 
de komst van passend onderwijs is de OPR verplicht 
voor een samenwerkingsverband. Na uw aanmelding 
ontvangt u een mail waarin een aantal vragen worden 
gesteld over de OPR, waar u deel van uitmaakt. Aan 
de hand van deze informatie wordt het programma 
samengesteld, zodat uw vragen kunnen worden 
beantwoord. De bijeenkomst is gratis voor leden en 
niet-leden en inclusief een avondmaaltijd. Aanmelden 
kan via de website: www.cnvo.nl/agenda. Uw vragen 
kunt u mailen naar infoacademie@cnv.nl. Voor meer 
informatie: 030 751 17 47.

De kwaliteit van de leraar staat centraal in het 
Nederlandse onderwijsbeleid. Goede leraren zijn 
een voorwaarde voor goed onderwijs. Maar hoe is 
het gesteld met de professionalisering van leraren? 
Welk budget en hoeveel tijd hebben ze tot hun 
beschikking en draagt de professionalisering eigen-
lijk wel bij aan de kwaliteit van het primaire proces? 
In het kader van Staat van de Leraar wil beroepsor-
ganisatie de  Onderwijscoöperatie (waarbij ook CNV 
Onderwijs is aangesloten), onderzoek doen naar 
hoe het nu echt zit met de professionalisering van 
leraren. De bevindingen zullen op 13 april gelijktijdig 
worden gepresenteerd met de Staat van het Onder-
wijs, het jaarverslag van de Onderwijsinspectie. Voor 
het onderzoek verzoekt de Onderwijscoöperatie 
om deelname aan de peiling op haar website, www.
onderwijscooperatie.nl. Het invullen van de vragen 
duurt ongeveer 15 minuten. Ze gaan over het budget 
en de tijd die de school vrijmaakt voor professiona-
lisering en over de activiteiten die de leraar in het 
kader van zijn of haar professionele ontwikkeling 
zelf heeft ondernomen. 29

Wie lid is van een (G)MR in het voortgezet onderwijs 
is van harte welkom in het MR Proeflokaal van CNV 
Connectief Academie op donderdag 21 april van 17 tot 20 
uur in het CNV-gebouw, Tibertoren 4 in Utrecht. voor een 
(culinair) programma met aandacht voor Onderwijs 2032 
en workshops over Professionele leergemeenschapen, 
Onderwijstijd en de rol van de MR en Wat heeft de MR te 
zeggen over… In Heerenveen is er op 6 april van 15 tot 
17.45 op de R.K. Daltonschool Sint Jozef, Van Dekemalaan 
2, een MR Proeflokaal voor leden van de (G)MR in het 
basis- of speciaal onderwijs. De middag begint met een 
high tea en de plenaire opening gaat over actuele ontwik-
kelingen voor de (G)MR. Verder staan er de workshops 
Kansen als representatief (G)MR lid?, Aandachtspunten 
medezeggenschap voor een Integraal Kind centrum en 
Wat heeft de MR te zeggen over... op het programma. 
Ouders die lid zijn van een (G)MR en de vaste MR Partners 
kunnen op beide gratis bijeenkomsten aanschuiven. Er 
zijn trainers en adviseurs aanwezig om MR-vragen te 
beantwoorden en er kan worden genetwerkt met MR- en 
GMR-leden uit de regio. Voor meer informatie en aanmel-
den: infoacademie@cnv.nl of bel met 030 751 17 47.

MR Proeflokalen in Utrecht en 
Heerenveen
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Evenement over 
beter begeleiden 
leerlingen
Beurs Beter Begeleiden heet het evenement op 
dinsdag 5 april in het Beatrixtheater in Utrecht van de 
Landelijke Beroepsgroep Begeleiders in het Onderwijs 
(LBBO). Thema is de jongste ontwikkeling op het gebied 
van begeleiding. Naast exposanten die hun nieuwste 
producten en diensten op het gebied van onderwijs en 
begeleiding tonen, is er de lezing Finish Lessons 2.0 
van de Finse Harvard-professor Pasi Sahlberg, over wat 
het Nederlandse onderwijs kan opsteken van de nieuwe 
educatieve aanpak in zijn geboorteland. Annemiek Mol 
Lous, lector Passend Onderwijs, Hogeschool Leiden, 
vertelt over de verschijningsvormen van posttrauma-
tische stressstoornissen bij asielzoekerskinderen en 
hoe je daar binnen de school mee om kunt gaan. Bram 
Orobio de Castro, professor Ontwikkelingspsychologie 
en hoogleraar Experimentele Ontwikkelings-psychopa-
thologie, Universiteit Utrecht, spreekt over executieve 
functies in de hersenen (beïnvloeden het gedrag en 
het leren) en agressieregulatie. De dag eindigt ludiek 
met de lezing Laat je kennen! door Marcel van Herpen, 
projectleider Expertisecentrum Duurzaam Opvoeden 
en Ontwikkelen, en oud-leraar en cabaretier Peter 
Heerschop. Leden van CNV Onderwijs betalen 125 euro, 
niet-leden 165 euro. Voor meer informatie en opgeven: 
www.beterbegeleiden.nl of 085 760 62 46 (LBBO).

Digiles Unicef voor gevluchte 
kinderen
Unicef heeft een interactieve les ontwikkeld die 
leerlingen informeert over kinderrechten en over 
het leven van gevluchte kinderen in Nederland. 
Tv-presentator Klaas van Kruistum, onder andere 
bekend als mol van Wie is de Mol?, heeft zich als 
ambassadeur verbonden aan Unicef Nederland. 
‘Unicef krijgt veel vragen van kinderen, ouders en 
scholen over dit thema dat ons allemaal raakt’, 
vertelt Van Kruistum. ‘Daarom hebben we deze les 
ontwikkeld, die nu voor elke basisschool beschik-
baar is. We hopen dat het veel vragen van kinde-
ren kan beantwoorden en dat het leidt tot meer 
inzicht en goede gesprekken in de klas.’ Tijdens 
de les kregen de kinderen de kans om vragen te 
stellen: ‘Waarom mogen sommige kinderen niet in 
Nederland blijven?’ ‘Hoe vluchten kinderen?’ en 
‘Naar welke landen vluchten ze?’ De digiles van 
Unicef over gevluchte kinderen is te downloaden 
via www.primaonderwijs.nl/digilesunicef. 

Die rotschool met die leuke klas, het debuut van 
Jacques Vriens, is veertig jaar geworden. Daarom is het 

op 8 maart opnieuw uitgegeven, met een gouden omslag. 
Het boek gaat over een populaire leraar die het aan de stok 
krijgt met een strenge schooldirecteur. De leerlingen doen 
hun best om de meester terug te krijgen. Vriens bracht het 

boek uit in 1976, het was de start van een uiterst succes-
volle carrière. De auteur verkocht meer dan vier miljoen 

boeken. De titels Achtste-groepers huilen niet en Oor-
logsgeheimen werden verfi lmd. Vriens was, tot hij 

zich in 1993 fulltime op het schrijven toelegde, 
jarenlang onderwijzer en directeur in het 

basisonderwijs.  

Debuut Jacques 
Vriens is veertig
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Tijdens de laatste vergadering van de Stuur-
groep Jong stond het onderwerp werkdruk 
centraal. De leden van de groep, met diverse 
functies binnen het onderwijs, deelde erva-
ringen uit. Ik dacht terug aan mijn werkdag 
en de werkdruk die ik heb gevoeld, tijdens 
mijn eerste dag na de voorjaarsvakantie. Een 
volledige lesdag inclusief rapportvergaderingen 
en het doorgeven van herkansingen. Het was 
een fl inke piek in mijn werkdruk. 
Twee dagen later tijdens twee heerlijke 
tussenuren had ik nog een fl inke to do list, die 
afgewerkt moest worden. Na de pauze kom ik 
met een collega op de gang aan de praat en 
sluiten er enkele leerlingen bij aan. Weer aan 
het werk staat een eindexamenleerling aan 
mijn bureau en heb ik met hem dik een half 
uur zijn verslag verbeterd op het toepassen 
van ict-technieken. Daarna heb ik hem nog wat 
Word-tips gegeven. Tja, je bent ict-docent of je 
bent het niet! 
Na het printen staat hij met een brede glim-
lach naar zijn verbeterde verslag te kijken. 
Ondanks dat mijn lijst aan taken minder ver 
is afgestreept, houd ik er wel een goed gevoel 
aan over. Ik heb bijgekletst met een collega, 
leerlingen op een andere manier gezien en een 
examenleerling vertrouwen gegeven voor het 
examengesprek. Dat geeft mij een veel beter 
gevoel dan wanneer ik vandaag alleen aan mijn 
bureau had gezeten. Kortom werkdruk blijf je 
altijd houden, maar werkplezier maakt veel 
dingen goed. 

Werkdruk versus 
werkplezier

column

Groen Onderwijs
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Fotowedstrijd over gebruik van water
Water is eigenlijk altijd onderweg: in de rivier, in de drinkwater-
leiding of het riool, maar ook tussen school en huis. Tot 20 maart 
kunnen leerlingen van primair en voortgezet onderwijs meedoen 
aan de wedstrijd Water Onderweg door een foto te maken binnen 
dit thema. Ze maken hierdoor kans op € 150,-, de foto geprint 
als poster en een verrassing voor de hele klas. Op Wereldwater-
dag, op 22 maart, maakt watereducatie.nl de winnaar bekend. 
Alle ingezonden foto’s zullen ook worden tentoongesteld in het 
Nederlands Watermuseum in Arnhem. Leerkrachten kunnen 
aanvullend een gastles aanvragen over water. Kijk voor de spel-
regels op www.watereducatie.nl/fotowedstrijd-formulier. 

Week van de 
Hoogbegaafdheid
Hoogbegaafdheid is een woord dat niet bij iedereen positieve gedachten 
oproept, zo stelt de organisatie van de Week van de Hoogbegaafdheid. 
Om de vooroordelen en misvattingen tegen te gaan, wil de organisatie 
komende week veel aandacht genereren voor het thema. Met meer 
kennis kunnen mensen sneller bepaalde aspecten van hoogbegaafdheid 
herkennen bij zichzelf, hun kind of een collega. Op de website www.
weekvandehoogbegaafdheid.nl staat een kaart van Nederland waarop te 
zien is waar activiteiten georganiseerd worden. Zomaar twee voorbeel-
den: maandag is er in Zeewolde een koffi eclub voor ouders van hoogbe-
gaafde kinderen terwijl op woensdag mensen in Utrecht bij elkaar komen 
rond de vraag ‘Hoe neem je als hoogbegaafde je plek in?’ De week wordt 
op zaterdag 19 maart afgesloten met het jaarlijkse Festival van Talent op 
het Eckart College in Eindhoven.

Korte fi lmpjes over optellen 
breuken en grammatica
Snap je het? Het is een vraag die leraren meer dan eens stellen, 
vaak nadat ze iets moeilijks hebben uitgelegd. Regels over gram-
matica en wiskunde bijvoorbeeld. Om leraren en vooral leerlingen 
te helpen, zijn door de NTR negen liedjes gemaakt die op een frisse 
manier moeilijke zaken uitleggen. Wanneer eindigt een werkwoord 
op -d of -dt? Hoe tel je breuken op? En hoe onthoud je rijtjes 
makkelijker? Bekende artiesten werkten mee aan de liedjes, die 
een Snapje? heten: Racoon, De Staat en Maaike Ouboter. Met een 
Snapje? wordt in een videoclip van 2 minuten een basisprincipe 
uitgelegd of basisregel aangeleerd. Anneke Dorsman, nieuwe medi-
amaker voor NTR Jeugd, is de bedenker van het concept. ‘Ik bedacht 
de Snapjes vorig jaar omdat ik het zelf zo lekker vind als er een 
kwartje in mijn hoofd valt. Muziek en beeld helpen daarbij: in beeld 
kun je goed uitleggen en de muziek maakt dat het blijft hangen’. De 
fi lmpjes zijn te zien op www.zapp.nl/beste-vrienden-quiz.
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Tanja Vogels
is docent Loopbaan 
& Burgerschap en 
ict bij Helicon Mbo 

Nijmegen. 



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  GEPENSIONEERDEN

Rayon Twente
Woensdag 30 maart, 13.30 uur, 
ontmoetingscentrum Spoorstraat 7, 
Wierden. Jaarvergadering. Huishou-
delijke zaken, huldiging jubilarissen, 
lezing door J. de Maar over Veenhuizen 
gesticht uit Weldadigheid. Info/aan-
melden: H. Schotman, 0546 57 29 69.

Rayon IJssel-Vecht/Flevoland
Dinsdag 15 maart, 13.30 uur (inloop), 
Kerkelijk Centrum De Overkant, Kerk-
plein 22, Dalfsen. Jaarvergadering, 
huishoudelijke zaken en huldiging 
jubilarissen. Na pauze voordracht door 
mw. Zimmer over Humor en Ernst in 
de trouwzaal. Info/aanmelden: H. Spit, 
0572 35 38 42, henkspit4@hotmail.nl.

Rayon Amsterdam
Vrijdag 15 april, 09.30 uur, De Schutse, 
De Merodelaan 1, Uithoorn. Leden-
vergadering. Huldiging jubilarissen, 
lezing door J. Timmerman over De 
wereld van Marc Chagall. Info/aanmel-
den (voor 7 april): F. Bunt, 075 628 17 
46,   francis125@wxs.nl.

Rayon Breda
Woensdag 16 maart, 10 uur, De 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. 
Ledenvergadering/ontmoetingsdag. 
Info/aanmelden: H. Arbouw, bertus6@
hetnet.nl.

Rayon Noord-Limburg
Woensdag 6 april, 13.15 uur, Res-
taurant Boszicht, Maasbree. Le-
denvergadering, bestuurszaken, 
vakbondsnieuws over pensioenen en 
rechtsbijstand, huldiging jubilarissen. 
Ter afsluiting een muzikale verrassing. 

Info/aanmelden: J. Kurver, 077 398 35 
96, jkurver@online.nl.

Provincie Flevoland
Donderdag 7 april, 10.30 uur, Stich-
ting Onder Dak, Lancasterdreef 61A, 
Dronten. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Kernkwa-
dranten door J. de Haan. Info/aanmel-
den: netwerkflevoland@cnv.nl o.v.v. 
7-4-2016 bijeenkomst Dronten.

Provincie Noord-Brabant
Donderdag 14 april, 10.30 uur, Ge-
meenschapshuis Lievendaal, Lieven-
daalseweg 3, Eindhoven. Netwerkbij-
eenkomst voor jonggepensioneerden 
over Emotionele intelligentie door J. 
Daenen. Info/aanmelden: netwerkbra-
bant@cnv.nl o.v.v. 14-4-2016 bijeen-
komst Eindhoven.

Provincie Noord-Holland
Donderdag 14 april, 10.30 uur, Ont-
moetingsruimte van de Moeder van de 
Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
Haarlem. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Omgaan 
met je vrije tijd door M. Veldstra. Info/

aanmelden: netwerknoordholland@
cnv.nl o.v.v. 14-4-2016 bijeenkomst 
Haarlem.

Provincie Zuid-Holland
Dinsdag 19 april, 16.30 uur, Open 
Hofkerk, Hesseplaats 441, Rotter-
dam-Ommoord. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over 
Conflicthantering door K. Pronk. Info/
aanmelden: netwerkzuidholland@
cnv.nl o.v.v. 19-4-2016 bijeenkomst 
Rotterdam.

NETWERKEN
Limburg
Donderdag 17 maart, 18.00 uur, 
Bs de Neerakker, In de Neerakker 
2, Heythuysen. Investeer in jezelf. 
Proeflokaal met buffet en infoshops 
over Lerarenregister en Wet Werk en 
Zekerheid/cao. Ook huldiging jubi-

schooljournaalagenda@cnvo.nl

Jaardag MBO
Vrijdag 1 april, 09.30 uur (inloop), jaardag Sectorraad MBO en Stuurgroep 
Agrarisch Onderwijs, Roc Aventus, Laan van de Mensenrechten 500, 
Apeldoorn. Thema: Trots op het MBO. Presentatie en toelichting op het 
project M. Lieskamp. Masterclass: Leren in de toekomst en de kunst van 
het lesgeven door M. v.d. Meer en M. Lieskamp. Workshops: Mijn school! 
door R. Simmelinck; Mijn eigen kracht-conferentie door J. van Loo; Koppe-
ling van het KD aan een onderwijsconcept in het Groene Onderwijs (mbo); 
Wijnproeverij door docent-sommelier Roc Aventus; Rondleiding en info over 
de opleiding landbouwtechniek door de landbouwlokalen. Info/aanmelden: 
hetnetwerkbijeenkomsten@cnv.nl.
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larissen. Info/aanmelden: y.vaes@
bs-hetdal.

Donderdag 7 april, 16.30 uur, Ba-
sisschool Lahrhof, Romeinenstraat 
30, Sittard. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit: 
Taakbeleid PO of Onderwijstijd MBO/
VO door H. van Dinteren; Beeldden-
ker, herkent u dat? door R. Willems; 
Registerleraar door F. Boer en J. v. 
Gemert; Dyscalculie door M. Urlings; 
Zo zit dat met uw pensioen door F. 
Lardinois; OOP, jij bent er voor an-
deren, wij zijn er voor jou door J. v.d. 
Groenendal. Info/aanmelden: net-
werklimburg@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
7-4-2016 Sittard.

Zuid-Holland
Donderdag 31 maart, 16.30 uur, Geu-
zencollege, locatie Westwijk, Geu-
zenplein 1, Vlaardingen. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit de workshops: Rouw op je 
dak door E. Koppen en K. v.d. Plas; 
Als invaller in je recht door L. Freyee; 
OOP, jij bent er voor anderen, wij zijn 
er voor jou… door J. v.d. Groenendal; 
Non-verbale communicatie door K. 
Pronk. Info/aanmelden: netwerk-
zuidholland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
31-3-2016 Vlaardingen.

Zeeland
Woensdag 6 april, 16.30 uur, Ostreal 
Lyceum, Fruitlaan 3, Goes. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onder-
wijs. Keuze uit workshops: Klassen-
management door A. Kouwenhoven; 
Non-verbale communicatie door K. 
Pronk; Loopbaankansen. Info/aan-
melden: netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst Goes 6-4-2016.

Woensdag 6 april, 16.30 uur, Ostrea 
Lyceum, Fruitlaan 3, Goes. Bijeen-
komst voor leden van 55 jaar en ouder 
werkzaam in het onderwijs. Thema: 
Vergroten van draagkracht, verminde-
ren van draaglast met workshops over 
Regelgeving en Werkdruk en vitaliteit. 
Info/aanmelden: netwerkzeeland@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 55+, 6-4-
2016.

Utrecht
Woensdag 6 april, 16.30 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Bij-
eenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit: Rouw op je 
dak door E. Koppen en K. v.d. Plas; 
Hoogbegaafdheid signaleren en 
begeleiden door K. Jansen; Register-
leraar door een ambassadeur van de 
Onderwijscooperatie. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 6-4-2016 Utrecht.

Groningen
Woensdag 6 april, 16.30 uur, Roc Men-
so Alting, Vondelpad 4, Groningen. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit drie workshops. 
Info/aanmelden: netwerkgroningen@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 6-4-2016 
Groningen.

Noord-Brabant
Woensdag 13 april, 16.30 uur, Sbo De 
Wissel, Van Oldeneellaan 18, Ooster-
hout. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Keuze uit: Moeilijk 
gedrag… nou en? door S. Teunissen; 
Klassenmanagement door I. Stege-
man; Als invaller in je recht door L. 
Freyee; OOP, jij bent er voor anderen, 
wij zijn er voor jou door J. v.d. Groe-
nendal; Zo zit dat met uw pensioen 
door F. Lardinois. Info/aanmelden: 

netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 13-4-2016 Oosterhout.

Flevoland
Woensdag 13 april, 10.30 uur, PCBS 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit 3 workshops.
Info/aanmelden: netwerkflevoland@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 13-4-2016 
Lelystad.

Gelderland
Woensdag 13 april, 16.60 uur, Nieuwe 
Kerk, Verl. Maanderweg 33, Ede. Bij-
eenkomst voor alle leden van CNV On-
derwijs. Keuze uit: Grip op onderpres-
teren door I. Reijgwart; Van Werkdruk 
naar werkplezier door J. de Haan; 
Verbeteren van verbale en non-ver-
bale expressie door M. Pollaert. Info/
aanmelden: netwerkgelderland@cnv.nl 
o.v.v. 13-4-2016 bijeenkomst Ede.

Overijssel
Donderdag 14 april, Sbo De Rank, 
Thorbeckelaan 186, Almelo. Bij-
eenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit: Van werkdruk 
naar werkplezier door J. de Haan; 
Beelddenken door M. van Delden; Om-
gaan met agressie door W. Prins. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.nl 
o.v.v. 14-4-2016 bijeenkomst Almelo.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 31 maart, 15.45 uur (in-
loop), CLD locatie Molenhuispad, Mo-
lenhuispad 1, Delft. Bijeenkomst voor 
leraren, schoolleiders en teamleiders 
in het VO: De school als professionele 
leergemeenschap. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. bij-
eenkomst 31-3-2016 Delft.

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 22 maart, 10.30 uur, ledenbij-
eenkomst, Gemeenschapshuis Lieven-
daal, Lievendaalseweg 3, Eindhoven. 
Workshop: Het Kwaliteiten Kwadrant 
door J. de Haan; presentatie Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid 
door T. Boot. Info/aanmelden: phjhom-
burg@zeelandnet.nl o.v.v. 22-3-2016 
bijeenkomst Eindhoven.

voortgezet onderwijs
Donderdag 7 april, bijeenkomst VO-NU! voor alle VO-leden van CNV Onder-
wijs, Tiberdreef 4, Utrecht. 15.50 uur verantwoording bestuursbeleid, 16 uur 
inloop, 16.30 uur opening en plenair deel met W.J. Berg, bestuurder CNV 
Vakcentrale. Thema: Versterkt aan de slag!. Workshops: Stemgebruik door 
J. Last; Timemanagement door J. de Haan; Excel door H. Slotboom. Info/
aanmelden: voortgezetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. VO-NU! 7-4-2016.
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‘Moet ik mijn studenten dan de 
beroepspraktijk in de fi nanciële 

sector als voorbeeld stellen? 
Die is toch volstrekt immoreel 

gebleken?’ Niet alle aanwezigen 
op de door de sectorgroep 
Hoger Onderwijs van CNV 
Onderwijs georganiseerde 

bijeenkomst over de noodzaak 
van professionele ruimte voor 

docenten, zijn het eens met de 
gastsprekers, die zich afvragen 

of alles van waarde meetbaar 
is. Beide opleiders stellen dat 
de eigen inbreng van de man 

of vrouw voor de klas en meer 
praktische gerichtheid studenten 
beter voorbereiden op het leven 

als leerkracht.

 Boekenkennis,
beroepspraktijk en de 
x-factor 

hbo

‘In het onderwijs heb 
je ook nog te maken 
met de x-factor. Be-

paalde zaken vallen nu 
eenmaal niet te meten 

of aan te leren.’

Voor de klas:



35353535

Ik heb onderzoek gedaan naar de ethiek van de fi -
nanciële sector en daar een artikel over geschreven 
met een HRM-lector en een Finance-lector, beiden 
van de Hogeschool van Amsterdam. Een van onze 

conclusies was dat de fi nanciële sector niet leidend kan 
zijn bij de inrichting van het fi nancieel-economisch 
onderwijs. Dit vanwege het immorele karakter van de 
sector.’ Onbegrip, twee weken terug, bij Arthur Zijlstra, 
docent sociale theorie en wetenschapsfi losofi e aan de 
faculteit economie van de Hogeschool van Amsterdam, 
tijdens de pauze van de bijeenkomst van de sectorgroep 
Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs. Met de kredietcri-
sis, en de oorzaak daarvan, in gedachten moest Zijlstra 
dit toch even kwijt. Zeker nadat gastsprekers Jacqueline 
Bulterman-Bos, gastdocent aan de University of Cali-
fornia in Berkeley, en Bram de Muynck, lector aan de 
Driestar Hogeschool in Gouda, even daarvoor NRC-jour-
nalist Joris Luijendijk hadden aangehaald over zijn boek 
Dit Kan Niet Waar Zijn over de mores in de wereld van 
geld en aandelen. Dit om aan te tonen dat studenten met 
louter boekenkennis het niet zouden redden.

COMPLEXER
Aanleiding was de these over Bill, docent op een fi ctieve 
lerarenopleiding in de VS. Een van zijn belangrijkste 
opgaven is om zijn studenten te leren orde te handha-
ven in een klas vol met pubers. Hij wil dat uiteraard zo 
verantwoordelijk mogelijk doen en gaat uit van de resul-
taten van het onderzoek Training our future teachers/
Classroom management van het Amerikaanse National 
Council on Teacher Quality. Daarin staat dat je moet 
zorgen dat je goede routines hebt in de klas, duidelijke 
regels, duidelijke consequenties ook, beloningen voor 
wie zich keurig aan de regels houdt en trachten inspire-
rend en interactief les te geven. Bill probeert deze punten 
zoveel mogelijk te oefenen met zijn studenten, onder 
andere met casussen, en beoordeelt daarna aan de hand 
van een meerkeuzetoets of ze de stof op deze vijf punten 
beheersen. Voordeel volgens Bulterman en De Muynck 
is dat diploma’s aan het einde van de opleiding op een zo 
eerlijke mogelijke manier worden uitgereikt. De aanpak is 
immers objectief en eenduidig, waardoor een betrouwba-
re meting mogelijk is. Toch plaatsen de beide gesprekslei-
ders kanttekeningen. Leraren in spe, maar dat geldt ook 
voor studenten in andere studierichtingen, moeten goed 
worden voorbereid op de beroepspraktijk. Behalve kennis 
van de wetenschappelijke literatuur over orde houden, 
zouden de studenten van Bill ècht orde moeten kunnen 
handhaven.

NIET CREATIEF
Volgens Bulterman en De Muynck wordt de beroepsprak-
tijk door het lesmodel wat Bill toepast, gereduceerd tot 

wat in een meerkeuzevraag of eenduidige stelling past. 
Zo wordt de hbo-professional uitvoerder van regels van 
buitenaf, maar in werkelijkheid is de beroepspraktijk 
veel complexer. De Muynck: ‘De onderwijsdoelstellin-
gen worden lineair doorvertaald naar de hele test. Het 
is transparant wat je wilt bereiken, de betrouwbaarheid 
scoort erg hoog. De resultaten van de groep studenten 
van vandaag zijn exact vergelijkbaar met die van de 
groep van volgend jaar. De subjectiviteit van de docent 
speelt geen rol.’
Toch is het de vraag of studenten ook groeien als persoon 
als ze op deze manier onderwijs krijgen. Bulterman: ‘We 
noemen dit het instrumentele paradigma. Is alles van 
waarde meetbaar? Je bent helder naar de studenten toe, 
je zegt wat je wilt, en je probeert je ook te verantwoorden 
op de manier waarop je vaststelt of die studenten eraan 
voldoen. Maar ze leren niet om creatief te zijn, of kritisch 
te denken. Voor eigen vragen is geen plaats meer.’

FINGERSPITZENGEFÜHL
Boekenkennis of praktijkervaring, het is niet altijd de 
belangrijkste graadmeter, zegt Annemarie van Eff erink, 
coördinator van het eerste jaar en docent pedagogiek/
onderwijskunde aan de Hogeschool Rotterdam, na 
afl oop. Natuurlijk, pabostudenten zitten wat haar betreft 
goed als het gaat om praktijkervaring. ‘Als je voor de klas 
wil staan op een basisschool moet je heel wat vlieguren 
maken. Als een van de weinige hbo-opleidingen gaan 
pabostudenten na de eerste maanden meteen de 
beroepspraktijk in en moeten zij zich als professional 
gedragen. Daar hebben we competenties aan gekoppeld, 
zodat we de student kunnen beoordelen tijdens de 
stage in samenspraak met de leerkracht van de school. 
Maar ja, we zitten wel in een situatie waarin de mentor 
oordeelt vanuit het werkveld en de student in een 
bepaalde context zit. Ga ik hem bijvoorbeeld afrekenen 
op een hele moeilijke klas, waarin het lastig is om orde 
te houden en waar de mentor niet eens de wind eronder 
heeft? In hoeverre pak ik mijn professionele ruimte 
door te durven spelen met waar ik de accenten leg in 
de competentieontwikkeling van de student? Kortom, 
geef ik hem meer tijd om zich door te ontwikkelen in 
een andere setting en geef ik nu een voldoende? Dat zijn 
vraagstukken die bij ons spelen en waarbij die professio-
nele ruimte heel erg aan de orde komt. In het onderwijs 
heb je ook nog te maken met de x-factor. Bepaalde zaken 
vallen nu eenmaal niet te meten of aan te leren: uitstra-
ling, heb je echt contact met de kinderen, heb je humor, 
ben je spontaan? Het zijn kernkwaliteiten die goed van 
pas komen voor een leerkracht. Dat maakt het vak ook zo 
bijzonder. Aan sommige leraren vertrouw je onmiddellijk 
je kind toe, bij anderen heb je toch je reserves. Er komt 
veel fi ngerspitzengefühl bij kijken.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woensel hbo
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LEREN EN PRESTEREN
DOE JE SAMEN!

informatiebijeenkomsten

10 maart 2016 | 7 april 2016 | 2 juni 2016 

1 Taalcoördinator

2 Rekencoördinator

3  Bewegingsonderwijs*

4  Coach Onderwijsvernieuwing

5  Jenaplan

6  NOVO-opleiding

7  Onderwijskundig expert

8  Digi-coach

9  Onderwijskundig expert 

     Wetenschap & techniek

10 Specialist oudere kind

11  Specialist jongere kind

12 Gedragsspecialist

     *Lerarenbeurs mogelijk

1 Middenmanagement

2  Basisbekwaam*

3  Vakbekwaam*

4  Vakbekwaam, 

    verkort programma*

5  Leadership in Education

    * geregistreerde post-hbo-

    opleidingen

6  NOVO-opleiding*

1 Leren en innoveren*

2 Special Education needs*

3  Leadership in Education

4 Onderwijswetenschappen

    * lerarenbeurs mogelijk

LEIDERSCHAPS-
OPLEIDINGEN

MASTER-
OPLEIDINGEN

POST-HBO-
OPLEIDINGEN

Meld je aan op kpz.nl

MEER INFO
OP KPZ.NL



Een directeur die richting geeft aan een school die opbrengst- 
en oplossingsgericht werkt aan de ontwikkeling van de circa 
230 leerlingen en 18 teamleden.

Zie jij hier uitdaging in? 

Kijk dan voor meer informatie op www.fortgens.pcsv.nl

 Reageren kan tot uiterlijk 20 maart
 aanstaande.Fortgensschool

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

MET SUBSIDIE STARTEN?  kanjertraining.nl/actie

Houdt u van de uitdaging om aan twee basisscholen 
leiding te geven?
Bent u een enthousiaste, ondernemende meerschools-
directeur m/v (wtf 1,0)?

Dan komen we graag met u in contact! Het bestuur van TriVia zoekt 
per 01-08-2016 een meerschools-directeur voor de Eben Haëzer-
school in Polsbroek en de Samuëlschool in Polsbroekerdam. De 
volledige vacature met de functieomschrijving kunt u vinden op de 
website van de school: www.polsbroek.spcol.nl en op de site van 
TriVia: www.pcpo-trivia.nl.

EDUCATIEVE SURINAMEREIS
 voor DOCENTEN
Twee veertiendaagse reizen;
Vertrek op 15 en 22 juli vanaf
SCHIPHOL
Het volledig programma is te lezen op stichting-vns.nl
Jaarlijks een doorslaand succes! Qua prijs-kwaliteit verhouding heeft de 
stichting VNS geen concurrent: wij kennen Suriname als geen ander! Een 
reiswijzer is standaard evenals een informatiebijeenkomst voor vertrek. 
In beide groepen zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 
Verlenging is mogelijk. Aanmelden via de website.
Inlichtingen kunt u krijgen via de reisleiders; 06-51352915 (Roy Ho Ten 
Soeng) of 06-23940540 (Michel Tromp).
Bent u al een keer geweest? U kunt met Global Friendshiptours naar 
andere bestemmingen. Zie globalfriendshiptours.nl voor reizen naar 
China (met scholenbezoek), Indonesië en Japan.

Themadag primair onderwijs
Meester kunt u even 
aan de kant gaan met 

uw digipen? Dan kan ik 
met mijn mobieltje een 

foto maken. Heeft u 
hier trouwens geen 

QR code voor?
 

“loop ik toch 
nog achter” effect

Bron: Lesje op School

KLAAR VOOR DE TOEKOMST 
Op 16 maart en 20 april organiseert 
CNV Onderwijs een thema dag over 
veranderingen in het onderwijs.  
Er komt nogal wat op het onderwijs 
af: nieuwe regels, nieuwe ont-
wikkelingen en leerlingen die op 
digitaal vlak soms verder dan hun 
leraar zijn. Wat betekent dat voor 
de leraren? Zijn we klaar voor de 
toe komst? In een actieve en vro-
lijke lezing introduceert Marcoen 
Hopstaken (Proversie) het begrip 
Improvisatie als mogelijke oplos-
sing voor complexe vraagstukken 
en onzekerheden. 

Je kunt kiezen uit de volgende  
masterclasses:

Leerstrategieën en actief leren:  
16 maart: Anje Ros, lector Fontys  
Hogeschool Kind en Educatie 
20 april: Karin Nijman en  
Inge Verstraete, Edu-support 

Meer improvisatie in je organisatie:  
Marcoen Hopstaken, Proversie

Professionele leergemeenschap:  
Myriam Lieskamp, beleidsadviseur CNV Onderwijs

 
Geef je nu op voor:  
16 maart 2016 via www.cnvo.nl/podag1  
(IJsseldelta, Center Zwolle)  
20 april 2016 via www.cnvo.nl/podag2  
(De Ruwenberg in Sint-Michielsgestel) 

Conn-Ond 2016-0208 advertentie Direct themadag PO-v2.indd   1 29-02-16   13:52



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 6  26 maart

nr. 7 9 april

nr. 8 23 april

nr. 9 21 mei

nr. 10 4 juni

nr. 11 18 juni

nr. 12 2 juli

nr. 13 3 september

nr. 14 17 september

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Te huur: 

In het groene Emsland (Duitsland), even over de grens bij 
Emmen en op 2 uur afstand van Utrecht, is ons landelijk 
gelegen vakantiehuis te huur (geen bungalowpark!). Aan de 
rand van het natuurgebied HaseTal volop genieten van de 
prachtige omgeving, om te ontspannen, fietsen of kanoën. 
Meer info op onze website www.bummert.nl.

Comfortabele stacaravan op Ameland. Mooie standplaats 
met vrij uitzicht. Ameland, de Waddendiamant, met uit-
stekende wandel- en fietsmogelijkheden. Voor informatie: 
website Camping Roosdunen/verhuur particulieren; 
0592 34 01 84; jandemaar@hetnet.nl.

In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, rust.  
Vrijstaand, landelijk en sfeervol vakantiehuisje voor 2-5 
personen met 2 slaapkamers. Bij meer, bos en hunebed. 
Fiets- en wandelpaden rondom. Pasen, Pinksteren en 
tweede week mei-vakantie nog vrij. Vanaf € 295,- p/w. 
Hoogseizoen nog mogelijk. Tel. 050 409 52 82 of 
jvanweringh@hotmail.com.

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

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

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 
Mevr. T. Arts
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
Mevr. K. Frugte
06 33 83 96 92
andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl

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

 Stuurgroepen 

 Themagroep 

 Sectorgroepsbesturen 



‘Ik wil een prettige,
 ontspannen leeromgeving’

Hugo scherff (31):
Een paar oud-docenten van Hugo Scherff werden 
ineens zijn collega’s toen hij aan de slag ging als 
docent maatschappijleer op zijn oude middelbare 
school, GSG Guido de Brès in Amersfoort. ‘Het 
tutoyeren duurde even, maar het was als beginnende 
leraar fijn om meteen in een vertrouwde omgeving 
te werken.’ Lol maken met zijn leerlingen vindt 
hij belangrijk. ‘Ik wil zorgen voor een prettige, 

ontspannen leeromgeving. Verder ben ik CNV 
Onderwijs-lid geworden, omdat ik het niet 

netjes vond om te profiteren van het 
werk van de vakbond zonder 

eraan bij te dragen.’ 

Foto: Ruben Schipper


