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Mbo’s slagen steeds 
beter in vasthouden 

leerlingen

Potje politiek 
 hakketakken over 

werkdruk

‘Wij kunnen prima 
met de WWZ uit de 

voeten’
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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.

Er is een breed gedragen voorstel voor een verplichte 
vakdocent lichamelijke opvoeding op basisscholen. 
Het belang van lichamelijke opvoeding en beweging 
zie ik zeer zeker. Dit wordt ook breed gedragen bij ons 
op school en daarom is lichamelijke opvoeding een 
‘must’. Elke week krijgen de kinderen anderhalf uur 
lichamelijke opvoeding, verdeeld in spel en toestel-
len. Natuurlijk zal een vakleerkracht beter weten hoe 
de kinderen te begeleiden tijdens de gymles, vooral 
bij de lestoestellen. Bij spel zie ik dit niet zo, wij zijn 
als leerkrachten prima in staat een spel te begelei-
den. Ik zou echter liever zien dat daar meer aandacht 
zou zijn voor muziek. Daar een vakleerkracht voor 
aan stellen zou ons veel meer helpen. Muziek is 
namelijk een vak dat snel terzijde geschoven wordt 
wanneer de tijd op is. Ik ben van mening dat muziek 
minstens zo belangrijk is. Uit onderzoeken die ik heb 
gelezen blijkt dat muziek stimulerend werkt bij het 
leren lezen. Ook dyslectische kinderen hebben er veel 
baat bij, want bij muziek wordt een beroep gedaan op 
de motoriek van een kind. Muziek stimuleert daar-
naast ook het sociale gedrag, wat vandaag de dag 
toch ontzettend belangrijk is.

Toby Drost, Den Ham

Het bedrijf Snappet geeft in Schooljournaal 5 
de 1.323 Snappetscholen de ridderslag, en 
niet-Snappetscholen een mokerslag: Citoscores 
zijn met Snappet tot 43 procent hoger, mailt het 
bedrijf. Snap-u het nog? Waar blijft de validiteit 
van de Citotoetsen gezien de inzet van moderne 
leermiddelen?
Met als gevolg tot 43 procent van de kinderen 
met een veel te laag schooladvies? Dat zou in 
retrospectief de consequentie zijn van het Snap-
pet-perspectief. Alle meten is - we wisten het 
ook wel - niet altijd beter weten. Evenwel, tot nu 
toe wisten we - zonder Snappet - met de Cito’s 
nog bijna helemaal niets, snap-ik nu. Beter af 
met alternatieven voor de Cito’s dus, die ook 
zonder Snappet meten wat we willen weten. 
Óf iedere school moet fluks aan de borst, van 
Snappet. Want niet-Snappet scholen worden zo 
achterblijvertjes. Maar ook dan snap-ik het nog 
niet. Want de nieuwe jaarnormen voor de toet-
sen worden jaar op jaar verhoogd. Op basis van 
steeds hogere gemiddelden. Met Snappet komt 
daar niet zozeer een schepje, maar meteen een 
laadschop bovenop. Snappet als nieuwe turbo 
in de dollemansrit om hogere scores? Spot met 
ethiek en kwaliteit van ons vak. Snappet: een 
goed middel. Maar niet zo, dat snap-ik wel.

Willem Riemersma, Feanwâlden

In mijn ogen slaat het artikel over onderwijs 
aan vluchtelingenkinderen in Schooljournaal 5 
de spijker op zijn kop. Met uitzondering van de 
uitspraak van schoolleider Udo die je ongeschikt 
voor het werk vindt, wanneer je een kind een trui 
geeft als het kind het koud heeft.  Want…je bent 
geen hulpverlener. Nee, wij zijn ook geen hulpver-
leners maar met een kind een trui te geven ben je 
in mijn ogen ook nog geen hulpverlener. Natuur-
lijk, je primaire taak als leerkracht op een school 
voor asielzoekerskinderen is kinderen goed les te 
geven. Zelf werk ik sinds januari met veel plezier 
op de KoaLa-school, een vluchtelingenschool in 
Weert. Naast goed onderwijs kun je met enige 

extra inspanning veel meer beteken voor deze 
leerlingen. Zo hebben met hulp van collega-scho-
len en de plaatselijke middenstand alle leerlin-
gen van de groepen 7 en 8 nu een zwemoutfit. 
Wel noodzakelijk als je ook zwemonderwijs wilt 
aanbieden in ons waterrijke Nederland. Ben je dan 
plotseling hulpverlener geworden en niet geschikt 
als leerkracht?  En ja, toen een van mijn leerlingen 
keer op keer zonder kousen naar school kwam 
toen het nog vroor, heb ik hem een paar setjes 
kousen gegeven. Het een gaat prima samen met 
het ander lijkt mij. 

Nelle Huijsmans, Weert 

Hulpverlener?

Vakleerkracht muziek Snappet
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Met hulp van ouders en medewerking 
van de buurtsupers is de entree van 
de Sint Maartensschool in Voorburg 
omgebouwd tot een minisupermarkt. 
De gedachte erachter? Kleuters kun-
nen heel veel leren, maar juist spelen-
derwijs, en in hun belevingswereld. 

Kleuter
supermarkt

Foto: Henriëtte Guest 

05050505
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Sterkere rol leraren bij ontwikkeling Onderwijs2032

Schoolbesturen in het basisonderwijs die op zoek zijn 
naar leraren die vluchtelingenkinderen les kunnen 
geven, kunnen terecht bij een speciale invalpool. Leer-
krachten die dit onderwijs willen verzorgen, kunnen zich 
aanmelden voor die pool, een initiatief van het Arbeids-
marktplatform PO. Ton Groot Zwaaftink, voorzitter van dit 
arbeidsmarktfonds: ‘Veel vluchtelingenkinderen verhui-
zen met hun families in relatief korte tijd van locatie naar 
locatie. Daarom wisselt de vraag naar leerkrachten op 
een school per periode. Omdat de lerarenpool uitgaat 
van leerkrachten die tijdelijk les willen geven aan klassen 
met vluchtelingenkinderen, spelen we in op die wisse-

lende behoefte. Zo help je voorkomen dat de kinderen 
nog meer achterstanden oplopen.’ De lerarenpool is 
gekoppeld aan de Onderwijsvacaturebank voor het 
primair onderwijs van het Participatiefonds. Scholen kun-
nen gratis vacatures plaatsen en in de database zoeken 
naar geschikte kandidaten. De kandidaten hebben een 
pabo diploma en affiniteit of ervaring met het lesgeven 
aan deze doelgroep, bijvoorbeeld omdat ze NT2 hebben 
gegeven of een opleiding zoals de master Special Edu-
cational Needs hebben gevolgd. Geïnteresseerde leraren 
en schoolbesturen kunnen via info@arbeidsmarktplat-
formpo.nl in contact komen met de lerarenpool. CdG

Leraren moeten meer inspraak krijgen in het ontwerp-
proces van Onderwijs2032. Dat zegt de Onderwijsco-
operatie, waar CNV Onderwijs samen met de andere 
onderwijsbonden deel van uitmaakt. In een brief aan 
staatssecretaris Sander Dekker vraagt de coöperatie 
om een tussenfase, waarin gekeken gaat worden naar 
de inrichting van een nieuw onderwijsprogramma. 
De bonden willen de verantwoordelijkheid op zich 

nemen om dat proces samen met leraren in te richten. 
Er zal tot 1 december debat gevoerd worden over de 
uitgangspunten van Onderwijs2032. Eerder heeft CNV 
Onderwijs al een ledenbijeenkomst georganiseerd over 
de eerste fase van Onderwijs2032. Over de bevindingen 
uit die bijeenkomst en de gevolgen voor de praktijk wil 
CNV Onderwijs met zoveel mogelijk leden in gesprek. 
Kijk voor de brief aan Dekker op www.cnvo.nl. AvdG

Online invalpool voor onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen

nieuws
Foto: R

uben Schipper
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BABYBOOM OP RIJSSENSE 
BASISSCHOOL 
Acht juffen tegelijk zwanger op één school, het bestaat. 
‘Toen nummer acht het blijde nieuws kwam vertellen, 
was ik voor haar nog even blij als voor de andere 
zeven,’ citeert RTL Nieuws directeur Aart van den 
Noort van reformatorische basisschool De Ronde Maat 
in Rijssen. Op de foto staan de gelukkigen naast elkaar. 
Corine (uitgerekend op 27 maart), Ilze (30 maart), 
Annet (15 mei), Linda (16 mei), Willemine (3 juni), Inge 
(25 juni), Heidi (9 juli) en Edith (28 juli). HB

‘Ouwetjes’ voor de klas nog hard nodig
Aad Koremans (68), staat weer voor de klas. En hij is 
niet de enige docent ‘op leeftijd’ voor wie dat geldt. Het 
voortgezet onderwijs kent een flinke stijging aan vacatu-
res en steeds meer gepensioneerde docenten vullen de 
gaten op. Koremans ging zes jaar geleden met vervroegd 
pensioen. Na drie fusies stopte hij met werken. Nu geeft 
hij Nederlands op het Erasmus College in Zoetermeer 
aan havo en vwo. ‘Ik ben nog gezond en actief, dus ik 
wilde me weer nuttig maken.’ 
Willem Driessen van GoudGrijs, onderwijsbemiddelaar 
voor 55-plussers en 65-plussers, bevestigt dat de vraag 
naar oudere en gepensioneerde leerkrachten groot 
is. ‘Ik merk het zeker. Bij verzuim zijn er vaak geen 
goede jonge docenten beschikbaar. Wij krijgen dan veel 
verzoeken.’ Op die manier kwam ook Koremans weer in 
het onderwijs terecht. ‘Dat heeft een nare kant, want ik 

vervang iemand die ernstig ziek is, maar het werk zelf 
is heerlijk. Het loopt als een trein, leerlingen en ouders 
zijn tevreden. Ik werk nu drie ochtenden in de week. Niet 
voor het geld hoor, want je betaalt je blauw aan belastin-
gen, maar wel om van waarde te zijn in de samenleving.’ 
Zijn er geen onoverkomelijke verschillen met vroeger? 
Al die mobieltjes bijvoorbeeld… Koremans: ‘Als in de 
lesmethode staat dat iets opgezocht moet worden op 
internet, dan vind ik het goed. Maar verder niet, geen 
spelletjes. Ik heb al de nodige telefoons ingenomen.’ 
Hij is blij dat ‘de ouwetjes’ duidelijk nog meekunnen. 
‘En ik zit niemand in de weg. Als ik de doorstroming van 
jongere docenten zou blokkeren, had ik het niet gedaan. 
Maar ook gepensioneerden zijn nu gewoon hard nodig. 
We zijn bevoegd en staan vaak met rust en ervaring voor 
de klas.’ HB

journaal

•  Hoge werkdruk, grote klassen, Onderwijs 2032, Wet 
Werk en Zekerheid, cao’s. Daar maken wij ons druk 
om bij CNV Onderwijs. Om maar een paar dingen te 
noemen. 

•  Of dingetjes? Futiliteiten? Ik zou het bijna zeggen, 
nu ik bij de afronding van dit blad midden in de 
berichtgeving over de aanslagen in Brussel val. Het 
aantal doden en gewonden blijft maar oplopen.

•  Het maakt andere dingen niet onbelangrijk, maar 

plaatst het wel in perspectief. Want bestaan we 
in 2032 nog? En in welke wereld leven wij en onze 
kinderen/leerlingen dan? 

•  Ondertussen vind ik het mooi dat een Palestijnse 
juf de Global Teacher Prize wint. Een juf die 
gespecialiseerd is in onderwijs aan getraumatiseerde 
leerlingen. 

 
Ciska de Graaff
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Een kind dat nu naar het primair onderwijs gaat, zal 
rond het jaar 2032 een baan gaan zoeken. Wat moet 
dat kind dan kennen en kunnen? Het is belangrijk 
dat we daar als direct betrokkenen en als onderwijs-
vakvereniging over meebeslissen. Het platform Ons 
Onderwijs2032 heeft daarover een advies geschreven. 
Daar staat bijvoorbeeld in dat er minder focus moet 
zijn op taal en rekenen en meer op de bredere vorming 
van leerlingen.
Toch willen we ook kritisch blijven. Over de implemen-
tatie van ideeën, over randvoorwaarden in tijd, geld 
en groepsgrootte en over proefballonnen die nog te 
vaak in het onderwijs belanden. Onze grondhouding 
is positief, maar er zijn ook nog vragen. Een volgende 
stap naar de ontwerpfase van Ons Onderwijs2032 gaat 
ons te snel en daarom hebben we op de rem getrapt. 
Ik vind dat in een proces dat zo bepalend is voor de 
toekomst van ons vak, er veel beter naar de mening 
van de beroepsgroep geluisterd moet worden. Dat 
heeft CNV Onderwijs met vier andere onderwijsvak-
verenigingen via een brief aan staatssecretaris Dekker 
laten weten. Eerst willen we weten of er voldoende 
draagvlak is bij leraren, schoolleiders en onderwijs 
ondersteunend personeel, willen we horen wat deze 
veranderingen betekenen in de praktijk en input 
ophalen voor de vervolgstappen. Tot 1 december willen 
we daarom de tijd nemen om uw stem te horen, met 
elkaar in gesprek te gaan en ons uit te spreken over de 
toekomst van ons mooie vak. Ik hoop dat u massaal van 
zich laat horen. 

2032

de voorzitter

Helen Adriani
Voorzitter CNV 
Onderwijs a.i.   

Afspraak 

Die gister

Is gestorven,

Staat morgen

Al weer op.

De afspraak is

drie dagen.

Meer mag

de dood

niet vragen.

Ik weet het:

Niets klinkt

er vreemder

en niets lijkt

er minder waar,

maar vier stemmen

vertellen het eender.

Wat zij zeggen

Is vierkant waar.

Geert Boogaard

uit: Zie naar ons om

Geert Boogaard (1908-1990) was dichter van 
biografi sche en religieuze poëzie. Zijn moeder was 
religieus maar niet kerkelijk, zijn vader een socialist 
en pacifi st. Boogaard was godsdienstonderwijzer 
van 1937 tot en met 1946 en later ook predikant. In 
1963 debuteerde hij met Tijd en Teken. Bovenstaand 
gedicht komt uit Zie naar ons om uit 1985. In 1990 
verscheen de laatste bundel Het verdriet voorbij. 
Zijn dichten omschreef hij zelf als ‘gedachten die 
me overkomen’. Boogaard is geboren en gestorven 
in Enkhuizen.

Bron: Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het 
 Nederlands Protestantisme.

Paasoverdenking
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Je werkt op een leuke school, met prima 

collega’s. Maar weet je ook waar iedereen 

echt goed in is? “Nee”, denkt Dineke Bakker 

(29), leraar op basisschool De Wâldiik, in 

Boelenslaan. “En dat is zonde, want talenten 

kun je heel goed inzetten om je onderwijs 

nog beter te maken en meer plezier in je werk 

te beleven.” Bakker diende een voorstel in bij 

het LerarenOntwikkel-

Fonds om de talenten 

van haar collega’s in 

kaart te brengen. Het 

voorstel werd gehono-

reerd en Bakker kreeg 

een budget waarmee zij 

gemiddeld anderhalve 

dag per week kan wor-

den vrijgeroosterd. Op 

die dagen reist ze naar 

scholen van haar bestuur, om daar bij alle 

leraren talenten interviews af te nemen.

Toolbox
Bij die interviews gebruikt Bakker de zoge-

noemde ‘talenten-toolbox’, waarin 39 ver-

schillende talenten worden onderscheiden. 

Een van die talenten is bijvoorbeeld ‘ja zeg-

gen’. “Een ja-zegger pakt alles aan wat op zijn 

pad komt, en doet dan ook alles om de klus 

voor elkaar te krijgen. Hij of zij is doorgaans 

erg betrouwbaar.” Er zijn ook ‘ideeënfon-

teinen’ die heel snel allerlei ideeën kunnen 

spuien, ‘plannenmakers’, die goed zijn in 

het opzetten van projecten, en bijvoorbeeld 

‘groepsdieren’ die niets liever doen dan 

samenwerken. Bij het organiseren van pro-

jecten en het verdelen van taken op school 

is het uiteraard heel handig om te weten wat 

ieders sterke kant is. Bakker: “Soms weet 

je dit al van elkaar, maar vaak ook niet. We 

lopen elkaar in de drukte nog te vaak voorbij. 

En soms weten mensen zélf niet eens goed 

waar hun talenten liggen. Ik gun iedereen 

om dat te weten te komen.”

Leer-ateliers
Na de interviews organiseert Bakker een 

aantal bijeenkomsten. Daarin vertellen team-

leden elkaar wat hun talenten zijn en wordt 

er gepraat over de manier waarop ieders ta-

lenten het best tot hun recht kunnen komen. 

Ook worden er zogenoemde leer-ateliers 

 opgezet. Bakker: “In zo’n atelier kan jij, als  

leraar, met je leerlingen iets gaan doen dat 

past bij jouw talent. Het maakt niet uit wat 

- rekenen, koken, techniek, een creatieve 

opdracht - zolang het maar aansluit bij je 

passie.”

Talentenspel
Zelf geeft Bakker een atelier over haar eigen 

passie: ze laat leerlingen hun talenten ont-

dekken. “Dan komen, net als bij de leraren, 

vaak ook allerlei prachti-

ge talenten aan het licht.” 

En dat laatste is ook de 

uiteindelijke bedoeling 

van haar project. “We 

moeten leerlingen helpen 

om hun talenten te 

ontdekken. Alleen doen 

we er als leraren nu eerst 

zélf ervaring mee op.” 

Bakker vindt het geweldig 

dat haar project in de prijzen is gevallen bij 

het LerarenOntwikkelFonds. “Heb je ook 

een goed idee, dien het dan in bij het LOF”, 

adviseert Bakker. “Want het levert je gewoon 

tijd op om aan de slag te gaan.”

http://lerarenontwikkelfonds.

onderwijscooperatie.nl/

Ben jij een ja-zegger, een groepsdier of ben jij juist een ideeënfontein of plannenmaker? Dineke Bakker  

heeft twee jaar de tijd om dit bij haar collega’s in kaart te brengen. Dankzij het LerarenOntwikkelFonds. 

“Ik gun elke leraar om te ontdekken waar zijn of haar talent ligt.  En de leerlingen straks ook.”

Advertentie

‘Dankzij het LOF maak ik 
gebruik van mijn talenten’

te beleven.” Bakker diende een voorstel in bij lopen elkaar in de drukte nog te vaak voorbij. 

Dineke is één van 88 leraren uit het po, so en vo,  
die dit jaar zijn gestart met een LOF-traject. Naast 
een subsidie, waarmee je jezelf onder andere vrij 
kunt roosteren, bestaat het traject uit een begelei-
dingsprogramma. Tot 9 mei kunnen nog nieuwe 
aanvragen worden ingediend. De helft van de 
subsidieruimte is nog beschikbaar.

ONW075 WTK ADV SJ.indd   1 15-03-16   14:28
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Dat is een jonge python. Nee, die is niet 
gevaarlijk. Alleen als hij geïrriteerd is kan 
hij bijten, maar dat doet geen pijn.’ Luka 
(14) houdt het klein formaat wurgslang 

tegen zich aan, zoals een ander een kat. ‘Volgens 
mij denkt hij dat mijn arm een tak is, maar ik geloof 
wel dat hij het fijn vindt om over zijn kop geaaid te 
worden.’ Een aantal leerlingen uit 3vmbo(groen) 
brengt een tussenuur door in een klaslokaal waar wat 
kleinere dieren zijn gehuisvest. ‘Mogen jullie hier zit-
ten?’, vraagt Alike Hutten, teamleider Dierverzorging 
(dierenartsassistent, paardenhouderij, paardensport) 
en Wildlife op Aoc De Groene Welle in Zwolle. Er 
wordt bevestigend geknikt. ‘Dit is een geliefde plek’, 
verduidelijkt Hutten, die niet opkijkt van het voor 
de verslaggever niet alledaagse tafereel. ‘Vooral 
vmbo’ers vinden het leuk om te verzorgen.’ ‘Hij wurgt 
je niet hoor’, zegt Luka liefkozend over de slang. ‘De 
beet van een rat doet pas pijn.’ Ze wil dierenarts 
worden, omdat ze graag dieren wil helpen. ‘Dan 
ben ik dertig als ik klaar ben. Maar misschien stop 
ik wel als ik mijn diploma dierenartsassistente heb 

‘Elke jongere die zonder diploma de school 
verlaat is en blijft er echt een te veel.’ Hoewel 

opgetogen over het resultaat dat weer minder 
leerlingen vorig jaar voortijdig de schoolbanken 

verlieten, wees minister Bussemaker vorige 
maand op de nog altijd aanzienlijke groep 

schoolverlaters, die met 1.200 daalde naar 24.451 
personen. Toch boekte vooral het mbo door 

een persoonlijkere benadering en een stevige 
verzuimaanpak ronduit spectaculaire resultaten, 

met in enkele gevallen uitkomsten van meer dan 
dertig procent minder uitval.

Een python koestert zich in de 
aandacht van Noëlle, eerstejaars 
mbo-dierverzorging niveau 4 op Aoc  
De Groene Welle. Links, teamleider 
Alike Hutten.

voortgezet onderwijs/mbo

‘

Aantal voortijdig schoolverlaters in 15 jaar met tweederde afgenomen

voller in mboKlassen weer
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gehaald.’ Klasgenote Jamie (14) koestert een kleine 
egeltenrek. ‘Hij heet Henk, omdat een aantal mbo’ers 
hem zo hebben genoemd’, zegt ze over het alleen op 
Madagaskar voorkomende beest. Ze wil iets doen in 
de zorg voor dieren of mensen. 

DROOM
Weer op de gang vertelt Hutten dat de school leerlingen 
bij intakegesprekken duidelijk maakt dat dierenartsas-
sistente zijn niet alleen maar dieren knuffelen inhoudt. 
‘Zeker als het gaat om dierverzorging en paardenhou-
derij leggen we uit dat het vaak zwaar en vies werk is en 
zeker geen dik betaalde baan. We proberen een zo reëel 
mogelijk beeld te geven van de opleiding en ook van 
het werk daarna. Maar of dat altijd landt? We hebben 
wel leerlingen van mbo-niveau 2 die dierenarts willen 
worden. Je mag iemands droom niet vernietigen, maar 
je moet wel realistisch blijven. Maar zeg nooit nooit, 
want ik heb iemand in de familie die ooit met vmbo-ba-
sisberoepsgerichte leerweg is begonnen en die nu haar 
hbo-master heeft gehaald.’

GEWAARSCHUWD
De afgelopen jaren zag de direct achter het station ge-
legen groene mbo-opleiding het aantal schoolverlaters 
teruglopen van 6 naar 1,4 procent op een populatie van 
1.700 leerlingen (1.270 mbo en 480 vmbo-groen). Vorig 
jaar was de Zwolse school daarmee de best presterende 
aoc. Hutten: ‘We doen het goed in de regio, maar 
daarvoor werken we nauw samen met de roc’s Deltion 
en Landstede en vakschool Cibab. In principe schrijven 
wij geen leerlingen uit die jonger zijn dan 18 jaar en 
geen diploma op zak hebben. Zo’n leerling sluizen we 
door naar het Toekomsttraject, een van de projecten die 
we samen met andere scholen hebben opgezet in het 
kader van het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. 
Een persoon binnen onze school houdt zich daarmee 
bezig. Zij heeft direct contact met het jongerenwerk bij 
de gemeente, met de consulent van het regionaal mel-
dingscentrum (rmc, de leerplicht voor 18-plussers) en 
met de leerplichtambtenaar. Zij onderzoekt tot hoever 
zo’n leerling is gekomen. Als het bijvoorbeeld een ni-
veau 4-leerling is die zijn leerjaar heeft afgerond, wordt 
bekeken wat er nog moet gebeuren om toch met een ni-
veau 2-diploma van school te gaan. Zo’n leerling wordt 
dan gestimuleerd om de rest van het schooljaar alles 
op alles te zetten om zijn startkwalificatie te halen. Wie 

voortgezet onderwijs/mbo

Aantal voortijdig schoolverlaters in 15 jaar met tweederde afgenomen
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18 jaar of ouders is en toch zonder diploma van school 
wil, wordt gewaarschuwd dat hij nu weliswaar nog jong 
en goedkoop is, maar wat als hij zes jaar later op straat 
komt te staan door een reorganisatie? Zonder diploma 
kom je niet zomaar aan een baan. Voor die categorie is 
onze hoop straks mede gevestigd op een team bestaan-
de uit leerlingen die tijdelijk waren uitgevallen, maar 
ontdekt hebben dat een opleiding toch belangrijk is en 
intussen ook hun diploma hebben behaald. Zij gaan 
proberen jongeren die dreigen uit te vallen op het spoor 
te houden en te motiveren om toch door te zetten.’

VEEL ZORGLEERLINGEN
‘Wat in ons voordeel werkt is dat we een kleine school 
zijn met korte lijnen. We staan dicht bij de leerlingen, 
dat is voor ons ook makkelijker te doen dan door de 
veel grotere roc’s’, legt Hutten uit. ‘Natuurlijk hebben we 
hier best wel uitstromers, met name bij dierverzor-
ging en de paardenhouderij. Terwijl we toch bij de 
intake scherp letten op hun motivatie, of ze een goed 
beroepsbeeld hebben en of er een kans van slagen is, 
zowel op school als later op de arbeidsmarkt.’ Ze zegt 
dat De Groene Welle geen grote stadsproblematiek 
kent. ‘We zijn een relatief witte school, wat kenmerkend 
is voor groenscholen, net zoals dat wij traditioneel 
veel zorgleerlingen trekken, zoals veel kinderen met 
leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) in de basis- en 
kaderberoepsgerichte leerwegen van het vmbo. Ook in 
mbo-niveau 1 en 2 kom je leerlingen met een zorgbe-
hoefte tegen.’ 
We lopen langs het groenpluslokaal. ‘Je zou het een 
time-outruimte kunnen noemen, voor wie behoefte 
heeft aan een stilteplek om zich voor te bereiden op 
een overhoring, nog wat ondersteuning nodig heeft van 
een docent of gewoon even tot rust wil komen.’ Alleen 
op deze plek op de eerste verdieping en in het open 

leercentrum mogen de vmbo-leerlingen zich tussen 
de mbo’ers mengen. Hutten: ’We proberen mbo’ers en 
vmbo’ers toch wat te scheiden, ook door aparte pauzes. 
Vergeet niet dat de leeftijden uiteenlopen van 12 tot 
gemiddeld 22 jaar.’

HONDENTRIMSALON
‘Als de kam vuurrood is, legt de kip binnen 24 uur een 
ei’, doceert een docent veehouderij in een krappe ruim-
te tegen een groep leerlingen met blauwe overals aan. 
’Ik wil op beide tafels een hen hebben. Pas op voor de 
haan, want die is hier niet blij mee.‘ Stijn (13), achterin 
de groep,  fluistert tegen mij dat hij loonwerker wil 
worden. Hutten: ‘Jongeren als Stijn komen in dienst van 
landbouwmechanisatiebedrijven en worden tijdelijk 
ingehuurd door boerderijen om bijvoorbeeld balen 
te maken van het hooi. Ze zijn gek op het rijden met 
tractors.’ 
Even later staan we in een ruimte waar honden die net 
in bad zijn geweest met grote föhnen worden gedroogd. 
Een droogmachine is overigens ook een optie. Een 
cocker spaniël ondergaat de behandeling zonder geblaf. 
Op een andere  tafel wordt Moos ontklit en geknipt. Het 
is de hond van de vriendin van de 20-jarige Jedidiah, 
derdejaars dierentrimmer mbo-niveau 3. Ze wil een 
hondentrimsalon beginnen. ‘Ik heb eerst Wildlife ge-
daan, maar ik ben er na twee jaar mee gestopt, want ik 
kon niveau 4 niet aan. Achteraf vind ik dit veel leuker.’

VOLLERE KLASSEN
‘We hebben een aantal belangrijke maatregelen geno-
men, waarvan ik denk dat ze helpen’, zegt Aad de Wit, 
al sinds het begin in 1993 voorzitter van het college 
van bestuur van Roc Kop van Noord-Holland (Den 
Helder, Schagen, ruim 3.000 leerlingen). Zijn school 
had het afgelopen schooljaar 34 procent minder uitval 
van leerlingen. ‘Verplaats je op de eerste plaats in de 
leerling. Als je op school niet gekend wordt of gemist, 
waarom zou je dan nog de moeite nemen om te gaan? 
In dat kader hebben we een aantal jaren geleden ver-
zuimmedewerkers aangesteld, die niets anders doen 
dan de leerlingen die ongeoorloofd afwezig zijn meteen 
thuis te bellen. Ze zitten dus “kort op de bal” als iemand 
ongeoorloofd wegblijft. Letterlijk zei een docent een 
tijdje geleden tegen mij: “Aad, de klassen zitten gewoon 
voller.” Nou als je klassen voller zitten en je leerlingen 
meer onderwijsuren maken, is de kans op slagen groter.’ 

JOBCOACHES
We merkten ook dat veel leerlingen voortijdig stopten 
omdat ze een te grote studieachterstand hadden. Dat 
demotiveert enorm en dan haak je simpel gezegd 
af’, weet De Wit. ‘Nu hebben wij op elke locatie huis-
werkklassen ingesteld waarin leerlingen die dat nodig 
hebben lessen kunnen volgen in de vakken, waarin ze 
achterstand hebben. Vaak gaat het om de algemeen 
vormende vakken: Nederlands, rekenen, Engels. Die 

Tekst: Peter Magnee  Foto’s: Ruben Schipper

Minder schoolverlaters groep  
18 jaar en ouder
Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie (vwo, havo, 
mbo 2 of hoger) van school komt is teruggelopen van 71.000 
jongeren in het schooljaar 2001-2002 naar 24.451 in 2014-
2015. Daarbij wisten vooral mbo-scholen veel vooruitgang 
te boeken, vooral bij de groep 18 jaar en ouder. Het beste 
resultaat onder de roc’s was voor het Hoornbeeck College in 
Amersfoort dat vorig jaar 37 procent minder jongeren voor-
tijdig de school zag verlaten. Ook in de top 5 belandden Roc 
Kop van Noord-Holland (-34 procent),  Roc Friesland College 
(-24 procent) en Roc Drenthe College en het Groningse Alfa 
College (beiden met -18 procent). Van de vier grote steden 
kwam Utrecht tot 25 procent minder schoolverlaters, Rotter-
dam tot 14 procent, Amsterdam tot 11 procent en Den Haag tot 
10 procent minder jongeren zonder startkwalificatie. Minister 
Bussemaker streeft nu naar maximaal 20.000 voortijdig 
schoolverlaters in 2021.  Bron: Ministerie van Onderwijs



klassen zitten flink vol, leerlingen maken er goed ge-
bruik van. Als je je achterstand wegwerkt, komt ook het 
plezier in het leren terug. Je kunt letterlijk weer aanslui-
ten. Verder merkten we dat als op de lagere niveaus een 
stage niet aan de verwachtingen voldoet, dat ook vaak 
een reden voor leerlingen is om af te haken. Jobcoaches 
zorgen dat er een goede match plaatsvindt en er een 
alternatieve stage wordt gevonden. Tenslotte hebben 
we in het kader van passend onderwijs zelf expertise in 
huis gehaald. Verder is er op elke locatie een loopbaan-
centrum, waar leerlingen heel laagdrempelig kunnen 
aankloppen als zij problemen ervaren. Het geldt ook 
voor de docenten als ze met een leerling zitten, waarvan 
ze even niet meer weten wat ze er mee aan moeten. 
Teams voelen zich daardoor de laatste jaren beter on-
dersteund. Ook de beroepskeuzetest en faalangsttrai-
ning zijn gratis, omdat wij dat zien als behorend bij de 
opleiding.’

LUIER 
‘Waarom het fout gaat?’, herhaalt De Wit mijn vraag. 
‘Het kan te maken hebben met problemen thuis, werke-
loosheid van een ouder, budgetproblemen, tienerzwan-
gerschap, studieplanning en studiehouding. Het is een 
illusie om te veronderstellen dat iedereen in een rechte 
lijn naar zijn uiteindelijke beroep toegroeit. Leerlingen 
hebben het recht om foute keuzes te maken, als ze er 
maar van leren. Zo kan het voorkomen dat leerlingen 
die de zorg in willen gaan, tijdens hun stage merken dat 
ze de luier moeten verschonen van een oudere man of 

vrouw. Ze willen graag mensen helpen, maar dit had-
den ze niet in gedachten. Dan kun je voorlichten wat je 
wilt, maar sommige dingen moet je gewoon ontdekken 
in het leven. Ondanks hun jongvolwassenheid hebben 
leerlingen van 16 tot 18 jaar veel meer structuur, duide-
lijkheid, steun en kader nodig dan we altijd dachten. In 
het idee dat deze leeftijdsgroep alles al zelf kon bij hun 
vorming tot zelfstandig beroepsbeoefenaar, waren we in 
Nederland te ver doorgeschoten.’ 

Tekst: Peter Magnee  Foto’s: Ruben Schipper

Actief en strak verzuimbeleid
‘De problematiek rond schooluitval is heel weerbarstig. Je kunt niet 
altijd alles afleiden uit de cijfers’, zegt Robbert Poort, woordvoerder 
van Roc Zadkine in Rotterdam. ‘Maar we zijn redelijk gezakt. Van 
8 naar 6,6 procent op een aantal van 17.000 studenten. Dus dat 
is best succesvol. We hebben daartoe een reeks aan maatregelen 
getroffen, waaronder een hele intensieve aanpak met betrekking 
tot verzuim, zoals de registratie daarvan, maar ook de nazorg en 
het contact leggen met de leerlingen. Het is een vrij actief en strak 
verzuimbeleid, waarbij we heel goed samenwerken met leerplicht 
en met de gemeente, die met extra maatregelen bijspringen zodra 
het een verkeerde kant dreigt op te gaan. 
Het leeuwendeel van onze populatie is allochtoon, maar we zien 
eigenlijk weinig verschillen tussen de verschillende groepen. Het 
helpt gewoon dat je er meer bovenop zit. Ja, waarom nu pas? Er zit 
meer beleid op, er is meer aandacht voor. In het onderwijs zelf, maar 
ook maatschappelijk en politiek. Dat helpt om er nadrukkelijker mee 
bezig te zijn.’ 
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Catarina (links) en Claudia, eerstejaars mbo-dierverzorging niveau 4 op Aoc De Groene Welle,  vertroetelen een baardagaam en een 
blauwtongskink tijdens een tussenuur.
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De strijd tegen de hoge werkdruk en 
administratielast in het onderwijs houdt 
aan. CNV Onderwijs maakt zich al jaren 
hard voor werkdrukvermindering, en 

Schooljournaal deed er onderzoek naar en schrijft 
artikelen met koppen als ‘Ophouden met sturen op 

‘Geen stofkam, maar een bezem’, dat is er nodig volgens D66-Kamerlid Paul van 
Meenen, om iets aan de hoeveelheid regels in het onderwijs te doen. Staatssecretaris 

Dekker zoekt de oplossing voor de hoge werkdruk vooral in de scholen zelf. En SP-
Kamerlid Tjitske Siderius valt van haar stoel van het wegkijken van het probleem door 

de VVD. Een potje hakketakken in de Tweede Kamer over werkdruk. 

wantrouwen’, ‘Mag het wat minder?’ en ‘Angst voor 
de Inspectie écht niet nodig!’ Een schema over wat 
wel en niet moet van de Inspectie vond gretig aftrek. 
Staatssecretaris Dekker zegt in verschillende media 
dat leraren wat hem betreft mogen stoppen met 
administratie voor zover het niet bijdraagt aan goed 

Van Meenen, D66: ‘Loop op een willekeurig moment een plofklas binnen en vraag de docent hoe zijn werkdruk is!’

Potje politiek hakketakken 
over werkdruk
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Wilbert van Woenselprimair/voortgezet onderwijs

onderwijs. Gevolg: meer vragen dan antwoorden. Tijd 
voor het zoveelste Kamerdebat (9 maart).

WEGKIJKEN
‘De ervaren werkdruk is gelukkig niet bij alle do-
centen even hoog, daar moeten we ook eerlijk over 
zijn’, zegt Anne-Wil Lucas (VVD). ‘Maar overbodige 
administratiedruk moeten we wel aanpakken. Daar-
om hebben we de Regeldrukagenda. Maar Den Haag 
is niet de enige veroorzaker van regeldruk, het zijn 
vooral de scholen zelf.’ Tjitske Siderius (SP): ‘Ik val 
bijna van mijn stoel van dit verhaal! Het zou allemaal 
niet zo erg zijn? Gaat de VVD hier nu echt wegkijken? 
Praat u wel eens met docenten? 65 procent van de 
leraren vindt de werkdruk te hoog! We moeten écht 
kijken naar kleinere klassen en passend onderwijs 
heroverwegen.’ Lucas reageert: ‘Wij praten veel 
met docenten, maar als zij klagen over de werkdruk 
vragen wij door en blijkt dat het vaak de school zelf 
is die iets bedenkt of oplegt. Dus moet het ook daar 
opgelost worden.’

OVERWERKEN
‘Focus je nou vooral op dingen die het onderwijs 
beter maken’, herhaalt Dekker zijn boodschap. ‘Al die 
dingen die je doet omdat het moet van … vul maar in, 
stel dat aan de kaak, kom in actie. Dat gesprek moet 
en mag op meer scholen tot stand komen. Maar ik 
ben het er niet mee eens dat het alleen maar kommer 
en kwel is in het onderwijs, zoals in Zembla werd 
gesuggereerd. En dat docenten gemiddeld zes uur 
overwerken’ – waarvan Siderius (SP) wil dat Dekker 
die uren uitbetaalt, red. – ‘strookt niet met andere 
onderzoeken die we hebben, zoals die van Talis. We 
moeten niet het probleem wegredeneren of bagatel-
liseren.’ Hij verwijst naar de Regeldrukagenda, zegt 
dat groepsplannen niet verplicht zijn, evenals allerlei 
toetsen (‘alleen de eindtoets basisonderwijs en het 
eindexamen zijn dat’). ‘Vraag je dus bij alles af waar-
om je iets doet.’ Loes Ypma (PvdA) haakt in: ‘Het zijn 
dus vaak de schoolbesturen die via de schoolleider 
allerlei verplichtingen neerleggen. Is daar iets aan te 
doen?’ Dekker knikt: ‘Ja, goede, sterke schoolleiders, 
dat helpt! Een goede schoolleider vraagt: wat kan 
ik voor jou betekenen om je werk goed te doen? En 
draagt alles wat we doen wel bij aan goed onderwijs?’

REGELLUW
Michel Rog (CDA) pleit al enige tijd voor uitbreiding 
van de pilot regelluwe scholen naar scholen die niet 
excellent zijn en krijgt in dit debat steun van D66 
en PvdA. Ypma: ‘Laten we de pilot openstellen voor 
alle scholen die een basisarrangement hebben.’ 

Rog verheugd: ‘Ja, niet alleen voor scholen met een 
staatspredikaat excellent.’ Dekker dubt: ‘Er is nu een 
klein groepje scholen twee maanden bezig. Hoe het 
uitpakt moet nog blijken. Ik vind het nu te vroeg om 
dat te verbreden. Laten we rond de zomer onze mind 
opmaken.’

PLOFKLAS
SP en D66 dringen aan op klassenverkleining in de 
strijd tegen werkdruk. Dekker is niet onder de indruk: 
‘We bekostigen de scholen goed en dan is het aan de 
scholen hoe ze het geld besteden. De gemiddelde 
groepsgrootte is de afgelopen jaren niet gestegen. En 
onderzoeken laten zien dat een verkleining van de 
klassen met tien procent de kwaliteit van het onder-
wijs niet verhoogt.’ Paul van Meenen reageert: ‘Reken 
maar dat een docent die in een grote klas werkt met 
een groter aantal leerlingen met een beperking, dat 
als een enorme belasting ervaart! Klassenverkleining 
heeft wel degelijk een effect op de ervaren werkdruk. 
Loop op een willekeurig moment een plofklas binnen 
en vraag de docent hoe zijn werkdruk is!’ Dekker zegt 
dat hij geen geldmachines heeft staan om miljarden 
uit te draaien en nodigt Van Meenen uit met een 
financiële dekking te komen. 

WAARDELOOS
Siderius steekt haar teleurstelling niet onder stoelen 
of banken. ‘Wat heeft die docent met 35 leerlingen 
in de klas, met allerlei kinderen met problemen, hier 
nou aan? Ik denk heel weinig. Ik vind het echt waar-
deloos, dit debat.’ Ook Van Meenen is niet blij met de 
uitkomsten van het debat. ‘De staatssecretaris glijdt 
steeds weg van de dingen waar het om gaat. Ik zie 
geen erkenning van het probleem.’ Dekker nog een 
keer: ‘Ik erken het probleem wel, maar ik zoek het in 
andere oplossingsrichtingen. Er zijn scholen waar 
de werkdruk uit alle gaten spuit en er zijn scholen 
waar leraren zich afvragen waar al dat gedoe over 
werkdruk toch vandaan komt. Ik zoek het daarom in 
leren van elkaar.’ 

Leraar, accountant of 
 politiechef? 
Helen Adriani, CNV Onderwijsvoorzitter a.i.: ‘Uit internationaal ver-
gelijkend Talis-onderzoek blijkt dat Nederlandse leraren minder tijd 
besteden aan lesgeven, maar veel meer tijd aan administratie en orde 
houden dan leraren in andere landen. Een leraar is vooral opgeleid 
om onderwijs te geven, anders was hij wel accountant of politiechef 
geworden. Staatssecretaris Dekker en vooral de schoolbesturen 
moeten zorgen voor randvoorwaarden dat leraren kunnen doen waar 
ze het beste in zijn: dus geen nieuwe ideeën over de schutting, minder 
administratie en kleinere klassen.’
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Dwars door het primair 
onderwijs loopt de lijn die 

voor- en tegenstanders van 
de Wet Werk en Zekerheid 

(WWZ, ofwel Flexwet) in twee 
kampen verdeelt. Volgens de 

wet moeten invallers na 1 juli 
na drie invalbeurten een vast 

contract krijgen. Prima idee, 
vinden schoolbestuurders die 

de school als een professionele 
organisatie zien: ook invallers 

worden dan gescreend, 
gecoacht en begeleid. De nee-
zeggers zijn bang op kosten te 

worden gejaagd door een te 
veel aan vaste contracten. Een 
bestuurder: ‘Het wordt steeds 

lastiger om een eigen koers te 
varen.’

Met theedoosmodel geen problemen met WWZ

‘We zijn toch een  
professionele sector?’

primair onderwijs

‘Prima, dat de WWZ straks 
ook voor het onderwijs 
geldt. We zijn toch een 
professionele sector?’
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Voormalig FNV-voorzitter Lodewijk de Waal is 
inmiddels van stal gehaald om te bemiddelen 
tussen voor- en tegenstanders van de Wet Werk 
en Zekerheid, waarover de gemoederen in het 

onderwijs flink zijn opgelaaid. Eerder deze maand spraken 
bijna 200 Friese basisscholen af om te doen alsof het 1 juli 
was en de WWZ al van kracht was. Niet langer geldt vanaf 
die datum de regel dat invallers in het primair onderwijs 
maximaal 36 maanden aan tijdelijke contracten kunnen 
krijgen, voordat een werkgever hen een vast contract 
moet bieden. Wie straks aan zijn derde invalbeurt binnen 
twee jaar toe is, moet een vaste aanstelling krijgen. Bij een 
griepepidemie is die drie keer snel bereikt. In plaats van 
vijf vervangers, zijn er op zo’n piekmoment wel tien actief. 
Reden voor de actievoerende scholen in Friesland klassen 
waarvan de leerkracht ziek was naar huis te sturen.

ONTREGELEN
In Zwolle ook verzet, aangevoerd door Henk ter Wee, 
bestuursvoorzitter van Vivente (15 scholen). ‘Noodkreet 
Zwolse scholen: onderwijs wordt onwerkbaar’ kopte De 
Stentor. Ter Wee: Dit is weer een maatregel die de kwaliteit 
en de continuïteit van het onderwijs onder druk zet. In 
een petitie die we met ouders, team en bestuur hebben 
opgesteld, zeggen we dat er door de regeldruk zoveel op 
de scholen afkomt, dat het steeds lastiger wordt een eigen 
koers te varen. We willen gewoon goed lesgeven en doen 
daarom een oproep aan de Tweede Kamer om te “ontre-
gelen”. We zitten al aan een heel hoog percentage vaste 
benoemingen in het primair onderwijs. Dat gaat ten koste 
van een bepaalde mate van flexibiliteit, die onmisbaar is 
om een school te runnen. Daarbij maken we graag gebruik 
van mensen die enigszins bekend zijn met een school. Ik 
erken dat een vast contract voordelen biedt aan invallers, 
maar dan denk ik aan langdurige vervanging. We hebben 
het nog eens doorberekend, maar kunnen ons geen al te 
ruime achterwacht in vaste dienst veroorloven, omdat we 
dan structurele verplichtingen aangaan die we als bestuur 
op termijn niet kunnen dragen.’ Ter Wee wil benadrukken 
dat in het primair onderwijs, in tegenstelling tot andere 
branches, waar volgens hem steeds minder mensen in 
vaste dienst zijn, een vaste baan nog altijd de norm is. ‘Dat 
geldt voor 93 procent van het personeel. Niets wijst erop 
dat het primair onderwijs naar tijdelijke contracten zou 
willen. Daarom vind ik de WWZ voor het onderwijs een te 
zwaar middel.’

KLUSJE
‘Als je de regie niet hebt, is dit een heel vervelende wet. 
Deze bestuurders blijven te veel denken in de patronen 
zoals die er nu zijn en blijkbaar zijn die heilig.’ Mini 
 Schouten, directeur van het Personeelscluster
Oost-Nederland (36 schoolbesturen), ergert zich, zoals 
zij het zelf zegt, aan schoolbestuurders die te hoop lopen 

tegen de WWZ. ‘Het zijn altijd dezelfden. Hun kritiek 
is vanuit de problematiek beredeneerd en niet vanuit 
oplossingen. Ik vind dat getuigen van slecht werkgever-
schap. Invallers vallen nu buiten alle trajecten: scholing, 
begeleiding, functioneringsgesprekken. Ze worden alleen 
ingehuurd om een klusje te doen en dan kunnen ze weer 
gaan. Terwijl in de cao toch echt staat dat jonge leraren 
de eerste drie jaar recht hebben op 120 uur begeleiding 
en coaching per jaar. Om de gevolgen van de WWZ op te 
vangen moeten besturen samenwerken. Alleen met vol-
doende volume kun je invallers voortdurend aan het werk 
houden door ze te rouleren over de aangesloten besturen. 
Na drie invalbeurten is er altijd wel een ander bestuur 
waar de hulp van de vervanger nodig is. Op die manier 
geven we vervangers uitzicht op structureel werk zonder 
risico’s voor de werkgever en blijven de kosten binnen de 
perken. Het is daarnaast ook een goed instrument voor de 
opvang van krimp.’ 

FLEXIBELE SCHIL
‘Wij kunnen prima met de WWZ uit de voeten’, zegt Rien 
Spies, bestuurder van Agora Zaanstreek (25 scholen). ‘De 
wet past naadloos in de organisatievorm die wij een paar 
jaar geleden hebben bedacht. Daardoor hebben wij tot op 
heden nog geen knelpunten ervaren en verwachten we die 
ook niet op korte termijn. Sterker nog, ik ben eerder bang 
of we in deze tijden van minder aanwas van personeel 
of tekort op de arbeidsmarkt nog wel voldoende mensen 
kunnen vinden. Wij hebben destijds een flexibele schil 
om de school gecreëerd, om te voorkomen dat er mensen 
moesten afvloeien, terwijl we die extra kracht tijdelijk 
misschien wel hard nodig hadden voor het invoeren van 
passend onderwijs. Daartoe hebben wij onze organisatie 
budgettair opgesplitst’, legt Spies uit. ‘Scholen hebben 
een vast bedrag voor wat wij de basisformatie noemen. 
Daarnaast hebben ze ook de beschikking over een flexibel 
budget voor Agora Support, een organisatie binnen de 
organisatie  met een eigen directeur. We noemen dat het 
theedoosmodel. In plaats van verschillende smaken thee-
zakjes staat elk vakje voor een categorie flexibel personeel: 
de invalpool, mensen die boven de formatie zijn geplaatst 
en waar we niet direct op een andere school plek voor heb-
ben, bovenschoolse conciërges met meerdere werkplek-
ken en vakleerkrachten, zoals voor gym. Deze mensen zijn 
niet in dienst van de scholen, maar van Agora Support en 
worden ingezet waar ze op dat moment het hardst nodig 
zijn. Op deze manier hebben we voorkomen, dat we zelfs 
in deze tijden van behoorlijke krimp, mensen moesten 
ontslaan. Bovendien kan er op een  moment dat er vaca-
tureruimte is, snel worden geschoven, want iedereen is al 
in vaste dienst. Persoonlijk ben ik er een voorstander van 
dat als de WWZ voor andere bedrijfstakken geldt, deze ook 
voor het onderwijs, bijzonder én openbaar, moet gelden. 
We zijn toch een professionele sector?’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs
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Onderweg naar EIC Mainport Rotterdam 
doemt vanuit de verte een enorm gevaarte 
op. Pal tegenover het bezoekerscentrum ligt 
de Thialf, ’s werelds grootste hijsvaartuig. 

Met voldoende accommodatie voor 736 personen is dit 
half-afzinkbare kraanschip niets minder dan een drij-
vende stad: 201,6 meter lang, 88,4 meter breed en zo’n 
195 meter hoog. Inderdaad, nog eens 10 meter hóger 
dan de Euromast. De kranen alleen - die de Thialf inzet 
om overal ter wereld offshore-installaties, waaronder 
olieplatforms, te repareren, bouwen of slopen - meten 
al een slordige 140 meter. 
Geen kleine jongen dus. En dat valt ook groep 6 van 
basisschool Het Tangram op wanneer ze per touringcar 
het EIC-terrein oprijden: ‘Wow! Juf, meester, moet je 
zien hoe groot!’ Ze vinden het maar wat spannend, die 
bustocht door de haven. De hele ochtend zijn ze al op 
ontdekkingstocht. Ze hebben containerschepen gezien, 
chemiebedrijven, maar de Thialf is vooralsnog toch 
wel één van de meest indrukwekkende blikvangers. 
Alleen hebben de kinderen geen idee wáár ze precies 
naar kijken. Zelfs meester Gijs Koenraadt moet het 
antwoord schuldig blijven. De haven herbergt ook voor 
hem nog vele geheimen. ‘Onze school staat in de wijk 
Nesselande, zo’n vijftig kilometer van het Haven Indus-
trieel Complex. Je komt er vrijwel nooit. Wat er allemaal 
precies gebeurt, heb ook ik niet paraat.”

GROOTSTE WERKGEVER
Begrijpelijk, aldus Marina de Veth van Port Rangers. ‘De 

Omdat de haven voor veel jongeren een ver-van-mijn-bed-show is, 
kiezen ze niet vaak voor een carrière in de haven. Zonde, vinden 

ze in Rotterdam. Want juist in de haven zijn volop banen te vinden. 
Door kinderen al op jonge leeftijd wegwijs te maken hoopt men 

het tij te keren. Port Rangers is een lesprogramma voor groep 6 of 
7 dat leerlingen alle ins en outs van de haven laat zien en beleven.

haven is ook minder zichtbaar geworden. Vroeger zat-ie 
midden in de stad. Mensen konden zien wat er gebeur-
de. Nu zijn de meeste werkzaamheden verhuisd naar 
de Maasvlakte, kilometers uit het centrum. Jongeren 
kiezen dan ook niet vaak voor een carrière in de haven, 
omdat ze er te weinig van weten. Onbekend maakt im-
mers onbemind. Dat is jammer, want juist de haven – de 
grootste werkgever van de regio – heeft altijd personeel 
nodig. ‘Door kinderen te laten zien wat voor mooi werk 
er te doen is in de haven, kunnen ze een betere keuze 
maken voor het voortgezet onderwijs.
Doel van de Port Rangers is dan ook om jongeren al 
vroeg wegwijs te maken in de haven’, zegt De Veth. 
‘Het lesprogramma maakt tevens onderdeel uit van de 
Rotterdamse aanpak rond loopbaanoriëntatie. Daarbij 
gaat het om een goede en bewuste keuze maken voor 
opleidingen en beroepen, minder kans op schooluitval 
en goede vooruitzichten op werk. Sinds de start in 2013 
doen jaarlijks zo’n vijfduizend basisscholieren mee aan 
de rondleiding.’

WASABI
Deelnemende scholen hebben de keuze uit twee les-
pakketten: Haven TaalTrip of Steurtocht door de haven. 
Op school gaan leerkrachten met het lesmateriaal aan 
de slag. Als vast onderdeel bezoeken de scholen het 
EIC Mainport Rotterdam op de Landtong Rozenburg. 
De leerlingen sluiten Port Rangers af met een werkstuk 
over de haven. De makers van de beste werkstukken 
krijgen tijdens de Wereldhavendagen de mogelijkheid 

primair onderwijs

Rotterdamse haven: 
Mini-schoolreisje met 
educatief randje
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om de haven nog beter te leren kennen.
De leerlingen van Het Tangram gaan vandaag op ‘steur-
tocht door de haven’. En nee, dat is geen spellingsfout, 
verzekert De Veth. ‘De naam verwijst naar Wasabi, de 
steur, één van in totaal zo’n vijftig exemplaren die in mei 
2012 zijn losgelaten in de Nieuwe Maas. Ze waren hier 
uitgestorven. Maar door zuivering van rioolwater en 
maatregelen vanuit de industrie is de rivier nu schoon 
genoeg voor hen om te kunnen leven. Inmiddels is 
Wasabi, die sindsdien 54 nakomelingen heeft gekregen, 
uitgegroeid tot dé mascotte van de Port Rangers. Hij 
toont leerlingen niet alleen alle ins en outs van de ha-
ven, maar leert hen ook meer over duurzaam omgaan 
met de omgeving, natuur- en aardrijkskunde.’

BADZOUT
Ook komt een stukje scheikunde aan bod. Want de 
haven, dat is ook de petrochemische industrie: de olie-
raffinaderijen en kolencentrale. Gehuld in labjassen, in 
een ruimte met allerlei borrelende en bubbelende fles-
jes en buisjes, mogen de kinderen zelf badzout maken. 

Al gauw leren ze hoe: geur en kleur toevoegen en dan 
schudden. Terwijl ze met geconcentreerde gezichten 
aan de slag gaan, daalt er een haast atypische stilte 
neer over de klas. Een teken dat de kinderen het leuk 
vinden, aldus Koenraadt. Ze zijn dan ook al de hele 
week met de haven bezig, zegt hij. ’We hebben er een 
projectweek van gemaakt. Gister nog hebben ze hun 
zelfgemaakte piepschuimbootjes te water gelaten. 
Om te kijken of de bouwsels daadwerkelijk blijven 
drijven. De excursie van vandaag is als het ware 
de kers op de taart. Een mini-schoolreisje met een 
educatief randje.’
Hoeveel van de 317 leerlingen uit de bovenbouw 
van Het Tangram uiteindelijk zullen kiezen voor een 
baan in de haven? Koenraadt heeft geen idee. ‘Dat is 
nu nog niet te zeggen. Maar één ding is zeker: dank-
zij de lessen op school, een gastles door een haven-
professional en de excursie naar het EIC weten de 
kinderen nu wel wat er allemaal in de haven te doen 
is. Dus wie weet, misschien dat hier de toekomstige 
kapitein van de Thialf zit.’ 

De leerlingen vinden de 
bustocht door de haven 

maar wat spannend. De hele 
ochtend zijn ze al op ontdek-

kingstocht.

Tekst: Ilja Post  Foto: Petja Buitendijk primair onderwijs
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De Europese Centrale Bank zette begin 
maart een vermoedelijk laatste stap op 
de heilloze weg van de renteverlaging 
en gaf daarbij aan dat de rente nog 
lange tijd niet verhoogd zal worden. 
Slecht nieuws voor de pensioenfondsen 
die toch al steunden onder het bizar 

lage renteniveau. Het besluit van de 
ECB leidde tot veel kritiek, maar ook 
tot een breed aanzwellende oproep 
aan de Nederlandse politiek om in te 
grijpen. Dit kan via een aanpassing van 
de pensioenregels (met een realisti-
scher rekenrente) op korte termijn, 

vooruitlopend op de grote herziening 
van ons pensioenstelsel die het vol-
gende kabinet naar verwachting zal 
gaan doorvoeren. Maar ook door de 
koopkracht van gepensioneerden te 
ondersteunen via verhoging van de AOW 
en/of belastingmaatregelen.

Een overgrote meerderheid van de 
leden heeft positief gereageerd op het 
principeakkoord voor een nieuwe cao 
voor het hbo. Er wordt nu hard gewerkt 
om de afspraken vast te leggen in 
defi nitieve teksten. Zodra hier over-
eenstemming over is bereikt, zal de 
volledige tekst van de cao terug te vin-

den zijn op www.cnvo.nl. De cao biedt 
een structurele loonsverhoging van 
3,65 procent per 1 april 2016. In april 
(€ 250,-) en november (€ 500,-) worden 
eenmalige uitkeringen toegekend 
(bruto en naar rato van de deeltijdfac-
tor). De duurzame inzetbaarheid wordt 
verder versterkt door meer aandacht 

voor de mobiliteit van de werknemers. 
Voorts zijn er procesafspraken gemaakt 
over modernisering van de bovenwet-
telijke regeling bij werkloosheid. En 
er komt een ontslagcommissie die op 
lokaal niveau maatwerk kan leveren.

Na een intensief onderhandelingstra-
ject is de nieuwe Cao SBB 2016 gereed. 
De cao is, als ‘opvolger’ van de Cao 
Kenniscentra 2015, in werking getreden 
op 1 januari 2016 en geldt tot 1 januari 

2017. De werknemers die afkomstig 
zijn van de Kenniscentra of van de ‘aan 
de Kenniscentra gelieerde rechtsper-
sonen’ hebben tot half januari 2016 de 
mogelijkheid gehad om te kiezen voor 

hun oude, bevroren rechtspositiere-
geling. Zie voor uitvoerige informatie: 
www.cnvo.nl >>arbeidsvoorwaarden 
>> overige sectoren >> cao-tekst 
SBB 

ECB brengt pensioenfondsen verder in het nauw

Instemming Cao Hbo 2016-2017

Cao SBB 2016 is klaar 

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Wat is rol MR bij de
aanstelling van 
een directeur?

21212121

Minister Asscher van Sociale Zaken gaat 
het Dagloonbesluit WW per 1 januari 
2017 repareren. Het CNV had hard bij 
de politiek aan de bel getrokken omdat 
vanaf juli vorig jaar fl exwerkers, starters 
en herintreders als gevolg van het 
Dagloonbesluit ineens een veel lagere 
WW-uitkering gingen ontvangen. De 
reparatie die Asscher nu wil doorvoeren 

neemt de ergste pijn weg, maar is 
volgens het CNV nog niet voldoende. 
Maanden waarin een beetje is gewerkt 
blijven volledig meetellen, wat het 
dagloon en daarmee de hoogte van de 
WW-uitkering fors omlaag kan drukken. 
De bereidheid om ook korte baantjes 
aan te pakken wordt dan afgestraft. Die 
verkeerde prikkel moet van het CNV 

nog uit de regeling. Het CNV wil boven-
dien een goede compensatieregeling 
voor iedereen die de dupe is geweest 
van de oneerlijke dagloonberekening. 
Asscher heeft nu wel een eenmalige 
compensatie aangekondigd, maar het is 
nog volstrekt onduidelijk wanneer deze 
wordt toegekend en hoe deze er uit ziet.

De MBO Raad heeft in het cao-overleg 
bevestigd dat de 3 procent salarisverho-
ging uit de loonruimteovereenkomst, met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 2016, 

zal worden uitgevoerd. Afgesproken is 
dat dit zal gebeuren op het moment dat 
de nieuwe Cao Mbo van kracht wordt. 
Partijen streven naar een nieuwe cao 

uiterlijk per 1 juli 2016. Daarmee zullen 
alle loonafspraken uit de loonruimte-
overeenkomst van in totaal 5,05 procent 
in 2015 en 2016 zijn gerealiseerd. 

Via de Stichting Onderwijsarbeids-
marktfonds Mbo willen werkgevers en 
werknemers in het mbo de professionele 
dialoog en de samenwerking in onder-
wijsteams stimuleren. Dit gebeurt met 

het programma Versnelling professio-
nele dialoog in het mbo. Aanvragen voor 
ronde 2 van dit programma kunnen door 
teams worden ingediend tot en met 15 
mei 2016. Kijk voor verdere informatie 

en mogelijkheden voor inschrijving op: 
www.sommbo.nl/Professionele-ruimte/
Versnelling-professionele-dialoog. 

Ergste fouten uit Dagloonbesluit WW 

Mbo krijgt 3 procent erbij 

Professionele dialoog in mbo
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Uit de uitspraken van de geschillencommissie valt af te 
leiden: de MR dient ten minste betrokken te worden bij 
de opstelling van de profi elschets en uiteindelijk advies 
te geven over de te benoemen persoon. Dat geldt ook bij 
benoemingen van interimmers, adjuncten of bij de benoe-
ming van een boventallige directeur en bij caroussels, 
waarbij directeuren ‘opschuiven’ binnen de organisatie. 

Hoe de benoeming verder tot stand komt, hangt af van de 
regeling Werving en selectie die bij de organisatie geldt. 
(instemming van de GMR (of MR bij besturen met maar één 
school)). Het voorstel om dit adviesrecht ook toe te kennen 
aan de (G)MR bij benoeming van bestuurders ligt te wach-
ten bij de Eerste Kamer. Waarschijnlijk wordt dit per 
1 augustus ook van kracht. 

teams worden ingediend tot en met 15 
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Elkaar afleiden, buitensluiten, de clown uithangen, plagen en  
pesten: iedere docent heeft wel een klas met een negatieve 
groepsdynamiek waardoor elke les moeizaam verloopt. Hoe  
helpt u lastige klassen weer op de rails? Wat is er nodig voor  
het creëren van een positieve groep? En wat zijn specifieke  
behoeftes van jongens en meisjes in een groepsvormingsproces? 
 
Zorg met kennis over groepsdynamica voor een positief en 
veilig leer- en leefklimaat in uw klassen!
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Jan Bijstra

X-factor
Toen ik Schooljournaal 5 uit de brievenbus haalde, viel mijn 
oog er meteen op: een artikel over de X-factor van de leraar. Ik 
begrijp uit het stuk dat het bij de X-factor gaat om kwaliteiten als 
uitstraling, humor en spontaniteit. Toch puzzelde het mij wat er 
in het artikel stond; ik bleef met name hangen bij de zinsnede: 
‘aan sommige leraren vertrouw je onmiddellijk je kind toe.’
Als ik de term X-factor lees, dan gaan mijn gedachten meteen 
uit naar The voice, So you think you can dance, So you wanna 
be a popstar, etc. . Deelnemers die volgens de jury de X-factor 
hebben, zijn vaak mensen met – inderdaad – uitstraling, humor 
en spontaniteit. Maar als ik het goed heb, betekent dat niet altijd 
dat ze al echt goed kunnen zingen, dansen, koppeltje duikelen of 
wat dan ook. Daar moet vaak nog fl ink aan worden gesleuteld. 
Sterker nog, ik hoor soms dat wordt gezegd: je bent misschien 
niet de beste zanger van allemaal, maar je hebt wel iets. De 
X-factor dus.
Terug naar de leraar met de X-factor. Impliceert het 
hebben van de X-factor dat je in alle opzichten een heel 
goede leraar bent? In termen van competenties: dat je 

interpersoonlijk, pedagogisch, vakinhoudelijk, 
didactisch en organisatorisch competent bent, 
dat je goed bent in de samenwerking met col-
lega’s, dat je kunt refl ecteren en dat je jezelf 
blijft ontwikkelen? Of kan het ook zijn dat je 
conform de zanger met de X-factor misschien niet 
de beste leraar van allemaal bent, maar wel iets extra’s 
hebt, bijvoorbeeld uitstraling, humor of spontaniteit? In dat geval 
is het even de vraag of het altijd verstandig is om je kind meteen 
aan die leraar met de X-factor toe te vertrouwen.
Ook kwam de vraag bij mij op in hoeverre men het binnen een 
school eens is over welke leraar de X-factor heeft. Ik heb 
zelf altijd het idee gehad dat dat zo is; van Jan of Marie 
weet iedereen: die heeft de X-factor…..daar vertrouw je 
je kind onmiddellijk aan toe. Uit een recent onderzoek 
van orthopedagoog Svenja Büttner blijkt echter dat 
die eensgezindheid nog wel eens tegen zou kunnen 
vallen. Zij vroeg in haar onderzoek weliswaar niet 
aan leraren welke collega’s de X-factor hadden, 
maar wel welke collega’s zij zouden nomineren als 
beste leraar in het omgaan met leerlingen die 
extra ondersteuning vragen voor hun gedrag. 
Men was daar bepaald niet eensgezind in. Nou 
vraag ik u: waar blijven we wanneer we het al 
niet eens kunnen worden over wie goed is in 
zijn werk…..

Impliceert het hebben van de 
X-factor dat je in alle opzichten 
een heel goede leraar bent?
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Jan Bijstra
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Jo van Engelen, hoogleraar Rijksuniversiteit 
Groningen en Technische Universiteit Delft, 
prikkelt de leden van CNV Onderwijs met een 
lesje natuurkunde en vragen als ‘Waarom kan 

een fiets rijden en een vliegtuig vliegen?’ en uitspra-
ken als ‘We kennen het niet, maar kunnen het wel.’ 
Op de vraag ‘Hoe besturen we onze organisaties?’ 
klinkt lachend in de zaal: ‘We kennen het niet en kun-

Op 12 maart waren zo’n honderd leden van CNV Onderwijs 
in Amersfoort op de sectorvergadering om te praten over het 
beleid van hun bond. Ze kregen les van een professor-dokter-
ingenieur, discussieerden over bovenwettelijke uitkeringen, 
werkdruk en jonge leraren en kozen een nieuw sectorbestuur. 

nen het ook niet!’ Van Engelen inspireert: ‘In onze 
connected society is gericht inspireren en evolueren 
veel krachtiger dan regelen en controleren. Met inspi-
reren ontsluit je collectieve creativiteit en genereer je 
nieuwe ideeën.’

KRITISCH BLIJVEN
‘Over 16 jaar leven we, deo volente, in 2032. Een kind 

Inspiratie en discussie 
op sectorvergadering CNV Onderwijs

alle sectoren



dat nu naar het primair onderwijs gaat, zal dan een 
baan gaan zoeken. Wat moet dat kind dan kennen 
en kunnen?’ vraagt CNV Onderwijsvoorzitter a.i. 
Helen Adriani aan de leden. ‘Het is belangrijk dat 
we daar als experts en onderwijsvakvereniging over 
meebeslissen. Het platform 2032 heeft daarover een 
goed advies geschreven. Met bijvoorbeeld minder 
focus op taal en rekenen en meer op de bredere vor-
ming van leerlingen. Maar we moeten ook betrokken 
en kritisch blijven. Over de implementatie van de 
ideeën. Over de randvoorwaarden in tijd, geld en 
groepsgrootte. Over nieuwe proefballonnen die te 
vaak in het onderwijs landen. En over de positie van 
kinderen die extra aandacht nodig hebben.’

DOSSIEROPBOUW
Na een presentatie over de veranderingen in de (bo-
venwettelijke) werkloosheidsuitkeringen vertelt een 
onderwijsbegeleider uit Noord-Brabant regelmatig 
op scholen te horen dat 55-plussers ‘opééns in een 
functioneringsgesprek te horen krijgen dat ze het 
opééns heel slecht doen. Typisch gevalletje van dos-
sieropbouw om die mensen uiteindelijk tot aan hun 
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pensioen in de uitkering te krijgen. Mensen voelen 
zich onveilig en worden murw gemaakt.’ Adriani be-
nadrukt dat levensfasebewust personeelsbeleid heel 
belangrijk is. ‘Oudere werknemers moeten in staat 
worden gesteld met goede scholing en ondersteu-
ning op een prettige manier te blijven werken in het 
onderwijs.’

JONGE LERAREN
‘We zijn eindelijk van de nullijn af! En we hebben een 
breed gedragen regeldrukagenda waarmee we de 
werkdruk te lijf gaan’, noemt Adriani als belangrijke 
punten uit het Nationaal Onderwijs Akoord (NOA). 
Uit de zaal klinken zorgen: ‘Hoe staat het met de 
3.000 toegezegde vaste banen voor jonge leraren?’ 
Adriani reageert: ‘Als ik iets anders zou kunnen doen, 
zou het zijn dat we geld voor een bepaald doel, zoals 
de jonge leraren, niet in de lumpsum moeten toeken-
nen aan scholen. Nu is namelijk niet na te gaan of het 
geld ook daaraan besteed is. Ons succesvolle initiatief 
van de zomerscholen is gefi nancierd via een subsidie. 
Dat werkt beter.’ Een andere zorg uit de zaal: ‘Ik mag 
alleen maar een cursus volgen als er geen lessen uit-
vallen. Moet het in mijn vrije tijd dan?’ Adriani weer: 
‘Ik vind dat heel kwalijk. Ook werkgevers hebben 
zich gecommitteerd aan de afspraken uit NOA, onder 
meer dat werknemers 83 uur individuele scholing per 
jaar mogen volgen. Daar kun je je leidinggevende aan 
houden, bij wijze van spreken door de cao onder zijn 
neus te duwen.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Ruben Schipperalle sectoren

Nieuw sectorbestuur
Er is een nieuw sectorbestuur gekozen. V.l.n.r. Helen Adriani (voorzitter 
a.i.), Anne Marij Beijer (onderwijsdienstverlening), AnneMarie Bruurmijn 
(passend onderwijs), Lianne Braat (primair onderwijs), Arianne van Os 
( jong), Rob Bovee (schoolleiders), Marieke van den Bosch (voortgezet 
onderwijs), John van den Groenendal (oop), Kelly Bolsenbroek (mbo) 
Gerard Schuttenbelt (groen), Eelco van den Dool (hoger onderwijs), Tiny 
Arts (gepensioneerden).

Insigne Ans Wibier
‘Hoe bijzonder was het toen dat een vrouw 
voorzitter werd! De cultuur was destijds sterk 
hiërarchisch en vrouwen speelden in de sector-
groep Gepensioneerden nauwelijks een rol van 
betekenis’, zegt Adriani tegen Ans Wibier-Van 
Mechelen, die na acht jaar voorzitterschap van 
de Gepensioneerden een insigne opgespeld 
krijgt. ‘De sector heeft onder haar leiding het 
oude imago afgeschud en is inmiddels een con-
structieve en gehoorde stem in onze vereniging.’ 
De gelauwerde reageert: ‘Zo veel lof voor iets 
wat gewoon gedaan moet worden! Met heel veel 
pijn neem ik afscheid. Maar ja, ik heb nu eenmaal 
altijd gezegd: bestuursleden moeten maximaal 
twee termijnen van vier jaar blijven zitten. En die 
zijn nu om.’ 
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‘Wij zijn ons brein’, zegt de bekende Nederlandse 
hersenwetenschapper Dick Swaab. ‘We hebben 

het idee dat we vrij zijn in onze keuzes, maar 
onze hersenen zijn ons de baas.’ Onzin, zegt de 
Amerikaanse fi losoof Daniel Dennett. ‘Dit is een 

onverantwoordelijke uitspraak. Want wat gebeurt 
er als niemand meer verantwoordelijk wordt 

gesteld voor zijn of haar gedrag?’ Wetenschappers 
legden elkaar recent het vuur na aan de schenen 

tijdens het congres Bestaat de vrije wil? in de 
Philharmonie in Haarlem. 

Bestaat de 
vrije wil, of 
zijn wij slaaf 

van ons brein?

alle sectoren
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Sorry juf, ik deed het per ongeluk.’ Een logische 
en veelgehoorde reactie van een leerling die de 
fout in gaat. Leerkrachten reageren op intentie: 
duwde Koen Eline expres, of struikelde hij? In het 

laatste geval zal hij waarschijnlijk geen straf krijgen, maar 
misschien alleen een standje voor zijn onhandigheid. Straf 
uitdelen is een stuk ingewikkelder als de vrije wil betwijfeld 
wordt. Want als het aan Dick Swaab ligt, doen wij eigenlijk 
alles per ongeluk en onbewust. Dus mogen we dan wel 
spreken van ‘schuld’? En is het in dat geval eerlijk om straf 
uit te delen? 

PLEZIERIGE ILLUSIE
Biologen, psychiaters, criminologen, maar ook onderwijs-
deskundigen, beleidsmakers en managers uit het bedrijfsle-
ven: aan de bezoekers van het congres is af te lezen dat 
het vraagstuk van de vrije wil de gemoederen op veel 
vakgebieden bezighoudt. De discussie rond verantwoorde-
lijkheid beperkt zich bijvoorbeeld niet alleen tot het meer 
voor de hand liggende domein van recht. ‘Wie denkt dat wij 
een vrije wil hebben, dat onze daden ons mogen worden 
aangerekend?’, vraagt presentator en journalist Frènk van 
der Linden het publiek aan het begin van het congres. Twee 
derde van de handen gaat omhoog. ‘Waarom die overtui-
ging?’ vraagt hij aan een bezoeker. ‘Omdat ik dat graag wil,’ 
antwoordt deze gevat. En daar zit het ‘m in, reageert Swaab: 
‘Het is vooral een fi jn idee, een plezierige illusie dat wij 
onze keuzes in de hand hebben. In werkelijkheid bepaalt 
onze sociale omgeving wat wij zijn. Daar zijn wij aan over-
geleverd, en aan de processen in ons brein.’

HERSENSCANS
Wetenschappers staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar 
als het gaat over vrije wil. De discussie komt steeds op 
hetzelfde neer: zijn wij een speelbal van ons brein of ver-
antwoordelijk voor ons gedrag? Veel tegenstanders van de 
vrije wil houden zich vast aan hersenscans en onderzoeken 
zoals die van de Amerikaanse neurofysioloog Benjamin 
Libet. In de jaren tachtig toonde hij aan dat zeker al een 
halve seconde voordat we besluiten een vinger te bewegen, 
onze hersenen deze actie hebben voorbereid. Er zou dus 
eerst onbewust worden afgewogen, pas later dringt het 
tot het bewustzijn door. Dit betekent volgens Libet en 
aanhangers dat onze hersenen ons de baas zijn. Victor 
Lamme, hoogleraar cognitieve neurowetenschappen, is 
zo’n hersenscanfan. ‘Het brein is de baas, onze gedachten, 
meningen en intenties hobbelen daar achteraan,’ zegt hij. 
Wat mensen zeggen dat ze gaan doen, zegt volgens hem 
niets over wat ze echt gaan doen. ‘We worden gestuurd 
door angst, hebzucht en kuddegedrag. We zijn makkelijk te 
manipuleren en een hersenscan weet daarom beter wat we 
willen dan wijzelf.’

ONVERANTWOORD 
De stellingname van Swaab en Lamme is onverantwoord, 
aldus de gelouterde Amerikaanse fi losoof en onoffi  ciële 
hoofdspreker op het event, Daniel Dennett. ‘Lichamelijke 

processen hebben inderdaad invloed op onze keuzes 
en handelingen, maar de mens is wel zeker moreel 
competent’, zegt de universiteitsprofessor en expert op het 
gebied van bewustzijn, vrije wil en evolutie. Dit zou be-
tekenen dat een andere overtuiging, over het belang van 
moraaloverdracht binnen het leraarschap, ook klopt. ‘Les-
geven is veel meer dan theorie laten stampen,’ zei docent 
beroepsethiek Wouter Sanderse vorig jaar in Schooljour-
naal, in het artikel De Docent als moreel kompas. Uit het 
toen genoemde onderzoek bleek dat een groot deel van de 
leraren (76 procent) denkt dat het ‘karakter’ van leerlingen 
veranderbaar is en dat hen morele waarden kunnen wor-

den bijgebracht. We kunnen dan ook van onze fouten le-
ren, aldus Dennett:  ‘Er is niet zoiets als absolute vrije wil, 
maar we zijn in staat om, onder meer op basis van eerder 
gemaakte fouten, bewuste, weloverwogen beslissingen te 
nemen en zijn dus verantwoordelijk voor onze daden. Het 
wordt een zooitje als we dit niet erkennen.’   

LEERGEDRAG CONTROLEREN
Dat je geen slaaf hoeft te zijn van je brein zegt ook onder-
wijspsycholoog Marcel Veenman, die onderzoek doet naar 
metacognitie. Dit begrip is gebaseerd op het idee dat de 
mens in staat is om te refl ecteren op zijn eigen gedrag en 
om daar weloverwogen richting aan te geven. Hij vertaalt 
dit idee naar het onderwijs door leerlingen vaardigheden 
te geven om hun leergedrag te controleren. ‘Ze kunnen 
hun impulsen leren beheersen door bewust doelen te 
stellen, te plannen en het eigen gedrag te monitoren en 
evalueren.’ Veenman maakt onderscheid tussen snel 
denken; geautomatiseerd, refl exmatig en emotioneel, 
en langzaam denken; bewust, bedachtzaam en logisch 
beredeneren. ‘Al het leren begint met langzaam denken. 
Het is te vergelijken met leren autorijden. Je bent dan eerst 
heel bewust handelingen in de juiste volgorde aan het 
verrichten. Het duurt even voordat je het door hebt, maar 
door oefening wordt het een automatisme. Metacognitie 
helpt om niet te zijn overgeleverd aan de grillen van snel 
denken in ons brein.’
Volgens Veenman voorspelt metacognitie (40 procent) 
veel meer dan intelligentie (25 procent) en motivatie 
(4 procent ) wat de leerprestaties worden van een leer-
ling. ‘Veel jongeren van 8 tot 26 jaar zijn metacognitief 
zwak, maar het is te trainen. Het gaat dan niet om een 
“leertruukje”, maar om strategisch gedrag dat fl exibel kan 
worden toegepast in nieuwe situaties. Om een bewuste 
beslissing die ingaat tegen een onbewuste neiging. De 
vrije wil bestaat wat mij betreft dus wel degelijk maar je 
moet het wel willen trainen.’ 

‘

‘Het is een plezierige illusie 
dat wij onze keuzes in de 
hand hebben’



Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Daar komt veel bij kijken. Het is meer 
dan les geven alleen. Denk aan orde houden, werken in een team en kritisch 
omgaan met nieuwe onderwijsmodellen. Hoe ga je met al deze rollen om, 
zonder dat je jezelf hierin verliest? 

Leergang Professioneel Meesterschap 
Voor jonge, ambitieuze starters in het onderwijs

Ben jij die jonge, ambitieuze leraar, en wil je jezelf verder ontwikkelen? Dan 
willen wij je hier graag bij helpen! Ga naar www.starteninhetonderwijs.nl  
en meld je aan voor de informatiemiddag op 25 mei!

De Leergang Professioneel 
Meesterschap geeft je meer bagage om 
jouw positie als leraar te versterken 
en je kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten. In tien bijeenkomsten 
komen verschillende thema’s aan 
bod. De leergang start in oktober 
2016 en duurt ruim een half jaar. Bij 

succesvol afronden, ontvang je een 
officieel certificaat tijdens de gezellige 
afsluitingsborrel. Bij het certificaat 
ontvang je een code waarmee je de 
Leergang Professioneel Meesterschap 
kunt opgeven bij het Lerarenregister. De 
Leergang Professioneel Meesterschap is 
een gevalideerde scholingsactiviteit.

Conn-Ond 2016-0308 adv SJ half deelnemer LPM 2016v2.indd   1 09-03-16   11:18

Doe mee aan de TechniekTrofee 2016 en win € 2.500! Inzenden 
kan tot 15 april op www.techniektalent.nu/techniektrofee.

Heeft u een goed idee voor Wetenschap 
& Techniek op de basisschool?

TT_adv_TechniekTrofee_195x130-def.indd   1 01-03-16   11:09
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Susan van Raamt

Schoolwijk-
agent 

Van kleins af aan ben ik al gefascineerd door 
politieagenten (psychologen hebben daar vast 
een verklaring voor). Sinds onze leerlingen actief 
zijn op social media, lopen confl icten vaker uit de 
hand. Een ruzie tussen twee leerlingen blijft niet 
binnen de grenzen van de school en gaat buiten 
schooltijd verder. Hierdoor raken er vaak meer-
dere mensen bij betrokken en nemen de ruzies in 
heftigheid toe. De invloed van de school is daar-
door kleiner geworden.   
Op het moment dat wij als school niet in staat 
zijn een situatie op te lossen (meestal zijn we 
dit gelukkig wel), schakelen we de politie in. 
De Delftse middelbare scholen hebben Don als 
schoolwijkagent. Hij is aanspreekpunt en problem 
solver. Als Don op school is, maakt mijn hart altijd 

een sprongetje (daar hebben psychologen vast  
ook een verklaring voor). 
Dit keer was een ruzie (beef) behoorlijk uit de 
hand gelopen. Er waren bedreigingen geuit, 
ouders hadden zich er op negatieve wijze mee 
bemoeid en het was al twee keer op vechten 
uitgelopen. Ondanks al onze inspanningen was het 
niet gelukt om het op school op te lossen. 
Onze problem solver kwam binnen tijdens het 
dictee. Mijn inschatting was dat als ik het dictee 
zou onderbreken er na zijn bezoek niet veel meer 
van terecht zou komen. Dus vroeg ik of hij mis-
schien mee wilde doen. En dat deed hij! Hij zei dat 
hij niet zo goed was in spelling en hoopte dat zijn 
handschrift goed leesbaar zou zijn. De leerlingen 
kregen de mens achter de agent te zien en hij 
werd deel van de groep. Daarna volgde alsnog de 
donderpreek en werden de betrokken leerlingen 
uitgenodigd voor een interventie op het bureau. 
Inmiddels heeft de interventie plaatsgevonden en 
is de rust weergekeerd. De Delftse politie mag 
trots zijn op Don. Rust op school én een 10 voor 
zijn dictee! Nu maar wachten op de volgende 21st 
century beef.

De Delftse politie mag trots zijn op 
Don. Rust op school én een 10 voor 
zijn dictee!
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

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

voor schoolleider.
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berichten

Welke rol kan virtual reality spelen in het onderwijs? 
Kennisnet, de publieke organisatie voor onderwijs en ict, 
stimuleert scholen dat te onderzoeken. Het stelt een gratis 
les beschikbaar over het onderwerp, en roept scholen op 
ervaringen en ideeën te delen. ‘Met virtual reality kunnen 
leerlingen dingen oefenen die in het echte leven lastig zijn: 
je kunt bijvoorbeeld hele gebouwen bouwen en weer afbre-
ken,’ stelt expert Kind en Digitale media Remco Pijpers van 
Kennisnet. ‘Monteurs gebruiken nu al virtual reality  bij het 
aanleggen van complexe bedradingen in passagiersvlieg-
tuigen van Boeing. Het gaat dus ook voor de toekomst van 
beroepen veel betekenen.’ De les van Kennisnet is bedoeld 
voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs en is 
gratis te downloaden. Met de komst van goedkope brillen 
is virtual reality toegankelijk geworden voor iedereen met 
een smartphone. Kennisnet stelt vijf virtualrealitybrillen 
per school beschikbaar aan de eerste 100 scholen die zich 
aanmelden. Scholen kunnen de les – die bestaat uit een 
docentenhandleiding en een werkblad - gratis downloaden 
via kn.nu/virtualreality.

Experimenteren met virtual reality

Hulp bij 
digilessen
De helft van de docenten vindt zichzelf niet 
vaardig in het gebruik van ict als leermiddel, 
blijkt uit een onderzoek van Kennisnet. Hier 
probeert de website www.ontdekmedia.nl 
op in te spelen, door leerkrachten handige 
handvatten te bieden en zo ‘digitale gelet-
terdheid’ te stimuleren bij leerlingen. De site 
past in het advies van het Platform Onderwijs 
2032 om het onderwijs meer aan te laten 
sluiten bij de leefwereld van een kind. Ontdek 
Media biedt onder meer digitale tools per vak 
of per methode. Het geeft tips over online 
werkvormen en andere hulp bij ict-inzet als 
didactisch middel. De website en tips zijn 
gratis te downloaden en zowel te gebruiken in 
het primair als voortgezet onderwijs. 

Kinderboek over leren 
programmeren
Hello Ruby is 
een avontuurlijk 
sprookje over 
Ruby, een klein 
meisje met een 
grote fantasie, 
die vijf verborgen 
edelstenen moet 
vinden. Zowel bij 
het lezen van het 
verhaal als bij 
het maken van de 
knutselopdrach-
ten in het boek, 
leren kinderen 
alles over de 
principes van 
programmeren 
en het zoeken 
naar creatieve oplossingen. Bijvoorbeeld grote problemen 
opdelen in kleine problemen, patronen herkennen, stap-
voor-stap plannen maken en buiten de kaders denken. De 
Finse auteur Linda Liukas, bedacht veel leuke opdrachten 
waarmee kinderen meteen aan de slag kunnen zonder 
beeldscherm, zoals het bouwen van een computer van 
papier. Het boek, ISBN 9789057124624, wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Nieuwezijds en kost € 17,95.

Ben jij een rekendocent in het mbo die altijd 
eigen methodes gebruikt of ben je op dit moment 
bezig met een creatief rekenidee, dan kan dat je 
een reis naar Ierland opleveren. Rekendocenten in 
het mbo kunnen tot 9 mei innovatieve en creatieve 
ideeën en voorbeelden voor rekenonderwijs insturen 
via de website BVMBO.nl. Een deskundige jury kiest 
de drie beste inzendingen. De winnaars mogen de 
rekenideeën op de ALM International Conference 
presenteren aan de hand van een posterpresentatie. 
De reis en het verblijf horen ook bij de prijs. De 

conferentie is van zondag 3 tot en met donder-
dag 7 juli in Maynooth, Ierland. Daarnaast 

publiceren BVMBO en het Steunpunt 
Taal en Rekenen de beste inzen-

dingen op hun websites.

Beste rekenidee mbo
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Het was oorlog in de school. Tijdens mijn 
sabbatical escaleerden de moeizame 
verhoudingen tot een crisis en na mijn 
terugkeer benoemden alle partijen mij 
tot zondebok. Ondanks bemiddeling van 
buitenaf kwam er geen oplossing, elk 
perspectief ontbrak. Werk in de omgeving 
zou ik niet vinden, want ons kent ons. We 
besloten om te vluchten. Bij een verhuur-
bedrijf voor vrachtauto’s, ontmoette ik 
een man die ons wel wilde verhuizen. We 
verzamelden wekenlang kartonnen dozen 
bij de supermarkt. Onze zoon en de baby 
werden opgehaald door hun oma en opa en 
voorlopig ondergebracht in hun huis. Met 
hulp van vrienden pakten we de huisraad 
in. We namen geëmotioneerd afscheid. 
Op een ijskoude wintermorgen vertrokken 
we in alle vroegte, zodat niemand ons zou 
zien. Na vier uur rijden via allerlei donkere 
en onbekende wegen, arriveerden we in 
een provincie die ik niet kende. Op goed 
geluk had ik via een advertentie in de lokale 
krant voor een jaar een boerderijtje kunnen 
huren. Bang en onzeker klopten we aan bij 
de achterdeur van onze nieuwe woning. Er 
fl itsten allerlei gedachten door mij heen. 
Hoe zou ons leven verder gaan in deze voor 
ons allen onbekende omgeving? De deur 
zwaaide joviaal open en een blozende boer 
zei: ‘Kom binnen, de kachel brandt’. Een 
warm welkom, dat gaf vertrouwen voor de 
nieuwe toekomst. God zij dank.

De vlucht

column

Anders Actieven

Lespakket over hoofdluis
KlasseTV heeft in samenwerking met luizenbestrijder Prio-
derm het gratis lespakket Het luizenleven ontwikkeld om het 
hebben van hoofdluis bespreekbaar te maken in de klas. Het 
lesmateriaal, te gebruiken vanaf www.klassetv.nl/pakket/
luizenleven, is bedoeld om de taboesfeer rondom luizen te 
doorbreken en de communicatie daarover tussen kinderen, 
ouders en leerkrachten te bevorderen. De leerlingen leren 
over het leven en het uiterlijk van een luis, hoe je luizen kunt 
krijgen en ook hoe je er weer van af kunt komen. Als vanouds 
komt hoofdluis veel voor bij kinderen in de basisschoolleef-
tijd. Maar ook bij middelbare scholieren worden de minus-
cule beestjes regelmatig geconstateerd. Het lespakket, dat 
kan worden gebruikt op de basisschool en in de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs, bestaat uit lessen met werk-
bladen, video’s, feiten en fabels, praatplaten, een digitaal 
prentenboek, ouderbrieven, protocollen en de Luizenradar.
 

Boek Dit is dyslexie
Bij vroegtijdig ingrijpen kunnen leesproblemen bij dyslexie voorkomen 
worden, zegt dyslexie-expert Aryan van der Leij. Hij schreef er het 
boek Dit is dyslexie over. Het geeft inzicht in de achtergrond, diagnos-
tiek en de aanpak van dyslexie, zowel op school als thuis. Zo kunnen 
leerkrachten gebruik maken van (digitale) methoden van aanpak met 
concrete voorbeelden. Speciale aandacht is er in het boek voor vroege 
signalering van dyslexie. Van der Leij laat zien hoe dit kan worden 
aangepakt, welke geschikte interventies er zijn en hoe lang de onder-
steuning moet worden volgehouden om een blijvend positief effect te 
hebben. Ten slotte geeft de auteur een overzicht van de trends rond 
dyslexie en aanbevelingen voor de toekomst. Het boek is verkrijgbaar 
via www.lannoocampus.nl en kost € 24,99. 

Boek over slimme 
 aanpak werkdruk
Het boek Slimmer organiseren, een slimme aanpak van de 
werkdruk in het onderwijs is herzien en weer beschikbaar 
bij CNV Schoolleiders. In dit boek is een kijkwijzer opgeno-
men waarmee je de oorzaken van werkdruk in beeld kan 
brengen om vervolgens waar mogelijk slimmer te organi-
seren. Dertien basisscholen delen hun verhaal in dit boek. 
Kosten: niet-leden € 7,50, CNV Onderwijsleden € 3,75, CNV 
Schoolleidersleden gratis. Bestellen via info@cnvs.nl.
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Henno Eckhardt
(60) is lid van de 

Stuurgroep Anders 
Actieven
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BELASTINGSERVICE

helpt jou

belastingaangifte doen?

maak je afspraak
voor de belastingzittingen in maart 2016

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

www.vso.nl

VSO zoekt  
onderwijs
professionals

VSO zoekt professionals die met hun kennis willen 
bijdragen aan een betere kwaliteit van onderwijs in Azië 
en Afrika. Bekijk nu de mogelijkheden op www.vso.nl 

Meer weten over jouw mogelijkheden? 
 
Meld je nu aan voor de Meet VSO op 6 april a.s.  
voor meer informatie en kom alles te weten over een  
uitzending en de actuele vacatures binnen onderwijs.
www.vso.nl/evenementen/6-april-meet-vso-basisonderwijs

Meet VSO  
6 april



vereniging

GEPENSIONEERDEN
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 Noord-Limburg
Woensdag 6 april, 13.15 uur, Restaurant 
Boszicht, Maasbree. Ledenvergadering, 
bestuurszaken, vakbondsnieuws over 
pensioenen en rechtsbijstand, huldiging 
jubilarissen. Ter afsluiting een muzikale 
verrassing. Info/aanmelden: J. Kurver, 
077 398 35 96, jkurver@online.nl.

Alle Gelderse rayons
Donderdag 21 april, 10.30-15.30 uur, 
Onder de Toren, St. Maartenstr. 34, Elst. 
Ontmoetingsdag. Thema: Uw zorg is 
onze zorg door S. Kruizinga, voorzitter 
CNV Zorg & Welzijn (over hulp bij thuis-
zorg en keukentafelgesprekken). Lunch. 
Optreden Baroktrio Qamm. Eigen bijdra-
ge € 6,-; introducés € 25,-. Info/aanmel-
den (voor 15 april): L. v.d. Meer, 0545 84 
00 65, cnvo-achterhoek@lijbrandt.nl

Rayon Noordoost-Brabant
Woensdag 20 april, 14 uur (inloop 13.30 
uur). Excursie naar museum en stoom-
gemaal De Tuut in Appeltern, De Tuut 
1, Appeltern. Opgave noodzakelijk. Info/
aanmelden: A. Brouwers,  0486 46 16 95, 
adbrouwera@hotmail.com.

Rayon Noord-Holland Noord
Dinsdag 19 april, 10 uur (inloop), Hortus 
Alkmaar, Berenkoog 37, Alkmaar. Le-
denvergadering, huldiging jubilarissen, 
lunch, rondleiding. Info/aanmelden (voor 
30 maart): T. Bouma, 072 511 67 91, atm.
bouma1@upcmail.nl.

Rayon Kennemerland
Woensdag 21 april, 13.30 uur, Het Dol-
huys, Schotersngl. 2, Haarlem. Jaarver-
gadering/voorjaarsbijeenkomst. Thema: 
laatste ontwikkelingen CNVO. Tevens 
rondleiding met gids in museum. Info/
aanmelden: D. Wokke, 0251 65 15 03, 
th.wokke@telfort.nl.

Rayon Zeeland
Donderdag 21 april, Voorjaarsbijeen-
komst. Lunch Arneville Middelburg. Ex-
cursie Damen scheepsbouw Vlissingen. 
Leden krijgen bericht. Info/aanmelden: 
bobpieters@zeelandnet.nl.

Rayon Midden-Limburg
Woensdag 20 april, 14 uur, Napoleonsw. 
3, Horn. Bezoek aan museum Terug in 
de tijd (incl. koffie/vlaai). Kosten: € 5,-. 
Info/aanmelden: J. v. Hunsel, hunhuijs@
kpnmail.nl.

Provincie Flevoland
Donderdag 7 april, 10.30 uur, Stichting 
Onder Dak, Lancasterdreef 61A, Dron-
ten. Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Kernkwadranten. 
Info/aanmelden: netwerkflevoland@cnv.
nl o.v.v. 7-4-2016 bijeenkomst Dronten.

Provincie Noord-Brabant
Donderdag 14 april, 10.30 uur, Gemeen-
schapshuis Lievendaal, Lievendaalse-
weg 3, Eindhoven. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over Emo-
tionele intelligentie. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. 14-4-2016 
bijeenkomst 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. Info/aanmelden: netwer-

knoordholland@cnv.nl o.v.v. 14-4-2016 
bijeenkomst Haarlem.

Provincie Zuid-Holland
Dinsdag 19 april, 16.30 uur, Open Hof-
kerk, Hesseplaats 441, Rotterdam-Om-
moord. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Conflicthan-
tering. Info/aanmelden: netwerkzuidhol-
land@cnv.nl o.v.v. 19-4-2016 bijeenkomst 
Rotterdam.

Provincie Friesland
Donderdag 21 april, 10.30-14.30 uur, 
De Oerdracht, multifunctioneel kerke-
lijk centrum, E.A. Borgerstr. 46, Joure. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepen-
sioneerden over Het maakbare brein 
door M. v.Delden. Info/aanmelden: 
netwerkfriesland@cnv.nl o.v.v. 21-4-2016 
bijeenkomst Joure.

Provincie Limburg
Vrijdag 22 april, 10.30-14.30 uur, De 
Vlonder, Florasingel 38, Roermond. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepen-
sioneerden over Emotionele intelligen-
tie door J. Daenen. Info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnv.nl o.v.v 22-4-2016 
Roermond.

Provincie Noord-Brabant
Woensdag 20 april, 10.30-14.30 uur, 
Hotel Merks, Brugstr. 55, Roosendaal. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensi-
oneerden over Emotionele intelligentie. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. 20-4-2016 Roosendaal.

Provincie Gelderland
Dinsdag 26 april, 10.30-14.30 uur, 33

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda@cnvo.nl



vereniging

Bethelkerk, J.Th.Tooropln. 133, Ede. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensi-
oneerden over Omgaan met je vrije tijd. 
Info/aanmelden: netwerkgelderland@
cnv.nl o.v.v. 26-4-2016 Ede.

NETWERKEN
Zuid-Holland
Donderdag 31 maart, 16.30 uur, Geuzen-
college, locatie Westwijk, Geuzenplein 
1, Vlaardingen. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit de 
workshops: Rouw op je dak; Als invaller 
in je recht; OOP, jij bent er voor anderen, 
wij zijn er voor jou…; Non-verbale com-
municatie. Info/aanmelden: netwerk-
zuidholland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
31-3-2016 Vlaardingen.

Woensdag 20 april, 16-20.30 uur, Brede 
School Het Gebouw, Arubapad 2, Leiden. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit workshops: Beeld-
denken; Registerleraar; Creatieve com-
municatie. Info/aanmelden: netwerk-
zuidholland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
20-4-2016 Leiden.

Woensdag 20 april, 16.00-20.30 uur, 
Brede School Het Gebouw, Arubapad 2, 
Leiden. Bijeenkomst voor leden van 55 
jaar en ouder werkzaam in het onder-
wijs. Thema: Vergroten van draagkracht, 
verminderen van draaglast met work-
shops over Regelgeving en Werkdruk en 
Vitaliteit. Info/aanmelden: netwerkzuid-
holland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 55+ 
20-4-2016 Leiden.

Zeeland
Woensdag 6 april, 16.30 uur, Ostreal 
Lyceum, Fruitlaan 3, Goes. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. Keu-
ze uit workshops: Klassenmanagement; 
Non-verbale communicatie; Loopbaan-
kansen. Info/aanmelden: netwerkzee-
land@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst Goes 
6-4-2016.

Woensdag 6 april, 16.30 uur, Ostrea 
Lyceum, Fruitlaan 3, Goes. Bijeenkomst 
voor leden van 55 jaar en ouder werk-
zaam in het onderwijs. Thema: Vergro-
ten van draagkracht, verminderen van 
draaglast met workshops over Regelge-
ving en Werkdruk en vitaliteit. Info/aan-
melden: netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 55+, 6-4-2016.

Utrecht
Woensdag 6 april 16.30 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onder-
wijs. Keuze uit: Rouw op je dak; Hoog-
begaafdheid signaleren en begeleiden; 
Registerleraar door een ambassadeur 
van de Onderwijscooperatie. Info/aan-
melden: netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 6-4-2016 Utrecht.

Groningen
Woensdag 6 april, 16.30 uur, Roc Menso 
Alting, Vondelpad 4, Groningen. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onder-
wijs. Keuze uit workshops Mini-boot-
camp Snappen & Stampen; Identiteit in 
de school en in de klas; Omgaan met 
dyslexie, sociale en emotionele aspec-
ten. Info/aanmelden: netwerkgronin-
gen@cnv.nl ovv bijeenkomst 6-4-2016 
Groningen

Limburg
Donderdag 7 april, 16.30 uur, Basis-
school Lahrhof, Romeinenstraat 30, 
Sittard. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Keuze uit: Taakbeleid 
PO of Onderwijstijd MBO/VO; Beeld-
denker, herkent u dat?; Registerleraar; 
Dyscalculie; Zo zit dat met uw pensioen; 
OOP, jij bent er voor anderen, wij zijn er 
voor jou. Info/aanmelden: netwerklim-
burg@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 7-4-2016 
Sittard.

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?; Klassenmanagement; 
Als invaller in je recht; OOP, jij bent er 
voor anderen, wij zijn er voor jou; Zo zit 
dat met uw pensioen. Info/aanmelden: 

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

Flevoland
Woensdag 13 april, 10.30 uur, PCBS De 
Schakel, Botter 40-77, Lelystad. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit workshops Loopbaankansen; 
Stemgebruik in de klas; Het hoogsensi-
tieve kind.  Info/aanmelden: netwerkfle-
voland@cnv.nl ovv bijeenkomst 13-4-2016 
Lelystad

Gelderland
Woensdag 13 april, 16.30 uur, Nieuwe 
Kerk, Verl. Maanderweg 33, Ede. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit: Grip op onderpresteren; Van 
Werkdruk naar werkplezier; Verbeteren 
van verbale en non-verbale expressie. 
Info/aanmelden: netwerkgelderland@cnv.
nl o.v.v. 13-4-2016 bijeenkomst Ede.

Overijssel
Donderdag 14 april, Sbo De Rank, Thor-
beckelaan 186, Almelo. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze uit: 
Van werkdruk naar werkplezier; Beeld-
denken; Omgaan met agressie. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 
14-4-2016 bijeenkomst Almelo.

Donderdag 21 april, 16-20.30 uur, AOC De 
Groene Welle, Koggeln. 7, Zwolle. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit workshops: Onderwijstijd VO/
MBO; Taakbeleid PO; Loopbaankansen; 
Kwaliteiten Kwadrant. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v bijeen-
komst 21-4-2016 Zwolle.

Drenthe
Woensdag 20 april, 16-20.30 uur, G.J. v.d. 
Ploegschool, V. Goghln. 3, Hoogeveen. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
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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. Lies-
kamp. 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; Koppeling van het KD aan een onder-
wijsconcept in het Groene Onderwijs (mbo); Wijnproeverij door docent-somme-
lier Roc Aventus; Rondleiding en info over de opleiding landbouwtechniek door 
de landbouwlokalen. Info/aanmelden: hetnetwerkbijeenkomsten@cnv.nl.



Onderwijs. Keuze uit workshops: Loop-
baankansen; Mini-bootcamp Snappen & 
Stampen; In gesprek met inspecteurs, 
door Inspectie v/h onderwijs. Info/aan-
melden: netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 20-4-2016 Hoogeveen.

Woensdag 20 april, 16-20.30 uur, G.J.v.d. 
Ploegschool, V. Goghln. 3, Hoogeveen. 
Bijeenkomst voor leden van 55 jaar en 
ouder werkzaam in het onderwijs. The-
ma: Vergroten van draagkracht, vermin-
deren van draaglast met workshops over 
Regelgeving en Werkdruk en Vitaliteit. 

Info/aanmelden: netwerkdrenthe@cnv.nl 
ovv bijeenkomst 55+ 20-4-2016.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 31 maart, 15.45 uur (inloop), 
CLD locatie Molenhuispad, Molenhuis-
pad 1, Delft. Bijeenkomst voor leraren, 
schoolleiders en teamleiders in het VO: 
De school als professionele leerge-
meenschap. Info/aanmelden: netwerk-
zuidholland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
31-3-2016 Delft.

ONDERWIJSONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
Donderdag 21 april, 16-20.30 uur, AOC 
De Groene Welle, Koggeln. 7, Zwolle. 
Bijeenkomst voor alle OOP-leden van 
CNV Onderwijs in de regio. Workshops: 
Mijn rechten als OOP’er: de cao en 
actuele ontwikkelingen en OOP-functies 
en de praktijk (over functiewaardering 
en fuwasys). Info/aanmelden: netwerk-
overijssel@cnv.nl o.v.v. OOP-bijeenkomst 
21-4-2016.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 21 april, 10.30-16 uur, Jacht-
laankerk, Jachtlaan 143, Apeldoorn. 
Bijeenkomst voor anders actieve leden 
van CNV Onderwijs. Presentatie: Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid. 
Workshop: Het Kwaliteiten Kwadrant. 
Info/aanmelden: gzeijl@online.nl o.v.v. 
21-4-2016 bijeenkomst Apeldoorn.
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Onze school heeft circa 170 leerlingen, is klein en overzichtelijk en heeft 
een gastvrij karakter. Iedereen kent elkaar. Zorgen voor elkaar staat 
hoog in ons vaandel. Samen met de ouders willen wij werken aan de 
ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vormen een enthousiast team met 
hart voor kinderen en onderwijs. Wij zien de kinderen als inspiratiebron 
om ons onderwijs aantrekkelijk te houden en verder te ontwikkelen.

Wij zoeken een directeur 
•  die vanuit een christelijke levensovertuiging een actieve bijdrage aan de 

identiteit van de school levert
• die goed weet wat er speelt in het onderwijs
• die een hecht team wil aansturen en inspireren
• die een kleine school groots profileert
• die zichtbaar, toegankelijk en hartelijk in de omgang is
• die vertrouwen schenkt en daadkracht toont
•  die de kwaliteiten van alle medewerkers optimaal weet te benutten

Ook is onze nieuwe directeur iemand die
•  een schoolleidersopleiding gevolgd heeft of bereid is te volgen
•  een actieve bijdrage levert aan het bovenschools directeurenberaad
•  bereid is – indien gewenst – na enige jaren binnen de stichting van 

school te wisselen
•  de ambitie heeft passend onderwijs op verantwoorde wijze vorm te 

geven
•  afhankelijk van de werktijdfactor een lesgevende taak als uitdaging ziet

Onze school maakt deel uit van Stichting PCPO Westland. PCPOW 
beheert 15 basisscholen in Westland en Maasland. De stichting staat 
voor kwalitatief goed onderwijs vanuit een christelijke inspiratie, waarbij 
gastvrijheid en een op ontwikkeling gerichte basishouding centraal staan. 
Alle scholen werken aan opbrengstgericht onderwijs. Het bestuursbureau 
ondersteunt de  scholen op allerlei terreinen.

Deze vacature is ontstaan door de aangekondigde pensionering van de 
huidige directeur. 
Datum indiensttreding: 1 augustus 2016
Geboden wordt een inschaling in schaal DB. Een assessment kan deel 
uitmaken van de procedure.
De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie vindt 
plaats op woensdagmiddag 13 april. Het tweede gesprek vindt plaats op 
woensdag middag 20 april.

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij P.A. Vreugdenhil, 
voorzitter college van bestuur (0174-526950) en via www.pcpow.nl. Meer 
informatie over de school is te vinden op www.pwadelier.pcpow.nl.

Uw sollicitatiebrief met CV dient u uiterlijk 8 april, 12.00 uur te sturen naar: 
Stichting PCPO Westland, t.a.v. de heer P.A. Vreugdenhil, Postbus 265, 
2670 AH Naaldwijk of per e-mail: pavreugdenhil@pcpow.nl. 

Christelijke basisschool Prins Willem-Alexander te De Lier is op zoek naar een

directeur of duo-directie (m/v; ca. 0,8 – 1,0 fte)

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

vo-nu!
Donderdag 7 april, bijeenkomst VO-NU! voor alle VO-leden van CNV Onderwijs, 
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; Timema-
nagement door J. de Haan; Excel door H. Slotboom. Info/aanmelden: voortge-
zetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. VO-NU! 7-4-2016.



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

WWW.REGISTEROPLEIDINGEN.NL

‘Post-HBO opleidingen verzorgd 
door hogescholen’

Zoekt voor 4 van haar scholen inspirerende 
en daadkrachtige

Directeuren (m/v)

Verder zijn wij op zoek naar
vaste invalleerkrachten (m/v)

die wij koppelen aan onze scholen omdat wij 
korte lijnen en elkaar kennen belangrijk vinden.

Meer informatie over onze organisatie, de 
verschillende profi elen en de betreffende 

scholen kunt u vinden op onze website
www.vco-middenenoostgroningen.nl

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                         
                      Stg. Confessioneel Primair 

                        Onderwijs Waterland   
                            zoekt per 1-8-2016 

 

een directeur 
die gelooft in onderwijs! 

 
 
voor de NIEUWE FUSIESCHOOL gevormd door  

de Kennedyschool en de Willem de 
Zwijgerschool te Monnickendam 

                     
Werktijdfactor in overleg 

 
Kijk voor meer informatie onder ‘Werken bij CPOW’  op 
de site: www.cpow.nl  
 
Voor inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met de heer Erik Abbink, Algemeen Directeur 
0299-479699. 
 
Uw reactie is tot en met 5 april welkom via  
m.stouten@cpow.nl 
 
De 15 basisscholen van Stichting Confessioneel Primair 
Onderwijs Waterland  (CPOW) vormen een herkenbare groep 
scholen voor bijzonder primair onderwijs met duidelijke 
gezamenlijke doelen. 
 

 



Programma 
16.30 uur Inloop   
17.00 uur Plenaire opening: Onderwijs 2032
17.45 uur Netwerken en maaltijd   
18.30 uur Workshopronde 1
19.15 uur Workshopronde 2
20.00 uur Netwerken en borrel   

Workshops
Plenair: Onderwijs 2032 
a: Professionele leergemeenschapen
b: Onderwijstijd en de rol van de MR
c: Wat heeft de MR te zeggen over…

Kijk voor meer informatie over de workshops op 
www.cnvo.nl/agenda 

Praktische informatie
Datum: donderdag 21 april 
Locatie: CNV-kantoor, Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Entree: Toegang tot het MR Proefl okaal is gratis

Wat kun je verwachten?
Tijdens deze middag bieden wij diverse korte workshops 
aan. Je krijgt actuele informatie op het gebied van 
medezeggenschap. Bij dit MR Proefl okaal zijn trainers 
en adviseurs aanwezig om ter plaatse jouw MR-vragen 
te beantwoorden. Verder kun je netwerken met andere 
collega-leden uit de MR en GMR vanuit de regio. Kortom, 
wij willen je graag ontmoeten en je laten ‘proeven’ van de 
kennis die wij je kunnen bieden. Ook het culinaire proeven 
wordt niet vergeten! 

Vragen/aanmelden
Mail voor vragen naar infoacademie@cnv.nl of bel met 
030 751 17 47. Aanmelden kan via www.cnvo.nl/agenda 

Ben je lid van een (G)MR in het voortgezet onderwijs? Dan nodigt CNV Connectief 
Academie je van harte uit voor het MR Proefl okaal. Dit vindt plaats op donderdag 21 april 
van 17.00 tot 20.00 uur in Utrecht. Ook ouders die lid zijn van een (G)MR zijn welkom. Dit 
geldt uiteraard ook voor onze vaste MR Partners!

MR Proefl okaal in Utrecht 
(voortgezet onderwijs)
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Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Vrouwenpolder, Zeeland: vakantiewoning aan zee. 
 Vrijstaand, goed onderhouden en schoon. Geschikt voor 
4-7 personen. Info: 0180 31 68 29, 06 42 97 4271, 
www.braamaanzee.nl.

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

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?



adres & telefoonnummers

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

3939393939393939

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

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

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

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
ib-cnv-onderwijs@cnv.nl, 030 751 10 03;  
vertrouwenspersonen 030 751 10 01
Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
Academie
CNV Connectief Academie verzorgt trainin-
gen en adviestrajecten op uw locatie. Ook 
kunt u als (G)MR of OR een Partnerschap 
aangaan. infoacademie@cnv.nl,  
030 751 17 47
Starters en Studenten
startersenstudenten@cnv.nl, 030 751 10 06
Directietelefoon
info@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
ib-cnv-onderwijs@cnv.nl, 030 751 10 03
Sociaal Fonds
Het Sociaal Fonds helpt waar mogelijk 
leden en/of hun gezinsleden met  
(finan ciële) problemen.
A. van Vliet, Theeheuvellaan 66
3903 DD Veenendaal
06 36 19 33 76
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com
B.g.g. voor dringende zaken:  
Dhr. B. Gersen, 040 213 03 09
CNV Onderwijs Coachingsnetwerk
aanvraagacademie@cnv.nl, 030 751 17 85

PRIMAIR ONDERWIJS 
Dhr. H. de Vries
06 44 42 25 77
primaironderwijs@cnv.nl 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
06 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnv.nl

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord
046 449 34 21
middelbaarberoepsonderwijs@cnv.nl

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

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

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

GEPENSIONEERDEN 
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 



‘Prettig dat ik gesteund 
word’

Wendy van der Velde (28):
Ze was al eerder lid van CNV Onderwijs, maar 
verhuisde en werd moeder. Nu is ze terug in 
het onderwijs als invaller op basisscholen in 
Oosterhout, Bavel, Raamsdonskveer en afgelopen 
week de Vrije School in Breda. De Wet Werk en 
Zekerheid die in juli ingaat in het onderwijs dreef 
de Brabantse terug in de armen van de bond. 

‘Arbeidsvoorwaardelijk is er tijdens mijn 
afwezigheid best veel veranderd. Dan 

vind ik het prettig als ik weet dat ik 
gesteund word als zaken voor 

mij onduidelijk zijn.’

Foto: Erik van der Burgt


