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Wetsvoorstel  
funest voor  

kleine scholen

Ongelijke onder
wijskansen Jan en 
 Roderick lopen op

‘Gepensioneerden 
voelen terechte 

 onvrede’



02

ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

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

niet te plaatsen of 
in te korten.

Onlangs werd bekend dat de VO-raad bij monde van Paul 
Rosenmöller voorstelt om docenten in het voortgezet 
onderwijs honderd uur minder les te laten geven, zodat 
zij in staat zijn om lessen goed voor te bereiden, nieuwe 
lessen te ontwikkelen, etcetera. Een geweldig voorstel en 
volkomen terecht! Maar wat was ik als basisschoolleer-
kracht jaloers: wij geven in het basisonderwijs ruim 900 
uren les, dat is toch even wat meer. Voor een maandsala-
ris dat lager is dan in het voortgezet onderwijs. Wij geven 
in één klas tegelijkertijd les op minimaal drie niveaus 
aan kinderen die uitstromen naar de praktijkschool tot 
aan het gymnasium. Komen er bijvoorbeeld vluchtelin-
genkinderen in je klas bij, dan kan dit uitgroeien tot zes 
niveaus! Steeds hoor ik van oud-collega’s, die vanuit 
het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs zijn 
gegaan: ‘Jullie zijn hartstikke gek in het basisonderwijs. 
Het is in het voortgezet onderwijs veel gemakkelijker.’ Of 
dat laatste waar is, weet ik niet maar ik ben wel jaloers 
op de docenten in het voortgezet onderwijs: hadden wij 
maar een Rosenmöller in de PO-Raad!

Kees Freyee, Harmelen

Werkgeversorganisatie PO-Raad en de vakbonden 
hebben het overleg over een nieuwe cao voor het 
primair onderwijs afgebroken omdat ze het niet eens 
konden worden over de manier waarop vervanging van 
zieke collega’s onder de WWZ geregeld moest worden. 
Verliezers in dit conflict zijn niet alleen de invallers, 
maar iedereen die werkzaam is in het onderwijs en 
straks te maken krijgt met onbemande klassen. De 
WWZ blijkt (nog) niet voldoende toegesneden op het 
onderwijs. De discussie over 0-urencontracten en 
min-max-contracten maakt duidelijk hoe voorzichtig 
besturen zijn als het gaat om het in dienst nemen van 
invallers. Natuurlijk, er zijn risico’s en er zitten juridi-
sche haken en ogen aan de diverse constructies, maar 
dit gedoe zal zeker niet leiden tot een verbetering van 
rechtspositie (werkzekerheid en inkomenszekerheid) 
van invallers. Het is terecht dat de vakbonden opko-
men voor invallers, ze verdienen het en we hebben 
ze hard nodig. Maar waar zijn de bonden als het gaat 
om die hardwerkende collega’s die straks de klappen 
moeten opvangen als er onvoldoende vervanging is, 
klassen samengevoegd moeten worden en aan boze 
ouders uitgelegd moet worden dat hun kind nog een 
dagje langer thuis moet blijven?

Frank Gordijn, Hulst

In Schooljournaal 6 lees ik een aardi-
ge column van Susan van Raamt over 
de schoolwijkagent, maar het nut of de 
noodzaak van het gebruik van Engelse 
woorden ontgaat me eigenlijk. Nu ben ik 
(misschien omdat ik ex-docent Engels 
ben) toch al een beetje allergisch voor het 
toenemend gebruik van Engelse woor-
den in onze taal. In ieder geval daar waar 
een goed Nederlands woord voorhanden 
is. Ik heb het hier niet over het gebruik 
van Engels in de technische en digitale 
wereld. Zo begrijp ik niet waarom het 

aanspreekpunt ‘problem solver’ genoemd 
moet worden. Hier lijkt me het gangbare 
‘troubleshooter’ veel meer voor de hand 
liggen.
En waarom ‘beef’ achter ruzie, waar 
iedereen eerder denkt aan ‘row’, ‘quarrel’, 
‘squabble’ of ‘braw’. U zult begrijpen dat 
de slotzin er voor mij ook niet had hoeven 
te staan. ‘Rust op school én een 10 voor 
zijn dictee’, was een zeker zo mooi einde 
geweest.

Piet van Breukelen, Zevenaar

Engelse woorden

Jaloers Wet Werk en  

(On)Zekerheid
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de leerlingen

Honderden bedrijven openden vorige week don-
derdag hun deuren om zo’n tienduizend meisjes 
tussen 10 en 15 jaar kennis te laten maken met 
de wereld van bètavakken, ict en techniek. Dat 
gebeurde in het kader van de door VHTO (Lande-
lijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/
techniek) georganiseerde Girlsday. Op de foto 
bouwen meiden een eigen laser op het hoofd-
kantoor van IBM in Amsterdam.

Girlsday

04
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EÉN OP DE NEGEN MIDDELBARE SCHOLIEREN GEPEST 
Roddelen, vervelende berichtjes sturen, iets 
afpakken, spugen of iemand buitensluiten. Bijna elf 
procent van de jongeren in het voortgezet onderwijs 
is in de afgelopen drie maanden gepest. Dat blijkt 
uit de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD en 
het RIVM, een onderzoek onder 100.000 jongeren 
naar leefstijl en gezondheid. Uit de studie komt ook 
dat vijf procent van de jongeren zegt getreiterd te 

zijn via internet of mobiele telefoon. Verder blijkt 
dat jongens twee keer zo vaak pesten als meisjes, 
maar beide even vaak het slachtoffer zijn. De mate 
waarin jongeren worden gepest hangt samen met 
de weerbaarheid van de leerling en zijn of haar 
emotionele problemen en gezondheid. Jongeren die 
hierin zwak zijn, worden drie keer meer gepest dan 
weerbare leerlingen.

‘Innovatie in het onderwijs is prima, zolang het idee 
gesteund wordt door de MR en de cao wordt nageleefd.’ 
Dat zegt CNV Onderwijs-voorzitter Helen Adriani, als 
reactie op het plan van staatssecretaris Dekker om de 
pilot voor flexibele lestijden te verruimen met twintig 
scholen. Schooltijden kunnen in dit experiment onder 
meer worden afgestemd op de werktijden van ouders. De 
twintig scholen treden hiermee in de voetsporen van elf 
pilot-scholen die sinds 2011 experimenteren met andere 
lesuren. Landelijk vastgestelde schoolvakanties vervallen 
voor de participerende scholen, net als de verplichte 
vijfdaagse lesweek. De pilot leverde tot nu toe wisselende 

resultaten op. De Onderwijsinspectie is kritisch, want het 
gemiddelde niveau van leerlingen daalde op de deelne-
mende scholen. Maar er zijn ook uitblinkers, zoals De 
School in Zandvoort, die al sinds 2009 werkt met flexibele 
tijden en bovengemiddeld presteert. Staatssecretaris 
Dekker wil het experiment door de wisselende resultaten 
verlengen en uitbreiden met de twintig extra scholen, 
maar in de Kamer werd deze week ook al gepleit voor 
een doorvoering ervan op alle scholen in Nederland. 
Volgens Adriani kan een dergelijk flexrooster niet van 
bovenaf worden opgelegd door de politiek. ‘Daar moet 
per school over besloten worden.’ AvdG

Meer scholen experimenteren  
met flexibele lestijden

nieuws
Foto: W

ilbert van W
oensel
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Dekker blijft bij bezuinigingen 
budget onderwijsachterstanden
Alleen als een Kamermeerderheid zelf op zoek gaat naar geld is staatssecretaris 
Dekker bereid de bezuinigingen op het budget voor onderwijsachterstanden bij 
te stellen. Hij ziet geen reden in te gaan op de wens van de Tweede Kamer en de 
vier grote steden de bezuiniging ongedaan te maken. Dekker benadrukte dat de 
bezuinigingen gebaseerd zijn op de ontwikkeling van leerlingaantallen. Omdat het 
aantal basisschoolkinderen met 7 procent is gedaald, acht de bewindsman het 
niet onredelijk het budget voor onderwijsachterstanden in 2017 met 2,8 procent te 
korten. Dekker wees bovendien op tekorten ‘onder de streep’ die zijn ontstaan door 
de toegenomen instroom van asielzoekerskinderen. Bedragen die aan het einde van 
het jaar ‘overblijven’ gaan helemaal op aan de vluchtelingenproblematiek. 

Ervaren en sterke leraren tijdelijk laten werken op zwakke 
scholen, dat moet de oplossing zijn voor een keur aan proble-
men. Zo kan de kwaliteit van het onderwijs opgekrikt worden, 
is er extra aandacht voor leerlingen die thuis problemen 
hebben en kunnen leraren van elkaar leren. Het idee, de 
Lerarenbrigade genaamd, komt van de Nationale Denktank. 
Daarin komen jonge academici met oplossingen voor maat-
schappelijke problemen. Het plan moet nu in Amsterdam als 
pilot vorm krijgen. Coalitiepartijen D66, VVD en SP hebben 
hiertoe een initiatiefvoorstel gedaan. 
Volgens de denktank kennen zwakke scholen veel problemen: 
een hoog verloop onder leraren, veel ziekteverzuim en ver-
moeidheid, gebrek aan structuur en ondersteuning of proble-
men in de omgeving van de leerlingen. ‘Door de tijdelijke extra 
mankracht kunnen bestaande achterstanden relatief snel 
effectief aangepakt worden,’ zo stelt de Nationale Denktank. 

‘Verder kunnen scholen zo tijd en ruimte vinden om te werken 
aan structurele verbeteringen.’ Door die inhaalslag zou de 
kwaliteit van het onderwijs structueel moeten verbeteren.
De sterke docenten, met een bewezen goede omgang met 
moeilijke klassen, zouden twee jaar bij een zwakke basis-
school moeten gaan werken. Dit kan voor een eigen klas of 
samen met een andere docent. In het laatste geval kan de 
tijdelijke docent niet alleen lesgeven maar ook tegelijkertijd de 
andere leerkracht coachen. Nu wordt er volgens de denktank 
op zwakke scholen veel gebruik gemaakt van externe advi-
seurs, dit zou echter vaak weerstand oproepen. 
De pilot is een vrijwillig traject. De zwakke scholen moeten 
het zelf willen, dwang werkt niet, stelt VVD-raadslid Werner 
Toonk. ‘Deze leraren moeten wel gemotiveerd verwelkomd 
worden in het bestaande team. Dat kan alleen als leraren er 
zelf achter staan.’ HB

journaal

•  Natuurlijk is het heel erg dat de kansenongelijkheid 
oploopt. En natuurlijk is het terecht dat iedereen geschokt 
reageert op deze conclusie van de Inspectie in de Staat 
van het Onderwijs. Natuurlijk is het ook logisch dat er dan 
naar leraren gekeken wordt, die bepaalde verwachtingen 
hebben van leerlingen van hoog- of laagopgeleide ouders. 

•  Maar kom op, een school is geen eiland. Scholen staan 
middenin de samenleving. Een samenleving waar 
competitie eerder gestimuleerd dan afgeremd wordt. 

Een wereld waarin prestaties van scholen, leerlingen, 
leraren, landen vergeleken worden. Waarin scholen 
zwak of excellent zijn. En niet alleen scholen, maar ook 
ziekenhuizen en andere branches moeten er aan geloven. 

•  Het is de wereld waarin we leven. En waaraan we allemaal 
meedoen. En waaraan we allemaal, niet alleen het 
onderwijs, iets kunnen veranderen. 
 
Ciska de Graaff

Sterke leraren inzetten om 
zwakke scholen te verbeteren

Masterclass 
voor ZZP’ers  
op 9 juni!

Kijk op  
www.cnvonderwijs.nl
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Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het onderwijs. Dat 
klinkt als een vanzelfsprekendheid, maar helaas bleek vorige week 
uit het rapport de Staat van het Onderwijs dat dit niet zo is. De 
Onderwijsinspectie constateert een groeiende kansenongelijkheid 
in het onderwijs, waarbij de sociaal-economische achtergrond van 
ouders bepalend is. Ik vind dat scholen er alles aan moeten doen 
om deze kloof te dichten, maar ik vind ook dat mensen zich moeten 
realiseren dat het om een maatschappelijk probleem gaat, dat 
verder reikt dan het schoolplein.
De school moet zich richten op haar primaire taken; de didactische 
en pedagogische ontwikkeling van een kind. Deze staan onder 
druk als klassen groter worden en er in elke klas meer kinderen 
zitten die extra zorg vragen. Uit het rapport blijkt dat juist scholen 
met grote groepen leerlingen van lager opgeleide ouders, minder 
bevoegde leraren voor de klas hebben, een hoger ziekteverzuim 
en hoger verloop van personeel.  Dat is schrijnend en ik vind het 
van groot belang dat we hier snel oplossingen voor vinden, zodat 
al deze gemotiveerde leraren hun belangrijke werk met plezier 
kunnen blijven doen. Zo pleiten we al jaren voor meer handen in 
en rond de klas. Onderwijsondersteunend personeel kan kinderen 
extra begeleiding geven of juist taken van leraren overnemen. 
Hiervoor moet de politiek natuurlijk wel geld vrij maken.
Daarnaast moet diezelfde politiek het welzijn van kinderen voorop 
zetten, door er voor te zorgen dat kinderen uit kwetsbare gezinnen 
ook thuis meer steun en kansen krijgen. Eenduidig beleid en 
fi nanciële steun aan maatschappelijke organisaties zijn hiervoor 
noodzakelijk. Als we de kloof tussen kansarm en kansrijk willen 
dichten, is het zaak dat iedereen verantwoordelijkheid neemt: 
scholen, politiek, maatschappelijke organisaties. Want ieder kind 
verdient dezelfde kansen op een goede toekomst. 

Gelijke kansen

de voorzitter

Helen Adriani
Voorzitter CNV 
Onderwijs a.i.   

Onlangs zijn er juridische procedures gevoerd over de 
einddatum van de bovenwettelijke werkloosheidsuit-
kering. De uitspraken in deze procedures maken het 
mogelijk om in sommige situaties de einddatum van uw 
bovenwettelijke uitkering te verlengen tot een datum na 
uw 65ste en mogelijk zelfs tot uw AOW-datum. WWplus 
verlengt de uitkering echter niet automatisch. Daar 
is een bezwaarprocedure of herzieningsverzoek voor 
nodig. Hier wil CNV Onderwijs u graag bij helpen. Op 
www.cnvo.nl kunt u een rekentool vinden. Door middel 
van deze rekentool kunt u zien of u in aanmerking komt 
voor verlenging van uw uitkering. Dat is in ieder geval 
niet het geval als u op de datum van ontslag jonger was 
dan 56 jaar en 5 maanden. Voldoet u volgens de tool aan 
de voorwaarden voor een langere uitkering, stuur het 
volgende naar ons op: de ingevulde rekentool,
de getekende machtiging (die kunt u vinden in de reken-
tool), een kopie van de toekenningsbeschikking van de 
bovenwettelijke uitkering.
Stuur bovenstaande gegevens naar ib-cnv-onderwijs@
cnv.nl of naar CNV Onderwijs, afdeling IB, postbus 2510, 
3500 GM in Utrecht, onder vermelding van ‘verlenging 
bovenwettelijke uitkering’. Onze juridische afdeling zal 
vervolgens namens u een herzieningsverzoek indienen 
bij WWplus. 
Voldoet u blijkens de tool niet aan de voorwaarden voor 
een langere uitkering? Dan zullen wij geen herziening 
voor u indienen. Afhankelijk van de uitkomst van 
procedures die op dit moment bij de Centrale Raad van 
Beroep worden gevoerd, heeft een herzieningsverzoek 
mogelijk in de toekomst wel zin. Bij nieuwe ontwikkelin-
gen zullen wij onze leden hier uiteraard over informeren. 
Bent u geen lid? Ook dan helpen wij u graag. Wordt u lid 
voor ten minste één jaar, dan zullen wij de procedure 
gratis voor u voeren. Voor overige juridische vragen is 
ons reglement onverkort van toepassing.

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

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
kanjertraining.nl

MET SUBSIDIE STARTEN?  kanjertraining.nl/actie
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Wetsvoorstel Dekker tot eenvoudiger oprichten 
nieuwe scholen funest voor de kleintjes

de gallemiezen'‘De boel gaat zo naar

primair onderwijs

Een kleine school betekent grote verschillen in lengte tussen de leerlingen die samen een klaslokaal delen.
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Tussen de boerderijen in Polsbroekerdam, 
een buurtschap tussen Utrecht en Gouda 
in, is christelijke basisschool Samuël met 
een leerlingaantal van 39 overduidelijk 

een kleine school. Juf Liesbeth Montagne staat voor 
de klas, met daarin groep 5 tot en met 8. ‘Normaal 
is het een groep minder hoor.’ Een deel van de leer-
lingen is bezig met Engelse les, een ander deel leest, 
sommigen maken opdrachten, vijf zijn zich aan het 
voorbereiden op de Citotoets. Er lopen kinderen heen 
en weer. Nogal wat afleiding dus, maar het is wellicht 
een goede leerschool voor als ze later in een kantoor-
tuin terechtkomen.
Op het digitale schoolbord draait een educatieve 
film waarin een vrouw een kaartje tekent. Liesbeth: 
‘What is she doing? Does anyone know? Well… she is 
drawing a map!’ 
Wie een kaart van de omgeving van de Samuëlschool 
zou tekenen, trekt rechte lijnen. Een lange vaart, 
met aan weerszijden een weg. Een drukke weg vol 
autoverkeer en een rustiger kant, met wel om de 
twintig meter een uitrit. Een potentieel gevaarlijke 
route die de meeste kinderen nu onder begeleiding 
van ouders maar voor een korte afstand hoeven af te 
leggen. Mocht deze school verdwijnen, dan moeten 
de leerlingen naar scholen verderop. ‘Dat is met 
jonge kinderen lastig. Ze moeten dan minimaal vijf 
kilometer reizen,’ zegt Montagne.

ONAANTASTBAAR
In de huidige situatie kan alleen een bijzondere (niet 
openbare) school worden opgericht als die hoort 
tot een levensbeschouwelijke richting. Dat is niet 
exclusief religieus, ook onder andere Jenaplanscho-

‘Als de school weg is, is het 
hart van een dorp weg’

len, Montessorionderwijs en Vrije Scholen vallen 
hieronder. Staatssecretaris Dekker wil de grondwet 
op dit punt moderniseren. In dagblad Trouw stelde 
Paul Zoontjens, hoogleraar onderwijsrecht aan de 
Universiteit Tilburg: ‘Dekker wil van de bescherming 
van het bijzonder onderwijs af. De scholen die op dit 
moment door de wet beschermd worden omdat ze 
eigenlijk te klein zijn, maar de laatste school zijn van 
een richting in een omtrek van 50 kilometer, zullen 
verdwijnen. Die scholen hebben misschien ook wel 
lang gedacht: wij zijn onaantastbaar. Dat is niet zo.’

RICHTING
Het ministerie legt de voorgestelde verandering als 
volgt uit: het is te ingewikkeld om een nieuwe school 
te beginnen, vooral wanneer die niet hoort bij een 
bepaalde geloofs- of levensovertuiging, in de wet een 
richting genoemd. Het onderwijsstelsel zit daardoor 
op slot, terwijl er behoefte is aan nieuwe initiatieven 
en uitbreiding van het onderwijsaanbod. Daarom wil 
de staatssecretaris het begrip richting op veel plekken 
in de wet schrappen. Ook moet de financiering an-
ders, meer leerling-afhankelijk. De huidige wetgeving 

is het gevolg van de Pacificatie van 1917 die na een 
felle schoolstrijd ontstond. Gelijke bekostiging van 
openbaar en bijzonder onderwijs werd toen bij wet 
geregeld. Op het wetsvoorstel van Dekker kon tot 
eind februari via internetconsultatie gereageerd 
worden, en dat gebeurde veel. Van opgeluchte en 
positieve reacties (voornamelijk uit de grote steden) 
tot bijzonder verontwaardigde. Dat er meer ruimte en 
vrijheid komt om een nieuwe school te stichten, daar 
zijn niet veel mensen op tegen. Dat dit ten koste gaat 
van wat soms de laatste school is in een dorpskern, 
daar gaan bij sommigen de haren recht van overeind 
staan.

BEDREIGING
‘De huidige toeslag voor kleine scholen wordt mo-
gelijk losgelaten en het voorstel is om de bekostiging 
meer leerling-afhankelijk te maken. Die vorm van 
bekostiging is in het nadeel van kleine scholen’, vindt 
Dik Berkhout, advocaat bij Jurion, een advocaten-
kantoor dat gespecialiseerd is in onderwijsrecht. Hij 
legt uit waar volgens hem, en de andere voorstanders 
van het behoud van kleine scholen, het probleem 

Moet de laatste school in een dorp sluiten, dan 
verdwijnt de lijm die een kleine gemeenschap 

bij elkaar houdt. Dat vrezen de vele 
tegenstanders van het nieuwe wetsvoorstel 

dat staatssecretaris Sander Dekker van 
Onderwijs heeft opgesteld. Hij wil de 

Onderwijswet makkelijker maken om nieuwe 
scholen te stichten. De angst is echter dat, 

door verandering van regels,  juist bestaande 
kleine scholen verdwijnen. Niet alleen is er 

minder geld beschikbaar, ook de huidige 
bescherming van scholen die de laatste zijn in 

hun soort valt weg. ‘De boel gaat zo naar de 
gallemiezen.’
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moeten kunnen. Met dit nieuwe voorstel hef je dat 
weer op.’ Het een bijt het ander, vindt ze. ‘Wij bieden 
namelijk passend onderwijs. Kinderen die extra 
aandacht nodig hebben, krijgen die hier. We kennen 
elk kind. Er komen hier leerlingen die ergens anders 
gepest werden, of die vanwege leer- en gedragspro-
blemen op hun eerdere school waren gestrand. Ik zie 
ze hier opbloeien.’
Ze geeft samen met twee andere leerkrachten les en 
geeft toe dat meerdere groepen bij elkaar nogal uit-
dagend is. Het vergt veel organisatie. Maar ze wil niet 
dat scholen als deze verdwijnen. ‘Als de school weg is, 
is het hart van een dorp weg.’ Er moet een oplossing 
te vinden zijn, denkt ze. ‘Er is vast te schuiven met 
geldstromen. Door de plannen is er nu veel onrust, je 
moet je als leraar veilig voelen.’

LIJM
Stephanie Bekker is woordvoerder voor de stichting 
Behoud Kleine Scholen. Ze woont in het plaatsje 
Drimmelen in Noord-Brabant, waar de nodige 
trammelant is geweest rond het openhouden van 
een school. ‘Het uitgangspunt van het wetsvoorstel 

Tekst: Hein Bosman  Foto’s: René Bouwman

Juf Liesbeth helpt Tinka bij de voorbereidingen op de Citotoets.

zit. ‘Zijn er minder leerlingen, dan krijgen ze minder 
geld. De PO-Raad heeft natuurlijk eerder ook al voor-
stellen gedaan om de kleinescholentoeslag in te per-
ken. Sommige bestuurders vinden het een perverse 
prikkel.’ Volgens Berkhout is voor de instandhouding 
van kleine scholen de toeslag van doorslaggevend 
belang. ‘Ik vind het voor de sociale structuur van 
kleine gemeenschappen belangrijk dat er een school 
blijft. Het is een bedreiging van de keuzevrijheid voor 
ouders als kleine scholen van een specifieke richting 
zouden moeten sluiten, omdat de mogelijkheid 
een laatste school van een richting open te houden, 
vervalt. Ik vind het trouwens storend dat de mogelijke 
afschaffing van de kleinescholentoeslag pas ergens 
achterin de toelichting op het wetsvoorstel naar 
voren komt, terwijl de consequenties daarvan groot 
zijn.’

GEDRAGSPROBLEMEN
Ook juf Liesbeth is niet te spreken over de plannen 
van Dekker. ‘Hij strooit teveel met ideeën. Eerst 
was er de Wet passend onderwijs waarin staat dat 
zorgleerlingen zo dicht mogelijk bij huis naar school 
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is goed. Dekker wil meer keuzevrijheid en daar is 
zeker wat voor te zeggen. Neem het onderwijs voor 
hoogbegaafden dat nu maar lastig van de grond 
komt. Dus meer ruimte is een mooi initiatief, maar 
helaas niet te bekostigen. Daarom wordt de toeslag 
voor kleine scholen afgeschaft, maar dat heeft enorm 
negatieve gevolgen: de bestaande kleine scholen wor-
den bedreigd. Zo gaat de boel naar de gallemiezen. 
Kinderen in ons dorp zouden straks 11 kilometer met 
de bus moeten. Wat blijft er over van de leefbaarheid 
hier? Ik ben zelf niet kerkelijk, maar nu er steeds 
meer kerkjes en scholen verdwijnen, vind ik dat 
zorgelijk. In een klein dorp zijn die zaken vaak de lijm 
van de samenleving. Als een school verdwijnt, komt 
die nooit meer terug. De betrokkenheid van leerlin-
gen met de omgeving lijkt me ook groter op kleine 
scholen. Is de gemeente het eens met het belang van 
een school in een kleine kern, dan kun je wellicht 
lobbyen voor meer fi nanciering.’

SAMENWERKING
De Samuëlschool, opgericht in 1899, was er al bijna 
niet meer geweest. Volgens de gemeentelijke norm 
van Lopik was de school te klein geworden en moest 
sluiten, ondanks een al lopende samenwerking met 

vijf andere scholen. Een nieuwe combinatie met nog 
meer scholen, onder de paraplu van vereniging Tri-
via, zorgde dat de schooldeuren open konden blij-
ven. ‘Binnen Trivia zijn er gelukkig een paar grotere 
scholen,’ zegt Smit. ‘De gezamenlijke leerlingenaan-
tallen worden opgeteld en via een formule berekend, 
zodat wij open kunnen blijven. Dat is goed, want 
anders verliest een dorpje zijn laatste samenbinden-
de factor en wordt het een dode gemeenschap.’
De door staatssecretaris Dekker voorgestelde ver-
andering gaat echter niet zozeer om leerlingenaan-
tallen, maar om mindere fi nanciering. ‘Hij hanteert 
zo de botte bijl. Ik snap dat kleine scholen duur zijn, 
maar daar staat kwaliteit tegenover die je bijna al-
leen daar krijgt. Als de toeslag wordt teruggedraaid, 
dan zouden de grote scholen binnen Trivia wel heel 
veel moeten investeren in de kleintjes. We hebben 
in ons lange bestaan wat vermogen opgebouwd, en 
daarmee zouden we het zonder kleinescholentoe-
slag nog wel een paar jaar uit kunnen houden. Maar 
daar was het geld natuurlijk niet voor bedoeld.’

LAATSTE SCHOOL
Als het echt de bedoeling is om meer ruimte te creë-
ren voor nieuwe scholen, dan moeten de stichtings-
normen naar beneden worden bijgesteld, zo stelt 
jurist Berkhout. ‘In ieder geval in dunbevolkte 
gebieden.’ Die norm ligt in het nieuwe wetsvoorstel 
op 200 leerlingen. Ook basisscholen met een speci-
fi eke levensbeschouwelijke of pedagogische overtui-
ging moeten wat hem betreft beschermd worden. 
‘Verlaag de stichtingsnorm daarvoor naar vijftig 
leerlingen. Daarnaast zou de laatste basisschool 
in een (dorps)gemeenschap altijd open gehouden 
kunnen worden, tenzij de school structureel minder 
dan 23 leerlingen telt.’

GENERATIES
In de aula van Samuëlschool zit Roos van Beek 
serieus te studeren op een tekst, ze maant een 
klasgenoot tot stilte. Ze kijkt op en wijst naar een 
plakkaat aan de muur. ‘Daar staat de naam van mijn 
opa op, Nees van Beek. En mijn vader heeft hier 
ook op school gezeten.’ Meerdere generaties binnen 
dezelfde familie leerden hier taal en rekenen. De 
zoemer gaat, fl ink hard. De schooldag zit erop. Tinka 
kijkt uit het raam. ‘O, mijn vader is er al.’ Hij staat 
in overall tegen een container aan geleund, samen 
met andere ouders. Een moeder heeft gelijk maar 
even de hond uitgelaten. Mocht het wetsvoorstel 
van Dekker erdoorheen komen, dan is het de vraag 
hoe lang zo’n tafereel bij soortgelijke scholen nog zal 
bestaan. 

Ommerkanaal
Drie jaar geleden was er ook ophef rond 
kleine scholen. Er werd voorgesteld scholen 
met minder dan 100 leerlingen te sluiten. 
Schooljournaal ging langs bij onder andere 
CNS Ommerkanaal in Ommen. Op dat 
moment had deze basisschool 70 leerlingen. 
Sindsdien is ze gestaag gegroeid, tegen 
de krimp in. Jan Limbeck: ‘Ik ben nu 15 
jaar directeur, toen ik startte hadden we 37 
leerlingen, nu zijn dat er 85. Dat we het label 
excellent hebben gekregen speelt natuurlijk 
mee in de aantrekkingskracht.’ Zulke groei is 
maar weinig scholen gegeven. ‘De norm van 
100 leerlingen hebben we van tafel gekregen, 
ik hoop dat dit met het voorstel om de toeslag 
voor kleine scholen af te schaff en ook lukt. 
Dekker ziet ongelijkheid bij het mogen stich-
ten van een nieuwe school, hij wil blokkades 
opheff en. Er zou sprake zijn van positieve 
discriminatie ten opzichte van gelovigen. 
Maar als de plannen doorgaan, wordt de laat-
ste school van een richting hierdoor bedreigd. 
Ik mag maar hopen dat dit niet bewust de 
bedoeling is, maar het resultaat is er wel naar.’



column
Susan van Raamt

Pilletje?

We hebben zo’n groepsapp met het magementteam. Geen 
groep met twintig nieuwe berichten op een dag. Enkel 
sporadische, functionele berichten. Een collega stuurde 
via die groepsapp een programmatip. Ik ben dol op 
programmatips! Het bevredigt twee behoeftes: de kans 
om een leuk programma te zien en het legt de interesses 
van de tipgever bloot. 
De programmatip, Monitor, bevredigde nog een behoefte. 
Het raakte mijn eigen juffenpraktijk. Ik heb op dit moment 
een leerling in de klas met een adhd-diagnose die geen 
medicatie slikt.
Ik keek uit naar een ontspannen moment onderuitgezakt 
tv-kijken, maar ging gedurende de afl evering steeds 
rechterop zitten. Er werden vooral slecht onderbouwde 

meningen getoond, afkomstig uit het kamp tegen 
medicatie. Nou hoor ik zelf ook een beetje bij dit 
kamp, maar deze meningen bezorgden mij de nodige 
kriebels. 
Dit ongenoegen uitte ik in de app-groep. Ik had graag 
gezien dat een psychiater of orthopedagoog had beschre-
ven hoe de diagnose adhd tot stand komt. Het programma 
gaf de indruk dat de huisarts de pillen voor mag schrijven 
zonder dat daar een expert aan te pas komt. Dit gebeurt, 
maar hoort eigenlijk niet. Ook vind ik dat genoemd had 
moeten worden dat Ritalin en aanverwanten alleen goed 
werken bij mensen met adhd. Als je geen adhd hebt, 
kun je je door zo’n pil gaan gedragen of je het wel hebt. 
Daarnaast werd er geen enkele alternatieve behandeling 
genoemd. Terwijl die er zeker zijn! En het allerbelangrijk-
ste wat naar mijn idee ontbrak: de ervaringsdeskundigen. 
Wat vinden de jongeren zelf?!
De adjunct-directeur reageerde als volgt: Je maakt je wel 
heel druk … pilletje? En natuurlijk heeft hij gelijk. Maar 
als zélfs de NPO een programma toont waar gedegen 
research ontbreekt, hoe leren onze jongeren dan kritisch 
denken? Waar ze betrouwbare informatie kunnen vinden? 
En dat elke verhaal meerdere kanten kent? 
Ach, een missertje maken we allemaal weleens. De 
andere afl everingen van Monitor zijn stukken beter 
onderbouwd. 

Er werden vooral slecht onderbouwde 
meningen getoond, afkomstig uit 
het kamp tegen medicatie
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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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alle sectoren

‘Zorgelijk.’ Dat is het woord dat het vaakst klinkt bij de 
presentatie van en de reacties op De Staat van het Onderwijs 
2014/2015 vorige week. De kansenongelijkheid tussen 
kinderen van hoog- en laagopgeleide ouders neemt toe. 
Minister Bussemaker: ‘Er spelen dus eigen opvattingen van 
leraren mee en dat is zeer zeer ongewenst.’ 

Jan en Roderick, zelfde IQ, andere ouders, gescheiden werelden

‘Leraren moeten zich  
bewust zijn van vooroordelen’

‘Ons onderwijs is goed, maar is ons onderwijs goed voor iedereen?’
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Wilbert van Woenselalle sectoren

‘Leraren moeten zich  
bewust zijn van vooroordelen’ EEen animatiefilmpje, te zien op destaat-

vanhetonderwijs.nl, laat hét zorgpunt in dit 
onderwijsverslag mooi zien. Jan en Roderick 
hebben hetzelfde IQ. Jan, met laagopgeleide 

ouders, komt op een zwakke basisschool terecht, 
terwijl Roderick, met hoogopgeleide ouders, naar een 
excellente school gaat. Jan en Roderick krijgen allebei 
vmbo-advies. Toch gaat Roderick naar de havo. Zijn 
ouders hebben bij de leerkracht een hoger advies af-
gedwongen. De Citotoets wijst uit dat ook Jan naar de 
havo kan, maar zijn advies blijft vmbo. Hij gaat naar 
een categorale vmbo –school, waardoor hij ook niet 
de uitdaging krijgt om hoger te gaan. Hij gaat daarna 
naar het mbo. En wil door naar het hbo, want hij heeft 
immers de capaciteiten, maar de strenge toelating en 
de hoge studielening schrikken hem af. Hij zoekt een 
baan. Roderick, met hetzelfde IQ, zit inmiddels op het 
hbo. De twee zijn elkaar in hun schoolloopbaan niet 
meer tegengekomen.

BREDE BRUGKLASSEN
Het antwoord op de vraag van inspecteur-generaal 
Monique Vogelzang – ‘Ons onderwijs is goed, maar is 
ons onderwijs goed voor iedereen?’ – is dan ook nee. 

Het verschil in kansen loopt op. Vogelzang: ‘Hoogop-
geleide ouders zitten er bovenop. Bij problemen trek-
ken ze aan de bel, schakelen huiswerkbegeleiding in, 
zoeken naar medische oorzaken, dringen aan op een 
hoger advies. Het aantal brede brugklassen en brede 
scholengemeenschappen loopt snel terug, waardoor 
de flexibiliteit afneemt. En leraren en schoolleiders 
hebben lagere verwachtingen van kinderen van 
laagopgeleide ouders. En dat kan precies het verschil 
zijn tussen een kans krijgen of een kans missen.’ In De 
Staat schrijft de Inspectie: Docenten en schoolleiders 
kunnen zich bewuster worden van onbewust mee-
spelende vooroordelen. Bijvoorbeeld in hun diagnose 
van de reden waarom een leerling moeilijk tot leren 
komt, of bij de advisering over vervolgopleidingen.

SORTEERMACHINE
Het moment van de oploop van de kansongelijkheid 
valt samen met het jaar waarin de Citotoets niet meer 
leidend werd voor het schooladvies. Bij een hogere 
toetsscore dan het eerste advies, kan de leraar het 
advies bijstellen. Dat gebeurt slechts in een op de zes 
gevallen. Vogelzang: ‘Dat is te weinig. Dat moeten 
scholen echt vaker doen.’ Ook minister Bussemaker 
maakt zich hier zorgen over. ‘Er spelen dus eigen 
opvattingen van leraren mee en dat is zeer zeer 
ongewenst. Leraren moeten hoge verwachtingen van 
kinderen hebben, dat geeft zelfvertrouwen. Als het 
beeld dit schooljaar hetzelfde blijft, gaan we scholen 
bij een hogere score verplichten het advies aan te pas-
sen. Of we halen de Citotoets toch weer naar voren, 
want dat was dus blijkbaar zo gek nog niet! Er gaat in 
elk geval een brief naar alle scholen waarin we aan-
dringen op verandering van het advies bij een hogere 

De Staat van het Onderwijs
•  Er komen minder zwakke scholen en meer excellente 

scholen
•  Schoolbesturen worden professioneler
•  De instroom in het hoger onderwijs daalt
•  Samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn 

vaker bezig met de inhoud nu de organisatie staat: 
wel vraagt de Inspectie zich af of financiële over-
wegingen af en toe niet boven de belangen van de 
leerling gaan

•  De veiligheidsbeleving van leerlingen verschilt sterk 
per school en onderwijssoort. In voortgezet onder-
wijs en mbo vindt een derde van de leerlingen dat 
scholen te weinig doen aan pesten en onveiligheid.  
Scholen die preventief beleid voeren doen het beter

•  Steeds meer leraren geven een enkelvoudig school-
advies (vmbo-t) in plaats van een dubbel advies 
(vmbo-t/havo)

•  Het aantal heterogene brugklassen neemt af: tien jaar 
geleden zat nog 30 procent van de leerlingen in een 
homogene brugklas, nu is dat 46 procent.

Bron: Inspectie van het onderwijs

De Staat van de Leraar
•  De leerbereidheid van leraren is groot
•  Ze willen zich vooral vakinhoudelijk verdiepen 

en werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, 
didactische vaardigheden en ict-vaardigheden

•  62 procent van de professionalisering vond 
plaats in eigen tijd

•  de professionalisering kent weinig tot geen 
samenhang met het schoolbeleid en geeft geen 
loopbaanperspectief

•  slechts 8 procent van de leraren deelt kennis in 
een professionele leergemeenschap.

Bron: Onderwijscoöperatie
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score! We moeten echt voorkomen dat onderwijs een 
sorteermachine wordt. Het moet een broedplaats van 
talent zijn.’ 

OBJECTIEVE TOETS
Eva Feron, promovendus aan de Universiteit Maas-
tricht en stafmedewerker bij de Onderwijsraad, 
onderzocht het ‘oude’ systeem, waarbij de Citotoets 
vooraf ging aan het advies van de leraar. Haar uit-
komsten bevestigen de vermeende vooringenomen-
heid van leraren: ‘Als een toetsscore hoger is dan het 

eerste advies van de leraar, dan verhogen ze het 
advies anderhalf maal zo vaak bij kinderen van 
hoogopgeleide ouders dan bij kinderen van laag 
opgeleide ouders. Ook andersom is het waar: bij 
een lagere score verlagen ze het schooladvies twee 
maal zo vaak bij kinderen van laagopgeleide ouders 
dan bij kinderen van hoogopgeleide ouders.’ Een 
aanwezige in de workshop vraagt zich af: ‘Moeten 
we niet weer terug naar die beslissende stem voor 
de objectieve eindtoets?’

SEXY SECTIE
Het regende overigens ‘Staten’ op het congres in 
de Fabrique in Maarssen. De Staat van de Leraar, 
gemaakt door de Onderwijscoöperatie, waarin ook 
CNV Onderwijs participeert, laat zien dat leraren 
heel leerbereid zijn. Het liefst werken ze aan vakin-
houdelijke verdieping, aan hun didactische vaar-
digheden, hun persoonlijke ontwikkeling of hun 
ict-vaardigheden. René Kneyber, docent en een 
van de auteurs van De Staat van de Leraar, plaatst 
wel wat kanttekeningen: ‘Ze doen het wel vooral in 
de vrije tijd en hebben er niet veel aan qua loop-
baanperspectief. Ze hebben er wel persoonlijk iets 
aan en voor hun eigen klas bijvoorbeeld, maar de 
nieuwe kennis wordt nauwelijks gedeeld. Slechts 
acht procent van de leraren participeert in profes-
sionele leergemeenschappen. Dat moet echt meer 
worden!’ Staatssecretaris Dekker deelt die mening, 
zo zegt hij op het congres. ‘Ja, docenten moeten 
bijvoorbeeld in hun eigen sectie meer kennis delen 
en ervaringen uitwisselen.’ Het twintigtal aanwezi-
ge leerlingen tussen 10 en 14 jaar schiet in de lach. 
‘Sexy! Haha!’ 

De Staat van de Schoolleider
•  Ruim de helft van de schoolleiders in primair onder-

wijs ervaart een (te) hoge werkdruk
•  88 procent (po) vindt het zinvol als er – naast de 

Lerarenbeurs – een Schoolleidersbeurs komt
•  Schoolleiders (po) vinden vooral dat ze te weinig 

toekomen aan contact met leraren en leerlingen
•  70 procent van de vo-scholen heeft een inwerk- of 

begeleidingsprogramma voor schoolleiders, terwijl 48 
procent van de schoolleiders aangeeft zo’n pro-
gramma te krijgen aangeboden.

Bron: AVS en VO-raad

De Staat van de Leraar
Tips voor de minister
•  Zorg dat er scholen komen die passen bij alle 

verschillende kinderen
•  We willen leren hoe je vredig met elkaar moet 

omgaan
•  Wilt u zorgen dat de scholen echt gezellig zijn, 

dat er chillplekken in de school komen en leuke 
speeltuinen?

•  Goed gestudeerde mensen en leraren
•  Leren met verschillen om te gaan
•  Juffen en meesters moeten elke dag dingen ver-

stoppen die je kunt ontdekken
•  Er zou op elke school een leerlingenraad moeten 

zijn: dat geeft ook vertrouwen.
Bron: Inspectie van het onderwijs

Bron: Inspectie van het onderwijs



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

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

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

Mediawijsheid  
voor professionals 
Inspiratie, expertise, innovatie 

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!

 072 – 888 7 222

Social Media
Professional

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

“
 ”

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
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In opdracht van het Rijksmuseum in 
Amsterdam volgde de Rotterdamse 
fotograaf Carel van Hees een jaar lang 
het onderwijs op de voet op een twin-

tigtal scholen in zijn geboortestad, op zoek 
naar het menselijk aspect: verwachtingsvol, 
levenslustig, euforisch, energiek, maar soms 
ook gefrustreerd. Zo’n 180 foto’s zijn tot en met 
12 juni te zien op de tentoonstelling Document 
Nederland. Sinds 1975 vraagt het Rijksmuseum 
jaarlijks een Nederlandse fotograaf om een 
actueel maatschappelijk onderwerp centraal 
te stellen. Volgens Van Hees ‘is onderwijs een 
vrij abstract gebeuren om te visualiseren. Het 
zit in de taal en in het hoofd van de leerling 
en de leraar. Dat proces heb ik geprobeerd te 
vertalen naar beeld. Ik ben in het onderwerp 
gaan zitten als een fl aneur en een jager; kijken, 
toeslaan en stelen.’ 

Onderwijs in Rotterdam 

alle sectoren

Beroepsonderwijs 
(mbo en hbo) op RDM 

Campus, Heijplaat.
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alle sectoren

CBS Oranje-Nassau.

OSG Hugo de Groot.

Scheepvaart- 
en Transport 
College.  

Erasmiaans Gymnasium.

CBS Oranje-Nassau.CBS Oranje-Nassau.

OSG Hugo de Groot.OSG Hugo de Groot.
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Na meer dan een jaar onderhandelen 
is er een onderhandelaarsakkoord 
bereikt over een nieuwe cao vo. De 
vorige cao liep van 1 augustus 2014 
tot 1 augustus 2015. De onderhande-
lingen hebben lang geduurd omdat 
er zowel over de loonparagraaf 
als over de werkloosheidsregeling 
geen overeenstemming kon worden 
bereikt. Gedurende de onderhande-
lingen is in juli 2015 een bovensec-
toraal Loonruimteakkoord gesloten 
met daarin afspraken over sala-
risverhogingen voor overheids- en 
onderwijspersoneel. Die afspraken 
zijn nu in de cao verwerkt. De nieuwe 
cao gaat in op 1 juli 2016 en loopt tot 
1 oktober 2017. 

6,25 PROCENT ERBIJ
Door de verwerking van de afspraken 
uit het Loonruimteakkoord gaan de 
salarissen in 2015 met 2,05 procent 
omhoog en in 2016 met 3 procent. 
In 2015 is een eenmalige uitkering 

verstrekt van € 500,-. In april 2017 
wordt opnieuw een eenmalige uitke-
ring verstrekt van € 500,-. In totaal 
worden de lonen in het voortgezet 
onderwijs in de periode 1 augustus 
2014 tot en met 31 december 2016 
verhoogd met 6,25 procent. De 
loonsverhogingen en de eenmalige 
uitkering over 2015 zijn in november 
of december 2015 al uitbetaald. 
In juli van dit jaar worden de sala-
ristabellen met 3 procent verhoogd. 
Bovendien wordt in die maand 3 
procent over de periode januari tot 
en met juni 2016 uitbetaald. 

WERKLOOSHEID VOORKOMEN 
In 2013 is het Sociaal Akkoord 
afgesloten tussen werkgevers, 
werknemers en de overheid. Daarbij 
zijn afspraken gemaakt over het 
vergroten van de kansen op het 
behoud van werk door van werk naar 
werk-trajecten en versterking van 
de positie van tijdelijke werknemers. 

Als tegenhanger daarvan werd 
het ontslagrecht gewijzigd en de 
Werkloosheidswet versoberd. Deze 
wijzigingen zijn neergelegd in de 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Voor 
CNV Onderwijs was het van belang 
in deze cao afspraken te maken over 
de reparatie van de versobering van 
de WW. Ook wilden we afspraken 
maken om de kans op werkloosheid 
te verkleinen. Nog meer dan op 
dit moment al het geval is, moet 
worden ingezet op het voorkomen 
van ontslag. Afgesproken is dat een 
werkgever die voorziet dat in de 
komende jaren boventalligheid gaat 
ontstaan, de bonden direct uitnodigt 
voor overleg. Dat overleg is gericht 
op maatregelen die ontslag moeten 
voorkomen. 

FATSOENLIJKE WW-REGELING 
Door de invoering van de WWZ wordt 
de maximale duur van de WW-uit-
kering verkort van 38 maanden naar 

Onderhandelaarsakkoord cao 
voortgezet onderwijs

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Heeft een bestuurs-
formatieplan de instemming 
van de PMR nodig?

21212121

24 maanden. Daarnaast bouw je als 
werknemer ook minder snel rechten 
op een uitkering op. Omdat de WW 
de basis is voor de werkloosheids-
regeling in het voortgezet onderwijs 
(WOVO) moest de WOVO worden 
aangepast. Het akkoord voorziet in 
een reparatie van de versobering van 
de WW. Dat is gunstig voor jongere 
collega’s die werkloos worden. 
Daarnaast geeft de WWZ werknemers 
in het bijzonder onderwijs bij ontslag 
recht op een transitievergoeding. 
Dit is een wettelijk vastgelegd recht 
op een geldbedrag, op basis van het 
aantal dienstjaren dat iemand bij 
een werkgever heeft gewerkt. De 
transitievergoeding wordt uitbetaald 

als een werknemer twee jaar of 
langer bij een werkgever werkt. Dat 
kan ook in een tijdelijk contract zijn. 
In verband met de invoering van de 
transitievergoeding is de WOVO voor 
het bijzonder onderwijs gewijzigd, 
zowel qua systematiek als in hoogte 
en duur van de uitkering. Voor CNV 
Onderwijs was van groot belang dat 
ondanks de wijziging de regeling 
een fatsoenlijk vangnet blijft bieden 
bij onvrijwillige werkloosheid, zeker 
voor de groep oudere werknemers 
waarvoor het lastig is ander werk 
te vinden. Dat is door de gemaakte 
afspraken gelukt. In het openbaar 
onderwijs is de transitievergoeding 
niet van toepassing. De bestaande 

regeling blijft daar grotendeels in 
stand. Wel wordt de hoogte van de 
uitkering gewijzigd. Voor een goede 
overgang van de bestaande naar 
de nieuwe systematiek zijn aparte 
afspraken gemaakt. Al ingegane 
uitkeringen blijven ongewijzigd. 
Tot de leeftijd van 65 jaar lopende 
uitkeringen worden verlengd tot de 
AOW-leeftijd.

LEDENRAADPLEGING
De leden worden de komende weken 
geraadpleegd. Ook zijn er informa-
tiebijeenkomsten door het hele land. 
Kijk op www.cnvo.nl voor de data en 
locaties en meer informatie over het 
akkoord. 
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In het bestuursformatieplan is onder andere opgenomen 
hoeveel formatie bovenschools wordt ingezet en hoeveel 
formatie op de scholen. Omdat de formatie op de scholen 
wordt bepaald, zijn sommige MR’en van mening dat zo’n 
plan ook de instemming moet hebben van de PMR. Dat 
is echter niet het geval. Het bestuur bepaalt immers niet 
de wijze waarop de formatie wordt ingezet, maar slechts 

het aantal fte dat iedere school ontvangt. Dat gebeurt (als 
het goed is) op basis van criteria die ooit ter instemming 
zijn voorgelegd aan de PGMR (zie artikel  16, lid 2 sub b 
van de WMS). Omdat de verdeling van de formatie van 
gemeenschappelijk belang is voor de scholen, is het een 
PGMR-zaak. De inzet van de formatie op schoolniveau is 
uiteraard wel ter instemming aan de PMR.

formatieplan de instemming



Zoals u weet willen ouders wat te kiezen hebben 
bij een schoolfotograaf. Foto Koch heeft een 
unieke baanbrekende techniek ontwikkeld 
waarmee de achtergrond van de schoolfoto zonder 
kwaliteitsverlies naar wens ingevuld kan worden. 
Dat betekend dat het bezoek van Foto Koch aan 
uw school veel verschillende foto’s oplevert. 
Voor de school kost het geen extra tijd, maar 
men heeft wel veel meer keuze!

FOTO KOCH

schoolfotografie

035 - 538 41 14  |  www.fotokoch.nl
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Meesters
De ChristenUnie komt met een nieuw plan: Kerels voor de 
klas. Er moeten meer mannen voor de klas om de balans 
tussen het aantal juffen en meesters te verbeteren. Gedacht 
wordt onder andere aan het verruimen van mogelijkheden 
voor ‘hij-instromers’ en het creëren van meer fulltime 
aanstellingen.
Kerels in de klas: goeie, stoere term! Weliswaar komt het 
plan bijna twee jaar na de enquête van CNV Onderwijs over 
de man-vrouw verhouding in het onderwijs, maar goed 
…. het initiatief is er dan toch. Ik heb de enquête er nog 
eens bij gepakt en het werd mij eens te meer duidelijk: het 
onderwijs wil mannen! De enquête levert verschillende 
redenen op waarom een meer evenwichtig samengesteld 
schoolteam te prefereren is boven een team dat voorname-
lijk uit vrouwen bestaat. Zo komt naar voren dat die enkele 
man in het vrouwenteam zich nog wel eens eenzaam voelt; 
ook wordt aangegeven dat een evenwichtig samengesteld 
team voor meer dynamiek zorgt en de besluitvorming ten 
goede komt.
Als reactie op het plan van de ChristenUnie lees ik nu in 
de pers onder andere dat het goed is voor het pedago-

gisch klimaat omdat mannen zaken anders aanpak-
ken dan vrouwen. Als voorbeeld wordt genoemd dat 
juffen eerder geneigd zijn om bij een leerling de veters 
te strikken dan meesters. ‘Mannen zijn daarin directer 
en minder soft’, zo verwoordt een leerkracht het. 
Enigszins teleurstellend vond ik de constatering van een 
andere leerkracht dat ‘juffen niet voetballen’. De KNVB 
werkt zich de laatste paar jaar in het zweet om het vrou-
wenvoetbal meer exposure te geven en dan krijg je dit! 
En alsof dat niet genoeg is, lees ik ook nog dat juffen meer 
van knippen en plakken houden terwijl mannen sneller een 
hamer en zaag pakken om te gaan knutselen. Zo bezien zou 
ik zeggen: laat die meesters maar zitten, want jongens die 
vooral les krijgen van vrouwen, schijnen een grotere kans te 
maken dat ze minder traditioneel denken over rolpatronen.
Hoe dan ook: of meer mannen in het onderwijs ook leidt 
tot betere leerlingprestaties – toch een niet onbelangrijke 
indicator voor de kwaliteit van het onderwijs – is nog 
maar zeer de vraag. Ik ben eens in de onderzoekslite-
ratuur gedoken en kan niet anders dan concluderen dat 
er nauwelijks bewijs is dat jongens het beter of slechter 
doen bij mannelijke of vrouwelijke leerkrachten. En dat is 
helemaal geen recent nieuws want deze bevinding komt al 
jaren naar voren. Kijken we dus alleen naar het effect op de 
leer prestaties van leerlingen, dan hoeven we het onderwijs 
niet te ‘masculiniseren’. 

Enigszins teleurstellend vond ik de 
constatering van een andere leer
kracht dat ‘juffen niet voetballen’
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Zoals u weet willen ouders wat te kiezen hebben 
bij een schoolfotograaf. Foto Koch heeft een 
unieke baanbrekende techniek ontwikkeld 
waarmee de achtergrond van de schoolfoto zonder 
kwaliteitsverlies naar wens ingevuld kan worden. 
Dat betekend dat het bezoek van Foto Koch aan 
uw school veel verschillende foto’s oplevert. 
Voor de school kost het geen extra tijd, maar 
men heeft wel veel meer keuze!
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primair onderwijs

Gestamp, gegiechel en zo nu en dan een 
enthousiaste gil. Normaal gesproken is het 
Concertgebouw op dit vroege tijdstip rustig, 
op een paar oefenende orkestleden na. Nu 

vult het geluid van tweehonderdvijftig basisschoolkin-
deren de historische gangen van het klassieke muziek-

Voorzingen, het ritme bepalen en liedjes instuderen: je moet het maar 
durven en kunnen als groepsleraar. Veel leerkrachten willen wel muziekles 

aanbieden, maar voelen zich niet geschikt of op hun gemak om dit te 
doen. Door een subsidie van het ministerie van Onderwijs komt volgend 

jaar meer aandacht voor het coachen van deze groep. De focus ligt op 
een samenwerking met muziekinstellingen, zoals Het Concertgebouw. 

Muziekinstellingen 
coachen leerkracht bij 
geven muziekles 

hoofdkwartier in Amsterdam. Het wordt algauw muisstil 
als de kinderen de chique Kleine Zaal binnenkomen 
en leden van het Philharmonisch Orkest voor hen be-
ginnen te spelen. Samen met hun leerkrachten beleven 
deze leerlingen vandaag de fi nale van het lesprogramma 
Machtige Muziek. Hun leraren maakten zes weken 
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Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Ronald Knappprimair onderwijs

Muziekinstellingen 
coachen leerkracht bij 
geven muziekles 

gebruik van het lespakket dat is samengesteld door Het 
Concertgebouw, dat sinds vijftien jaar educatiepro-
gramma’s aanbiedt aan scholen. ‘Muziek is tot nu toe 
een ondergeschoven kindje in het basisonderwijs’, aldus 
Annelie Bulsing, van de afdeling Educatie van Het Con-
certgebouw. ’85 procent van alle leerkrachten zou graag 
meer aandacht aan muziek willen besteden in hun groe-
pen, maar ze voelen zich vaak niet competent genoeg 
om muziekles te geven. Met lesmethodes en coaching 
door muziekvakdocenten komen wij ze tegemoet.’ 

DIGIBORD
‘Het is allemaal al voor je bedacht’, vertelt Heleen Kraak-
man, leerkracht op basisschool De Trimaran in Edam 
over Machtige Muziek, terwijl haar leerlingen in de foyer 
‘warm zingen’. ‘Je kunt er als leerkracht voor kiezen om 
zelf voor te zingen, of om gebruik te maken van filmpjes 
van Het Concertgebouw. Hierin doen klassiek geschool-
de zangers de liedjes voor en leren ze de kinderen geba-
ren aan om de liedteksten te onthouden. Zo kun je een 
muziekles geven die jou als leerkracht past. Geweldig 
voor leraren die hier onzeker over zijn.’ ‘Koormeester’ 
Gerritsen, uitgedost in rood met blauw orkestpak en 
gouden knopen, oefent ondertussen hard door met de 
kinderen. ‘Ik hoorde nog een gekke klemtoon, een vals 
nootje…en een scheetje!’ roept hij. Een paar kinderen 
kijken wat beduusd, de rest barst uit in schatergelach. 
‘Het maakt niet uit als je niet kunt zingen, als je maar je 
best doet!’, roept Gerritsen. 
Susan van der Steen van de Tobiasschool in Amsterdam, 
helpt een leerling met zijn zelfgeknutselde muziek-
kroon. Ze vertelt dat ze wel muzikaal is, maar het lastig 
vindt om zelf muzieklessen in te vullen. ‘Ik speel piano, 
maar een goede lijn houden in de muzieklessen vind ik 
een uitdaging. Je merkt dat deze methode is ontwikkeld 
door muziekprofessionals. Het is een fijn houvast.’ 
Minder fijn vond Van der Steen de noodzaak van een 
digibord bij de muzieklessen van Het Concertgebouw. 
‘Die hebben wij niet op school en we kregen ook geen 
cd. Dat was lastig voorbereiden.’

DRAAGVLAK
Minister Bussemaker van Onderwijs zou zo’n samen-
werking tussen school en muziekinstelling graag vaker 
zien. Ze stelt onder de noemer Meer muziek in de klas € 
25 miljoen euro beschikbaar aan scholen om de muziek-
deskundigheid van leerkrachten te vergroten. Een klein 
percentage ervan mag besteed worden aan de aanschaf 
van muzieklesmethodes. Uit de subsidieaanvragen 
bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, dat het geld 
verdeelt, blijkt het grote draagvlak. Vorig jaar deden 

vijftien scholen mee met een pilot van het fonds, voor 
aankomend schooljaar meldden tweehonderdveertig 
basisscholen in heel Nederland zich aan voor het ver-
volgtraject en de subsidie. De minister zegt niet vast te 
willen leggen hoeveel uren muziekles er moeten komen 
op scholen, maar het streven is om in 2020 op een kwart 
van de scholen in Nederland structureel muziekles te 
hebben. 

WEER IETS ERBIJ
‘Het kan helpen in de klas even iets heel anders te doen 
dan taal en rekenen,’ aldus Bussemaker over het traject. 
Daar zijn ze het op De Trimaran mee eens. Naast dat 
deze school meedeed aan Machtige Muziek, schreef 
het zich in voor de muziekimpuls van het ministerie. 
Binnenkort hoort de school of het de subsidie krijgt 
toegewezen. ‘De deelname ontstond uit de behoefte 
van de leerkrachten,’ aldus directeur Henco Hakkers. 
‘Het is lastig om de juiste muzieklesmethodes te kiezen 
en ze twijfelen aan hun kennis op dat gebied.’ Toen 
Hakkers het idee van de muziekimpuls opperde in 
het schoolteam, was de eerste reactie: wéér iets erbij. 
‘Maar doordat we met de subsidie goede, complete 
lespakketten aan kunnen schaffen zijn de leerkrachten 
straks niet veel tijd kwijt aan de voorbereiding ervan.’ 
Scholen worden aangemoedigd om samen te werken 
met muziekinstellingen, zoals conservatoria, poppodia, 
muziekscholen en fanfares. De Trimaran werkt al samen 
met een lokale muziekschool voor muzieklessen aan 
groep 4 en 5. ‘Dat willen we straks uitbreiden naar alle 
klassen,’ stelt Hakkers.

GRATIS COACH
Het Concertgebouw ondersteunt basisscholen in 
Amsterdam behalve met educatieprojecten ook al 
langer met coaching. De subsidie hiervoor komt van de 
gemeente Amsterdam. ‘Per school is er jaarlijks tien uur 
beschikbaar voor gratis ondersteuning,’ vertelt Bulsing. 
‘Het traject richt zich individueel of in teamverband 
op het overbrengen van muzikale vaardigheden op de 
leerkrachten zodat zij, met behulp van een toegankelijke 
muziekmethode, lessen kunnen verzorgen. Het uit-
gangspunt is dat muziekles weer een vaste plek krijgt in 
de school.’ 
Met de subsidie van minister Bussemaker krijgen scho-
len in heel Nederland straks budget om een aantal uren 
per week muziekvakdocenten in te zetten. Deze deskun-
digen bereiden samen met de groepsleerkrachten de 
muzieklessen voor. Zo geven ze uiteindelijk de kinderen 
én de leerkrachten muziekles. Hakkers: ‘En na een tijdje, 
zeg een half jaar, kunnen we het zelf doen.’ 

Leerlingen luisteren aandachtig naar 
het Machtige Muziek-verhaal over de 
verjaardag van ‘de Grote Generaal’
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Mannen praten minder over privé-zaken. 
Soms vind ik het leuk, maar ik heb 
er niet elke dag behoefte aan.’ John, 
destijds een jonge invaller op de St. 

Josephschool In Breda, vertelde bijna twintig jaar 
geleden in Schooljournaal wat hij miste in de omgang 
met zijn vrouwelijke collega’s.  Zijn vrouwelijke di-
recteur plagerig: ‘Wij hebben het nooit over voetbal.’ 
De school liep toen voorop in de feminisering van het 
basisonderwijs, met een vrijwel uitsluitend uit vrou-
wen bestaand team. Het tekort aan ‘meesters’, toen 
nog een uitzondering, is anno 2016 een moeizaam 
op te lossen probleem. Twee jaar geleden bleek al uit 
onderzoek van CNV Onderwijs dat mannen node ge-
mist werden. Volgens toenmalig vice-voorzitter Joany 
Krijt was het vijf voor twaalf. Er waren kinderen die in 
de eerste twaalf jaar van hun leven geen man zagen 
op de opvang of op school. Talloze initiatieven zijn er 
geweest om mannen te interesseren voor een baan in 
het basisonderwijs. Van Mannendagen, waarbij voor 
een ochtend mannelijke pabostudenten de lessen 
overnamen op meewerkende basisscholen, tot (lu-
dieke) actiegroepen als Meer Mans en Mandaad. Veel 
leverde het niet op, en inmiddels is de verhouding 
111.000 juffen tegenover 18.000 meesters.

MANNENCURRICULUM
De ChristenUnie liet zich er niet door uit het veld slaan. 
Eind vorige maand presenteerde de partij Kerels voor 
de klas. Het plan beoogt uiteindelijk te komen tot een 
aandeel van 25 tot 35 procent (omslagpunt voor de 
weg omhoog) mannelijke leerkrachten in het basis-
onderwijs. Opgeroepen wordt meer aaneengesloten 
banen te creëren, bijvoorbeeld door vrijkomende 
vacatureruimte aan te bieden aan leerkrachten met 
een deeltijdbetrekking of door banen van behoorlijke 
omvang. De oppositiepartij wil ook ruimere mogelijk-
heden voor ‘hij’-instromers. Gedacht wordt daarbij aan 
professionals die op relatief jonge leeftijd uitstromen uit 

Meer fulltime banen, ruimere mogelijkheden voor ‘hij’-instromers en een 
meer op hen gericht curriculum moeten volgens de ChristenUnie mannen 
over de streep trekken een carrière in het basisonderwijs te overwegen. 
Een schoolleider: ‘Laat ze vooral stage lopen in de hogere groepen.’

primair onderwijs

Verlangen naar meer 
meesters blijft

‘
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fysiek zware banen bij Defensie, brandweer en politie 
en ervaring hebben met het opleiden en begeleiden 
van jongeren. Verder een meer op mannen gericht 
curriculum met ruimere aandacht voor ict, techniek, 
gym en zelfleiderschap, maar minder reflectie en 
zelfevaluatie en niet meteen een stage in groep 1/2. De 
Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is in het plan van 
de ChristenUnie verantwoordelijk voor het idee van 
een teachnasium op de havo. Hierbij krijgen leerlingen, 
die de kwaliteit en het karakter hebben om leraar te 
worden en een 8 als gemiddeld cijfer hebben, de kans 
om zich via hun vakkenpakket vroegtijdig op het beroep 
van leraar te richten. Ook in dit geval moet het mannen 
aanspreken het halen van hun onderwijsbevoegdheid 
tijdens een extra jaar te bekronen met een universitaire 
mastergraad. Verder hoopt de CHE op deze wijze ta-
lentvolle allochtone leraren te strikken.

ROLMODEL
‘Onderwijs is een zeer zware baan. Je moet er echt voor 
kiezen en voldoende bagage en “tools’’ bezitten.’ Gwen-
ny Rijkse, directeur van de basisscholen Palmenhof 
en Wilgenhof in Middelburg, erkent dat ze de mannen 
mist in het basisonderwijs. Toch zal ze nooit toegeven 
op de kwaliteit van een leerkracht om haar teams (op 
beide scholen maar één mannelijke leerkracht) met 
een man te versterken. ‘Als een vrouw beter lesgeeft, 
kies ik voor haar.’ Ze vindt mannen in het onderwijs 
belangrijk als rolmodel voor de kinderen. ‘Vrouwen 
reageren nu eenmaal heel anders op het gedrag van 
een kind, bijvoorbeeld op kwajongensgedrag. Het is 
goed om kinderen te laten ervaren hoe beide seksen dat 
aanpakken.’ Ze begrijpt dat mannen de doorgroeimo-
gelijkheden in het basisonderwijs beperkt vinden, maar 
jammer vindt ze het wel. ‘Het is een belangrijk en ver-
antwoordelijk beroep, omdat je aan de basis staat van 
de generaties, die straks de touwtjes in handen hebben. 
Maak het beroep in ieder geval aantrekkelijker door het 
niveau scherper te stellen tot hbo+.’ Dat veel mannen 
de pabo minder aantrekkelijk vinden door stages in de 
kleuterklassen, begrijpt Rijkse wel. ‘Laat ze vooral stage 
lopen in de hogere groepen. Het worden misschien hele 
goede vaders, maar als je een jongen van 18 bent, kan 
ik me voorstellen dat kleuters verschonen nog ver van 
je af staat.’ 

REALISTISCH DOEL
‘Wij tellen tien mannen op 76 leerkrachten en garan-

deren dat alle leerlingen in die acht jaar minstens 
één keer een man voor de klas hebben gehad. Dat is 
iets wat ouders aanspreekt’, weet Martin Krijgsman, 
locatieleider van de Valentijnschool in Rotterdam. 
‘Misschien zou staatssecretaris Dekker daar op in 
moeten spelen, want het is een realistisch doel. De 
verhouding juf/meester zie ik niet meer zo snel gelijk  
trekken. En dat is spijtig, want ik vind dat ook mannen 
voor de klas horen. Pas dan bied je een werkelijke 
afspiegeling van de maatschappij. Het bestuur heeft 
het wel geprobeerd met een hij-instroomtraject. Maar 
het blijkt toch niet zo eenvoudig om iemand in twee 
jaar tijd om te scholen tot meester.’ Een hoger salaris 
is volgens Krijgsman niet de beste drijfveer. ’Het heeft 
nog altijd ook met passie te maken. Laat dat vooral zo 
blijven. Wie voor het lesgeven kiest, omdat hij andere 
studierichtingen niet interessant acht of te weinig 
vindt opleveren, slaagt niet in het onderwijs. En trou-
wens, mannen hoger belonen om ze te paaien, zou ik 
heel apart vinden. Er zijn zo ongelooflijk veel goede 
vrouwelijke leerkrachten. Die verdienen evenveel 
beloning.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs

Droppings
‘We moeten het beeld doorbreken dat je 
als man een sukkel bent als je voor het 
basisonderwijs kiest. Maar ik vrees dat 
we daarvoor een lange adem nodig heb-
ben. Als we maar eenmaal bij het kritieke 
omslagpunt van 25 tot 35 procent man-
nelijke leerkrachten komen’, zegt Emile 
van Velsen, directeur academie Educatie 
aan de CHE in Ede. Hij is blij dat 25 
procent van de nieuwe pabostudenten 
op zijn school man is. ‘We zetten meer 
in op creativiteit en “action learning” 
(leren in de praktijk) en hebben gesnoeid 
in de overdaad aan zelfreflecties en 
portfolio’s. Er is ook meer aandacht voor 
ict en zaakvakken als geschiedenis en 
aardrijkskunde. Daarnaast organiseren 
we veel activiteiten voor onze mannelijke 
studenten buiten de opleiding, zoals 
droppings, een voetbalwedstrijd, kano-
weekends, slapen in grotten en een uitje 
naar  Schotland.’ 

Mannen worden node 
gemist in het basisonder-
wijs, terwijl ze zo belang-

rijk zijn als rolmodel.
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Onder grote belangstelling 
lanceerde het Nationaal Comité 4 
en 5 mei eerder deze maand het 

zogenaamde 4 en 5 mei Denkboek. 
De essentie van de Tweede 

Wereldoorlog in stripverhalen, korte 
teksten en prikkelende opdrachten. 

Leerlingen aan het denken zetten 
en zelf conclusies laten trekken 
en verbanden leggen, dat is de 

bedoeling van het boek. 

Kinderen aan het 
denken zetten 
over oorlog en 
vrijheid

primair/voortgezet onderwijs
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Welke dieren zouden er gegeten 
zijn in de Hongerwinter?

T ijdens de Hongerwinter maakte het 
niks meer uit of je iets lekker vond 
of niet. Als je zo’n honger hebt dat 

je bijna omvalt, eet je alles. Deze meeuw 
had pech. Hij werd gevangen en opgege-
ten. Maar lekker zal hij niet geweest zijn. 
Meeuwenvlees bleek erg vies te smaken.

10 DINGEN…   op mijn

bordW at denk je, wat zou jij 
eten als je ontzettend 
verschrikkelijke honger 

had? Kruis 3 dingen aan.

1 Tulpenbollen 2 Je eigen hond 3 Spruitjes 4 De kanarie van oma 5 Insecten uit de tuin 6 Brandnetels om soep 
van te maken 7 Je eigen goudvis 8 Aardappelschillen 9 De kat van de buren (‘dakhaas’)  Suikerbieten
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Gebruik deze vragen tijdens het kijken naar 
de herdenking op de Dam. Kruis aan als je 
iemand ziet die gaapt, verdrietig is, de ogen 
dicht heeft, strak voor zich uit kijkt, moet 

lachen, iets in iemand anders oor fl uistert. Het is een 
fragment uit het Denkboek van het Nationaal Comité 4 
en 5 mei. ‘Voorheen was het boekje dat leerlingen van 
ons kregen heel talig. Maar elk kind heeft een andere 
leerstijl en daarom sloeg die aanpak niet bij iedereen 
aan. Er moest een boekje komen waarin die verschillen-
de leerstijlen veel meer vertegenwoordigd werden. Voor 
ons is het belangrijk om verhalen te vertellen, maar 
dat kun je op verschillende manieren doen. Eén foto 
kan ook al heel veel zeggen’, vertelt Cristan van Emden, 
hoofd Educatie van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

ALLERGISCH VOOR VERGELIJKINGEN
Al wordt de link tussen de gebeurtenissen in de Tweede 
Wereldoorlog en de vluchtelingenproblematiek van nu 
snel gelegd, het Comité is daar terughoudend in. Van 
Emden: ‘Ik ben allergisch voor vergelijkingen maken. 
Leerlingen moeten weten wat er gebeurd is en daar 
kunnen ze zelf conclusies uit trekken en verbindingen 
zien met de huidige tijd. Maar die verbindingen moeten 
ze zelf leggen. Die moeten wij niet voorkoken. Dat doen 
we ook niet in dit boekje.’ 
Speciale aandacht is er in het Denkboek ook voor de 
relatief onbekende verzetsstrijder George Maduro, 
naamgever van de miniatuurstad in Den Haag, waar de 
presentatie van het boek plaatsvond. 2016 is het George 
Maduro-jaar vanwege zijn honderdste geboortedag. 
In het Denkboek is een strip opgenomen die in het 
kort het levensverhaal van de van Curaçao afkomstige 
Joodse verzetsstrijder vertelt. George stierf in 1945 op 
28-jarige leeftijd in het concentratiekamp Dachau. Om 
hun zoon te eren, richten zijn ouders Madurodam op, 
iets wat bij velen onbekend is.
Daarnaast is zijn verhaal in het boek opgenomen omdat 
het comité het belangrijk vindt de relatief onbekende 
oorlogsgeschiedenis van de Antillen onder de aandacht 
te brengen. ‘Het kan zijn dat volgend jaar het verhaal 
van Maduro wordt vervangen door dat van iemand 
anders, bijvoorbeeld Boy Ecury’ (een Arubaans-Neder-
landse verzetsstrijder, red.). 

AFGHANISTAN
Op de vraag wat het belangrijkste is wat het Comité 
kinderen wil meegeven antwoordt Van Emden: ‘Vier 
dingen: waarom we herdenken, wie we herdenken, wat 
we herdenken en hoe we herdenken. Hetzelfde voor 
vieren: de bevrijding, onze vrijheid nu en hoe vieren en 
behouden we vrijheid?’
In groep 6/7 van juf Sascha Prantl op basisschool Het 

Plein in Rotterdam wordt dit jaar veel aandacht besteed 
aan de Tweede Wereldoorlog. Een Joodse man die als 
baby zat ondergedoken in de wijk van de school kwam 
zijn levensverhaal vertellen, wekenlang is er al in de 
lessen aandacht besteed aan de verhalen van toen en er 
staat een tripje naar het OorlogsVerzetsmuseum in de 
Maasstad op het programma. 
Nu gaan de kinderen met het Denkboek aan de slag. 
Ze kijken naar een foto van de herdenking op de Dam, 
kinderen die daar bloemen leggen bij het Nationaal 
Monument. Boven een jongen staat een gedachtewolkje 
afgebeeld met de tekst Mijn moeder was op missie in 
Afghanistan.
‘Waarom wordt Afghanistan hier genoemd?’, vraagt juf. 
‘Omdat het een arm land is’, probeert een jongen. ‘Nee’, 
legt de leraar uit. ‘Omdat we op 4 mei alle oorlogen her-
denken. Niet alleen de Tweede Wereldoorlog. Wie heeft 
wel eens de herdenking op 4 mei op tv gezien?’ Een van 
de kinderen die zijn hand opsteekt vertelt daarover: 
‘Mensen gingen in een zaal zitten met een standbeeld 
en ze deden hun ogen dicht’. Een ander jongetje vertelt: 
‘Ik zat vorig jaar op 4 mei naar Nickelodeon te kijken en 
ineens werd het beeld zwart.’

HERDENKEN OF VRIJHEID VIEREN
Ook gaan de leerlingen in discussie over de vraag wat 
belangrijker is; herdenken of de vrijheid vieren. De 
meeste leerlingen vinden beide even belangrijk, maar 
een jongetje zegt stellig: ‘Ik vind vrijheid vieren belang-
rijker. We moeten het vieren zolang het nog geen oorlog 
is.’
De stellingen in het Denkboek voeden de discussie. Zijn 
de twee minuten te lang? Moet er per se op 4 mei om 
20.00 uur worden herdacht? Of kan het ook op andere 
momenten? ‘Ik kan niet stil zijn op 4 mei, want dan is 
mijn broer jarig’, zegt een jongen. 
Juf Sascha vertelt over haar eigen ervaring van vorig 
jaar. Samen met haar man en zus was ze op 4 mei op 
bezoek geweest bij oma. In de auto terug kwamen 
ze erachter dat het tegen achten was. Stoppen kon 
niet. ‘Toen zijn we gewoon tijdens het rijden even stil 
geweest.’ ‘Maar dan hoor je de motor toch nog?’, vraagt 
een jongen. ‘Je kunt er ook alleen in je hoofd mee bezig 
zijn. Soms kan het niet anders’, vertelt de juf.
En dat is volgens Van Emden ook de bedoeling van het 
boek: ‘Kinderen moeten aan het denken worden gezet, 
bij elke opdracht die ze in het boek uitvoeren en elke 
discussie die ze met elkaar aangaan.’ 

Het Denkboek is geschikt voor de bovenbouw van het 
primair onderwijs en de onderbouw van het vmbo. 
Belangstellenden kunnen het bestellen via www.twee-
dewereldoorlog.nl.

Tekst: Edwin van Baarle  Illustratie: 4 en 5 mei Denkboekprimair/voortgezet onderwijs
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berichten

Zet je zinnen op taal! heet het mini-symposium op 19 mei in 
Roermond over de problemen en vooroordelen van doven en 
slechthorenden. De horende wereld is lang niet altijd begrip-
vol, terwijl toch anderhalf miljoen Nederlanders slechthorend 
of doof zijn. Een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kan hiervan 
het gevolg zijn. Wie mee wil praten of kennis opdoen, moet op 
genoemde datum naar het Zijgebouw Mavo Roermond, Jager-
straat 2 in Roermond. Aanmelden voor dit gratis toegankelijke 
mini-symposium van Adelante audiologie & communicatie 
(Hoensbroek), de Roermondse locatie van Kentalis en de 
eveneens in de bisschopstad gevestigde Mgr. Hanssenschool 
voor doven en slechthorende kinderen en kinderen met 
spraak/taalmoeilijkheden, kan tot 12 mei via www.kentalis.nl/
professionals -> agenda.

Minisymposium over vooroordelen   
doof en slechthorendheid

Leskist voor 
basisscholen met 
vluchtelingen-
kinderen
Voor basisscholen die tien of meer vluchtelin-
genkinderen opvangen, hebben de Stichting 
Kinderpostzegels en LOWAN, dat ondersteuning 
biedt aan nieuwkomers op scholen, een gratis 
leskist samengesteld. De inhoud is bepaald in 
overleg met leerkrachten, schoolleiders en intern 
begeleiders die al ervaring hebben in het werken 
met vluchtelingenkinderen. Het betreft materialen 
die leerkrachten kunnen gebruiken om vluchte-
lingenkinderen te helpen met hun taalverwerving 
en traumaverwerking. Denk hierbij aan lesboeken 
en handleidingen om Nederlands te leren, maar 
ook prentenboeken zodat de taal meteen geoefend 
kan worden. De kist wordt gefinancierd door het 
ministerie van Onderwijs, die de opdracht gaf, en 
de Stichting Kinderpostzegels. Scholen die tien of 
meer vluchtelingenkinderen als leerlingen hebben, 
kunnen zich aanmelden via: www.lowan.nl/aanmel-
den-nieuwe-school.

Hoe word ik een zelfverze-
kerde en geliefde docent?
Hoe werkt het puberbrein, hoe motiveer je tieners en hoe win je 
ze voor  je vak? Hoe krijg je ze in beweging zonder voortdurend de 
zweep te gebruiken? Het geheim waardoor leerlingen zich jaren 
later nog jouw naam herinneren, staat in het door wetenschapsjour-
nalist Mark Mieras, coach/docent Marijke van Dijk en striptekenaar 
Jan Bart Dieperink samengestelde Voor de leeuwen! Over leerlin-
gen, hun heftige hersens en trefzeker lesgeven. De titel slaat op een 
aangeboren of proefondervindelijk verkregen begrip en waardering 
voor pubers, zoals een leeuwentemmer zijn leeuwen aanvoelt. Het 
boek is toegespitst op de dagelijkse praktijk van de leraar, en maakt 
inzichtelijk waarom de hersens van tieners en volwassenen (mis-)
communiceren. Ook is er aandacht voor zaken als lichaamstaal 
en écht contact maken. Het boek (ISBN 9789023254423), wordt 
uitgegeven door uitgeverij Van Gorcum en kost € 24,95.

Najaar 2015 heeft CNV Onderwijs een intentiever-
klaring ondertekend om tot een verbetering van de 
uitvoering van de correctie van de centrale examens 
te komen. We zijn op zoek naar scholen waar het 
correctieproces zo is ingericht dat correctoren het 
examenwerk adequaat na kunnen kijken. Hoe wordt 

gezorgd voor voldoende tijd? Krijgen correctoren 
ook andere ondersteuning? In welke vorm? 

Ken je een goed voorbeeld op je school dat 
je wilt delen, mail je reactie dan naar 

k.keybets@cnv.nl.

Goede voorbeelden 
correctie centrale 
examens gezocht

WWW.REGISTEROPLEIDINGEN.NL

‘Post-HBO opleidingen verzorgd 
door hogescholen’

Advertentie
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Interactieve les bereidt
basisschoolleerlingen voor op vmbo
Go VMBO! game moet leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs 
gamenderwijs inzicht geven in het voortgezet onderwijs en de tien 
profi elen in het vmbo. De gratis te downloaden interactieve game 
(www.govmbo.nl) moet leerlingen helpen hun talenten te ontdekken 
en inzicht geven op welke school zij met die talenten het best tot hun 
recht komen. Als het spel is uitgespeeld ontvangt de speler een eigen 
Go VMBO!-diploma met een persoonlijk advies op basis van zijn of haar 
situatie, talenten en interesses. Voor geïnteresseerde leerkrachten is een 
gratis klassenpakket van de Go VMBO! game beschikbaar. Het pakket 
bevat posters voor in de klas en fl yers voor leerlingen. Via www.govmbo.nl/
klassenpakket kunnen scholen het pakket aanvragen. 

Alles aan meneer Moesker was vaal, behalve een 
spierwit overhemd. Een punt van de boord was 
omhooggeknikt en prikte in zijn kaak. Om de harde 
punt te ontwijken hief hij zijn kin op en had op die 
manier iets van een heerser. Fragment uit een 
verhaal van schrijver en voormalig docent Frans, Jan 
Siebelink, uit De Leraar die mijn leven veranderde. 
Of zoals uitgeverij Thomas Rap het in het persbericht 
omschrijft: ‘De leraar Nederlands die je na de les een 
roman in handen drukt en je aanmoedigt om zelf te 
gaan schrijven. De muziekdocent die je achter een 
drumstel zet omdat je niet stil kan zitten in de klas. 
Een leraar kan een onuitwisbare indruk achterlaten, 

kan iets in je zien dat je zelf niet vermoedde, kan je inspireren nieuwe wegen 
in te slaan.’ Het boek is een eerbetoon aan het onderwijs en aan die ene 
persoon die alles veranderde, met herkenbare, leerzame en ontroerende 
verhalen van verder onder meer de schrijvers Peter Buwalda, Manon Uphoff 
en Tommy Wieringa, taalvirtuoos Wim Daniëls en ex-Tröckener Keckszan-
ger Rick de Leeuw. Het voorwoord is van cabaretier en mbo-docent Johan 
Goossens. Het boek kost € 14,99 (ISBN 9789400405523).
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Eerbetoon aan de leraar 
die alles veranderde 

‘Heb jij de belastingformulieren al ingevuld?’ 
Deze vraag werd je enkele jaren geleden 
regelmatig gesteld in de maand maart. Ook 
wisselde je tips uit om bepaalde kosten op te 
kunnen voeren bij de studie- en ziektekosten. 
De blauwe brief werd als een vijand gezien, 
die we gezamenlijk te lijf gingen. Totdat er 
via de media een charmeoffensief kwam met 
vriendelijke spotjes, en oneliners die we niet 
snel zullen vergeten. Iedereen kent wel de zin 
‘Belastingdienst…..leuker kunnen we ‘t niet 
maken, wel makkelijker.’ Het gevolg is dat 
we tegenwoordig een door de belastingdienst 
ingevuld formulier onder ogen krijgen. Onze 
enige taak is om het na te kijken, te verbete-
ren en eventueel aan te vullen.
Het UWV is zo’n vergelijkbare organisatie 
zonder een gezicht. Op netwerkbijeenkomsten 
van de Anders Actieven wordt het UWV vaak 
genoemd door leden die er soms voor het 
eerst mee te maken hebben. Hun verhalen 
zijn verre van positief. Dat zal het UWV ook zo 
hebben ervaren. Net als de belastingdienst 
hebben zij sinds een paar jaar een campagne 
met als slogan ‘UWV, werken aan perspectief.’ 
In de praktijk merken onze leden hier weinig 
van. Het UWV kreeg er de afgelopen jaren 
tijdelijke klussen bij, zoals 50-plussers helpen 
met het vinden van een baan en de Wet werk 
en zekerheid goed invoeren. Hiervoor kregen 
ze 400 miljoen euro extra van de overheid. Het 
UWV is een systeem, dat altijd gelijk heeft en 
geen maatwerk kan leveren. UWV….leuker 
kan ik het niet maken, ook niet makkelijker.

Charmeoff ensief

column

Anders Actieven

Henno Eckhardt
(60) is lid van de 

Stuurgroep Anders 
Actieven
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Leergang Pedagogisch Tact
Werken in het onderwijs is een mooi vak. Je werkt iedere dag met 
toewijding aan de toekomst van nieuwe generaties kinderen en 
jongeren. Het leraarsvak kenmerkt zich door een combinatie van de 
juiste didactiek en pedagogisch tact. Pedagogisch tact is in je dage-
lijkse onderwijspraktijk het juiste doen op het juiste moment, ook in de 
ogen van de leerlingen. CNV Onderwijs biedt daarom nu de Leergang 
Pedagogisch Tact aan die jou in je kracht zet zodat je zelf de regie in 
handen houdt en de juiste keuzes maakt in het belang van jezelf en je 
leerlingen. Na afronding van de leergang weet je hoe pedagogisch tact 
jou helpt om het beste onderwijs voor je leerlingen te realiseren. Kijk 
voor data, tijden en tarieven op www.cnvo.nl/academie.



 

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

Alle domeinen komen  
aan bod

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 
NH Amersfoort
Datum: 
Donderdag 16 juni 2016 
Inschrijven:
www.medilexonderwijs.nl/groep7rekenen

 Verbeter uw vakdidactische kennis  en vaardigheden

Rekenen in groep 7
Het vereiste reken-eindniveau 1F komt in groep 7  
al behoorlijk dichtbij. Hoe ondersteunt u zwakke  
en sterke rekenaars bij het leren van bewerkingen?  
En welke werkvormen en materialen zet u in om  
uw leerlingen inzicht in het metriek stelsel te geven? 

Zorg voor goed rekenonderwijs in groep 7!

MEDIJW_Schooljournaal_195x130_230416.indd   1 7-3-2016   9:30:54

Herkenbaar?

Ga dan nu naar het Meldpunt Regeldruk PO 

delerarenagenda.nl/meldpunt 

en meld je klachten! Dit kan tot 31 mei.
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Voorbeelden van workshops en studiedagen die we eerder 
verzorgd hebben: timemanagement, werkdruk, werk-
plezier, teamrollen, loopbaanankers, concrete doelen 
formuleren voor je POP, communicatie, taakbeleid en 
normjaartaak, slimmer werken, assertiviteit, beoordelen, 
fusie en samenwerking.

Praktische informatie
In een telefonische intake kun je aangeven wat jouw 
wensen zijn, waar je de nadruk op wilt leggen en wat de 
leerdoelen zijn. De cursusleider stemt daar het pro-
gramma op af. Neem contact op voor een vrijblijvende 
offerte.

Meer informatie
Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar 
infoacademie@cnv.nl, of bel met 030 751 17 47.

Ben je op zoek naar de invulling voor een studiedag voor de vereniging, stichting 
of jouw eigen school? Wij kunnen diverse workshops verzorgen over uiteenlo-
pende thema’s. Die workshops kunnen gericht zijn op alle medewerkers, maar 
ook op specifi eke doelgroepen als leraren, onderwijsondersteunend personeel, 
bouwcoördinatoren. Eveneens kunnen we een bijdrage leveren aan de inhoude-
lijke opzet van zo’n studiedag.

Workshops op studiedagen
Foto: W

ilbert van W
oensel
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Pensioenfondsen hebben enorm last van de lage rente. Tegelijk is 
er kritiek dat de rekenrente voor pensioenfondsen eigenlijk nog 
kunstmatig hoog wordt gehouden. Het voortdurend niet  indexeren 
(aanpassen aan de loonontwikkeling en inflatie) en mogelijk zelfs korten 
op de pensioenen, is niet alleen direct voelbaar in de portemonnee 
van ouderen, ook werkenden wacht bij hun pensionering mogelijk een 
financiële koude douche. En dat terwijl de pensioenfondsen lijken te 
zwemmen in het geld.

Dat reparatie van gemiste indexaties nog jaren kan duren, 
merken ouderen in hun koopkracht.

alle sectoren

Waarom pensioenfondsen 
 niet indexeren en 
wellicht moeten korten
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Dat pensioenfondsen nu al ongeruste sig-
nalen afgeven dat er volgend jaar mogelijk 
gekort gaat worden, komt omdat ze de 
plicht hebben op tijd te waarschuwen. Dat 

is misschien vreemd als je je realiseert dat bijvoorbeeld 
ABP een vermogen heeft dat zijn weerga niet kent. Ze 
zijn nog nooit zo rijk geweest als op dit moment. Maar’, 
zo legt CNV Connectief-bestuurder Patrick Fey uit, 
‘het is allemaal geld waarvan over 80 jaar ook nog de 
pensioenen moeten worden betaald.’ Die garantie is bij 
wet geregeld met de zogenaamde dekkingsgraad, die 
aangeeft of een pensioenfonds ook in de toekomst nog 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. Fey: ‘De mensen 
die nu premie betalen, en ook hun kleinkinderen, heb-

ben recht op een waardevast pensioen. Tegelijkertijd 
verlang ik naar minder knellende dekkingsregels. Want 
korten op de pensioenen, terwijl de fondsen bulken van 
het geld, stuit op onbegrip bij de gepensioneerden. Dat 
schaadt het vertrouwen in instituten als ABP en PFZW 
(Pensioenfonds Zorg en Welzijn), zeker nu het er naar 
uitziet dat reparatie van de gemiste indexaties nog jaren 
kan duren. Ouderen merken dat in hun koopkracht. 
Zij moeten soms rondkomen van een klein pensioen, 
hebben vaak hogere zorglasten. Er is best begrip dat 
men minder krijgt dan in perioden van voorspoed, 
maar we moeten niet eenzijdig de bezuinigingen op 
hen afwentelen. Dat is de onvrede die gepensioneerden 
terecht voelen.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Pim Geertsalle sectoren

‘

Hoe zit het met de rekenrente van pensioenfondsen?
De financiële positie van pensioenfondsen, die bepaalt of ze 
mogen indexeren of moeten korten, wordt gemeten via de 
dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen het vermogen en 
de verplichtingen. De verplichtingen bestaan uit alle huidige 
en toekomstige uitkeringen die een fonds moet doen. De 
toekomstige uitkeringen worden met een rekenrente terug-
gerekend naar een bedrag dat daarvoor nu beschikbaar moet 
zijn. De hoogte van deze rekenrente heeft een heel grote 
invloed op de hoogte van dat bedrag. Voor een verplichting 
van € 1.000,- over 60 jaar moet bij een terugrekenrente van 
3 procent nu € 170,- beschikbaar zijn. Bij een rente van 1,5 
procent is dat € 410,-, bijna 2,5 keer zoveel. Pensioenfondsen 
moeten de toekomstige uitkeringen terugrekenen met de 
‘risicovrije’ marktrente. De wetgever schrijft dit voor omdat in 
het huidige stelsel van uitkeringsovereenkomsten uitkeringen 
van een bepaalde hoogte zijn toegezegd. Die uitkeringen 
moeten daarom met een zeer hoge mate van zekerheid 
zijn gefinancierd. Dat terugrekenen met de risicovrije rente 
moeten de fondsen doen per looptijd van de verplichting. 
Een uitkering die ze over 5 jaar moeten doen rekenen ze 
terug met de 5-jaarsrente, een uitkering over 10 jaar met de 
10-jaarsrente. De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert alle 
rentes, van de 1-jaarsrente tot en met de 100-jaarsrente (de 
zogenaamde rentetermijnstructuur), die de fondsen daarbij 
moeten gebruiken.

MOEILIJK
Voor looptijden tot 20 jaar geldt de zuivere marktrente. 
Omdat er voor hele lange looptijden geen goede marktinfor-
matie is, wordt er voor looptijden vanaf 20 jaar een correctie 
toegepast. Dit wordt de UFR-rente genoemd (UFR staat voor 
Ultimate Forward Rate). De rekenrente groeit dan vanaf de 
20-jaarsrente toe naar een fictieve waarde bij een oneindige 
looptijd. Die waarde bij een oneindige looptijd heeft DNB 
vorig jaar verlaagd van 4,2 naar 3,3 procent Voor de media is 
dat te moeilijk en je hoort of leest dan dat ‘de rekenrente van 
de pensioenfondsen is verlaagd van 4,2 procent naar 3,3 pro-

cent’. Dat valt nog wel mee zou je dan denken. En sommigen 
zullen zeggen, dat gaat lang niet ver genoeg.
Maar fondsen hebben natuurlijk geen verplichtingen in het 
oneindige. 80 jaar is wel zo’n beetje het maximum (een 
20-jarige die pensioen opbouwt en honderd wordt). Bij de 
oude manier van corrigeren zou de rekenrente voor een 
uitkering over 80 jaar bij de huidige marktrente ongeveer 
3 procent bedragen. En de rekenrente voor alle looptijden 
daaronder (veel) lager. Door het besluit van DNB ligt de 
rekenrente voor een uitkering over 80 jaar op dit moment 
op nog geen 2,4 procent. Bij een gelijkblijvende marktrente 
zakt deze rekenrente de komende jaren zelfs nog veel verder 
omlaag tot onder de 1,4 procent. En de rekenrente voor alle 
kortere looptijden ligt daar nog weer (ruim) onder.

DRAMATISCH
De gemiddelde rekenrente (gewogen naar de looptijd van 
alle verplichtingen) bedroeg in februari voor ABP nog maar 
1,18 procent. Hierdoor zijn de verplichtingen van ABP tot dui-
zelingwekkende hoogte gestegen (tot rond de € 400 miljard). 
Het vermogen van ABP is, dankzij de goede rendementen, 
ook tot een enorme hoogte gestegen (tot rond de € 350 
miljard). Maar zo’n snelle stijging van de verplichtingen door 
de lage rente politiek valt ook met prima rendementen niet 
bij te benen. De gevolgen zijn dramatisch. Het perspectief 
op indexatie van de pensioenen is ver achter de horizon 
verdwenen en er dreigen nu zelfs kortingen.
Als je de rekenrente van 1,18 procent afzet tegen het langja-
rige rendement van ABP, gemiddeld ruim 7 procent per jaar 
sinds 1993, vinden wij die absurd laag. Bovendien is al lang 
gebleken dat de pensioenen ook bij een uitkeringsover-
eenkomst nooit zeker kunnen zijn. Alle reden dus om (ook) 
rekening te houden met een, uiteraard heel voorzichtige, 
inschatting van het werkelijke rendement dat de pensioen-
fondsen op de lange termijn kunnen maken.

Philip van Teutem



GEPENSIONEERDEN
Rayon ‘s Hertogenbosch
Dinsdag 10 mei, 14 uur, sociaal-cultu-
reel centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, Den Bosch. Lezing Geo-
logie van de Maas; De Maas: van open 
riool naar natuurparadijs. Info/aanmel-
den (via mail, voor 3 mei): jacquespou-
lus@upcmail.nl of 0418 51 65 61.

Rayon Utrecht
Woensdag 18 mei, 13.30 uur, excur-
sie naar Waterliniemuseum Fort bij 
Vechten. Binnenmuseum is rolstoel- en 
rollatorgeschikt; de rondleiding buiten 
niet. Kosten leden: € 5,-, introducees 
€ 8,50. Info/aanmelden (voor 1 mei): R. 
Lasthuis, r.lasthuis-bakker@hccnet.nl.

Rayon Eindhoven e.o./De Kempen
Dinsdag 24 mei, voorjaarsuitstapje naar 
Roermond. Stadswandeling. Boottocht 
op de Maas met lunch. Bezoek Muse-
um Cuypershuis. Kosten: € 37,-. Info/
aanmelden (voor 10 mei): Christ Oomen, 
0499 57 33 24.

Rayon Tilburg
Dinsdag 24 mei, 13.30 uur (inloop), 
camping/streekpark Klein Oisterwijk, 
Oirschotsebaan 8A, Oisterwijk. Ontmoe-
tingsmiddag gezamenlijk voor gepen-
sioneerden CNV Onderwijs Tilburg en 
senioren CNV Publieke Zaak Midden 
Brabant. Thema: Senioren en Mobiliteit. 

Presentatie ANWB. Alleen voor leden. 
Info/aanmelden (voor 19 mei): J. de 
Bakker, 013 543 65 12, rinyjandebak-
ker@gmail.com.

Provincie Utrecht
Woensdag 11 mei, 10.30-14.30 uur, 
CNV-gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Net-
werkbijeenkomst voor recent gepensio-
neerden over Het Kwaliteiten Kwadrant. 
Info/aanmelden: netwerkutrecht@cnv.nl 
o.v.v. 11-5-2016 bijeenkomst Utrecht.

NETWERKEN
Gelderland
Dinsdag 10 mei, 16-20.30 uur, Dr. A. 
Verschoorschool, Groenelaantje 40, 
Nunspeet. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Onderwijs. Keuze uit de 
workshops: Grip op onderpresteren; De 
hoogsensitieve leerling; Loopbaankan-
sen. Info/aanmelden: netwerkgelder-
land@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 10-5-
2016 Nunspeet.

Noord-Brabant
Woensdag 11 mei, 16-20.30 uur, 
Wijkhuis Brede School de Fonkel, Pr. 
Karelstraat 131, Helmond. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit de workshops: Taakbeleid-cao 
PO; Moeilijk gedrag, nou en?!; Pensioe-
nen; Loopbaankansen. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnv.nl ovv bijeenkomst 
11-5-2016 Helmond.

LAG BRABANTZEELAND 
(I.S.M. NETWERKGROEP BRABANT)
Woensdag 11 mei, 16-20.30 uur (incl. 
broodmaaltijd), Wijkhuis Brede School 
de Fonkel, Pr. Karelstr. 131, Helmond. 
Welkom door J. v.d. Hogen, voorzitter 
ledenactiviteitengroep. Met work-
shops: Taakbeleid-cao PO; Moeilijk 
gedrag, nou en?; Pensioenen; Loop-
baankansen. Info/aanmelden (voor 8 
mei): netwerkbrabant@cnv.nl. 

LEVENSBESCHOUWELIJKE 
IDENTITEITSBEGELEIDERS
Dinsdag 10 mei, 09.30 uur (in-
loop)-15.30 uur, CNV-gebouw, Ti-
berdreef Utrecht. Landelijke confe-
rentie van de sectorgroep ODV i.s.m. 
brancheorganisatie LOCI, voor alle 
identiteitsbegeleiders in het primair 
onderwijs en andere belangstellen-
den. Thema: Lastige vragen … hebben 
wij even geluk! door B. Roebben, 
hoogleraar godsdienstpedagogiek. 
Workshops: Onderwijs 2032-de impact 
voor LIB’ers; De balans tussen werk 
en privé. Info/aanmelden (voor 1 mei): 
www.cnvo.nl of onderwijsdienstverle-
ning@cnv.nl. 

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

Wij zoeken een duo-directeur die:
•  zichtbaar is in school en daarbuiten
•  de christelijke identiteit uitdraagt
• onderwijskundig leiderschap toont 
•  visie heeft op toekomstgericht onderwijs 
• werkt vanuit gedeeld leiderschap

Wij bieden:
•  een moderne school in twee 

karakteristieke jaren dertig gebouwen 
• een ervaren team met specialisten
• drie bouwcoördinatoren en twee IB-ers
• een betrokken ouderpopulatie 
•  deelname aan bovenschools 

directeurenberaad en kwaliteitsgroepen
• een wtf van 0,7 tot 0,8

Voor informatie:
Martha Broersma, waarnemend lid algemene 
directie, 06 - 41 55 89 64

De sluitingsdatum is ma 9 mei.

Sollicitaties naar:
Anneke Boswinkel, directeur-bestuurder
Burg. de Beaufortweg 16 | 3833 AG Leusden
E-mail: stichting@pcboamersfoort.nl
Een ontwikkelassessment maakt onderdeel 
uit van de procedure.

PCBO Amersfoort is een stichting met 
12 scholen en een school voor SBO.
Onze kernwaarden zijn:
lef • ruimte • verantwoording
www.bolster-pcboamersfoort.nl

Herken jij jezelf in wie wij zoeken? 

...check dan deze link!

voor basisschool 

De Bolster in Amersfoort

Gezocht: 
een duo-directeur 

Die vertrouwen geeft aan kinderen 

en ruimte biedt aan leerkrachten

www.bolster-pcboamersfoort.nl/team/nieuwe-directeur.html
36



Op onze website www.spcohs.nl staat 
onder ‘vacatures’ aan welke criteria de 
sollicitanten dienen te voldoen.

U vindt daar ook de links naar de sites van 
de scholen.

Hilleniussingel 23 - 3054 EX Rotterdam - www.spcohs.nl - administratie@spcohs.nl

onder ‘vacatures’ aan welke criteria de 

U vindt daar ook de links naar de sites van 

Wel een nieuwe bril, 
maar (nog) geen 

nieuwe juf om hem 
aan te laten zien...

(of meester, want die vindt hem vast ook mooi...)

De Stichting PCO Hillegersberg-Schiebroek zoekt per 1 augustus 2016 
voor elk van haar vier scholen een leerkracht.

advertentie spcohs april 2016.indd   1 17-4-2016   21:21:01

VACATURE DIRECTEUR
Christelijke basisschool Prins Maurits te De Lier is op zoek naar een

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

Onze school heeft circa 200 leerlingen en heeft een gastvrij karakter. 
Zorgen voor elkaar staat hoog in ons vaandel. Samen met de ouders 
werken wij aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Wij vormen 
een enthousiast team met hart voor kinderen en onderwijs. Wij zijn 
op weg naar een Kanjerschool en werken vanuit het principe van 
de meervoudige intelligentie. In het gebouw is een peuterspeelzaal 
aanwezig.

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 werkt aan inhoudelijke versterking van de doorgaande lijn
•  die zichtbaar, laagdrempelig 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.

Datum indiensttreding: 1 augustus 2016 of zoveel eerder als mogelijk.
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 25 mei. 
Het tweede gesprek vindt plaats op 30 mei ’s avonds.

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.maurits.pcpow.nl. 
Uw sollicitatiebrief met CV dient u uiterlijk 11 mei, 12.00 uur, te sturen 
naar: Stichting PCPO Westland, t.a.v. P.A. Vreugdenhil, Postbus 265, 
2670 AH Naaldwijk of per e-mail: vacature@pcpow.nl  



Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Werken in Zuid-Afrika:

Gemeente Berkelland: vrijstaande bungalow aan rustig laantje. 
Volledig ingericht. Geschikt voor 2-7 personen, 4 slaapkamers. 
Bedden zijn opgemaakt, handdoeken aanwezig. De living is 
L-vormig met open haard. Keuken met vaatwasser, magnetron en 
elektrisch comfort. Rondom tuin. Drie fi etsen aanwezig. Prachtig 
wandel- en fi etsgebied. Huur € 385,- p/w (all-in). Ook geheel 
verzorgd weekend mogelijk. Info: fam. Van Hylckama Vlieg, 
0227 60 22 59, psychoad@planet.nl.   

In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, rust. Vrij-
staand, landelijk en sfeervol vakantiehuisje voor 2-5 personen. 
2 slaapkamers. Bij meer, bos en hunebed. Fiets- en wandel-
paden rondom. Pinksteren en vanaf 7 mei t/m 9 juli vrij. € 295,- 
tot € 395,- per week. Hoogseizoen nog mogelijk: week 30, 32, 34 
en 35. Info: 050 409 52 82, jvanweringh@hotmail.com.

Afgestudeerd en nog geen baan? Of bijna klaar? Dan nu de kans 
om juf/meester te zijn in Zuid-Afrika, gedurende 8 weken, aug-
okt. op primary schools (Boerenscholen). Begeleiding vooraf en 
tijdens je verblijf in Kokstad (KwazuluNatal). Kosten: € 1.500,- 
voor ticket, begeleiding, verblijfs- en vervoerskosten bij en naar 
gastadressen en scholen. Een ervaring voor het leven!  Info: 0523 
21 65 42/ 06 30 30 64 40 of cathrien.kats1@stenden.com.

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
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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

Wie
springt 
met ons 
mee? 
Wij zoeken een directeur
voor onze school
De Zevensprong in Dronten.

Kijk op de site voor de vacature.



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.

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

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 trai-
ningen en adviestrajecten op uw locatie. 
Ook kunt u als (G)MR of OR een Partner-
schap 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

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets bereiken 
in het onderwijs?

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

T. 020 330 89 98  -  E. info@recent.nl 39393939



Word lid, 
net als ik! 

Samen voor goed onderwijs.
Jij bent er voor je leerlingen, wij zijn er voor 
jou. Gun je jouw collega ook de voordelen 
van het lidmaatschap van CNV Onderwijs? 
Gebruik dan de ledenactie om hem of haar 
lid te maken. Jullie ontvangen allebei een 
cadeaubon t.w.v. €25,- en het nieuwe lid 
ontvangt ook het Inspiratieboekje cadeau.*

Meld je collega nu aan met de bon in dit nummer van Schooljournaal 
of ga naar www.cnv-actie.nl.

* Deze actie loopt t/m 22 juli 2016. Studenten zijn uitgesloten van deelname.

Jullie kunnen kiezen uit de volgende 
cadeaubonnen t.w.v. €25,-:
• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com cadeaubon
• VVV Cadeaubon
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