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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.

Staatssecretaris Dekker breidt een proef met flexibele 
schoolvakanties uit en ouders kunnen op vakantie gaan 
wanneer zij willen. Ook is een vierdaagse schoolweek moge-
lijk. Ouders mogen zelf kiezen en het schijnt op de scholen 
waar het experiment wordt toegepast een succes te zijn.
Natuurlijk is het een succes wanneer ouders hun eigen 
vakanties kunnen bepalen. Mijn vraag is wiens doel hiermee 
is gediend: het onderwijsbelang of een ‘eigen’ belang? Is 
er nagedacht over de consequenties voor de kinderen en 
leerkrachten? Willen we meewerken aan deze voor het 
onderwijs rampzalige ideeën? Is het erg dat we ouders de 
mededeling mee moeten geven dat een vakantie niet altijd 
willekeurig opgenomen kan worden? Volgens de staatsse-
cretaris wel. Ik citeer: ‘Het is een ramp, dat ouders niet twee 
weken onafgebroken op vakantie kunnen in mei, omdat niet 
alle scholen dezelfde vakantie indeling hanteren.’ Nee, want 
er zijn scholen die in de meivakantie onderwijstijd creëren 
en dit op andere piekdagen compenseren om het onderwijs-
belang te dienen. Wat zou het fijn zijn als de bond goed zou 
uitzoeken op basis van onderwijsinhoudelijke argumenten 
welk en wiens doel gediend is met deze plannen. Ik heb voor 
de zoveelste keer het idee dat Dekker op basis van onei-
genlijke argumenten, maar waar wel electoraal garen bij te 
spinnen is, het onderwijsveld uit elkaar speelt.

Peter Krijgsman, Kampen

Een schitterend artikel over de werking van het 
brein in Schooljournaal 6. De eerste alinea sprak 
mij aan over de ontkenning van de schuld. Het brein 
kent geen schuld. Alleen cultuur kent een schuld. 
Dat echter 76 procent van de docenten denkt dat 
het karakter kan veranderen deed mij huiveren. Een 
karakter ligt vast. Hier dus bij de geboorte. Hoe zit 
het dan met de bekwaamheid van deze docenten? De 
laatste zin waarmee gesuggereerd wordt dat je de 
vrije wil kan trainen deed mij gelukkig weer schater-
lachen. Een contradictio in terminus. Prachtig zulke 
denk-artikelen. Een volgend artikel zou misschien 
eens moeten gaan over ons huidige probleem: de 
puber. Deze appt, surft en maakt alsmaar selfies en 
niemand snapt ze. Ondertussen halen ze onvoldoen-
des en dreigen hun school mis te lopen. 

Leo Willemsen, Nieuw-Beijerland

Naschrift: Schooljournaal heeft aan de door u 
omschreven puber aandacht besteed in het  
openingsverhaal van nummer 11 van 2015.

Ik werkte al een aantal jaren bij een schoolbestuur, 
toen ik reageerde op een interne vacature. Ik werd 
aangenomen, maar een week later bleek dat er 
een klacht was ingediend door een moeder. Ze wil-
de haar kind niet in mijn klas en ze had zeer ern-
stige aantijgingen. De directeur wilde niet vertellen 
wie het was en ook inzage in de klacht kreeg ik 
niet. De klas die ik zou krijgen ging niet door en ik 
kreeg een andere functie in de school. De desbe-
treffende moeder wilde niet met mij in gesprek. Na 
een half jaar vroeg ik de directeur nogmaals inzage 
in de klacht. Als ik wat misdaan had, moest ik ook 
een kans krijgen om mij te verbeteren. Op een dag 
vroeg de directeur of ik wilde invallen. Toen ik bij 
de groep stond en de desbetreffende ouder mij bij 
de deur zag, nam ze haar kind weer mee naar huis. 
De ouder herkende ik niet. Ik was verbijsterd. Ze 
had dus een verhaal gehoord van derden. Daarna 

Ouders zijn de baas

Proefballonnen Het brein en de vrije wil

heb ik gezegd dat ik wilde stoppen, omdat ik 
me totaal niet welkom meer voelde. De school-
vereniging bood deze ouders mediation aan 
met een ultimatum. Uiteindelijk kozen ze hier 
niet voor maar zouden ze me wel accepteren. 
Toch mailde het schoolbestuur dat ik niet de 
vaste leerkracht van de kinderen uit dit gezin 
mocht worden. Invallen in deze groepen mocht 
ik wel. Inmiddels werk ik  met veel plezier op de 
school, maar zoiets maakt je wel heel kwets-
baar en onzeker. Ook vind ik het vreemd dat 
mijn werkgever niet achter me stond. Op mijn 
vorige school had ik net een goede beoordeling 
gekregen. Ouders hebben zoveel ruimte gekre-
gen. Soms kan ik nog steeds niet geloven dat dit 
me is overkomen.

Naam en adres bij redactie bekend
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de klas

Op steeds meer scholen in Nederland 
worden lessen over bijen gegeven. Zo ook 
hier in de binnentuin van basisschool lcarus 
in Heemstede. Imker Pim Lemmers, die zelf 
ook bijenvolken bij de Koninklijke familie, 
het Catshuis en in de binnentuin van Paleis 
Noordeinde heeft staan, geeft hier les aan 
de leerlingen van groep 8 over het bijenvolk 
dat de school in 2013 cadeau kreeg van 
radio-dj Giel Beelen. 

Bijen

04
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Nog meer exclusieve 
ledeninformatie op HOP

De examens zijn weer begonnen! Bijna 210.000 
scholieren doen dit jaar eindexamen, dat zijn er iets 
meer dan vorig jaar. Op Scholengemeenschap Lelystad 
begon de examentijd met consternatie toen er vlak 
voor een examenzitting een brandje werd gesticht. De 
examenstunt gebeurde net voor de examens Neder-
lands en natuurkunde, maar de leerlingen hadden 
er weinig last van. Dat zou kunnen komen door de 
concentratiepil Study Buddy: een studiepil die aan 
populariteit wint onder leerlingen en studenten. De pil 
is ontwikkeld door Utrechtse studenten en bevat onder 
meer vitamines, cafeïne en theanine. Werkt het echt en 
kan het kwaad? Volgens Renger Witkamp, hoogleraar 
Voeding en Farmacologie aan Wageningen Universiteit 
niet. Tegen RTL Nieuws: ‘De meeste middelen die 
het concentratievermogen kunnen verhogen bestaan 

vooral uit milde ingrediënten zodat ze mogen worden 
aangeboden. Dat betekent ook dat ze nauwelijks effect 
hebben. Er zitten stoffen in die op lange termijn even-
tueel helpen, maar niet een half uur voor je tentamen.’ 
Als de concentratie dan toch wordt verstoord, kunnen 
leerlingen ook dit jaar weer klagen bij het Landelijk 
Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Het meldpunt ver-
wacht weer een hoop berichten van verstoringen, vorig 
jaar kwam de teller op het recordaantal van 161.000 
klachten, vooral over niet-behandelde lesstof. Het 
vwo-examen Nederlands van vorige week brak dit jaar 
al alle klaagrecords, met ruim 22.000 meldingen. De 
meeste gingen over de lengte van het examen, omdat 
er één tekst meer werd getoetst dan de afgelopen 
jaren. De examenperiode duurt nog tot en met vrijdag 
27 mei. AvdG

Op het Onderwijsplein (HOP) van CNV Onderwijs 
is nu nog meer gedetailleerde ledeninformatie 
beschikbaar en te downloaden. Zo zijn er nu alle 
edities van Werk & Recht te vinden die eerder in 
Schooljournaal verschenen en themagerelateerde 
brochures en folders, bijvoorbeeld over verlofre-

gelingen, ziekte en (pre)pensioen, maar ook over 
de Leergang Professioneel Meesterschap en CNV 
Onderwijs Academie. Papieren versies van de 
gewenste folders of brochures kunnen ook aange-
vraagd worden via een aanvraagformulier op het 
Onderwijsplein,  www.hetonderwijsplein.nl.

Brandjes, studiepillen 
en klachtenrecords

nieuws
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De gymzaal van het Christelijk Lyceum 
Delft is ingericht in aanloop naar 
de eindexamens. Er is plaats voor 
ongeveer tweehonderd leerlingen.
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Scan Passend  
onderwijs

Verplichte voorlichting homoseksualiteit  
op scholen blijft uit

journaal

•  ‘Beste Lot. Heel veel geluk. Ik weet zeker dat het je 
gaat lukken. Groetjes Khalid. Toi toi toi! Liefs Grace.’ 
Het Comeniuscollege in Hilversum stuurde vorige week 
persoonlijke kaartjes aan alle eindexamenleerlingen, 
met daarop een handgeschreven steuntje in de rug van 
mentor en afdelingshoofd.

•  Ik werd hier helemaal warm van. Wat een geweldig 
initiatief! Wat een inleving in de leerlingen, die met de 
zenuwen in hun lijf zich voorbereiden op de examens. 

Een kleine tijdsinvestering met misschien wel een grote 
opbrengst qua inspiratie en motivatie. 

•  Typisch staaltje van pedagogisch tact, waar CNV 
Onderwijs een leergang over organiseert en waar dit 
Schooljournaal over schrijft. Kern van dat verhaal: ‘Zorg 
dat je alle kinderen kent, dat je weet ze leuk vinden en 
waar ze mee bezig zijn.’ 
 
Ciska de Graaff

De Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit (waarin ook 
CNV Onderwijs is vertegenwoordigd) roept scholen op tot een 
teamgesprek over hoe zij omgaan met seksuele diversiteit. 
Voorlichting over homoseksualiteit  is sinds 2012 verplicht, 
maar in de praktijk komt daar niet veel van terecht.  Uit 
onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag begin 
april blijkt dat slechts 25 procent van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs daar iets van merkt. De alliantie stuurde 
daarom vorige week woensdag brochures aan scholen voor 
primair en voortgezet onderwijs met feiten en vragen die in 
het team kunnen worden besproken. In 2009 constateerde 
de Onderwijsinspectie dat 6 procent van de leerlingen in het 
voortgezet onderwijs wel eens voorlichting zei te hebben 
gehad over homoseksualiteit. EenVandaag constateert dat dat 
inmiddels is gestegen naar 25 procent, maar in de helft van 

de gevallen gaat het dan slechts om terloopse opmerkingen. 
Gegevens over het basisonderwijs ontbreken vooralsnog. 
Overigens is de Onderwijsalliantie van mening dat voorlichting 
maar een deel van de aanpak is. Ook afspraken en maatre-
gelen binnen de school om leerlingen en docenten positief te 
laten omgaan met culturele verschillen, sekseverschillen en 
seksuele diversiteit, zijn noodzakelijk om het schoolklimaat 
structureel te verbeteren. Volgens het onderzoek van het 
actualiteitenprogramma vindt 20 procent van de heteroleer-
lingen en 29 procent van de homoleerlingen hun school niet 
homovriendelijk. Een paragraaf opnemen in het veiligheids-
plan over seksuele diversiteit zou daarbij kunnen helpen, zo 
meent de alliantie. De discussievragen in de rondgestuurde 
brochures kunnen daarbij helpen. Op www.edudivers.nl/
onderwijsalliantie is meer informatie te vinden. EvB

Benieuwd naar hoe passend onderwijs 
bij jou op school gaat? Met de Scan 
Passend Onderwijs van de VO-raad 
en de onderwijsbonden krijg je inzicht 
in de stand van zaken. Het geeft 
aanknopingspunten voor gesprekken, 
maakt ontwikkelgebieden zichtbaar en 
helpt bij de evaluatie van de voortgang 
van het passend onderwijs. Leraren 
kunnen een individuele scan invullen, 
maar ook een ‘schoolscan’ organiseren 
met meerdere collega’s. www.scanpas-
sendonderwijs.nl.

Het LerarenOntwikkelFonds (LOF), onderdeel van de Onderwijscoöpera-
tie, zoekt per direct leraren die een rol als coach op zich willen nemen. 
Het LOF is een nieuw fonds waar leraren met een goed idee een beroep 
op kunnen doen, zodat ze dit idee verder kunnen uitwerken en in praktijk 
kunnen brengen. Dit is vaak geen gemakkelijk traject, want hoe krijg je je   
collega’s of je leidinggevende mee, hoe communiceer je over je plan en 
hoe kan je deze verandering duurzaam inbedden? Leiding geven aan een 
verandering op school is een flinke uitdaging. Ondersteuning door een 
coach wordt door de deelnemers daarom zeer gewaardeerd. Als coach 
van deelnemers in het LOF begeleid je gedurende een aantal maanden 
ongeveer 5 leraren die in expeditiegroepjes worden georganiseerd. 
Geïnteresseerd? Stuur motivatie plus cv aan m.vanwessel@cnv.nl. Voor 
meer informatie: Jeske Hamers, coördinator coachnetwerk Lerarenont-
wikkelfonds, 06 51 86 46 61.

Gezocht: coaches  
LerarenOntwikkelFonds 
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De examens zijn volop aan de gang. Circa 210.000 leer-
lingen leggen dit jaar hun centrale eindexamen af voor 
vmbo, havo en vwo. Een spannende tijd, niet alleen voor 
alle eindexamenkandidaten, maar ook voor hun leraren en 
de scholen. De examenresultaten bevestigen immers de 
kwaliteit van het onderwijs: hebben de kinderen voldoende 
bagage meegekregen om een goed resultaat te behalen?
Als leraar heb je gezien hoe ze bleu de brugklas in 
kwamen, speels maar ook wat geïmponeerd door al die 
grote tieners om hen heen. Je zag hen groeien en maakte 
de pubertijd mee, met eerste liefdes, schoolfeesten en 
jeugdpuistjes. De stoere jongens die ineens de baard in 
de keel kregen, de giebelende meisjes die via groepsapps 
alles met elkaar delen, als je niet oplet ook tijdens jouw 
les. Maar je werd ook geconfronteerd met de minder leuke 
kanten, problemen rondom alcoholgebruik of roken op het 
schoolplein, lastige thuissituaties. En nu zitten ze stil en 
geconcentreerd in de aula of de gymzaal, gebogen over de 
examenstof waar je samen met hen al die jaren naar toe 
hebt gewerkt.
Als de leerlingen eind mei hun tassen in de gang gooien en 
gaan feesten, begint het harde werken voor de docenten 
pas. Want uit onderzoek blijkt dat een docent gemiddeld 
het werk van 79 examenkandidaten corrigeert, zo’n 35 uur 
werk in zeven dagen tijd. 
Docenten ervaren de correcties vaak als een ware belas-
ting, vooral omdat zij hier geen extra tijd voor krijgen. Bij 
slechts 13 procent van de docenten zijn de uren voor de 
eerste correctie opgenomen in de normjaartaak, bleek uit 
eerder onderzoek van het Cito. Ongeloofl ijk maar waar. De 
eindexamens; een zware tijd, maar vaak ook een mooie 
tijd. Want als de kinderen straks met hun diploma de 
school uitlopen is dat toch de kroon op je werk. 

Examens

de voorzitter

Helen Adriani
Voorzitter CNV 
Onderwijs a.i.   
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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

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. Een 
rekeninstrument vindt u op www.cnvo.nl/rekentool. Door 
middel van deze rekentool kunt u zien of u in aanmer-
king 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 
WW-uitkering
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Spaghettibandjes en blote buiken in de ban op scholen

wat wel of niet kan'‘Laat leerling zelf uitvinden

primair/voortgezet onderwijs
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Meisjes hebben in groep 5, 6 soms al 
vrouwelijke vormen zonder dat zij door 
hebben dat ze daarmee gevoelens bij 
sommige mannen kunnen losmaken.’ 

Nieke Opstal-Klint, directeur van De Paradijsvo-
gel in de Haagse vinexwijk Ypenburg, kon op felle 
kritiek rekenen op haar uitspraken in het Algemeen 
Dagblad deze maand over kledingvoorschriften op de 
basisschool. Vanaf groep 5 worden spaghettibandjes 
en blote buiken in de ban gedaan op de katholieke 
school. De Volkskrant-columnist Asha ten Broeke 
klom meteen in haar pen: ‘Alsof het zien van een 
naveltje of de contouren van een ontluikend tietje 
de meester onmiddellijk in lustige geiligheid doet 
ontsteken,’ schreef ze verontwaardigd. Het is een van 
de vele ‘rokjesgates’ dit jaar op basis- en middelbare 
scholen. Zo kregen ouders van het Stanislas College 
in Delft een mail waarin werd gevraagd om toe te zien 
op kleding die binnen ‘gangbare fatsoensnormen’ 
valt. Daarop besloten de leerlingen uit protest in 
naveltruitjes en hotpants op school te verschijnen. De 
school schrok van de daaropvolgende media-aan-
dacht en reageerde met een verklaring op de website: 
‘Er wordt geen nieuw beleid geïntroduceerd. In ons 
algemeen schoolreglement staat hierover al heel 
lang: Elke leerling heeft de vrijheid zich te kleden 
zoals hij wil. Gangbare fatsoensnormen geven hierbij 
de grenzen aan, zulks ter beoordeling van de locatie-
directeur.’ 

FATSOENSNORMEN
Veel scholen hanteren bij het samenstellen van kleding-
voorschriften richtlijnen die het ministerie van Onder-
wijs ruim tien jaar geleden opstelde op basis van advies 
van de Commissie Gelijke Behandeling. Hierin staat 
dat met deze regels niet mag worden gediscrimineerd 
en ook vrijheid van geloof niet mag worden beperkt. 
Eventuele voorschriften moeten in de schoolgids of 
het leerlingenstatuut worden gezet. Uit een steekproef 
blijkt dat in verschillende schoolgidsen van scholen 
kledingcodes staan waarin termen voorkomen als ‘te 

‘ Er heerst pedopaniek onder 
leerkrachten: een angst om 
beschuldigd te worden’

bloot’, ‘algemene Nederlandse fatsoensnormen’ en 
‘aanstootgevend.’ Een basisschool in Rotterdam ver-
biedt in de gids ‘seksueel provocerende’ kleding en een 
school op Vlieland vermeldt er niet van gediend te zijn 
als kinderen met blote buiken of zichtbaar ondergoed 
naar school gaan. Een rondgang bij deze scholen leert 
dat de directies de richtlijnen vooral instellen als een 
soort indekking. Zoals de openbare  Slootermeerschool 
in Amsterdam: ‘Zo’n situatie is bij ons niet aan de orde 
geweest, maar als het zich voordoet willen wij naar de 
gids kunnen verwijzen en laten zien dat het zwart op wit 
staat’, aldus Roel Braeken, adjunct-directeur. Maar hoe 
bepaal je de grenzen: wat is ‘te bloot’? ‘Uiteindelijk wil-
len wij per geval met gezond verstand bepalen wanneer 
wij kleding te “uitdagend of aanstootgevend” vinden, 
zoals het in onze schoolgids omschreven is.’

GLUREN
Leerkrachten zouden zonder deze kledingvoorschrif-
ten sneller beschuldigd kunnen worden van gluren, 
aldus directeur Opstal Klint in het AD. ‘Een bizarre 
redenering’, aldus sociaal-wetenschapper Linda Duits 

van de Universiteit Utrecht. Ze interviewde voor haar 
proefschrift meisjes in groep 8 en in de brugklas over 
hun kledingnormen. ‘Dit is een discussie over het 
seksualiseren van meisjes’, stelt ze. ‘Het is gek dat de 
meisjes, als onderwerp van deze terugkerende discus-
sie, zelf niet gehoord worden. Op de basisschool en 
in de eerste klassen van de middelbare school zijn de 
meeste meiden zich helemaal niet bewust van het idee 
dat ze mannen op kunnen winden met hun kleding. Ze 
dragen korte shirts en broekjes omdat het modieus is, of 
omdat het warm weer is buiten en vinden het heel naar 
als anderen er meer van maken. Het is een omgekeerde 
wereld om te verwachten dat zij zich moeten aanpas-
sen omdat volwassenen zich opgelaten voelen.’ Een 
school moet een veilige plek zijn waar meisjes kunnen 
experimenteren met kleding, aldus Duits. ‘Het is een 
oefenruimte. Als je érgens onderuit mag gaan, dan is 
het wel daar.’ 

PEDOPANIEK
Op de middelbare school is het een ander verhaal, 
aldus Arnoud Kuipers (28), docent Nederlands op het 
Candea College in Duiven. ‘Ik scheel niet veel in leeftijd 
met mijn examenleerlingen. Het zou niet zo moeten 

Het is iedere zomer raak: zodra de 
temperatuur stijgt zijn er leraren op basis- en 
middelbare scholen die zich achter de oren 

krabben bij het zien van naveltruitjes en korte 
broekjes. Moet je leerlingen verbieden om te 

blote kleding te dragen? Voor wie eigenlijk? En 
wat is precies te bloot? ‘Ik wil niet beschuldigd 

worden van gluren.’

‘
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bloot? Duits: ‘Je kunt het met ze hebben over of het 
netjes is om te staren naar meisjes, maar puberjongens 
raken al opgewonden van de suggestie van een borst 
in een coltrui. Daar is weinig voor nodig en daar zullen 
kledingvoorschriften niets aan veranderen.’

LESSEN 
De school heeft een opvoedende taak, zegt het Stanislas 
College in hun online verklaring. ‘Ouders en school 
werken samen om de leerlingen die aan onze zorgen 
zijn toevertrouwd te begeleiden. Dat is onze verant-
woordelijkheid. Als de leerlingen naar vervolgopleidin-
gen of naar een baan gaan, gelden daar ook kleding-
normen.’ Leerlingen moeten zich volgens de school 
realiseren dat ‘je nu eenmaal niet in strandkleding 
of uitgaanskleding naar school gaat.’ Onnodig, aldus 
Duits. ‘Leerlingen weten heus het verschil tussen die 
twee situaties wel. Als er een groep is die veel bezig is 
met kleding en imago, dan zijn het pubers wel. Die voe-
len het naadloos aan als ze een “modeblunder” hebben 
gemaakt, daar word je dan op aangekeken in de klas. 
Zo komen ze er ook vanzelf achter wat wel of niet kan. 
Maak leerlingen deelnemers aan de discussie, in plaats 
van deze boven hun hoofden te voeren, dát hoort bij de 
opvoeding van scholen. Grenzen vind je met elkaar, in 
gesprek met elkaar.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf  Illustraties: Barbara Mulderink

zijn dat zij worden gevraagd zich anders te kleden 
omwille van de docenten, maar ik begrijp het idee van 
het beschermen van docenten. Als jonge, mannelijke 
leraar ben ik als de dood om bekend te komen te staan 
als viezerik, terwijl ik totaal geen verkeerde bedoelingen 
heb. Ik probeer soms krampachtig oogcontact te hou-
den met leerlingen die diep uitgesneden shirts dragen, 
omdat er maar één verkeerde blik nodig is voor een 
beschuldiging. Zeker met social media gaat dat al gauw 
als een lopend vuurtje.’ In de bovenbouw van de mid-
delbare school ligt het inderdaad anders, aldus Duits. 
‘Daar zijn meisjes meer seksueel bewust. Meiden van 
16, 17 of 18 worden dan wel eens verliefd op leraren.’ 
Duits spreekt van een soort “pedopaniek” onder leer-
krachten: een enorme angst om beschuldigd te worden 
van seksueel misdragen. ‘Dit komt voort uit kwalijke 
incidenten van psychopaten met jongeren. Niet alleen 
leerlingen, maar ook leerkrachten moeten het gevoel 
hebben in een veilige omgeving te werken. Ze moeten 
niet het gevoel hebben dat ze door één valse beschuldi-
ging een besmeurde naam krijgen, of ontslag. Daarom 
is het belangrijk dat scholen duidelijk in hun protocol 
opnemen hoe om te gaan met dit soort incidenten en 
dat ze aangeven achter hun personeel te staan.’ 

COLTRUI
Je kunt het onderwerp kleding 
bespreken met jongeren zonder 
belerend te zijn, vindt Duits. 
‘Het zijn lastige onderwerpen 
om in de klas op te voeren. Laat 
leerlingen discussiëren over 
wat wel of niet gepast kan zijn. 
Als bijvoorbeeld iemand gepest 
wordt om zijn of haar kleding, 
kun je als leraar normen bloot 
leggen via films of videoclips 
en aan leerlingen vragen wat 
ze vinden van de kleding. Wat 
draag je uit met je kleding? En 
wat wíl je uitdragen? Hoe vind 
je het als je nageroepen wordt? 
Ook is het interessant om te 
bespreken wat voor cultuurver-
schillen er zijn in kledingnor-
men en waarden. Daarbij kun 
je als leraar vertellen dat er niet 
alleen door de zender, maar 
ook door de ontvanger een 
betekenis wordt gegeven aan 
kleding.’
En jongens in de klas, raken 
die dan ook niet afgeleid door 
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3,8 Procent meer salaris, een eenmalige uitkering van maximaal € 500,-, 
maar vooral meer werkzekerheid voor vervangend personeel, door een 
verdubbeling van het aantal invalcontracten. CNV Onderwijsvoorzitter 
Helen Adriani a.i.: ‘Invallers krijgen daardoor meer rechten, meer 
zekerheid op werk en daarmee op een behoorlijk inkomen.’

Nieuwe cao-po: meer salaris 
en gunstig voor invallers

De loonsverhoging is een mooie stimulans 
voor mensen om in het onderwijs te 
blijven en ook weer voor onderwijs te 
kiezen. Het motiveert en geeft een gevoel 

van waardering, zeker gezien de hoge werkdruk.’ 
Yvonne Uiterwijkwinkel, lid van de Stuurgroep Jong 
van CNV Onderwijs, is enthousiast over het tijdens 
de Koningsnacht gesloten onderhandelaarsakkoord 
tussen bonden en werkgevers voor een nieuwe cao in 
het primair onderwijs. Ze is vooral opgetogen dat de 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) niet op de oorspron-
kelijke manier wordt ingevoerd. Daardoor zouden 
vervangers die per 1 juli aan de derde invalbeurt bin-
nen twee jaar toe waren een vaste aanstelling moeten 
krijgen van het schoolbestuur. Een tweedeling 

dreigde in het basisonderwijs tussen schoolbestuur-
ders die de school als professionele organisatie zien 
en het juist goed vinden dat met een vast contract 
invallers worden gescreend, gecoacht en begeleid. 
Tegenstanders waren bang op kosten te worden 
gejaagd door een te veel aan contracten. Invallers 
leken ondertussen het kind van de rekening te wor-
den door niet meer voor een derde keer te worden 
gevraagd. Uiterwijkwinkel: ‘De verdubbeling van 
het aantal invalcontracten geeft lucht. We hebben 
als Stuurgroep Jong achter de schermen laten mer-
ken dat we ons erg zorgen maakten over de nadelen 
van de WWZ. Ik vind overigens wel dat iemand zich 
na zes vervangingscontracten voldoende bewezen 
heeft voor een vast contract.’ 

‘



13131313

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woenselprimair/voortgezet onderwijs en mbo

GRIEPGOLF
‘De PO-Raad wilde maximale flexibiliteit, wij wilden 
maximale zekerheid voor invallers. Het na drie 
contracten in dienst moeten nemen was volgens 
CNV Onderwijsvoorzitter Helen Adriani misschien 
daarom wel het grootste struikelblok tijdens de bijna 
twee jaar durende cao-onderhandelingen. En dat 
terwijl het basisonderwijs, bijvoorbeeld tijdens een 
griepgolf, zo’n behoefte heeft aan invalkrachten. Adri-
ani: ‘De grootste winst zit hem in het feit dat scholen 
verplicht zijn vervangingsbeleid af te spreken met 
hun PMR. Dat begint met vaste aanstellingen voor 
vervangers. Die zijn gekoppeld aan een school, een 
bestuur of zijn bovenbestuurlijk. Dat is waar iedereen 
op zat te wachten. Niet meer dagenlang naast de tele-
foon zitten wachten totdat je eindelijk gebeld wordt, 
om op het moment dat de zieke collega weer beter is 
even snel weer afgedankt te worden. Nee, zekerheid 
ook met min-maxcontracten en bindingscontracten.’ 
Volgens Adriani wordt bij de eerste vorm een mini-
mum aantal uren uitbetaald, maar het betekent ook 
dat als er werk komt dat tot een bepaald maximum 
wordt aangevuld. Bij een minimum van 8 uur is dat 
20 uur, bij een minimum van 16 uur is dat al 40 uur. 
‘Nadeel daarvan voor invallers is dat je ten allen tijde 
ook verplicht bent werk te accepteren buiten het 
afgesproken minimum. Je moet dus beschikbaar zijn. 
Dat maakt het lastig om daarnaast nog een andere 
baan te hebben. Werkgevers willen dat omdat ze 
er dan zeker van zijn dat er een invaller komt als ze 
bellen.’ Ze zegt dat het bindingscontract eigenlijk in 
de plaats is gekomen van het nulurencontract, waar 
eind maart de cao-onderhandelingen op waren stuk-
gelopen. ‘Dat kwam omdat het geen zekerheid biedt 
over werk en inkomen, terwijl er wel acceptatieplicht 
is. Het bindingscontract is een vast contract van een 
uur, waarbij de invaller geen les mag geven, maar 
bezig moet zijn met zijn professionele ontwikkeling 
en teamactiviteiten, zodat er een binding is met de 

school of het bestuur. De winst voor de werkgevers 
is dat dit ene uurtje bij calamiteiten, onbeperkt uit-
gebreid kan worden op het moment dat er sprake is 
van vervanging. Zelf vind ik het nog steeds te weinig 
zekerheid bieden.’

MEER ZEKERHEID
‘Schoolbesturen weten op basis van de verzuimvraag 
in het verleden hoeveel mensen ze ongeveer voor 
vervanging nodig hebben. Die kunnen ze dus net zo 
goed voor langere tijd vastleggen. Dat is gunstig omdat 
deze invallers daardoor worden meegenomen in alle 
professionaliseringsactiviteiten’, zegt Adriani. ‘Je zou 
kunnen zeggen dat voorzichtige werkgevers die bang 
waren voor een lawine aan contracten binnen de cao 
meer ruimte hebben gekregen, waardoor ze makke-
lijker het risico durven nemen om mensen in dienst 
te nemen. Ik vind dat ook winst voor de invallers in 
de krimpgebieden: er is weinig werk, maar ze staan 
toch op de rol. Dat heeft als voordeel dat invallers zich 
straks kunnen inschrijven in het Lerarenregister, om-
dat ze een baan hebben. Voordeel voor de invallers in 
krimpgebieden is ook dat we hebben afgesproken dat 
zij eerder in aanmerking komen voor een voorrangs-
benoeming in de vaste formatie van een school.’ 

De belangrijkste afspraken voor de nieuwe cao-po op een rij

-  de cao loopt van 1 juli 2016 tot 1 oktober 2017.
-  loonsverhoging per 1 juli 2016 met 3,8 procent, gekoppeld 

aan een eenmalige uitkering die neer komt op hetzelfde per-
centage meer loon over de eerste zes maanden van dit jaar. 

-  een eenmalige uitkering in april 2017 van € 500,- bruto
-  introductie van twee nieuwe contractvormen: het min-max-

contract en het bindingscontract. Nuluren contracten zijn  
van de baan

-  voor onderwijspersoneel dat werkloos raakt wordt de 
maximale duur van de WW-uitkering (twee jaar) verlengd met 
een jaar 

-  uitkeringen stoppen niet bij 65 jaar, maar lopen door tot de 
AOW-leeftijd

-  in het bijzonder onderwijs wordt de ontslagdatum 1 februari in 
plaats van 1 augustus.

-  wie bijvoorbeeld door boventalligheid zijn baan verliest hoeft 
vanaf 1 augustus niet meer voor de klas, maar krijgt toch door-
betaald tot 1 februari. De tussenliggende periode kan worden 
benut om op zoek te gaan naar een nieuwe baan.

Op de website van CNV Onderwijs (www.cnvo.nl) staat een 
uitgebreide nieuwsbrief met de resultaten van het onderhande-
laarsakkoord, dat ook digitaal en per post is verzonden.

‘Ik vind dat iemand zich na zes ver-
vangingscontracten voldoende bewe-
zen heeft voor een vast contract.’

Ledenraadplegingen
24 mei Oranjerie, Kloosterwandplein 12-16, Roermond
25 mei Verbondszaal, Tiberdreef 4, Utrecht
26 mei Postillion Hotel, Deventerweg 121, Deventer
(Alle bijeenkomsten zijn van 17 tot 18.30 uur)
N.B.: Via een digitale nieuwsbrief hebben de leden in het 
primair onderwijs een uitnodiging ontvangen om digitaal 
hun stem uit te brengen. Wie die uitnodiging niet heeft 
ontvangen (ook niet als spam), kan contact opnemen met 
de ledenadministratie op 030 751 10 53 om het juiste mail-
adres door te geven.
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Een heel praktisch voorbeeld is dat van een 
10-jarig meisje in groep 5, met veel interesse 
in de wereld om haar heen. Ze is verheugd 
dat ze op school eindelijk aardrijkskunde gaat 

krijgen. Ze weet er al zo veel van. Maar bij de eerste les 
gaat het meteen mis’, zegt docent pedagogisch tact en 
leiderschap bij het NIVOZ (Nederlands Instituut voor 
Opvoedings- en Onderwijszaken) Suzanne Niemeijer. 
‘De methode schrijft voor dat leerlingen bij de eerste 
les een plattegrond tekenen van hun kamer, dus daar 

‘Pedagogisch tact vereist sensitiviteit, openheid en moed om zaken 
anders aan te pakken dan dat je als leraar gewend was’, weet 
docent pedagogisch tact en leiderschap Suzanne Niemeijer. ‘Als je 
leerlingen betrekt bij de inhoud van de lesstof, wordt het onderwijs veel 
interessanter. Daar worden beide partijen gelukkiger van.’

begint haar juf ook mee. Alleen, dat meisje wil leren 
over zaken als de verschillende klimaten en het leven 
vlakbij de evenaar. Daar is ze al mee bezig. Ze houdt 
het nog twee, drie lessen vol en verliest dan haar 
interesse. Ze trekt voor zichzelf de conclusie dat ze van 
deze juf niets gaat leren van het vak.’ 

VERKRAMPT LESGEVEN
‘Dit is niet zomaar een voorbeeld, over dit soort ervarin-
gen horen we regelmatig’, vervolgt Niemeijer. ‘Het heeft 

‘ Niet methode is leidend, maar 
man of vrouw voor de klas’

primair/voortgezet onderwijs en mbo

‘

Pedagogisch tact helpt leraren zelfb ewuste 
professional te worden
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te maken met de dominante positie van methodes, 
systematieken, Citotoetsen en de vermeende eisen van 
de Inspectie. Veel is gericht op leerresultaten. Leraren 
klampen zich daaraan vast uit angst dat zij hun doelen 
niet halen en dat hun leerlingen onvoldoende scoren 
op de toetsen.’ Niemeijer weet wel waarom: ’Leraren 
zijn mensen met een heel groot verantwoordelijk-
heidsgevoel en een grote loyaliteit naar het systeem. Ze 
willen het heel graag goed doen, maar door de focus op 
resultaten verkrampen ze en verliezen het kind uit het 
oog. En dat terwijl leerlingen mateloos geïnteresseerd 
zijn in de wereld om hen heen. Als die actief betrokken 
worden, volgen resultaten vanzelf.’

TE ALGEMEEN
Niemeijer zegt dat de oorzaak voor de dominantie van 
methodes gezocht moet worden in opkomst van de 
onderwijskunde in de jaren tachtig. Daarna sijpelde het 
langzaam de scholen in. ‘Het afnemende belang van 
pedagogiek was voor Luc Stevens (emeritus hoogleraar 
orthopedagogiek, red.) reden om na zijn afscheid als 
professor van de Universiteit Utrecht in 2002 het NIVOZ 
op te richten. Hij ging gesprekken voeren met leerlingen 
van basis- en middelbare scholen over hun onderwij-
servaringen, positief en negatief. Uit dat onderzoek 
bleek hoe goed kinderen, of ze nu 4 zijn of 18, in staat 
zijn om hun eigen onderwijssituatie te beschouwen. 
Hieruit is min of meer pedagogisch tact ontstaan. 
Scholen vroegen het NIVOZ om hen te helpen leraar 
en leerling weer centraal te stellen in plaats van de 
methodieken, want die zijn natuurlijk nooit geschreven 
voor al die individuele leerlingen. Het is te algemeen, 
waardoor leraren geen voeling meer hebben met de 
bedoelingen die erachter zitten.’

EIGEN LEEFOMGEVING
‘Zorg dat je alle kinderen kent, dat je weet wat ze inte-
ressant vinden en waar ze mee bezig zijn‘, benadrukt 
Niemeijer. ‘Zorg dat je weet wat ze meemaken in hun 
vakanties en in de weekends. Dat levert zoveel kennis 
op waar je wat mee kunt doen in de klas. Gebaseerd op 
deze gedachtegang zou de eerste les aardrijkskunde in 
groep 5 kunnen beginnen met de vraag wat we weten 
van de wereld waarin we leven. De antwoorden zijn 
uiteraard afhankelijk van de eigen leefomgeving en van 
de ervaringen die kinderen al hebben opgedaan. Som-
migen hebben al wereldreizen gemaakt, terwijl anderen 
hele zomers doorbrengen op het pleintje achter het 

flatgebouw. Zie de klas als een gemeenschap, waarin 
iedereen verschillende talenten heeft en verschillende 
interesses. Dat versterkt het gevoel van saamhorigheid.’

SPANNEND
Het helpt leraren volgens haar enorm als ze aanvaarden 
dat het normaal is dat de ene leerling meer heeft met 
grammatica en de ander met literatuur. Niemeijer: ‘Dat 
is onderdeel van het leven. Wat we in het onderwijs 
doen is steeds maar proberen die verschillen weg te 
werken. Leerlingen snappen best wel dat je soms moet 
oefenen en dat je bij een vak als Duits rijtjes uit je hoofd 
moet leren. Dat is niet altijd leuk, maar onderwijs hoeft 
niet altijd leuk te zijn. Het gaat erom: is het zinvol? Als 
je leerlingen kunt uitleggen, waarom het belangrijk is 
dat ze dit doen en je betrekt ze bij de manier waarop, 
dan is de motivatie veel groter. Maar dan moet je ook 
open staan voor hun ideeën en dat is best spannend, 
want leraren houden graag de controle.’ 

Tekst: Peter Magneé  Foto: Wilbert van Woenselprimair/voortgezet onderwijs en mbo

Leergang Pedagogisch Tact
CNV Onderwijs organiseert in samenwerking met het NIVOZ 
de Leergang Pedagogisch Tact. Deze bestaat uit vijf bijeen-
komsten. De eerste twee bijeenkomsten hebben de vorm van 
colleges door Dolf van den Berg, emeritus hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit Nijmegen en NIVOZ-directeur en emeritus 
hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, Luc 
Stevens. De andere bijeenkomsten zullen meer gericht zijn 
op de ontwikkeling van pedagogisch tact bij de deelnemers. 
Tijdens de bijeenkomsten wordt gewerkt met interactieve werk-
vormen. Casestudies worden gebruikt om deelnemers te laten 
reflecteren op cruciale beslismomenten, die kenmerkend zijn 
voor pedagogisch meesterschap.  

DATA BIJEENKOMSTEN
De leergang, gecertificeerd voor het Lerarenregister, is be-
doeld voor leraren en school- en teamleiders in het primair en 
voortgezet onderwijs en het mbo. De bijeenkomsten zijn in het 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4 in Utrecht: woensdag 21 september, 
15-17.30 uur, woensdag 23 november, 15-17.30 uur, woensdag 
18 januari, 15-20 uur, woensdag 15 maart, 15-20 uur, woensdag 
19 april, 15-20 uur. De kosten bedragen € 650,- voor leden van 
CNV Onderwijs en € 800,- voor niet-leden. Deze tarieven zijn 
inclusief maaltijden en publicaties. Aanmelden via www.cnvo.nl/
academie/lpt of bellen met 030 751 17 47. 

‘Als je leerlingen kunt uitleggen, waarom het be-
langrijk is dat ze iets doen en je betrekt ze bij de 
manier waarop, dan is de motivatie veel groter.’
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Groepsdynamica  

in het mbo

Groepsprocessen analyseren, 

begeleiden en bijsturen in het mbo

Lesgeven aan een klas met een verstoorde groepsdynamiek is een behoorlijke  
opgave, door grensoverschrijdend gedrag, verstoorde onderlinge relaties en  
gebrek aan respect. Wat is er nodig voor het creëren van een positieve groep?  
En wat doet u als een groep niet stabiliseert of tot rust komt?
 

Doorgrond de groepsdynamiek in uw klas(sen) en stuur het groepsproces bij!

 Locatie: 
 
 Leerhotel het Klooster, Amersfoort

 Datum: 

Dinsdag 20 september

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/groepsdynamicambo

Nieuwe  

studiedag!
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Ga dan nu naar het Meldpunt Regeldruk PO 
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en meld je klachten! Dit kan tot 31 mei.
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Helmy van Dooren

De geschiedenis 
herschrijven

De Tweede Wereldoorlog leeft. Gelukkig maar, want ik vind het 
belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd weet hebben van dit 
ingrijpende stuk geschiedenis. De meimaand met Dodenher-
denking en Bevrijdingsdag is een goede aanleiding om erover te 
beginnen. 
Zo bracht ik foto’s en bijbehorende verhalen van een bezoek aan 
concentratiekamp Auschwitz mee mijn klas in. Dat maakte veel 
indruk, zeker de foto van de latrines aldaar. Te zien was alleen 
een lange, betonnen plaat met allemaal gaten. Ik vertelde dat 
de gevangenen hier ‘s morgens allemaal tegelijkertijd én in hele 
korte tijd hun behoeften moesten doen. Door dit opjagen en het 
feit dat vele mensen ziek waren – met dito ontlasting als gevolg 
- werd het ongeloofl ijk smerig op dit immense toilet. Deson-
danks waren er toch gevangenen die hier graag wilden werken. 
Vanwege de viezigheid en de overweldigende stank kwamen 
de bewakers hier immers niet, waardoor je in dit stuk van het 
concentratiekamp geen last had van hun mishandelingen. 
‘Maar was er dan geen toiletpapier?’, vroeg een leerling ver-

baasd. ‘Dan toch wel boomblaadjes’, opperde een klasgenoot. 
Ik vertelde dat er zelfs niets aan groen was, dat als er al een 
sprietje gras uit de grond durfde te komen, die werd opgegeten 
door een hongerige gevangene.
Uiteraard blijven de afschuwelijke oorlogsgebeurtenissen moei-
lijk voor te stellen. Zo merkte ik tijdens de toets dat de kinderen 
wel een link legden tussen luchtalarm en schuilkelders, maar 
waarom je dan zo snel mogelijk naar een schuilkelder wilde, 
was niet bij iedereen blijven hangen. 
Veel leerlingen gaven aan zeker bij het verzet te zullen gaan. 
Maar op mijn vraag hoe ze dachten daar lid van te worden, 
bleven ze het antwoord schuldig. En wat ze dan in het verzet 
wilden gaan doen? Daarop gaven ze het standaardvoorbeeld uit 
de lesmethode: persoonsbewijzen vervalsen. Maar dat je aan 
een vals persoonsbewijs niets meer had als je eenmaal gevan-
gen genomen was, bleek nog niet tot iedereen doorgedrongen. 
En het idee om je expres samen met je vriend gevangen te laten 
nemen om samen uit te kunnen breken, klonk mij ook iets te 
spannend in de oren. 
Een onderwerp als de oorlog leeft ook buiten de lessen om. Zo 
kwam Casper terloops aan mijn bureau melden dat die Hitler 
toch wel een enorme lafaard was. ‘Eerst zelf een hoop mensen 
vermoorden en dan zelfmoord plegen.”
Ernst gaf strijdlustig aan dat hij Adolf Hitler zélf zou dood-
schieten. ‘Denk je dat je geweten zou hebben, waar hij ergens 
verstopt zat?’, vroeg ik hem. ‘Dat zou ik dan opzoeken op 
internet’, zei hij grijnzend. 

Casper vond Hitler een enorme lafaard. 
‘Eerst zelf een hoop mensen vermoorden 
en dan zelfmoord plegen’
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Helmy van 
Dooren

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

Korenaar in Helmond
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Een Joodse leerling aan een middelbare school 
in Amsterdam stelt zich kandidaat voor het 
leerlingenbestuur en hangt in het kader van 
de verkiezing posters op in de school. Zijn 

poster wordt beklad: op het voorhoofd van de Joodse 
leerlingen wordt een davidsster getekend. Over de jon-
gen wordt ook gesproken. Een leerling zegt over hem: 
‘Die kankerjood mag niet aan de macht komen’. Aldus 
een fragment uit de Monitor Antisemitische Inciden-
ten 2015 van het Centrum Informatie en Documentatie 
Israël (CIDI).
De Anne Frank Stichting doet ook onderzoek naar 
antisemitisme en helpt scholen bij de aanpak van 
discriminatie, een probleem dat overigens in alle 
onderwijssoorten en –niveaus aanwezig is, tot op de 
universiteit. Chantal Suissa, trainer bij onder andere 
de Anne Frank Stichting: ‘Het is bijvoorbeeld een 
misvatting dat vmbo’ers antisemitischer zijn dan havo- 
of vwo-leerlingen. Dat is gewoon niet waar. Vmbo’ers 
hebben in de regel wat meer het hart op de tong en zijn 

Het antisemitisme is terug. Van nooit 
weggeweest. Het Centrum Informatie 

en Documentatie Israël registreerde 
vorig jaar wederom vele incidenten. 
In het onderwijs is zelfs een stijging 

zichtbaar. Antisemitisme komt daar niet 
alleen voor onder leerlingen, maar ook 
bij het lerarenkorps. ‘De docent vroeg 

tijdens de workshop: “Welk aandeel 
hebben de Joden zelf in wat hen in 
het verleden is overkomen?”’ Wat is 

er te doen tegen vooroordelen en 
stereotypen die soms ouder zijn dan de 

weg naar Rome?

Antisemitisme: terug van 
nooit weggeweest

alle sectoren
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minder geconditioneerd om politiek correcte antwoorden 
te geven. Als je wat dieper graaft, maakt het niet uit op welk 
niveau je lesgeeft. Leerlingen op hogere onderwijsniveaus 
corrigeren zichzelf. Of zeggen het op een manier dat het 
niet zo antisemitisch overkomt. Maken meer impliciete 
opmerkingen. Veel vwo-leerlingen weten heel erg goed 
wat wel en niet politiek correct is. Dat voelen ze haarfijn 
aan. Antisemitisme komt onder alle lagen van de bevol-
king voor. Net als alle andere vormen van uitsluiting zoals 
moslimdiscriminatie en homofobie.’
In 2012 maakte 35% van de docenten in het voortgezet 
onderwijs een antisemitisch incident mee. De meeste 
voorvallen waren voetbalgerelateerd. 

AVERECHTS
Volgens Suissa is het dan ook belangrijk dat discriminatie 
breder wordt aangepakt. ‘Het werkt vaak averechts als 
je alleen inzoomt op antisemitisme. Dan lijkt het net 
of je met een dubbele agenda komt, alsof je er bent om 
iedereen Jodenvriendelijk te maken. Terwijl er misschien 
drie leerlingen in de klas zitten die geen stageplek kunnen 
vinden omdat ze Abdel heten.’
Collega Nora Hammidi vertelt: ‘Veel leraren die bij de 
Anne Frank Stichting aankloppen, hebben het gevoel er 
alleen voor te staan. Ze hebben wel een idee voor een 
aanpak, maar missen een lijn vanuit het team of de school. 
En er worden ook niet altijd ervaringen onderling uitge-
wisseld, terwijl veel leraren dat heel nuttig vinden.’

EIGEN SCHULD
Dat antisemitisme onder alle lagen van de bevolking 
bestaat, betekent dat ook het lerarenkorps niet gevrijwaard 
is. Suissa: ‘Een docent vroeg eens aan mij tijdens een 
workshop: “Wat is eigenlijk de rol van de Joden zelf hierin? 
Altijd is er weer iets met de Joden. De Spaanse Inquisitie, 
de Tweede Wereldoorlog; wat is hun eigen aandeel daar-
bij?” Hij vroeg het ten overstaan van een groep leerlingen. 
Het was duidelijk dat hij erop doelde dat de Joden het wel 
aan zichzelf te danken zouden hebben. Daar vervolgens 
op moeten reageren zonder de autoriteit van de docent 
onderuit te schoppen, is best wel een uitdaging. Want je 
valt nooit een docent af voor een groep. Maar je hebt hier 
te maken met een heel heftig denkbeeld.’ 
Hammidi: ‘Wat bij het hedendaags antisemitisme vooral 
speelt is het stereotype beeld van de moordzuchtige zionist 
die Palestijnen doodt. Eeuwenoude vooroordelen over de 
Jood als listig, onbetrouwbaar en machtsbelust steken daar 
ook de kop bij op.’

Was in 2014 de Gaza-oorlog aanleiding voor veel antise-
mitische incidenten, nu zijn de misdaden van IS reden om 
het ‘Joodse complot’ weer van stal te halen. Suissa: ‘Er zijn 
leerlingen die zeggen dat IS staat voor Israëlische staat. 
“Want”, zeggen ze, “IS pakt Syrië, Irak, Parijs en Brussel. 
Maar in Israël doen ze niets hè. Dat komt natuurlijk omdat 
de Joden er zelf achter zitten.” Ja, dan moet je van goeden 
huize komen als leraar. Sommige juweeltjes onder hen 
kunnen dat zelf aanpakken, anderen hebben daarbij hulp 
nodig.’

TABOE
Hammidi vertelt hoe je dan als leraar het beste kunt 
handelen. ‘Het belangrijkste is dat je start vanuit oprechte 
interesse. Dat is lastig als je een opmerking hoort die heel 
hard indruist tegen je eigen opvattingen, zoals “Ik ga zeker 
niet meedoen aan de twee minuten stilte”. Veel leraren 
trekken zich dan terug omdat ze niet weten wat ze moeten 
zeggen. Of ze reageren juist boos. Maar ook al word je 
geconfronteerd met heftige uitspraken, het is belangrijk 
om het gesprek aan te gaan. Welke beelden heb je gezien? 
Waarom ben je daar zo boos over? Probeer te begrijpen 
waar het vandaan komt. Dan creëer je een opening om 
daar een ander perspectief naast te zetten. Daarnaast zijn 
ook persoonlijke verhalen krachtig. Probeer empathie te 
wekken. Bijvoorbeeld door een oorlogsslachtoffer uit te 
nodigen in de klas, of een film te laten zien, waarbij leerlin-
gen zich kunnen identificeren met de hoofdpersoon.’
Suissa: ‘Je bent er ook niet om leerlingen te bekeren, maar 
als je ze al aan het twijfelen brengt, dan heb je al veel 
bereikt. Ze gaan misschien kritisch nadenken over hun 
opvattingen. Uiteindelijk wil je kritische burgers, die niet 
alles voor zoete koek aannemen, maar proberen zelf een 
oordeel te vormen.’
Al is antisemitisme een eeuwenoud probleem, de ont-
wikkelingen zijn verontrustend. Suissa: De oorlog is nu 
zeventig jaar geleden en je kunt veel meer zeggen dan tien 
jaar geleden. Het taboe om je openlijk antisemitisch uit te 
laten, is er een beetje af.’ 

Tekst: Edwin van Baarle  Foto: Evert Elzingaalle sectoren

Meer weten?
Voor meer informatie over antisemitisme, kijk op www.annefrank.org/
nl/Educatie/Discriminatie-in-Nederland/. 
Kijk voor tips voor de aanpak van antisemitisme en het educatief 
aanbod van de Anne Frank Stichting op www.annefrank.org/ 
thema-antisemitisme.
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Vraag antwoord

Taakverdeling,
een kwestie 
van overleg?

een lijst gekregen met alle taken van de 
afgelopen jaren. De opdracht was om 
deze een prioriteit te geven: welke taken 
moeten we zeker blijven doen, welke 
willen we ook graag doen en welke 
taken kunnen misschien wel vervallen? 
Dat leverde een boeiende discussie op. 
De uitkomst was dat er nauwelijks taken 
te vinden waren die het team zou willen 
afstoten. De volgende stap was dat de 
directeur een lijstje uitdeelde waar naast 
die taken ook het aantal uren stond dat 
voor al die taken was gereserveerd in de 
vorige jaren. Daaruit bleek dat er veel 
meer taakuren waren dan er eigenlijk 

konden worden opgedragen naast de 
lessentaak, de voor- en nazorg en de 
deskundigheidsbevordering. 
De directeur stelde het team voor de 
keuze om het aantal beschikbare uren te 
verdelen over de taken, zodat er gemid-
deld minder uren per taak beschikbaar 
zouden zijn, of toch een aantal taken 

schrappen. Het uiteindelijke resultaat 
van een heftige discussie was dat er 
toch nog een paar taken verdwenen en 
dat voor het overige de beschikbare uren 
werden verdeeld over de taken die over 
bleven.
Nou, daar zijn we dan toch maar mooi 
uitgekomen, verzuchtte Jetty. Maar 
dat bleek toch een beetje voorbarig. 
De beslissing over welke taken worden 
gedaan en hoeveel uur daar voor staat, 
wordt uiteindelijk genomen door de 
directeur met instemmingsrecht van de 
PMR. Maar door het team er zo bij te 
betrekken, hadden de leden van de PMR 

daarbij een goed beeld van de wensen 
van hun collega’s over het taakbeleid. 
Het zou dus gek zijn als zij tot een heel 
ander besluit zouden komen.
Discussie ontstond er ook over de twee 
uur per week die een fulltimer heeft 
voor scholing. Het voorstel was om daar 
in ieder geval twee uur gezamenlijke 

Hoewel het nog bijna 2 maanden duurt 
voor de zomervakantie begint, is de 
school van juf Jetty al volop bezig met de 
voorbereidingen van het nieuwe school-
jaar. Vóór de vakantie moet de directeur 
immers met alle personeelsleden 
schriftelijk afspraken hebben gemaakt 
over de jaartaak voor het schooljaar 
2016-2017. En daar komt heel wat bij 
kijken. 
In de meivakantie heeft het team een 
hele dag besteed aan de taakverdeling 
voor het nieuwe schooljaar. Dat is 
begonnen met een discussie over alle 
schooltaken voor volgend jaar. Natuurlijk 

bestaat de hoofdmoot van het werk uit 
lesgevende taken en alle daarbij horen 
werkzaamheden. Afgesproken is dat 
iedereen 40 procent opslag krijgt voor 
deze taken.
Daarnaast zijn er nog allerlei andere 
zaken die op school uitgevoerd moeten 
worden. Het team heeft van de directeur 

De beslissing over welke taken worden gedaan en hoeveel uur daar 
voor staat, wordt uiteindelijk genomen door de directeur met 
 instemmingsrecht van de PMR
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NIEUWE REGELS BIJ INGANG PENSIOEN EERDER 
DAN 5 JAAR VÓÓR DE AOW-LEEFTIJD
Bij ABP kan het pensioen al vanaf de leeftijd van 60 jaar 
ingaan. Vanaf 1 juli 2016 gelden er nieuwe regels van 
de Belastingdienst voor wie eerder dan vijf jaar vóór de 
AOW-leeftijd geheel of gedeeltelijk met pensioen wil. Er 
moet dan voor het deel dat pensioen wordt ontvangen, 
minimaal een gelijk deel aan bruto arbeidsinkomen worden 
ingeleverd. Een voorbeeld: wie € 5.000,- bruto per jaar 
pensioen gaat ontvangen, moet het arbeidsinkomen met 
minstens € 5.000,- per jaar verlagen. Bij aanvraag van een 
pensioen dat ingaat op of na 1 juli 2016 en eerder dan 5 jaar 
vóór de AOW-leeftijd, moet een zogenoemde intentiever-
klaring worden afgelegd. Daarin wordt verklaard dat het 
arbeidsinkomen in voldoende mate wordt verminderd. Én 
dat er, op het moment van de aanvraag, geen plan is om die 
uren in de toekomst weer te gaan werken. Wie al pensioen 
heeft aangevraagd vanaf een datum na 30 juni 2016 waarbij 
het ingangsmoment meer dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd 

Werk & Recht

2121212121

scholing in te doen. Collega Jos merkte 
echter, met de cao in de hand, op dat 
deze uren bestemd zijn voor individuele 
scholing en dat de werknemer zelf mag 
bepalen hoe die uren worden ingezet. 
Er moet achteraf wel verantwoording 
worden afgelegd hoe die uren zijn 
besteed.  Dat betekende dus dat de 
collectieve scholingen meer uren kosten 
dan gepland en er nog minder uren 
overbleven voor de verschillende taken.  
Het was wel duidelijk dat het nog heel 
wat energie zou kosten om het plaatje 
helemaal rond te krijgen. En dan moes-
ten die taken nog allemaal verdeeld 
worden. 

Voor Jetty was daarnaast vooral van 
belang om tijdig te weten wat haar 
werkdagen zouden zijn. Zij werkte als 
parttimer nu op maandag, dinsdag en 
woensdag. Dat wilde ze graag zo houden 
vanwege de kinderopvang. Op maandag 
gingen de twee jongste kindertjes naar 
oma en opa en op de twee andere dagen 
naar het kinderdagverblijf. Ruilen van 
dagen zou misschien wel kunnen, maar 
dan moest ze het tijdig weten. Gelukkig 
snapte de directeur dat ook wel en dus 
was er deze week ook al een voorstel 
voor de inroostering van de parttimers. 
Jetty kon op haar dagen blijven werken. 
Dat was een pak van haar hart. Dat zij 

dan drie  keer op een donderdag naar 
school moest voor een scholing vond ze 
geen probleem, als ze maar tijdig wist 
op welke data dat was. Ze kon dan iets 
regelen voor de kinderen.
Lastiger was het dat ze ook een paar 
weken moest werken in schoolvakanties. 
Haar oudste dochter Karlijn zat al op de 
basisschool en daar moest dan ook wat 
voor geregeld worden. Maar dat zullen 
opa en oma wel oplossen.
Juf Jetty kan zich de komende maanden 
richten op het afronden van het school-
jaar zonder zich zorgen te hoeven maken 
over haar taakplaatje voor het nieuwe 
schooljaar. En dat is een prettig idee.

ligt, krijgt bericht van ABP. Voor wie met pensioen wil op een 
datum 5 jaar vóór de AOW-leeftijd of later verandert er niets. Er 
kan dan desgewenst gewoon doorgewerkt blijven worden.

LERARENBEURS NOG TOT 1 JULI AAN TE VRAGEN 
Ben jij een leraar in het primair of voortgezet onderwijs, mbo 
of hbo en wil je jouw ontwikkeling als professional verder 
voortzetten? Vraag dan de Lerarenbeurs aan vóór 1 juli 2016. 
De beurs is bedoeld voor een master- of bachelor-studie, 
post-initiële master of een premaster- of schakeltraject. Als 
leraar ontvang je subsidie voor studiekosten, studiemiddelen 
en reiskosten. Ook kan je maximaal € 7.000,- per jaar ont-
vangen om collegegeld te betalen en maximaal € 700,- voor 
studie- en reiskosten. Ben je invaller? Ook dan kun je aan-
spraak maken op de Lerarenbeurs. Door gebruik te maken 
van de Lerarenbeurs kan je jezelf verder ontwikkelen en jouw 
kansen vergroten op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie 
bekijk deze sites: www.delerarenbeurs.nl en www.duo.nl/
particulier/leraar.

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht



  www.schoolenveiligheid.nl/makkelijkpraten

Tweedaagse training 

Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen 
bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat.

Hoe geef ik ruimte aan 
verschillende meningen 

en waar trek ik de grens in 
uitspraken van leerlingen?

Doelgroep
Docenten in het: 
• primair onderwijs (groep 7 en 8)
• voortgezet onderwijs

Locaties en data
De training bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur 
en wordt gehouden op vier locaties in het najaar.

Kosten en inschrijven
€ 75,- inclusief materialen en lunch.
Voor meer informatie en aanmelden:

Met deze training bent u nóg beter voorbereid 
om het gesprek in de klas te voeren over 
maatschappelijk gevoelige onderwerpen.

Kan ik me beter objectief 
opstellen in het gesprek 
of geef ik juist ook mijn 

eigen mening?

www.schoolenveiligheid.nl

De training met acteurs, de praktische 
voorbereidingsopdracht en de 

uitwisseling met collega’s geven mij 
een impuls om aan de slag te gaan.

 Docent vo

“Je kunt op meer
plekken sigaretten
kopen dan brood!”

Kijk wat nog meer best gek is op

kwf.nl/bestgek

Lees de verhalen op 
www.dwarslaesiechallenge.nl

15.000 mensen 
in Nederland hebben  

een dwarslaesie.

Iedere week komen  

daar 10 bij.
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Ruud Staverman

Kille evaluatie 
Op ons roc hebben tientallen medewerkers aan de hand van het 
kille en zakelijke evaluatie-instrument Yucan de afgelopen weken 
weer eens uit moeten leggen hoe goed of slecht ze hun werk hebben 
gedaan. Het stelt vragen over de kwaliteitszorg, de examinering, de 
transparantie van de opleidingen, etcetera. De uitkomsten worden 
altijd meegenomen door de Onderwijsinspectie, zodra die een 
bezoekje afl egt. Maak je borst dan maar nat: die vinken allerlei zaken 
af aan de hand van een strak opgesteld waarderingskader. Als aan één 
van de indicatoren niet wordt voldaan, krijgt de school voor het des-
betreffende aspect direct een onvoldoende en komt ze op een zwarte 
lijst. Daarom ploeteren veel van mijn collega’s zwoegend en zwetend 
door de ingewikkelde vraagstellingen van Yucan, opdat eventuele 
omissies binnen het waarderingskader snel worden opgespoord. Stel 
je toch voor dat je zo’n onvoldoende krijgt. 

Wat een verspilling van tijd, energie en creativiteit. In 
mijn ogen worden de verkeerde indicatoren beoor-
deeld. Een voorbeeld: leerlingen schrijven zich in 
voor opleiding A, maar komen erachter dat die 
hen niet aanspreekt of dat ze daar niet geschikt 
voor zijn. Zodra een aantal van hen, met bege-
leiding van de school, een andere studie gaat volgen, 
is er sprake van onvoldoende diplomaopbrengst in 
opleiding A. Fout dus! 
De mbo-mandarijnen, die al die evaluaties en waarde-
ringskaders maken, beseffen niet dat het uiteindelijk 
om levende mensen gaat.
Ik sprak onlangs een begeesterde mentor, die geweldige 
verhalen had  over zijn leerlingen. Een daarvan is een 
vluchteling uit het Midden-Oosten, die zich hier na drie jaar 
goed redt met de telefoonwinkel die hij heeft opgezet. Elke week 
brengt hij simkaarten naar nieuwe vluchtelingen om iets terug te 
doen. Een andere jongen, uit Afghanistan, heeft nauwelijks onderwijs 
gehad en wist hier toch op zijn 25ste een mbo-diploma te halen. Een 
derde heeft in detentie gezeten en is nu een internationaal gevraagd 
rapper. Verder is er een meisje met obesitas die - nu ze een kind heeft 
- gezond leeft, haar opleiding afmaakt en zich inzet voor een gezonde 
kantine op scholen.
Waarom kijken Yucan en de Onderwijsinspectie niet naar het maat-
schappelijk nut dat de mbo’s hebben? Waarom geen waarderingska-
der voor al die docenten en onderwijsondersteuners die jongeren de 
kans geven zich weerbaar op te stellen in de samenleving? 
Houd toch op met die kille en zakelijke benadering. Laten er nu eens 
humane indicatoren komen, aan de hand waarvan de resultaten van 
het mbo worden beoordeeld. Waarom zou je een mbo-instelling niet 
kunnen checken op zaken als het zijn van een inspiratiebron, initiatief-
ontwikkelaar en veerkrachtleverancier? Als je dan een onvoldoende 
scoort, mag je wat mij betreft je school sluiten!

Waarom kijken Yucan en de Onderwijs-
inspectie niet naar het maatschappelijk 
nut dat de mbo’s hebben?
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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primair/voortgezet onderwijs

Iedereen kent nog wel dat kind in zijn of haar klas 
dat gruwelijk werd gepest. Bij mij heette hij Lennart. 
Zijn ouders waren werkloos en daardoor zag je hem 
nooit op Nikes of in andere merkkleding lopen. Het 

was een Zeeman-kind. En wie daar shopte, zo was destijds 
onze vurige overtuiging, verdiende het haast om gepest 
te worden. Daarbij geurde hij ook altijd wat typisch. ‘Naar 
pies!’, brulde de populairste jongen op een dag door de 
klas, waarop iedereen moest gniffelen. Iedereen behalve 
Lennart, die steeds dieper wegzonk in zijn morsige capu-
chontrui. De leraar was even nergens te vinden.

BLIKSEMAFLEIDER
Arme Lennart, denk ik nu. Dit was al zijn tweede basis-
school en nog geen week in het nieuwe jaar was hij er 
wederom uitgepikt als pispaaltje. Een rol die hij voor de 
rest van zijn tijd daar zou vervullen. Net als op zijn vorige 
school moeten we zijn angst geroken hebben. Geslagen 
heb ik hem nooit. Maar ook ik zag hoe hij soms in blinde 
paniek over het schoolplein werd gejaagd. Een ongelijke 
strijd, want hij werd altijd door een groepje achterna 
gezeten: de populaire jongen en zijn beste vrienden. En 
Lennart werd ook vrijwel altijd gepakt, waarna er onder 
luid gejoel een dikke rochel in zijn haar werd gewreven. 
Lennart, zo wisten wij allen, was feitelijk vogelvrij ver-
klaard. Met hem kon je doen wat je wilde. En al deed je 

Waarom pesten pesters? En wat maakt 
dat omstanders ingrijpen als het pesten 

gierend uit de klauwen loopt? Socioloog 
Rozemarijn van der Ploeg, onderzocht 

de emotionele en sociale processen die 
een rol spelen bij pesten, gepest worden 

en verdedigen op de basisschool. Haar 
conclusie: pesten is een effectieve manier 

om populair te worden of te blijven. Maar 
ook het verdedigen van een slachtoffer 

kan de populariteit verhogen.

Zowel pesten als verdedigen  
 kan leiden tot hogere 
status in de klas

niets, dan nog was hij een fijne bliksemafleider. Zolang híj 
gepest werd, werden wij dat niet. 

PASSIEVE OMSTANDER
Ik was, zoals Rozemarijn van der Ploeg, sociologe en post-
doctoraal researcher aan de Rijksuniversiteit Groningen, 
het in haar proefschrift over pesten en slachtofferschap 
omschrijft, een ‘passieve omstander’. Eén van de kinderen 
die niets doen om het pesten te stoppen, veruit de grootste 
groep in de meeste klassen. Zelf was ze er vroeger ook 
één, ontdekte Van der Ploeg tijdens het schrijven van Be 
a buddy, not a bully?, waarbij ze de emotionele en sociale 
processen onderzocht die een rol spelen bij pesten, gepest 
worden en verdedigen op de basisschool.
Belangrijkste vraag in een dergelijk onderzoek is natuur-
lijk: waarom pesten kinderen? En waarom nemen som-
mige kinderen het voor de slachtoffers op, terwijl anderen 
niks doen om het pesten tegen te gaan? Volgens haar 
speelt sociale status een grote rol. ‘Met name populair zijn, 
is belangrijk: kinderen willen opvallen en een dominante 
positie hebben in de klas. En pesten, zo blijkt uit alle on-
derzoeken, is een effectieve manier om populair te worden 
of te blijven. Maar - en dat is opvallend - ook het verdedi-
gen van een slachtoffer kan de populariteit verhogen.’ 

VERDEDIGERS
‘Deze resultaten zijn in lijn met recente theorieën dat 
pesten een groepsproces is, waarin sociale status een 
grote rol speelt’, vervolgt de socioloog. ‘Denk bijvoorbeeld 
aan het van oorsprong Finse anti-pestprogramma KiVA. 
Pesters worden vaak gesteund door kinderen die mee gaan 
doen (‘assistenten’), kinderen die om het pesten lachen 
(‘versterkers’) of kinderen die niets doen om het pesten te 
stoppen (‘passieve omstanders’). Het doel van KiVA is om 
de groepsnorm in de klas zodanig om te buigen dat kinde-
ren opkomen voor slachtoffers van pesten (‘verdedigers’) 
en dat pesters met hun negatieve gedrag geen status in de 
groep meer krijgen. Op deze manier wordt beoogd dat de 
motivatie om te pesten afneemt en er uiteindelijk minder 
gepest wordt op school.’ Op papier klinkt dit allemaal pri-
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Tekst: Ilja Post  Illustratie: Esther van den Bergprimair/voortgezet onderwijs

ma. En anti-pestprogramma’s boeken ook zeker resultaat, 
weet Van der Ploeg. ‘Zowel in Finland als in Nederland 
is gebleken dat KiVA succesvol is in het verminderen van 
pesten. Toch worden óók op KiVa-scholen nog steeds 
kinderen gepest: in Nederland ongeveer 12 procent. Willen 
we dit percentage nog verder verlagen, dan ligt het voor 
de hand dat we ons moeten richten op de verdedigers. 
Of liever: onderzoeken naar wat kinderen motiveert om 
in te grijpen in een pestsituatie. De wetenschap dat hun 
populariteit ook toeneemt wanneer ze een slachtoffer 
verdedigen, is daarbij een belangrijk gegeven.’

GROEPSDYNAMIEK
‘Voor anti-pestinterventies lijkt het essentieel om (pes-
tende) kinderen zich ervan bewust te maken dat zij door 
middel van pro-sociaal gedrag óók populair kunnen 
worden’, zegt Van der Ploeg. ‘Interventies kunnen bijvoor-
beeld oefeningen bevatten die het empathisch vermogen 
van leerlingen vergroten. Maar we moeten pesters ook 
trainen in het gebruiken van pro-sociaal gedrag. Verder 
is het belangrijk dat leerkrachten meer inzicht krijgen in 
de groepsdynamiek van hun klas. Rapporten met daarin 
informatie over de sociale structuur (Wie is bevriend met 

wie?, Wie wordt gepest door wie?) en het welbevinden van 
leerlingen kunnen helpen om gepeste kinderen en pesters 
in een vroeg stadium te signaleren. Daarnaast kunnen 
deze rapporten gebruikt worden om een uitgebalanceerde 
steungroep samen te stellen met daarin kinderen die in het 
bijzonder aangemoedigd kunnen worden om te gaan ver-
dedigen. Bijvoorbeeld, omdat zij een goede positie hebben 
in de groep en zelf niet gepest worden.’

STATUS
‘Voor vervolgstudies is het ten slotte essentieel om te on-
derzoeken hoe de verworven inzichten over de emotionele 
en sociale processen die een rol spelen bij pesten, gepest 
worden en verdedigen - en de daaruit voortvloeiende 
implicaties - het best toegepast kunnen worden in an-
ti-pestinterventies. Op deze manier kan wetenschappelijk 
onderzoek een fundamentele bijdrage leveren aan het 
voorkomen en oplossen van pesten op school.’ Maar of 
pesten hiermee helemaal valt uit te bannen? Van der Ploeg 
vreest van niet. ‘De drang naar status is de mens blijkbaar 
ingebakken. En er zullen altijd types zijn die hun popula-
riteit op antisociale manieren proberen af te dwingen. Een 
volledig pestvrije school is dan ook lastig te realiseren.’ 
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Zo’n zeventig mensen vullen een zaal in het 
statige conferentiecentrum De Ruwenberg 
in Sint-Michielsgestel. Ze luisteren met 
veel plezier naar Marcoen Hopstaken, want 

hij is een levendig spreker. Jaren ervaring als radio-
journalist en improvisatiekomiek helpen daarbij. 
Hopstaken stond aan de basis van het tv-programma 
De Lama’s en probeert wat van zijn ‘vrije gedachten’ 
bij de leraren te laten landen. Hij schotelt ze flink wat 
vragen voor, zoals bijvoorbeeld: ‘Wat is de hoofdstad 
van Frankrijk?’ Anders dan gebruikelijk wordt er een 
fout antwoord verwacht. Een andere Franse stad of 
een hoofdstad ergens anders ter wereld zijn de meest 
voorkomende antwoorden. En daar is een reden voor. 
Volgens Hopstaken komt het doordat mensen ge-
neigd zijn niet té fout te kiezen. ‘We blijven denken in 
bestaande kaders. Soms zitten die ons in de weg om 
te kunnen vernieuwen.’ De ene aanwezige die niet 
met Marseille of Mogadishu op de proppen kwam, 
maar banaan als antwoord gaf, heeft het begrepen.

‘Welke leraar kort weleens de speeltijd in 
omdat de les nog niet af is?’ Flink wat handen 
gaan omhoog. ‘Schaam je!’ Op de Themadag 

Primair Onderwijs, die CNV Onderwijs op  
20 april organiseerde, werd geen blad 

voor de mond genomen. Falen mag, daar 
leer je van. Geklets tijdens vergaderingen 
gebeurt veel, maar je schiet er niets mee 
op. Laat kinderen uitwisselen hoe ze iets 

hebben aangepakt, dat levert vast even een 
onrustige klas op, maar het is heel belangrijk 

voor de ontwikkeling.

FAAL VOORUIT
Komieken die improviseren creëren expres een 
stressvolle situatie. Ze bereiden zich zo min mogelijk 
voor met als voordeel dat er van alles kan gebeuren. 
‘We zeggen onder elkaar: ‘Zorgen maken is de 
verkeerde kant op fantaseren’, stelt Hopstaken. Hij 
komt met een aantal aanbevelingen, waaronder faal 
vooruit. Durf fouten te maken. ‘Pas als je dat durft, 
kom je op nieuwe plekken. In een laboratorium gaat 
99 procent fout voordat er iets ontdekt wordt.’ Hij stelt 
dat een soepeler aanpak ook in het onderwijs moet 
kunnen werken. ‘Ik ben weleens boos op scholen, we 
vragen van kinderen om te reproduceren en zetten 
rode strepen als dat niet goed genoeg gaat. Creativi-
teit moet meer gewaardeerd worden.’

WISBORDJES
Inge Verstraete en Karin Nijman geven een mas-
terclass Regie over je eigen leerproces. Ze hebben 
het handboek Leren Leren geschreven, dat vooral 

Themadag primair onderwijs 
in teken van vernieuwing 

‘Durf te 
falen, anders 

blijft alles 
hetzelfde’

primair onderwijs
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gericht is op het voortgezet onderwijs. Voor deze dag 
is de vertaling naar het primair onderwijs gemaakt. 
Een belangrijke tip: werk met wisbordjes. Geef de 
kinderen een viltstift en een bordje en laat ze daarop 
een antwoord schrijven als er een vraag gesteld wordt. 
‘Het handen opsteken is grotendeels voorbij, niemand 
is zo nog inactief,’ zegt Verstraete. ‘De leraar krijgt 
beter inzicht in wie wat kan, en kinderen kunnen beter 
leren van elkaar en mee gaan in elkaars denkproces. 
Vaak hoor je in de klas “wees stil”, terwijl veel kinderen 
hardop hun gedachten aan het ordenen zijn.’
‘Ik werk met kleuters en ook al zijn ze zich het 
misschien niet bewust, ze leren veel van wat andere 
kinderen doen’, zegt Angelina Wacanno, leerkracht 
op basisschool Reflector in Heerhugowaard. Ze heeft 
de masterclass gevolgd en denkt dat zelfs de jongste 
kinderen op school al bezig zijn met hun eigen leer-
proces. ‘Als ze daarna zelf toepassen wat ze geleerd 
hebben, dan merken ze dat door ontdekken hun 
wereld groter wordt.’

NUTTIG VERGADEREN
‘Vergaderingen leiden nu meestal tot weinig, als ik 
eerlijk ben’, begint Myriam Lieskamp, beleidsme-
dewerker van CNV Onderwijs, sprekend over de 
professionele leergemeenschap, aan een serie ver-
gadertips voor de leraren. ‘Kletsen doet niet ter zake. 
Lees vooraf de stukken, zijn er vragen, stel die dan als 
eerste. Daarna is er plek voor opmerkingen. Wil je iets 
anders, vertel dan hoe. Zo kan er in de vergadering 
meteen gekeken worden of er draagvlak voor is bij 
andere collega’s. Is dat zo, dan heb je een gedragen 
beleid. Zo vergader je succesvol. Kom tot afspraken, 
doelen en deadlines.’
Daarnaast is de mening van het kind volgens Lies-
kamp erg belangrijk. ‘Je moet leerlingen aan het 
woord laten over wat zij een fijne school vinden. 
Schrijf het schoolplan mét de kinderen. Hun feed-
back helpt om een sterke visie te krijgen.’ Een heldere 
visie op het leren van de leerlingen is een van de 
voorwaarden voor een professionele leergemeen-
schap, en moet volgens haar in concrete doelen 
gevangen worden. Nog wat van de voorwaarden: laat 
als schoolleider de leraren los bij goede prestaties 
en stuur juist sterk als de prestaties achterblijven, 
zorg voor een organisatiestructuur die samen leren 
mogelijk maakt, creëer een gemeenschappelijke taal. 
Lieskamp: ‘Betrek het voortgezet onderwijs bij de 
onderwijskundige visie. Want als de leerlingen daar 
terechtkomen, begint alles opnieuw en gaat er veel 
anders dan ze gewend waren. Dus leer als scholen 
van elkaar, ook al gaat het soms om vijf verschillende 
middelbare scholen, doe het.’ 

Tekst: Hein Bosman  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs

‘De speeltijd 
inkorten omdat de 
les nog niet af is? 
Schaam je!’



vereniging

GEPENSIONEERDEN
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 West-Brabant
Donderdag 9 juni, vertrek 9 uur vanaf 
station Essen (B), excursiereis naar 
Sint-Niklaas (B). Koffie bij aankomst in 
Cipierskelder. 12.15 uur vertrek naar De 
Graanmaat voor lunch. Thema: Positie 
gepensioneerden binnen hun bond door 
Koen Wils, algemeen secretaris Chr. On-
derwijs Centrale. O.l.v. gids(en) bezoek 
aan neogotische stadhuis en Onze Lieve 
Vrouwekerk uit 19de eeuw. Einde mid-
dag met trein naar huis. Kosten: € 20,- 
(leden); € 25,- (niet-leden). Overmaken 
op: NL30RABO0185235565 t.n.v. CNV 
Connectief inz. SG gepens. onderwijs, 
Rayon West-Brabant. Info/aanmelden 
(voor 30 mei): J. Oerlemans, 0167 56 40 
13, janello@hetnet.nl.

HOGER ONDERWIJS
Woensdag 25 mei, 17-20 uur (16.45 uur 
inloop), incl. warme maaltijd. CNV-ge-
bouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeen-
komst over Omgaan met werkdruk 
belicht vanuit verschillende perspec-
tieven. Deze bijeenkomst is voor leden 
en niet-leden van CNV werkzaam (of 
studerend) in het hoger onderwijs. 

Aanmelden: bijeenkomsten@cnv.nl o.v.v. 
25-05-2016 HO.

SCHOOLLEIDERS
Dinsdag 14 juni, 16.30-20 uur (inloop 16 
uur) CNV gebouw, Tiberdreef 4, 3561 GG 
Utrecht. Bijeenkomst voor schoolleiders, 
teamleiders, afdelingsleiders en vrou-
wen en mannen die in het middenma-
nagement  werken. Themabijeenkomst/
workshop:  Cao po & vo & Wet WWZ: 
waar liggen kansen? door Hans van 
Dinteren, trainer-adviseur CNV Connec-
tief Academie. Info/aanmelden: info@
cnvs.nl o.v.v. naam, lidnummer, datum 
en locatie.

Donderdag 16 juni, 16.30-20 uur (inloop 
16 uu) De Wingerd, so (v)so ZMLK De 
Klimmer 21, 9104 TJ Damwoude. Bijeen-
komst voor schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen en mannen 
die in het middenmanagement werken. 
Themabijeenkomst/workshop: Cao po 

& vo & Wet WWZ: waar liggen kansen? 
door Hans van Dinteren, trainer-advi-
seur CNV Connectief Academie. Info/
aanmelden: info@cnvs.nl o.v.v. naam, 
lidnummer, datum en locatie.

Donderdag 23 juni, 16.30-20uur (inloop 
16 uur) CBS De Fontein, Matthijs Maris-
straat 33, Dordrecht. Bijeenkomst voor 
schoolleiders, teamleiders, afdelingslei-
ders en vrouwen en mannen die in het 
middenmanagement werken. Themabij-
eenkomst/workshop: Cao po & vo & Wet 
WWZ: waar liggen kansen? door Hans 
van Dinteren, trainer-adviseur CNV Con-
nectief Academie. Info/aanmelden: info@
cnvs.nl o.v.v. naam, lidnummer, datum 
en locatie.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 16 juni,10.30 uur-16 uur, R.K. 
Parochiecentrum Schalkwijk, Prof. Eijk-

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

ALLE LEDEN
Maandag 6 juni, 17-20 uur, CNV, Tiberdreef 4, Utrecht. Informatiebijeenkomst 
over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Aandacht is er voor drie doelen:  
1) essentiële informatie over het geven van onderwijs aan deze specifieke 
groep leerlingen, met een presentatie door professor Maaike Hajer, lector 
Hogeschool Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit Malmö in Zweden. Zij 
ontwikkelde een integrale pedagogisch-didactische aanpak voor onderwijs 
in multiculturele klassen en vertaalde deze naar docentcompetenties; 2) de 
behoefte peilen van professionalisering van docenten; 3) het organiseren 
van leernetwerken/c.q. een professionele leergemeenschap. Aanmelden via: 
 bijeenkomsten@cnv.nl o.v.v. 6-6-2016 Vluchtelingenonderwijs.
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Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda



manlaan 48, Haarlem, tel. 023 533 05 28.  
Bijeenkomst voor anders actieve leden 
van CNV Onderwijs, Zorg & Welzijn en 
Overheid & Publieke Diensten.  Presenta-
tie: Actuele ontwikkelingen in de sociale 
zekerheid. Workshop: Ruimte geven en 
nemen tijdens een gesprek. Aanmelden: 
andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl  
o.v.v. Netwerkbijeenkomst Haarlem.

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Donderdag 9 juni, 15.30-20.30 uur, 
CNV-kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Bijeenkomst voor ZZP’ers over de basis 
van aquisitie en een masterclass Aan-
bieden met plezier door Harald Hertog 
van Profacq. Trainer/coach in acqui-
sitieplezier met als doel commerciële 

slagkracht te vergroten. Verder is er 
aandacht voor de VAR en de gelegen-
heid om te netwerken. Als lid van CNV 
Onderwijs kun je gratis deelnemen 
aan deze bijeenkomst. Niet leden 
 betalen € 95,-. Aan melden: 
www.cnvo.nl/aanbiedenmetplezier. 
Informatie: vereningsbureau@cnv.nl of 
 onderwijsdienstverlening@cnv.nl.

ALLE LEDEN
De toekomst van ‘mijn’ pensioen
Eind mei komt het SER-rapport Toekomst pensioenstelsel 
uit. Een volgend kabinet gaat mogelijk het pensioenstelsel 
hervormen. Het CNV heeft via de SER, politieke contacten en 
pensioenfondsen een belangrijke stem in de besluitvorming 
rond de toekomst van de pensioenen in Nederland. Daarom 
wil het CNV met de leden van de aangesloten bonden in 
gesprek over dit rapport, zodat ideeën en wensen van leden 
duidelijk worden en in de standpunten van het CNV meege-
nomen kunnen worden. Maak gebruik van de mogelijkheid 
om mee te praten over de toekomst van jouw pensioen en 
kom naar één van de zes pensioenbijeenkomsten (gratis 
voor leden) die het CNV op verschillende plaatsen in het land 
organiseert.

Alle bijeenkomsten zijn van 19.30-21 uur(inloop 19 uur). 
Aanmelden via www.cnvo.nl/agenda (let daarbij op de plaats 
van de bijeenkomst). 

Woensdag 25 mei, Van der Valk Hotel, Zijdeweg 54, 
Wassenaar 
Donderdag 26 mei, CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht  
Dinsdag 7 juni, Amrâth Hotel Brabant, Heerbaan 4-6, Breda 
Dinsdag 14 juni, Van der Valk Hotel Drachten, 
Lavendelheide 4, PD Drachten 
Maandag 20 juni, Van der Valk Hotel Apeldoorn, 
De Cantharel, Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn 
Dinsdag 21 juni, Van der Valk Theater Hotel De Oranjerie, 
Kloosterwandplein 12-16, Roermond 
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Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20                        E. info@medilexonderwijs.nl

Roddelen, buitensluiten, isoleren of afwijzen: pestgedrag tussen meiden 
is vaak subtiel en daarom moeilijk te herkennen. Hoe krijgt u in beeld 
wat er speelt tussen pestende meiden? En wat zijn effectieve interventies 
bij meidenvenijn?  
 
Verbreed uw kennis en weet meidenvenijn sneller te signaleren en 
aan te pakken! 

Pak meidenvenijn  

effectief aan!

 Locatie: 

 
 Leerhotel het Klooster, Amersfoort

 Datum: 

Woensdag 7 september 2016

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/meidenvenijn

Over het voorkomen en  

verhelpen van pesten  

tussen meiden

Meidenvenijn

MEDIJL_Schooljournaal_195x130_210516.indd   1 26-4-2016   16:07:42
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berichten

Spelenderwijs leren over mediawijsheid 

Discussiebijeenkomst over 
schoolontwikkeling
Wat is nodig om gezamenlijk schoolontwikkeling vorm 
te geven? Welke vaardigheden zijn vereist? Duidelijk is 
dat het zowel aan de individuele leraar, het team als 
de schoolleider is om daarvoor verantwoordelijkheid te 
nemen. Toch kan het een fl inke uitdaging zijn om een 
heel team in beweging te krijgen. En wat is de ruimte 
die wet en Inspectie bieden om onderwijsvernieuwing 
vorm te geven? Leraren, schoolleiders en bestuurders 
uit primair en voortgezet onderwijs worden door organi-
sator Voion(arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet 
onderwijs), uitgenodigd om voor het slotdebat van de 
debatreeks Samen leiding geven aan schoolontwikkeling 
hierover op dinsdag 24 mei van 17 tot 19 uur in De Balie, 
Kleine-Gartmanplantsoen 10, in Amsterdam in gesprek 
te gaan. Deelnemers zijn onder meer Ben Wenting, trai-
ner van zelforganiserende teams bij thuiszorgorganisatie 
Buurtzorg, Marco Snoek, lector leren en innoveren aan 
de Hogeschool van Amsterdam en Joany Krijt, ex-voor-
zitter van CNV Onderwijs en sinds februari rector van 
het Comenius College in Rotterdam. Deelname is gratis. 
Aanmelden kan via de www.debalie.nl. De bijeenkomst is 
ook via livestream op de website van De Balie te volgen.

Rutgers kenniscentrum seksualiteit heeft 
voor het onderwijs een portal ingericht 
www.seksuelevorming.nl met lesmateri-
alen, fi lmpjes, achtergrondinformatie 

en tips om lessen te geven over 
allerhande onderwerpen voor alle 

typen onderwijs, waaronder 
ook sexting. 

Portal Rutgers over 
seksuele vorming

Een week lang aan de slag over cyberpesten, program-
meren, social media, reclame en informatievaardig-
heden. En dan niet gebruik maken van een lesboek, 
maar alles leren vanuit een multimediale game. Dat 
gebeurt allemaal in november tijdens Mediamasters, 
het mediawijsheidproject voor leerlingen uit groep 7 
en 8, waar scholen zich weer voor kunnen inschrijven. 
Leerlingen moeten de hoofdpersonen uit de game helpen 
door media missies op te lossen. De klas die dit het beste 
doet en de meeste punten scoort, mag zich de meest 
mediawijze klas van Nederland noemen. Mediamasters, 
een initiatief van het Nederlandse Expertisecentrum 
Mediawijsheid, wil kinderen leren zich bewust te worden 
van hun eigen online gedrag. Voor meer informatie: 
mediamasters.mediawijzer.net. 

Naar Israël met 
CNV Onderwijs en Verus
In het najaar organiseert Verus in samenwerking met CNV On-
derwijs een reis naar Israël en de Palestijnse gebieden, bestemd 
voor pabo-studenten en voor leraren die werken in het primair 
onderwijs. Je kunt deelnemen als je lid bent van CNV Onderwijs 
of met je school van Verus. Plaatsen die bezocht worden zijn 
Jeruzalem, Tiberias, Jericho en Bethlehem. Begeleiders zijn 
rabbijn Awraham Soetendorp en Dick den Bakker van Verus. De 
reis duurt 8 dagen, vertrek is op 26 oktober en deelname kost 
ongeveer €1.500,-, afhankelijk van het aantal deelnemers en de 
valutakoers. Aanmelden kan tot 1 juli. Voor meer informatie: 
www.cnvo.nl/agenda.
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Frans standaardwerk over 
pedagogiek vertaald
Pedagogiek: De plicht om weerstand te 
bieden heet het in het Nederlands vertaalde 
standaardwerk (Pedagogie: Le devoir de 
resister) van de Franse onderwijsvernieuwer 
en pedagoog Philippe Meirieu. Meirieu was 
als nationaal adviseur betrokken bij belang-
rijke onderwijshervormingen in zijn land, 
waaronder een hervorming van de leraren-
opleidingen en een curriculumherziening. 
Hij is de laatste jaren bekend geworden in 
Nederland door pedagoog Gert Biesta, die 
veel verwijzingen in zijn werk heeft naar 
zijn Franse collega, zoals diens ideeën over 
persoonsvorming en democratie. In het 
vertaalde werk is veel aandacht voor de 
moeilijke positie waarin leraren en andere 
opvoeders zich bevinden, mede ook door de 
eisen die de samenleving aan hen stelt. Het 
boek (ISBN 9789490120146) kost € 24.99 en 
wordt uitgegeven door Uitgeverij Phronese.

Lespakketten voor de 
 Kinderboekenweek te bestellen

Tot 10 juni kunnen scholen lespakketten bij de boek-
handel bestellen om de leesbevordering van kinderen 
te vergroten. Er zijn lespakketten voor onder andere 
de Kinderboekenweek (van woensdag 5 t/m zondag 16 
oktober 2016, thema: opa’s en oma’s; motto: voor altijd 
jong), de Nationale Voorleesdagen en de Nederlandse 
Kinderjury. Informatie daarover staat in de Kinderboe-
kenGids, digitaal te raadplegen op www.cpnb.nl/onder-
wijs, waar ook het bestelformulier is te vinden. Bij de 
levering van de bestelde lespakketten zit ook een gratis 
set Kinderboekenweekaffiches. Het deelnamepakket 
van de Nationale Voorleeswedstrijd is te verkrijgen via 
www.denationalevoorleeswedstrijd.nl. 
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Om vooroordelen bespreekbaar te maken kunnen docenten in het 
voortgezet onderwijs gebruik maken van een test op www.onderhuids.

nl. Op de site staat de door Critical Mass op Nederland aangepaste, door 
Harvard University ontwikkelde Implicit Association Test (IAT). De overgrote 

meerderheid van de meer dan 60.000 Nederlanders die intussen de test hebben 
gedaan, heeft een (on)bewuste voorkeur voor mensen met een lichte huidskleur 

of van Nederlandse afkomst. Deelnemers met een donkerdere huidskleur of 
een andere afkomst hebben over het algemeen geen voorkeur voor mensen 
met dezelfde huidskleur of afkomst. Docenten kunnen de test tijdens de les 

inzetten, om gevoelige onderwerpen als vooroordelen en discriminatie 
met de klas bespreekbaar te maken. Daarmee samenhangend geeft 

de webportal www.uitdeklas.nl toegang tot vele games, films en 
interactieve werkvormen over deze thema’s. Het gratis materiaal, 

met opdrachten voor in de klas én excursies, is ontwikkeld 
door verschillende maatschappelijke organisaties. 

Het moet  docenten steun bieden om de soms 
moeilijke gesprekken met leerlin-

gen aan te gaan. 

Test en lesmateriaal  
om vooroordelen 

bespreekbaar te maken



Bij ons op school is door de leerlingenraad, in 
samenwerking met de organisatie Kleinkunstig, 
een culturele dag georganiseerd. Enkele leerlingen 
kwamen bij me met een lijst van mogelijke work-
shops die aangeboden worden door deze organi-
satie. Omdat al onze leerlingen, van dierverzorging 
tot hovenier, enthousiast moesten worden van de 
workshops, heeft de leerlingenraad een gevarieerd 
aanbod uitgekozen. 
Leerlingen wilden zich als eerste inschrijven voor 
de gaafste workshops zoals 3D pen tekenen, grime 
en ringtone maken. Sommige leerlingen moesten 
eerst door hun coach gemotiveerd worden om zich 
in te schrijven. Ik vond het mooi om te merken dat 
het mijn collega-coaches lukte om leerlingen te 
motiveren door de koppeling te maken met belang-
rijke competenties in het werkveld. Wat je leert bij 
rap en presenteren kan je namelijk goed gebruiken 
bij een elevator pitch, sollicitatiegesprek of de 
promotie van je bedrijf aan de toekomstige klant. 
Op dè dag stonden de workshopdocenten van 
Kleinkunstig helemaal klaar in de lokalen met alle 
materialen. Geloof me, bij ballonmodelleren en 
clownerie was het een echte beleving! 
Gedurende de dag liep ik rond, maakte ik foto’s en 
zag ik hoe er een heel mooi resultaat en saam-
horigheid ontstonden. Stille introverte leerlingen 
deden bij theatersport goed mee, leerlingen die 
vooraf niet gemotiveerd waren, deden tijdens 
presenteren toch goed hun best. Het is mooi dat 
leerlingen, met deze andere insteek van onderwijs, 
onbewust gewerkt hebben aan competenties zoals 
samenwerken en presenteren. Ik ben trots op de 
leerlingenraad, die met anders denken dit resultaat 
bereikt heeft!

Anders denken

column

Groen onderwijs
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Lespakket over omgaan met angst
Het lespakker Angst als vriend of vijand moet basisschoolkinderen 
helpen  angst te begrijpen en er mee om te gaan. Op een interactieve 
manier ervaren zij het verschil tussen goede angst (angst als vriend) 
en slechte angst (angst als vijand). Het lespakket stimuleert de leer-
lingen om zelf in actie te komen tegen kleine angsten, waardoor deze 
niet verergeren. Ook is er de mogelijkheid om kinderen met diep-
gewortelde angsten door te verwijzen naar professionele hulp. Het 
lespakket, onder andere mogelijk gemaakt door de Angst, Dwang en 
Fobie Stichting (ADF), bestaat uit een leerlingenboekje met opdrach-
ten en het verhaal, een handleiding en de bijbehorende website 
www.angstindeklas.nl. Het gratis lespakket (alleen de verzendkosten 
worden in rekening gebracht) is bedoeld voor groep 7 en 8. Voor de 
middenbouw heeft de ADF de website www.bibbers.nl ontwikkeld, die 
leerlingen spelenderwijs tips geeft om met angst om te gaan. Voor 
informatie en bestellen: www.adfstichting.nl. 

Website over leren lezen door dove 
en slechthorende kinderen
Omdat leren lezen bij dove en slechthorende  kinderen anders 
verloopt dan bij horende kinderen heeft zorg- en onderwijsorga-
nisatie Kentalis samen met ouders Kentalis Leeshuis ontwikkeld, 
een website vol tips en ideeën voor leesactiviteiten. Op www.
kentalisleeshuis.nl lezen en zien ouders hoe zij de leesontwikkeling 
van hun dove of slechthorende kind kunnen stimuleren. De site 
staat vol voorbeeldfi lmpjes en tips over speelse leesactiviteiten in 
en om het huis. Het gaat niet om algemene tips over leren lezen, 
maar heel specifi ek over wat dove en slechthorende kinderen op 
dit gebied nodig hebben. Op de site staat ook informatie over het 
gebruik van gebaren, het vergroten van de woordenschat, en het 
gebruik van handige apps en geschikte boeken voor deze kinderen.

Doeboek voor kinderen die 
niet lekker in hun vel zitten
Denken, voelen, doen heet het boek van GZ-psycholoog Maaike Steeman 
voor kinderen en jongeren die worstelen met zichzelf en niet lekker in hun 
vel zitten. Rode draad is de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT), een 
relatief nieuwe therapievorm binnen de cognitieve gedragstherapie die 
leert om effectief om te gaan met nare gedachten en gevoelens.
Het boek verklaart de innerlijke wereld van kinderen en jongeren, 
waardoor zij hun gedachten en gevoelens beter begrijpen en ook leren er 
woorden aan te geven, waardoor ze er makkelijker over kunnen praten.
Naast voorbeelden staan er in het boek praktische oefeningen om mee 
aan de slag te gaan. Kinderen en jongeren worden zo aan het denken gezet 
over wie ze willen zijn en wat ze belangrijk vinden in hun leven.
Het boek (ISBN 9789085606710), kost € 17,50 en wordt uitgegeven door 
Uitgeverij Cadans.

Tanja Vogels
is docent Loopbaan 
& Burgerschap en 
ict bij Helicon Mbo 

Nijmegen. 
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We moeten weer op zoek naar de vragen 
waar levensbeschouwelijke vorming 
antwoorden op geeft, de uiterste vragen 
van het leven’, stelt Bert Roebben, 

hoogleraar godsdienstpedagogiek aan de universteit 
van Dortmund, op de bijeenkomst in Utrecht. ‘Een 
vraagteken rust op een punt, heeft een rustpunt. In 
deze woelige tijden van voortschrijdende secularisatie 
en pluralisering moeten we op zoek naar dat rustpunt. 
Maar ons vak is moeilijk in deze tijden, daar moeten we 
eerlijk over zijn.’

NIETS OF IETS
‘Ontzuiling en hyperdiversiteit zijn een feit’, stelt 
Roebben. ‘Daar moeten we niet bang voor zijn, maar 
het zien als een uitdaging. We moeten een nieuw 
wij vormen op basis van nieuwe ikken. Groepen en 
individuen ontmoeten elkaar op straat, beïnvloeden 
elkaar in positieve en negatieve zin. Hoe begeleiden we 
die identiteitsvorming? Waar kunnen we aanknopen? 
Jongeren praten op het schoolplein met elkaar over 
het leven, maar in de les gaat dat verhaal niet verder. 
Scholen komen met die vragen. Kinderen weten niet 
meer wat hun levensbeschouwelijke herkomst is en als 
ze het aan hun ouders vragen, weten die het ook niet, 
of gelooft papa “niets” en mama “iets”.’

WORTELGEBEUREN
De identiteitsbegeleiders in de zaal bevestigen de 
zoektocht. ‘Hoe kun je op een katholieke school ergens 
in wortelen als je van leraren hoort dat ze er zelf niks 
meer mee hebben?’ Roebben: ‘Nodig leraren uit naar 
hun wortels op zoek te gaan, ook al is dat wortelgebeu-
ren sterk geseculariseerd.’ Gegrinnik in de zaal. Een 
ander: ‘Leraren kennen de verhalen ook niet meer. 

Waar identiteitsbegeleiders vaak 
wel antwoorden hebben op vragen 

van scholen over identiteit, zijn ze in 
deze tijden van secularisering zelf 

ook zoekende. Dat bleek vorige 
week op de landelijke dag voor 
identiteitsbegeleiders van CNV 

Onderwijs en het Landelijk Overleg en 
Coördinatie Identiteitsbegeleiding.

Jezus die over het water liep, vinden ze maar raar en 
daardoor ongeschikt om in de klas te vertellen.’ Een 
derde: ‘Ik vind het jammer dat wortels altijd religieus 
ingekleurd worden. Het moet juist open zijn, anders 
schrikken we heel veel mensen af!’ En een vierde pleit 
voor ‘niet-religieuze levensbeschouwelijke vorming. 
We moet nog frisser en weidser gaan denken!’

VLUCHTELINGEN
De kloof tussen leerlingen en leraren houdt de identi-
teitsbegeleiders bezig. ‘Voor jongeren vormen games, 
televisie en internet een bron van verhalen. Misschien 
moeten leraren dáár wel beginnen.’ En een ander: ‘Wat 
moeten we met kinderen die in de klas zeggen: “Juf, 
die boot met vluchtelingen kan maar beter zinken, 
toch?” Leraren moeten dat wel kunnen inkaderen, 
zo’n gesprek moet wel ergens heen gaan.’ Hoogleraar 
godsdienstpedagogiek Roebben beaamt: ‘Ze kunnen 
bijvoorbeeld zeggen: “Stel dat we allemaal zo zouden 
denken, wie heeft er dan nog recht op bestaan? Wat 
als jij in dat bootje zat? Wat is gerechtigheid?” Identi-
teitsbegeleiders kunnen daar iets betekenen ja, want 
leraren kunnen dit niet maar laten passeren.’ 

   Zoekende 
identiteitsbegeleiders 

primair/voortgezet onderwijs     Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Wilbert van Woensel

‘Leraren kennen de verhalen niet meer.’

‘
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De een noemt het pure slavernij, de ander waardeert de 
eerlijkheid. Feit is dat de gemoederen eind vorige maand hoog 
opliepen toen basisschool Matthijsje in Oosterstreek op haar 
website adverteerde voor een nieuwe leerkracht ‘die bereid 
moest zijn, net als collega’s, circa 1/5 deel onbetaald te werken’.

Vermoeden dat veel beginnende leraren onder druk 
nadelig contract tekenen

CNV Onderwijs vreest dat scholen sollicitanten onder druk zetten akkoord te gaan met slechtere arbeidsvoorwaarden.
(De foto dient ter illustratie en heeft niets te maken met het verhaal.)

‘ Moreel klopt dit niet’  

primair/voortgezet onderwijs
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Dit is misbruik maken van plichtsbesef en liefde 
voor het vak.’ Half onderwijzend Nederland 
viel eind april over directie en schoolbestuur 
van basisschool Matthijsje heen, in het vlakbij 

Steenwijk gelegen Friese dorp Oosterstreek. Ergernis 
was er over de digitale vacature voor een nieuwe juf of 
meester, waarin stond dat de taken voor een vijfde deel 
onbetaald moesten worden uitgevoerd. Dat was nodig om 
extra personeel te kunnen betalen voor de kleine groepen 
van maximaal 15 leerlingen waar de school naar streeft. 
Met het budget dat nu van het ministerie van Onderwijs 
komt, zou deze ambitie niet zijn te bekostigen. ‘Je neemt 
leraren op deze manier niet serieus’, waarschuwde CNV 
Onderwijs tegenover RTL Nieuws. En: ‘Dit is uitbuiting. 
Ze maken misbruik van de kwetsbare positie van werkzoe-
kenden. Het is al moeilijk genoeg om werk te vinden.’

EIGEN KRING
Ruud Meijboom, voorzitter van het bestuur van Mat-
thijsje (54 leerlingen), voelt zich verkeerd begrepen. 
‘Achteraf hadden we de advertentie niet zo moeten 
plaatsen. Dat is van onze kant wat naïef geweest. Wij 
hebben onze mensen altijd binnen de eigen kring ge-
worven, deze keer lukte dat niet. Onze school is dertig 
jaar geleden gesticht en komt voort uit een christelijke 
geloofsgemeenschap. Dat bepaalt heel sterk onze visie 
op het leven, het mens- zijn, het materialisme, maar 
ook het onderwijs. Van begin af aan streefden we naar 
kleine groepen van maximaal 15 leerlingen, zodat 
we alle kinderen voldoende aandacht konden geven. 
Daardoor hebben we meer personeel in dienst dan 
we aan lumpsum krijgen. Om dat toch te financieren 
vragen we het personeel, maar ook de ouders ons daar 
voor een deel in te steunen. Ons team, dat het trouwens 
ooit heeft bedacht, heeft daar nooit een probleem van 
gemaakt, want dit past bij onze manier van leven en 
werken.’

ONDER DRUK
‘Het is lastig als iets de schijn van vrijwilligheid heeft. 
Maar moreel en principieel klopt dit niet, vind ik als 
vakbondsman.’ Dat zegt Nico Foppen, regiobestuurder 
CNV Onderwijs in Groningen en Friesland. ‘Zeker niet 
in een situatie waarin de arbeidsmarkt onder druk staat. 
Stel dat alle schoolbesturen dit zouden doen? Ik denk 
ook dat het lastig is om je te verzetten als je uit dezelfde 
geloofsgemeenschap komt. Voor die leraren is het al 
helemaal moeilijk met de werkgelegenheid. Dan lijkt 
het me moeilijk om nee te zeggen. Want nee zeggen 
betekent geen werk, dat je de functie waarschijnlijk niet 
krijgt of misschien je baan niet behoudt.
  
UITZENDBUREAU
Hoewel basisschool Matthijsje open kaart speelde, 
denkt CNV Onderwijs dat deze zaak slechts het topje 
van de ijsberg is. Vermoed wordt dat onder druk veel 

meer beginnende leraren akkoord gaan of zijn gegaan 
met een arbeidscontract dat in strijd is met de cao. Ze 
zouden dit bijvoorbeeld doen omdat in hun omgeving 
weinig werk is door krimp. 
Roos (26), een beginnende leerkracht, is zo iemand 
die vers van de pabo in een voor haar ongunstige 
werksituatie belandde. ‘Het speelde alweer een paar 
jaar geleden. Ik zou via een uitzendbureau aan de slag 
gaan op een basisschool. Tijdens mijn intake op het 
uitzendbureau werd gezegd dat ik de lesdagen betaald 
zou krijgen. Op school vertelde ze mij dat ze alleen de 
lesuren zouden uitbetalen. Hoewel een continueroos-
ter werd gehanteerd van 8.30 tot 14.30 uur, ging de 
leiding ervanuit dat ik de taken op mij zou nemen die 
ook na schooltijd opgepakt moesten worden: nakijken, 
vergaderingen, gesprekken met ouders. En dat bijna 
een half jaar lang, want ik zou tot juli twee hele dagen 
voor de groep staan.’ Toen Roos dit meldde aan het 
uitzendbureau susten ze haar dat ze hierover in gesprek 
waren met het schoolbestuur. ‘Achteraf een loos bericht. 
In de maanden die volgden ben ik hier meerdere keren 
op teruggekomen, maar er veranderde niets. Ik heb de 
baan toch aangenomen, omdat ik graag ervaring wilde 
opdoen in het onderwijs. Toch ben ik gestopt omdat ik 
kritiek kreeg dat ik “al” om 16 uur naar huis ging, terwijl 
ik iedere keer 1,5 uur overwerkte.’

ZWART-OP-WIT
Naomi (28), die een tijd in de bijstand zat en blij was 
met iedere baan die op haar pad kwam, is voor drie 
dagen ingeroosterd voor een tijdelijke aanstelling (0,48 
fte) op een school voor voortgezet onderwijs. Ze heeft  
13 lesuren, maar moet ook haar lessen voorbereiden, 
nakijken, surveilleren en op ouderavonden komen. 
Omdat het haar niet lukt al het werk in de beschikbare 
tijd te doen, werkt ze vier dagen.
Medewerkers van CNV Onderwijs die sollicitatie-
training geven, merken overigens met regelmaat 
op dat cursisten slecht geïnformeerd zijn over hun 
arbeidsvoorwaarden, en ook dat ze er vaak niet van 
op de hoogte zijn dat het normaal is om over arbeids-
voorwaarden te onderhandelen en die vervolgens ook 
zwart-op-wit te krijgen. 

De namen van Roos en Naomi zijn gefingeerd

Tekst: Auteur  Foto: Wilbert van Woensel primair/voortgezet onderwijs

Inventarisatie
CNV Onderwijs gaat klachten verzamelen over directies en 
besturen in primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo die 
solliciterende leraren/docenten onder druk hebben gezet om 
te tekenen voor een contract dat salarieel en arbeidsvoor-
waardelijk in strijd is met de cao. Ook vergelijkbare klachten 
over sollicitaties van onderwijsondersteuners zijn welkom. 
Klachten mailen naar: klachtensollicitaties@cnv.nl.

‘



Leergang Professioneel Meesterschap
Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Daar komt veel 
bij kijken. Het is meer dan lesgeven 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?
Deze leergang 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.
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.

Vernieuwend Leiderschap PO
Als schoolleider sta je aan de basis van goed onderwijs 
voor de leerlingen. In jouw rol zorg je voor slagkracht 
van de leraren, de innovatie en ontwikkeling van de 
school en daarmee de kwaliteit van het onderwijs voor 
leerlingen. Om deze belangrijke rol goed in te vullen, 
moet je sterk en vernieuwend zijn. Hoe werk je aan 
deze vernieuwing en hoe stimuleer je jouw team en 
de school om te innoveren? De leergang Vernieuwend 
Leiderschap PO is een uniek actie-onderzoekspro-
gramma. Het doel is om binnen één schooljaar (verder) 
te groeien als schoolleider tot vernieuwende leider. Ga 
voor meer informatie en aanmelden naar de website 
www.cnvo.nl/academie of neem contact op met CNV 
Connectief Academie 030 751 17 85 of stuur een e-mail 
naar aanvraagacademie@cnv.nl).

Voor het nieuwe schooljaar biedt CNV Connectief Academie twee leergangen aan; 
een voor starters en een voor schoolleiders (primair onderwijs)

Leergangen voor  starters 
en schoolleiders
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Zo leer je kinderen lezen en spellen   
O en A organiseert in het seizoen 2016/2017 korte op de praktijk 
gerichte cursussen ZLKLS. De cursussen worden alle gegeven in 

Utrecht. Informatie te vinden op:
www.orthopedagogiek.org

docent: drs. José Schraven
Zo leer je kinderen lezen en spellen, basiscursus

(22-09 en 17-11-2016) - € 350,00
Zo leer je kinderen lezen en spellen en fonemisch bewustzijn in 

de doorgaande lijn 2-3 (11-11-2016) - € 120,00
Zo leer je kinderen lezen en spellen, voortgezet

(12-01-2017) - € 190,00

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

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

Wij zoeken nog 
meer meesters!

Met ingang van 1 augustus 2016 zijn er verschillende vacatures 
(fulltime en parttime) binnen onze vereniging voor de Elimschool 
en de Gideonschool.

 

BEN JIJ...
•  Christen?
•  Bevoegd?
•  Bekwaam?  

Stuur dan jouw sollicitatiebrief voor 28 mei a.s. naar:  
A.J. Dorst (directeur-bestuurder), a.dorst@pcponwk.nl.
 
DE SCHOLEN
De Elimschool heeft 190 leerlingen op 1 locatie, bekijk de website 
www.elimschool.net voor meer informatie of neem contact op met 
H.M. Smit (directeur) 0180-312706. 
De Gideonschool heeft 380 leerlingen verdeeld over 2 locaties, 
bekijk de website www.gideonschool.net voor meer informatie of 
neem contact op met L.J. van den Heuvel (directeur) 0180-316275. 

De vereniging PCPONWK heeft drie scholen voor primair onderwijs. De scholen 

kenmerken zich door professionaliteit, kwaliteit, een open sfeer en een grote 

betrokkenheid van de ouders. De scholen werken vanuit de drie kernwaarden  

van de vereniging: liefde en aandacht, talentontwikkeling en passend onderwijs. 

 

             GROEPSLEERKRACHTEN (M/V) 
          DE ELIMSCHOOL - DE GIDEONSCHOOL 

Het bestuur van Sti chti ng Catent zoekt voor 
SBO De Vonder te Slagharen per 

1 augustus 2016 een 

Directeur m/v 24-32 uur

 die communicati ef vaardig en ondernemend 
is én ervaring heeft  in begeleiding van 

veranderprocessen. 
SBO De Vonder maakt onderdeel uit van Catent,  

een katholieke sti chti ng met 35 basisscholen, 
verspreid over de provincies Friesland, Drenthe, 

Overijssel en Gelderland. 

Meer informati e over Sti chti ng Catent  is te 
vinden op onze website  www.catent.nl. 

Wij verwachten binnenkort meer vacatures voor 
directeuren. Daarom komen wij graag in contact met 

ambiti euze kandidaten die met passie kunnen bouwen 
aan onderwijs van de 21ste eeuw.   



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

38

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

met andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent  

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 
www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren 

vanaf € 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in Schooljournaal

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

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN 
UITDAGENDE BAAN?

Wij zoeken professionele gezellige collega’s

Het bestuur van de Vlaams-Nederlandse P.C. basisschool    
Prinses Juliana te Brussel biedt per 1 september 2016 
voltijdse betrekkingen aan voor

3 ENTHOUSIASTE 
GROEPSLEERKRACHTEN 

Waarvan 1 voor de onderbouw en 2 voor de bovenbouw

Basisschool Prinses Juliana is een kleinschalige school 
gelegen in de nabijheid van de EU instellingen met een 
internationale schoolbevolking.
We volgen een Vlaams Nederlands curriculum.

Ben je in het bezit van een onderwijsbevoegdheid en 
beschik je over goede contactuele eigenschappen en 
flexibiliteit om in teamverband samen te werken, aarzel 
dan niet contact met ons op te nemen.

Wij zoeken een collega die:

•  bereid is om over de grenzen van de eigen groep te kijken
•  bekend is met Handelings Gericht Werken 
•  coöperatieve werkvormen kan toepassen
•  affiniteit heeft met ICT
•  een oecumenische instelling heeft

Wij bieden:

•  aangename werksfeer
•  hoge ouderbetrokkenheid
•   arbeidscontracten gesloten onder Belgisch arbeidsrecht 

en de Belgische sociale wetgeving
•  mogelijkheden tot scholing
•  ook een deeltijdse betrekking is in te passen

Uw schriftelijke sollicitatie en/of het inwinnen van 
bijkomende informatie (via post of e-mail) kunt u tot uiterlijk 
31 mei richten aan de directeur,  mevrouw M. Hermanides.

Adres: Basisschool Prinses Juliana, d’Oultremontstraat 19, 
1040 Brussel. www.julianaschool.be
Telefoon: 00-32-(0)2-733.8616 E-mail: directie@
julianaschool.be

WWW.REGISTEROPLEIDINGEN.NL

‘Post-HBO opleidingen verzorgd 
door hogescholen’



adres & telefoonnummers

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

3939393939393939

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GEPENSIONEERDEN 
Mevr. T. Arts
gepensioneerden-cnv-onderwijs@cnv.nl
06 25 53 59 78

GROEN ONDERWIJS 
Dhr. J.H.A.M. Damhuis
06 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnv.nl 

ONDERWIJSONDERSTEUNERS 
Dhr. J.M. van den Groenendal
06 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnv.nl 

JONG 
Mevr. A. Kouwenhoven
078 612 12 12
jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

ANDERS ACTIEVEN
Mevr. K. Frugte
06 33 83 96 92
andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl

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

 Stuurgroepen 

 Themagroep 

 Sectorgroepsbesturen 



Word lid, 
net als ik! 

Ontvang allebei een cadeaubon t.w.v. €25!
Ben jij tevreden over het lidmaatschap van CNV? 
Overtuig je collega’s en vrienden om ook lid te 
worden! Ga naar www.cnv-actie.nl, kies je gewenste 
cadeaubon en stuur hen een tip via e-mail of social 
media. Wordt iemand lid dankzij jouw tip, dan 
ontvangen jullie allebei een cadeaubon. Het is ook 
mogelijk om direct iemand als lid in te schrijven. 
Werf je liever offline? Gebruik de bon in dit nummer 
van Schooljournaal of vraag via de actiewebsite ons 
promotiepakket aan met ansichtkaarten, posters en 
inschrijfkaarten.

* Deze actie loopt t/m 15 juli 2016. Studenten zijn uitgesloten van deelname.

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

Schrijf je in op www.wordlidnetalsik.nl

o.v.v. mijn unieke actiecode (lidmaatschapsnummer):

 

Hier vind je ook meer informatie en alle voordelen op een rij. 

Hopelijk worden we snel CNV-collega’s!  

CNV zorgt ervoor dat wij met plezier 

ons werk kunnen uitvoeren en biedt 

bescherming op het gebied van werk en 

inkomen. Samen staan we sterker en 

daarom wil ik je vragen ook lid te worden.

Word lid, net als ik!

  
  En we ontvangen allebei een cadeaubon naar keuze t.w.v. €25,-

Word lid, net als ik!

En we ontvangen allebei een 

cadeaubon naar keuze t.w.v. €25,-

Ik ben lid, omdat: 

Conn-PD 2016-0405 MGM korting ansichtkaart.indd   1

18-04-16   14:20

Word lid, net als ik!
En we ontvangen allebei een 

cadeaubon naar keuze t.w.v. €25,-

Ik ben lid, omdat: 

Conn-ZW 2016-0405 MGM korting ansichtkaart.indd   1
18-04-16   14:17

Word lid, net als ik!En we ontvangen allebei een cadeaubon naar keuze t.w.v. €25,-

Ik ben lid, omdat: 

Conn-OV 2016-0405 MGM korting ansichtkaart.indd   1

18-04-16   14:20
Ik ben lid, omdat: 

Word lid, net als ik!
En we ontvangen allebei een 

cadeaubon naar keuze t.w.v. €25,-

Conn-Ond 2016-0405 MGM korting ansichtkaart.indd   1

18-04-16   14:15


