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nederlands onderwijs 
scoort goed ondanks  

demotivatie leerlingen

‘Dekker laat scholen 
met vluchtelingen in 

de kou staan’

Ex-voetballer John 
de Wolf op bres voor 
werkloze 50-plussers



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
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de klas
Foto: Chen Jie, Beijing News/The Guardian
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Een filmpje van Chinese kinderen die om de paar 
dagen 800 meter moeten afdalen langs een touw-
ladder om op school aan te komen is wereldwijd met 
ongeloof ontvangen. De scholieren komen uit het 
afgelegen Chinese dorp Atuler, waar geen geld is voor 
een school. Ze zijn tussen de 6 en 15 jaar oud en doen 
ongeveer negentig minuten over hun schoolgang. 
Een Chinese fotograaf legde het bloedstollende 
tafereel vast voor de Britse krant The Guar-

dian, die schrijft dat het dorp hoopt door de 
media-aandacht hulp te krijgen. Autori-

teiten in de regio hebben inmiddels 
toegezegd te gaan helpen.

Bloedstollend

05050505
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Leden CNV Onderwijs stemmen  
in met cao po  

Een openingsceremonie in een enorm Amerikaans 
football-stadion, een bezoek aan het Kennedy Space 
Centre en, waar het allemaal om ging: het World Festival 
van de First Lego League. Afgelopen maand vond deze 
internationale Lego-wedstrijd plaats in de Amerikaanse 
staat Missouri, met 98 deelnemende teams uit onder 
meer Jordanië, Israël, Brazilië en…het Nederlandse 

Leeuwarden. Vijf scholieren en twee coaches van scho-
lengemeenschap Comenius reisden af naar Amerika om 
daar hun lego-robot in de strijd te gooien. Wie kon de 
beste robot maken en programmeren? Het Nederlandse 
team Just Normal ging uiteindelijk zonder prijs naar huis, 
maar met een heleboel goede herinneringen, aldus coach 
Eelco Dekkers. AvdG

Driekwart van de leden van CNV Onderwijs heeft 
ingestemd met de cao primair onderwijs. 17 procent 
zei nee. De tegenstemmers lieten vooral opmerkin-
gen achter in de trant van ‘Dit is een verslechtering 
ten opzichte van wat we eerst hadden.’ Ze doelen 
hiermee op de gevolgen voor invallers van de nieuwe 
Wet Werk en Zekerheid. Hierin staat dat een invaller 
na drie contracten in 24 maanden in vaste dienst 
genomen moet worden. Door de nieuwe cao is dit 
zes contracten in 36 maanden geworden. Dit is dus 
een verbetering ten opzichte van de WWZ. Yvonne 

Uiterwijkwinkel, lid van de Stuurgroep Jong van CNV 
Onderwijs, zei daarover in het vorige Schooljournaal: 
‘De verdubbeling van het aantal invalcontracten 
geeft lucht.’ Voor vervanging bij ziekte en piekmo-
menten staat in de cao de mogelijkheid van min-
max en bindingscontracten. Met de bindingscontrac-
ten blijken de meeste invallers blij te zijn: een vast 
contract voor een uur, waarin de invaller geen les 
mag geven, maar bezig moet zijn met zijn professi-
onele ontwikkeling, zodat er een binding is met de 
school of het bestuur. CdG

Friese school naar Amerika voor 
finale legorobotwedstrijd

nieuws
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Oproep onderzoek tweede correctie  
eindexamens  
Twee weken geleden hebben de sectieleiders van 
een aantal examenvakken een uitnodiging ontvangen 
van Cito om deel te nemen aan een onderzoek naar 
de praktijk van de correctie van de eindexamens.  De 
lijsten moeten worden ingevuld door docenten die dit 
jaar de correctie hebben uitgevoerd. Het invullen duurt 
ongeveer een kwartier. CNV Onderwijs vindt het van 

groot belang dat een grote respons komt op dit onder-
zoek.  De uitkomsten worden namelijk betrokken bij de 
politieke besluitvorming over de correctie. Wij roepen 
docenten die dit onderzoek ontvangen op om mee te 
doen. Invullen kost ongeveer een kwartier. Voor meer 
informatie: kijk op onze speciale pagina over examens: 
www.cnvo.nl/campagnes/examencorrectie.

‘Wij doen het al járen zo!’ Directeur Wineke Spaan, 
van basisschool IJzevoorde in Doetinchem, reageert 
op de uitkomst van een grootschalig onderzoek naar 
het uitdoen van schoenen in de klas. Tien jaar lang 
keken Britse onderzoekers hoe duizenden scholieren 
in 25 verschillende landen functioneerden als zij 
hun schoeisel buiten het klaslokaal lieten staan. 
De kinderen blijken beter betrokken te zijn bij de 
lessen doordat zij zich relaxter voelen. Hierdoor 
halen ze  hogere cijfers en gedragen ze zich beter. 
Het advies van de onderzoekers zal op scholen in 
Scandinavië voor weinig verandering zorgen: hier 
leren veel scholieren al langer op sokken, om te 
voorkomen dat ze sneeuw en modder naar binnen 
lopen. Dit praktische voordeel was ook reden voor het 
sokkenoffensief op IJzevoorde. ‘Onze school staat in 
een buitengebied. De kinderen spelen in de struiken 

en bossen en nemen zo de modder niet mee naar 
binnen.’ Maar de directeur kan zich ook vinden in de 
andere voordelen: ‘De kinderen voelen zich prettig, 
want thuis dragen ze ook altijd pantoffels of sokken. 
En er ligt vloerbedekking in onze lokalen. Dit geeft 
rust, de akoestiek is goed door de demping. Het zorgt 
voor een ontspannenheid die productief werkt.’ Niet 
alle kinderen trekken hun schoenen uit, dat moet ook 
kunnen, aldus Spaan. ‘Eén van de kinderen draagt 
steunzolen, dus die houdt ze lekker aan. Daar krijgt 
hij ook nooit iets geks over te horen van de andere 
kinderen, want die weten waarom hij ze draagt.’ En 
de leraren, trekken die ook hun schoenen uit? ‘Nee’, 
stelt Spaan, ‘maar misschien moeten we het daar ook 
eens over hebben.’ AvdG

Klas in? Schoenen uit!

Meer informatie • Ellen Bruin • www.castanho.nl

 

CNV Connectief is de vakvereniging 
voor onderwijs, overheid, publieke 
diensten en zorg & welzijn met ruim 
120.000 leden en zoekt een:

SECTORVOORZITTER ONDERWIJS

Een boegbeeld met ruime kennis van het onderwijs die goed in 
staat is om leden te vertegenwoordigen en beschikt over 
communicatief en innovatief talent!
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Vertel op een feestje dat je in het onderwijs werkt en geheid dat je 
commentaar krijgt, positief en negatief. Meningen die veelal zijn 
gebaseerd op eigen bevindingen, en daarom is het zo fi jn als uit 
onafhankelijk onderzoek blijkt dat het Nederlandse onderwijs het 
goed doet. De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) onderzocht het onderwijs in 34 landen en wat 
blijkt: onze scholen scoren hoger dan gemiddeld, en dat terwijl 
de investering in ons onderwijs gemiddeld is: 3,8 procent van ons 
bruto binnenlands product. Dankzij uw inzet krijgen scholieren hier 
meer les dan hun leeftijdsgenoten in andere landen en presteren zij 
bovengemiddeld in wiskunde, natuurkunde en taalbeheersing. Met 
hun diploma zijn onze kinderen prima voorbereid op de arbeids-
markt en zijn ze minder vaak werkloos dan inwoners van andere 
landen met een vergelijkbaar opleidingsniveau. Er is weinig laag-
geletterdheid en laaggecijferdheid in Nederland, alleen kinderen in 
Japan en Zuid-Korea doen het op die gebieden beter. 
Wat ik ook belangrijk vind is dat sociaal zwakke leerlingen vaker 
binnen boord blijven, dan in de meeste andere westerse landen. 
In ons onderwijssysteem is veel aandacht voor leerlingen met 
achterstanden en dat is belangrijk. Maar het OESO-rapport geeft 
ook aan dat er meer stimulans moet komen voor kinderen die 
bovengemiddeld scoren: zij krijgen nu nog te weinig uitdaging in 
de Nederlandse klas. Ook geeft de OESO aan dat Nederlandse 
leraren en schoolleiders zich ontwikkelen. Het rapport is positief 
over vernieuwende initiatieven zoals het Lerarenregister, die deze 
ontwikkeling stimuleren. Maar de OESO vindt wel dat het lerend 
vermogen binnen teams extra aandacht verdient. Denk bijvoorbeeld 
aan professionele leergemeenschappen waar leraren gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor het leren en ontwikkelen van leerlingen. 
Eigen professionalisering en collectief leren staan daarbij centraal. 
Bevlogen en professionele leraren zetten hun talenten gezamenlijk 
in voor de brede ontwikkeling van leerlingen. 
We moeten blijven werken aan innovatie en het lerend vermogen 
van een team, maar we doen het goed, en dat compliment mogen 
jullie in je zak steken! 

Compliment

de voorzitter

Helen Adriani
Voorzitter CNV 
Onderwijs a.i.   
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Gesteggel over 
 stichting nieuwe 
 islamitische scholen 
‘Het kan niet zo zijn dat een school met sym-
pathieën voor een terroristische organisatie 
bekostiging gaat krijgen.’ Staatssecretaris San-
der Dekker reageerde deze week in Nieuwsuur 
fel op het idee van de Stichting Islamitisch 
Onderwijs (SIO) om een middelbare school te 
stichten in Amsterdam. Het verzoek lag er al een 
paar jaar en kreeg weerstand in 2014 toen een 
inmiddels oud-bestuurslid van SIO uitspraken op 
Facebook deed waarmee hij steun betuigde aan 
Islamitische Staat. De rest van het bestuur deed 
in eerste instantie geen afstand van de uitspra-
ken, dit gebeurde ruim twee jaar later. ‘Too little, 
too late, als je het mij vraagt’, vond Dekker. 
Daarop volgde een onderzoek van de Inspectie 
naar de onderwijskwaliteit van de school, dat 
afketste doordat de stichting niet mee wilde 
werken. Nu is bekend geworden dat de school 
defi nitief geen bekostiging krijgt van het minis-
terie. De gemeente Amsterdam uitte eerder 
al twijfels over het draagvlak van de school 
en weigerde in eerste instantie een gebouw 
beschikbaar te stellen. De Raad van State stelde 
dit in 2015 alsnog verplicht, maar zonder het 
geld van het ministerie kan de school niet van 
start gaan op de geplande datum in 2017.
Het nieuws van de afwijzing van de Amster-
damse vestiging komt kort nadat de staatssecre-
taris de komst van eenzelfde ‘SIO-school’ in Den 
Haag wél goed heeft gekeurd. Hierbij gaat het 
om een islamitisch-hindoestaanse middelbare 
school, die door deze combinatie zegt genoeg 
draagvlak te creëren om te kunnen bestaan. Zijn 
besluit om deze school wel toe te staan heeft 
volgens Dekker te maken met deze ‘gekke’ 
Nederlandse regels. ‘Deze goedkeuring is er 
nu alleen om het feit dat de school voldoende 
leerlingen kan gaan trekken. Wij hebben geen 
gronden om er nu vanaf te wijken, maar dit is 
nog geen gelopen race. We zijn er nu heel erg 
hard mee bezig om de wet aan te passen.’ AvdG



 

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

Schrijf u nu in! 

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

Antropia, Driebergen

Datum: 

Donderdag 15 september 2016

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/wetenschapentechnologie 

Over het effectief en structureel 
inzetten van W&T in het primair 
onderwijs

(Onder)wijs in wetenschap 
en technologie
Vakoverstijgend W&T-onderwijs levert in het primair onderwijs 
de belangrijkste bijdrage aan vaardigheden zoals kritisch 
denken en creativiteit. Hoe ontdekt en stimuleert u met W&T 
de talenten van uw leerlingen? En hoe creëert u met W&T 
een betekenisvolle leeromgeving voor andere vakgebieden?

Stimuleer de nieuwsgierige en onderzoekende houding van 
uw leerlingen! 

MEDISC_Schooljournaal_195x130_040616.indd   1 23-5-2016   15:04:47

VAKANTIE IS...

...EEN KIJKJE IN EEN ANDERE WERELD

VAKANTIE IS  WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers 

om kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking 
een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 

Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers 
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Nederlands onderwijs
‘Het is eigenlijk heel knap dat het Nederlandse onderwijs het 
nog zo geweldig doet, met al die ongemotiveerde leerlingen 
in wanordelijke klassen!’ lacht orde-goeroe, wiskundedocent 
en lid van de Onderwijsraad René Kneyber. Hij reageert 
hiermee op de review van het Nederlandse onderwijs door 
de OESO van vorige week. Conclusie: we doen het heel goed 
– de bewindslieden delen dikke complimenten uit aan het 
onderwijspersoneel - , maar het kan en moet beter. 

OESO-rapport: Motivatie en orde ver te zoeken

Dikke krul met een minnetje voor 

alle sectoren

10
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Eigenlijk is het totaal geen nieuws, want al jaren 
blijkt uit allerlei rapporten dat het niet best is 
met de motivatie van Nederlandse leerlingen en 
dat leraren moeite hebben te diff erentiëren in de 

klas. De Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (34 landen) baseert zich onder meer op het 
Onderwijsverslag 2012-2013 van de Onderwijsinspectie, 
waarin stond dat Nederlandse leerlingen minder gemoti-
veerd zijn en minder leerplezier hebben dan hun leeftijd-
genoten in het buitenland. Minister en staatssecretaris, 
dezelfde als nu, lieten toen al weten dat schoolbesturen 
werk moeten maken van de motivatie van leerlingen. 
Ook het CBS concludeerde in 2015 in een vergelijking 
met scholieren van 33 landen dat Nederlandse scholieren 
weinig gemotiveerd zijn om naar school te gaan. Oorzaken 
volgens de OESO: leraren sluiten niet goed aan bij de 
behoeften van de leerlingen, dagen hen niet genoeg uit 
en bestraff en slecht presteren zonder goed presteren te 
belonen. ‘Zorgelijk’, schrijven de bewindslieden aan de 
Tweede Kamer, ‘omdat er een sterke relatie bestaat tussen 
motivatie en onderwijsprestaties.’

ORDE HOUDEN
René Kneyber, vmbo-docent en orde-trainer, zegt enigs-
zins cynisch: ‘Het is eigenlijk heel knap dat het Nederland-
se onderwijs het nog zo geweldig doet, met al die ongemo-
tiveerde leerlingen in wanordelijke klassen!’ Hij nuanceert: 
‘Ik waag te betwijfelen of de conclusie over motivatie wel 
helemaal waterdicht is, als ik zie op welke onderzoeks-
vragen ze zich baseren.’ Met een zucht: ‘Of leerlingen zich 
verheugen op de volgende wiskundeles, of ze graag lezen 
in hun vrije tijd en of ze graag in complexe problemen 
duiken. …. Tja. Aan de andere kant: als je in klassen gaat 
kijken, en dat doet de Inspectie wel, zie je de demotivatie 
en onrust zeker. Ik merk al jaren dat daar niet echt een 
strategie voor is. Het idee is dat je orde kunt houden of niet, 
dat je het in je hebt of niet, terwijl het wel degelijk te leren 
is. Er zijn inmiddels wel lerarenopleidingen die er op een 
goede manier aandacht aan besteden, maar ook die het 
nog helemaal niet doen. Ik vind dat ontzettend raar. Het is 
zo’n basale kwaliteit die je moet hebben als leraar: zorgen 
dat de klas rustig is en er een goed werk- en leerklimaat is.’

EXCUUSCULTUUR
In de Volkskrant zei minister Bussemaker: ‘We zouden 
het ons wel wat makkelijk maken als we het rumoer in de 
klas toeschreven aan onze volksaard. Die gaat misschien 
niet helemaal vrijuit, maar het voornaamste probleem is 
dat ons systeem te weinig rekening houdt met verschillen 
tussen leerlingen.’ Kneyber reageert: ‘Ja, die volksaard, 
die mondigheid van leerlingen, ik vind dat zo typerend 
voor onze excuuscultuur! Altijd is er wel iets: “Ach, het 
is maandag het eerste uur, je kunt niet verwachten dat 
leerlingen nu al met school bezig zijn” of “Ze hebben net 
gym gehad, dan zijn ze nog een beetje rumoerig”. Altijd 

wordt de oorzaak ergens buiten gezocht, terwijl leraren 
gewoon de verantwoordelijkheid moeten nemen voor 
een goed leerklimaat. En als de situatie wat tegen zit of de 
omstandigheden niet ideaal zijn, dan moet je gewoon wat 
harder werken.’

OBJECTIEVE TOETS
Een ander risico dat de OESO ziet, werd ook al een paar 
weken geleden door de Inspectie in de Staat van het 
Onderwijs beschreven: de toenemende kansenonge-
lijkheid. Jan en Roderick, met hetzelfde IQ en dezelfde 
toetsscore, maar de een met laagopgeleide en de ander 
met hoogopgeleide ouders kunnen toch mijlen ver uiteen 
gaan lopen in hun schoolloopbaan. Montserrat Gomendio, 
adjunct-directeur van de OESO, zei tijdens de presentatie 
van de review op het Zaanlands Lyceum in Zaandam 
vorige week: ‘De sociaal-economische achtergrond van 
een leerling heeft niet veel invloed op de prestaties, in 
vergelijking met andere landen.’ Met name die bijzin was 
belangrijk, want het heeft dus wel invloed en het lijkt er op 
dat de kansen ongelijker worden sinds de Citotoets niet 
meer leidend is voor het schooladvies maar de leraar. Een 
objectieve toets is dus van groot belang, zei Gomendio. 
‘En het systeem van doorstroming moet fl exibeler worden, 
want jullie voorselectie is wel riskant, zeker nu het aantal 
brede brugklassen en scholengemeenschappen afneemt.’ 

VOOROORDELEN
‘Ik neem dit zeer ter harte’, zei minister Bussemaker 
over ‘de waardevolle bijsluiter bij het over het algemeen 
positieve oordeel over het Nederlandse onderwijs. On-
derwijs mag geen sorteermachine worden, maar moet 
een broedplaats zijn voor talent.’ Later die middag, bij 
een bijeenkomst van de Stichting van het Onderwijs over 
doorlopende leerlijnen, haakte ze hier ook weer op in: 
‘Kinderen met dezelfde eindtoetsscore, maar een gunstiger 
achtergrond, hebben vijf maal zoveel kans om in het hoger 
onderwijs terecht te komen. Vooral leerlingen die minder 
bagage vanuit huis meekrijgen – in de vorm van inkomen, 
opleiding ouders, sociaal en cultureel kapitaal – hebben 
baat bij die soepele overgangen, omdat ze hun talenten 
vaak later ontdekken of meer tijd nodig hebben zich in 
het onderwijs te ontwikkelen. Geen docent zal expres een 
kind lager inschatten om dat de ouders lager zijn opgeleid. 
Maar het gebeurt wel. Vaak onbewust en onbedoeld. 
Lerarenopleidingen kunnen meer aandacht besteden aan 
deze vooroordelen en aan diff erentiëren in deze context. Ik 
vind het een taak van scholen om dit ook in lerarenteams 
bespreekbaar te maken.’

TOPTALENTEN
In hun reactie wijzen de bewindslieden op allerlei be-
sluiten en acties die al worden genomen om iets aan de 
risico’s en problemen te doen. Zo wordt het mogelijk dat 
leerlingen hun beste vakken op een hoger niveau volgen. 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Wilbert van Woensel en Evert Elzingaalle sectoren
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Docenten hebben de afgelopen jaren meer oog voor excel-
lente leerlingen en het aantal toptalenten in het voortgezet 
onderwijs dat zich verveelt, is tussen 2014 en 2015 gedaald 
van 56 naar 24 procent. Staatssecretaris Sander Dekker, die 
al jaren hamert op aandacht voor de excellente leerlingen, 
zei: ‘Ik lig ’s nachts wel eens wakker van het feit dat we 
talenten van leerlingen niet benutten. Daar zijn we dus mee 
aan de slag! Er moeten weer meer mogelijkheden komen 
om te stapelen en nieuwe cijfers, die nog komen, laten zien 
dat het de afgelopen twee jaar ook weer toeneemt. En we 
gaan aan de slag met het verhogen van de kwaliteit van het 
voorschoolse traject.’ 

ACTIE NEMEN
De OESO maakt zich zorgen over de aanstaande pensioen-
golf in het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het beroep. 
Uit een staatje in het rapport blijkt dat Nederlandse leraren 
veel meer solitair werken dan in andere landen. Ze werken 
minder samen, kijken minder bij elkaar in het klaslokaal, de-
len minder kennis. De OESO beveelt aan daar verandering 
in te brengen en promoot daarbij de Stichting LeerKracht, 
waar CNV Onderwijs een grote rol in speelt. Gomendio van 
de OESO: ‘Het viel ons echt op, die eenzame docent voor de 
klas. Zo’n leraar krijgt minder feedback, weet veel minder 
waar hij staat als professional, voelt zich minder gewaar-
deerd.’ Ook op salarisgebied mag er wel wat gebeuren, vindt 
de organisatie. Leraren verdienen minder dan andere hoog 
opgeleiden en ongeveer het gemiddelde van de OESO-lan-
den. Er moet perspectief komen op een meer gevarieerde 
loopbaan en hogere salarissen. Ook moet er systematisch 
begeleiding voor startende leraren zijn. Wiskundedocent 
Kneyber is het daar hartgrondig mee eens: ‘Er is geen regie 
op het lerarenbeleid. Scholen hebben veel vrijheid, en dat 
is goed, maar juist op dit onderwerp, kwaliteit van leraren, 
goede inwerkprogramma’s, moet wél regie zijn vanuit de 
bewindslieden. Laat ze daar eens actie op nemen!’ 

HOOFDPUNTEN REVIEW NEDERLANDS 
ONDERWIJS
•  Het Nederlandse onderwijs is een van de beste van de 

OESO-landen; het sluit goed aan bij de arbeidsmarkt, 
scholen zijn autonoom en worden ook goed gecontro-
leerd, ze leren de leerlingen de juiste vaardigheden en 
veel Nederlanders zijn hoogopgeleid (44 procent van de 
25- tot 34-jarigen), en zwakke leerlingen blijven vaker 
binnenboord dan elders.

•  Minder leerlingen excelleren dan verwacht zou mogen 
worden van zo’n goed onderwijssysteem

•  Peuterspeelzalen en voorscholen zijn te weinig op 
onderwijs gericht; de kwaliteit van het curriculum en het 
personeel moet omhoog

•  Het systeem van vroege selectie gecombineerd met 
steeds minder brede brugklassen en scholengemeen-
schappen is een risico; doorstromen tussen schoolsoor-
ten moet makkelijker worden

•  Leraren moeten meer diff erentiatievaardigheden ont-
wikkelen om in te kunnen spelen op verschillen tussen 
leerlingen

•  Schooladvies en –toelating moet gebaseerd zijn op een 
objectieve toets

•  Startende leraren moeten structureel (beter) begeleid 
worden

•  Leraren moeten meer samenwerken binnen en tussen 
scholen

•  Investeringen in carrièreperspectief en salarissen zijn 
nodig om het beroep aantrekkelijk te houden

•  De verschillen in kwaliteit van schoolleiders zijn groot; 
er moet een leiderschapsstrategie komen met aandacht 
voor continue verbetering en professionalisering

•  Het werk van schoolbesturen zou transparanter moeten 
worden.

Staatssecretaris 
Dekker: ‘Ik lig ’s 
nachts wel eens 
wakker van het 
feit dat we talen-
ten van leerlingen 
niet benutten.’
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Jan Bijstra

IQ
Een speciale school wordt door de Onderwijsinspectie onder andere 
beoordeeld op waar leerlingen naar toe gaan wanneer zij de periode op 
die school hebben afgesloten. Een belangrijk beoordelingscriterium is 
dan of leerlingen naar scholen gaan die onderwijs bieden dat tegemoet 
komt aan hun IQ. Dus leerlingen met een relatief hoog gemiddeld IQ 
zouden naar bijvoorbeeld vmbo-tl, havo/vwo of mbo 3-4 moeten gaan. 
Gebeurt dat niet, dan krijgt de speciale school zwaarwegende risico-
punten. Maar stel nu eens dat het IQ helemaal niet bepalend is voor 
waar een leerling naar toe gaat. Is het dan wel terecht dat speciale 
scholen een negatieve beoordeling krijgen als zij hun leerlingen niet 
‘op niveau’ afl everen? 
Antwoord op de vraag of IQ bepalend is voor het vervolgtraject is 
gemakkelijk te krijgen door de bestemmingen van schoolverlaters van 
verschillende speciale scholen met elkaar te vergelijken. Wat je dan 
zou verwachten is dat het gemiddelde IQ op school A hoger ligt dan 
op school B wanneer vanuit school A meer leerlingen naar hogere 
niveaus gaan dan vanuit school B. Ik heb dit voor vijf SO- en 
acht VSO-scholen van de organisatie waar ik werkzaam ben, 
eens op een rijtje gezet en wat blijkt? IQ speelt vrijwel geen 
rol. Scholen verschillen wel in de zin dat de ene school haar 

leerlingen naar een gemiddeld hoger onderwijsniveau 
laat gaan dan de andere school. Wanneer ik echter 
de gemiddelde IQ-scores van de schoolverlaters van 
iedere school met elkaar vergelijk, verschillen die 
niet of nauwelijks.
De vraag is dan natuurlijk welke oorzaken de ver-
schillen tussen de scholen wel kunnen verklaren. 
Ik noem er drie. Als er grote ontwikkelingen of 
veranderingen plaatsvinden binnen de school, 
kan dat van invloed zijn op de uitstroom. Ook 
speelt het aannamebeleid en de mogelijkheden 
van het omringend onderwijsveld een rol: de ene 
vervolgschool kan meer dan de andere. Tot slot 
is de zwaarte van de gedragsproblematiek een 
belangrijke oorzaak: de leerlingpopulaties van de 
scholen verschillen daarin. Zo kun je je afvragen of 
leerlingen met een hoog IQ maar een fl inke beperking 
in gedrag en/of sociaal-emotioneel functioneren, wel altijd 
het meest gebaat zijn bij een hoge vervolgopleiding. Levert dat deze 
leerlingen de praktische vaardigheden op om zich later staande te 
houden in de maatschappij?
Genoemde oorzaken beïnvloeden elkaar en dat maakt het al met al 
knap lastig om goed vast te kunnen stellen of een speciale school het 
met de schoolverlaters goed doet of niet. Of IQ de centrale plaats 
moet houden die het nu heeft, is wat mij betreft echter zeer de vraag. 

Zijn leerlingen met een hoog IQ maar 
een flinke beperking in gedrag en/
of sociaal-emotioneel functione-
ren, wel altijd gebaat bij een hoge 
vervolgopleiding?
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primair onderwijs

De huidige bekostiging van onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen is ‘toereikend’. Zo 
schreef de staatssecretaris twee weken 
geleden in een brief aan de Tweede Kamer. 

‘In de afgelopen jaren hebben scholen steeds de asiel-
zoekerskinderen kunnen opvangen, gebruik makend 
van de bestaande regelingen. Ook nu krijgen scholen 
geld om de asielzoekerskinderen op te vangen. Door de 
toename van de aantallen krijgen de scholen immers 
ook meer geld.’
Vanuit het onderwijs komt veel kritiek. ‘Als we werk 
willen maken van gelijke kansen voor alle kinderen op 
Nederlandse scholen, dan is dit zeker niet de manier’, 
zegt Helen Adriani, voorzitter a.i.  van CNV Onderwijs.
‘Daarmee laat staatssecretaris Dekker ook de scholen 
in de kou staan. Ik weet hoe hard leraren werken om er 
voor te zorgen dat vluchtelingenkinderen mee kunnen 
doen in hun klas. Belangrijk, maar ook zwaar werk, 

Er komt geen tweede jaar extra bekostiging voor vluchtelingenkinderen in het 
basisonderwijs. Dat heeft staatssecretaris Dekker (Onderwijs) laten weten aan 
de Tweede Kamer. De verontwaardiging is groot: ‘In een jaar tijd heb je een kind 
onvoldoende bijgespijkerd om hem of haar mee te laten draaien in een reguliere 
klas met 25 leerlingen.’

Geen extra geld voor 
onderwijs vluchtelingen

omdat deze kinderen vaak getraumatiseerd zijn door 
oorlog. Scholen hebben hier financiële steun voor 
nodig. Alle kinderen verdienen een eerlijke kans in onze 
samenleving’. 

KANSONGELIJKHEID
Ook de PO-Raad meent dat het kabinet op deze ma-
nier vluchtelingenkinderen op achterstand zet en de 
kansongelijkheid onder leerlingen vergroot. In april 
bleek al uit een peiling van de werkgeversorganisatie 
voor het primair onderwijs dat scholen geld tekort ko-
men voor onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Twee 
derde van de scholen legt geld bij om de nieuwkomers 
te voorzien van onderwijs. Gemiddeld gaat het om  
€ 850,- per leerling.
In december stemde de Tweede Kamer nog in met een 
motie van GroenLinks-politicus Rik Grashoff. Daarin 
werd bepleit dat de twee jaar extra bekostiging voor 

December vorig jaar. Kinderen in de noodop-
vang in het voormalige ministerie van Sociale 
Zaken in Den Haag krijgen onderwijs. 
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Tekst: Edwin van Baarle  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs

vluchtelingenkinderen niet alleen zou gelden voor het 
voortgezet onderwijs, maar ook voor het basisonder-
wijs. Grashoff  liet destijds weten op de website van 
de partij: ‘Of een vluchtelingkind nu op de basis- of 
middelbare school zit, het heeft veel extra begeleiding 
nodig. Dat is niet ineens na één jaar voorbij. Daar hoort 
ook een evenredige vergoeding bij. Ik ben blij dat nu 
met deze aangenomen motie de ongelijke situatie is 
gelijk getrokken, en alle vluchtelingenkinderen, in het 
basis- en voortgezet onderwijs, gedurende twee jaar 
extra ondersteund kunnen worden.’

MEER TIJD NODIG
Maar dat gaat dus niet door. Kees Bouma, directeur 
van christelijke basisschool De Borg in het Groningse 
Haren en dependance De Borg Onnen in Onnen, is er 
niet blij mee. De locatie in Onnen wordt uitsluitend 
bezocht door vluchtelingenkinderen en fl uctueert 
door het komen en gaan van asielzoekers voortdurend 
in grootte. Meestal ligt het leerlingenaantal tussen de 

vijftig en tachtig kinderen, verdeeld over vier groepen. 
Bouma vindt het jammer dat Dekker dit besluit heeft 
genomen. ‘In een jaar tijd heb je een kind onvoldoende 
bijgespijkerd om hem of haar mee te laten draaien in 
een reguliere klas met 25 leerlingen. Ik vind het een 
onverstandige en te betreuren beslissing van de staats-
secretaris. Wij streven ernaar om kinderen na 40-60 
weken naar een reguliere school te laten gaan, maar 
dat kan lang niet in alle gevallen. Als een kind uit Syrië 
drie of vier jaar niet naar school is geweest, dan heb je 
meer tijd nodig dan een jaar. Ook als je een leerling wel 
al sneller naar het regulier onderwijs kan laten gaan, 
dan heeft zo’n kind zoveel begeleiding nodig dat daar 
extra budget voor vereist is. Daarmee kun je kinderen in 
kleine groepjes helpen of een onderwijsassistent in de 
klas aanstellen.’ 

CNV Onderwijs organiseert op maandag 6 juni een bij-
eenkomst over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Kijk 
voor meer informatie in de agenda op pagina 32.

Advertentie



16

Seksuele voorlichting op Nederlandse scholen 
is volgens de Vlaamse seksuoloog Goedele 

Liekens vooral het anatomische werk en uitleg 
geven over zaadjes, eitjes en het voorkomen van 

soa’s en ongewenste zwangerschappen. ‘Dat is 
hier prima geregeld.’ Maar ze mist de aandacht 

voor gevoelens en relaties, de rol van de (social) 
media, het aangeven van grenzen en het 

bijbrengen van vaardigheid bij jongeren om over 
het onderwerp te praten. ‘Had ik maar geweten 
dat jongens ook onzeker zijn, dan was ik niet in 

dat bravouregedoe getrapt.’

veel gangbare biologieboeken niet in de gewenste aanpak 
voorzien.

SLECHTE COMMUNICATIE
De christelijke partijen hadden bij voorbaat aangekondigd 
niet naar de ‘seksles’ te komen. SGP en ChristenUnie 
deden dat uit vrees voor platvloersheid en banaliteiten en 
omdat zij vinden dat seksuele voorlichting thuishoort in 
de ouder-kindrelatie. Het CDA liet verstek gaan, omdat het 
de aandacht te buitensporig vond. Het is volgens de partij 
niet aan Goedele Liekens om te bepalen hoe de lessen 
over seksuele voorlichting eruit moeten zien, maar aan de 
scholen zelf. De voormalige miss België gaf desondanks 
een voorzet door te stellen dat een goede seksuele opvoe-
ding bijdraagt aan het bruto nationaal geluk. Want het zou 
misschien kunnen voorkomen dat vooral jongeren tussen 
14 en 18 jaar, de grootste risicogroep, slachtoff er worden 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals het onder 
dwang verrichten van seksuele handelingen of het onge-
vraagd ontvangen van pornografi sche afbeeldingen of sek-
sueel getinte berichten via sms en e-mail. Goede seksuele 
voorlichting die ook gaat over zaken als respect, wensen 
en grenzen stellen, weerbaarheid en diversiteit blijkt geen 
overbodige luxe. Liefst vier op de tien meisjes en vrouwen 
hebben in hun leven te maken gehad met grensoverschrij-
dend seksueel gedrag. Liekens: ‘De “daders” hebben het 
vaak niet eens door. Dat komt ook door slechte communi-
catie. Door niet duidelijk aan te geven: dat wil ik niet.’

Geen moeizaam gehannes met condooms om 
bezemstelen, komkommers of bananen in de 
Groen van Prinstererzaal op het Binnenhof.  Op 
uitnodiging van PvdA en SP gingen vertegen-

woordigers van Rutgers, kenniscentrum voor seksualiteit, 
en de Vlaamse seksuoloog en psycholoog Goedele Lie-
kens, keurig met een aantal parlementariërs en scholieren 
in gesprek over hoe seksuele voorlichting op scholen beter 
zou kunnen. Zo zou weerbaarheid een vast onderdeel van 
de kerndoelen over seksualiteit moeten worden. Rutgers 
hoopt door uitbreiding en aanpassing daarvan scholen te 
dwingen meer aandacht te besteden aan seksuele voor-
lichting, waar nu te weinig van terecht zou komen, omdat 

primair/voortgezet onderwijs

Goedele Liekens: 
‘Seksuele 

opvoeding is 
meer dan praten 

over zaadjes en 
eitjes’
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BOT
Liekens probeert via een quiz de parate kennis van de aan-
wezigen te testen. Op de stelling Als een meisje ongesteld 
is kan zij niet zwanger worden, gaan twee mannelijke Ka-
merleden de mist in door hun groene kaartje, wat ja bete-
kent, omhoog te houden. Daarna volgen nog stellingen als 
Meiden hebben net zo veel en vaak zin in seks als jongens 
en Dokters kunnen altijd aan een vagina zien of een meisje 
nog maagd is. Reuring ontstaat over de stelling of de meer-
derheid van de Nederlandse jongeren homoseksualiteit 
afkeurt. De politiek denkt in gezamenlijkheid nee, maar 
leerling Tosca kent haar leeftijdgenoten beter. Ze ervaart 
veel negativiteit als ze met haar homoseksuele vriend en 
klasgenoot over straat loopt. Buurvrouw Julie vertelt dat bij 
haar op school heel bot gereageerd kan worden als leerlin-
gen uit de kast komen.  

TE VEEL THEORIE
Hoewel een meerderheid van de Kamer, waaronder 
coalitiepartijen VVD en PvdA, vindt dat scholen meer 
dan alleen aandacht moeten besteden aan het technische 
aspect tijdens seksuele voorlichting, zijn wat hen betreft 
toch de scholen aan zet. Desondanks laat zelfs de ‘gewone’ 
seksuele voorlichting af en toe te wensen over. Julie: ‘Een 
uurtje op de basisschool, maar daar kan ik me zo weinig 
van herinneren. In het voortgezet onderwijs blijft het be-
perkt tot theorie tijdens de biologieles. De rest mogen we 
zelf uitzoeken.’ Yorin: ‘Een uur in de week bij biologie. Veel 

theorie, maar het sloeg niet echt aan.’ En dat terwijl er echt 
wel behoefte is aan meer en andere voorlichting. Daarover 
praten met hun ouders is ook niet voor iedere jongere een 
optie. Tosca, lachend: ‘Mijn moeder wil te graag alles weten.’ 

HANDELINGSVERLEGEN
Tweede Kamerlid Harm Beertema (PVV) is geïnteresseerd 
in hoe een onderwerp als acceptatie van homoseksualiteit 
onder jongeren op school wordt behandeld. Het blijkt dat 
nogal wat docenten handelingsverlegen zijn. Beertema: 
‘Niet iedere docent is een “Dokter Corrie”.’ Moet er uit het 
team dan een seksdocent worden aangesteld? Program-
macoördinator Ineke van der Vlugt van Rutgers oppert 
om praten over seksualiteit onderdeel te laten zijn van de 
lerarenopleiding. Of dat op een school een van de docenten 
expertise krijgt door zich na te scholen. Jelle vindt het een 
prima idee. ‘Maar dan wel iemand met wie we het goed 
kunnen vinden.’ 

Tijdens de seksles met Goedele Liekens attendeerde Rutgers 
de scholieren op de interactieve game Can You Fix It? van 
Rutgers/Sense/Soa Aids. Het gratis spel is bedoeld om grens-
overschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar te 
verminderen. Met korte filmpjes, waarvan de afloop door hen 
beïnvloed kan worden, leren jongeren tijdig in te grijpen als 
een situatie (seksueel) uit de hand dreigt te lopen. De game 
kan zelfstandig, maar ook klassikaal gespeeld worden via 
canyoufixit.sense.nl. 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Hans Kouwenhovenprimair/voortgezet onderwijs

Goedele Liekens: 
‘Goede seksuele 
opvoeding draagt 
bij aan het bruto 
nationaal geluk.’ 
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Volgens Adriani verandert het Lerarenregister 
in wezen weinig voor leraren: ‘Werken in het 
onderwijs is altijd al dynamisch geweest en 
vraagt voortdurend om vernieuwing. Met het 

Lerarenregister veranker je deze ontwikkelingen.’ Op dit 
moment hebben zich al 50.000 leraren ingeschreven in 
het Lerarenregister, vanaf augustus 2017 wordt inschrij-
ving verplicht. Het register wordt in fasen ingevoerd. 
Vanaf 2026 kan het gevolgen hebben voor een leraar als 
hij/zij onvoldoende heeft gedaan aan scholing. Wat die 
consequenties zijn moet nog bepaald worden door de 
sociale partners.

PEER REVIEW
Nadat je je hebt ingeschreven in het register houd je 
gedurende vier jaar bij wat je aan professionele ont-
wikkeling doet; dat kunnen vakinhoudelijke cursussen 
zijn, maar ook vormen van informele scholing zoals 
intervisie of peer review. Adriani: ‘Om in aanmerking 
te komen voor herregistratie moet je in vier jaar tijd 160 
uur besteden aan ontwikkeling, dat is dus veertig uur 
per jaar, daar komen de meeste leraren nu al makkelijk 
aan.’ Leraren bepalen zelf welke activiteiten meetellen 
voor het register, hiervoor zijn registercommissies 
ingesteld. Zij beoordelen het nascholingsaanbod op 

‘De leraar is nu aan zet, want 
het Lerarenregister is van, voor 

en door leraren’, zegt Helen 
Adriani, voorzitter a.i. van CNV 

Onderwijs. ‘Leraren bepalen 
hierin zelf welke kwaliteitseisen 

zij aan hun beroepsgroep 
stellen. Daarom kunnen wij 

ons vinden in het wetsvoorstel 
zoals dat nu bij de Tweede 

Kamer ligt.’ 

punten zoals niveau, vakinhoud, vakdidactiek en peda-
gogiek. Adriani: ‘Maar ook peer reviews tellen mee of 
trainingen die je als team volgt, zolang deze bijdragen 
aan de pedagogische ontwikkeling van alle teamleden.’ 
Alleen de leraar zelf kan inzien welke trainingen hij 
heeft gevolgd, ouders en schoolleiders kunnen zien of 
de leraar geregistreerd staat en dus aan de eisen van de 
beroepsgroep voldoet. 

OPSTARTFASE
Toch is er bij sommigen de vrees voor het zoveelste 
online systeem waarin je vorderingen bij moet houden. 
Adriani begrijpt die angst: ‘Leraren zijn vaak veel tijd 
kwijt aan het bijhouden van leerlingvolgsystemen en 
andere administratieve taken, terwijl je als leraar maar 
een ding wilt: voor de klas staan en les geven. Maar het 
bijhouden van het register is relatief makkelijk. Je hoeft 
alleen een code in te voeren die je van de organisator 
van een cursus krijgt.’ Helaas heeft het systeem nog wel 
te maken met opstartproblemen. Zo hoorde Adriani van 
verschillende leden dat hun inschrijving in het register 
veel tijd kostte. Adriani: ‘Heel vervelend natuurlijk. Ik 
weet dat de Onderwijscoöperatie er alles aan doet om 
dit te verhelpen. Maar je kunt het ons ook altijd melden, 
zodat wij het bij hen kunnen aankaarten.’ 

‘ Leraar is aan zet  
bij Lerarenregister’

primair/voortgezet onderwijs/mbo     Tekst: Marjolein Hammink  Foto: Wilbert van Woensel

Leraren bepalen zelf welke activiteiten meetellen voor het register.
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Docenten die vergeten een belangrijke bijlage 
uit te delen, geluidsoverlast en onderwerpen 
die de examenkandidaten ‘nóóóit’ eerder 
hebben gezien. Het zijn de drie meest voor-

komende klachten die jaarlijks binnenkomen bij het 
LAKS. De organisatie stelt sinds 1988 jaarlijks een lijn 
open waar scholieren hun verhaal kwijt kunnen over 
de examentoetsing. ‘Anders dan vaak gedacht wordt, 
gaat door veel te klagen niet automatisch de normering 
omhoog’, legt LAKS-bestuurslid Loran Hempenius uit. 
‘Maar als een fout wordt gemeld in een vraagstelling 
van het examen, hebben wij wel invloed op de correc-
tievoorschriften.’ 
Het LAKS streefde de afgelopen jaren naar een ver-
mindering van praktische klachten door leerkrachten 
en scholen advies te geven over de organisatie van de 
examens. ‘Zo vergeten sommige scholen om contact op 
te nemen met de gemeente over eventuele werkzaam-
heden rond de examens. Daardoor staan groendiensten 
nog wel eens het gras te maaien onder het raam van een 
examenklas. Dat is onnodige afleiding, het kan van te 
voren goed worden afgestemd op elkaar.’ Wat betreft de 
verontwaardigde student die aangeeft de getoetste stof 
nooit te hebben gehad in de les, wijst Hempenius nog 
eens op de syllabus. ‘Daarin staat precies wat leerlingen 
moeten weten voor de toets, maar ze vergeten het nog 
wel eens te gebruiken.’ Ondanks de grote hoeveelheid 
klachten dit jaar werpt het offensief zijn vruchten af. 
‘Het waren nu vooral klachten over de inhoud van het 
examen en een stuk minder over praktische zaken.’ 

Minder dan 120.000 klachten in totaal, 
daar ging het Landelijke Actie Komitee 

Scholieren (LAKS) voor dit jaar. Toch 
stond de teller daar halverwege het 

examen al ruim boven en werd er 
uiteindelijk een recordaantal keer 

aan de bel getrokken: meer dan 
200.000 keer. Waar mopperden de 
examenleerlingen het meest over? 

Wat zijn de gekste klachten? En hoe 
kun je als docent zorgen voor meer 

toetstevredenheid? 

Eerste hulp bij 
examenklachten

voortgezet onderwijs/mbo     Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: ANP

De klaaglijn van het LAKS kreeg dit jaar een recordaantal meldingen binnen.

Schitterende stoorzenders  
Ieder jaar komen er bij het LAKS ook klachten binnen die door het bijzon-
dere onderwerp de aandacht trekken. Zo klaagde een leerling dat zijn 
buurman ononderbroken het liedje Never gonna give you up van Rick 
Astley neuriede tijdens zijn examen. En er was een jongen die aangaf dat 
hij tijdens het examen ontzettend afgeleid was door zijn eigen vriendin, 
omdat hij iedere keer precies achter haar aan een tafeltje werd geplaatst. 
Een ander meisje trok volgens haar medescholieren teveel de aandacht 
doordat ze in haar pyjama op school verscheen voor het examen en ook 
huilende meisjes en mekkerende geiten werden gemeld als stoorzenders. 
Over het examen kunst kwam een klacht binnen van een aantal meiden (!): 
het zou een feministisch manifest zijn geweest, met manonterende vragen 
waarin mannen zich bovendien niet goed zouden kunnen inleven. En de 
allermooiste klacht?  Die kwam misschien wel van het meisje dat bij het 
LAKS klaagde dat haar antwoorden simpelweg niet overeenkwamen met 
het antwoordmodel…
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Onder de huidige pensioenregels 
leidt de extreem lage rente ertoe dat 
pensioenfondsen niet kunnen indexe-
ren en mogelijk zelfs moeten gaan 
korten. Het perspectief op indexatie 
kan alleen verbeteren als de rente 
weer wat gaat stijgen of als pensioen-
fondsen minder afhankelijk worden 
gemaakt van die rente. De rente 
hebben we niet of nauwelijks in de 
hand. Die wordt bepaald op de fi nan-
ciële markten, waarbij ook het beleid 
van de (onafhankelijke) Europese 
Centrale Bank een belangrijke rol 
speelt. Wel kunnen we onze pensioe-
nen veel minder afhankelijk maken 
van de marktrente. De SER heeft in 
een in mei uitgebrachte verkenning 
een interessante mogelijkheid daartoe 
uitgewerkt. 

VOLDOENDE GELD
In het huidige stelsel zeggen pen-
sioenfondsen met een grote mate 
van zekerheid een pensioen van een 
bepaalde hoogte toe. Dat noemen 
we een (nominale) uitkeringsover-
eenkomst. Voor het nakomen van die 
toezegging moeten de fondsen vol-
doende geld hebben. Wat voldoende 
is wordt berekend met een rente die 
de fondsen krijgen als ze de ingelegde 
pensioenpremies zo veilig mogelijk 

zouden onderbrengen. Die risicovrije 
rente is nu ongekend laag. De veel 
hogere rendementen die pensioen-
fondsen naar verwachting feitelijk 
kunnen boeken, tellen niet mee. 

GEZAMENLIJKE BUFFER
De SER heeft nu een pensioenregeling 
verkend waarbij de toezegging van 
een bepaald eindresultaat wordt 
losgelaten. In deze variant bouwen 
alle deelnemers een eigen pensioen-
potje op. Wel worden deze potjes 
gezamenlijk belegd. Iedere deelnemer 
krijgt jaarlijks een indicatie van het 
pensioen dat met dit potje kan worden 
bereikt. Om te voorkomen dat, door 
pech of geluk met de economische 
omstandigheden, het te bereiken 
pensioen te zeer gaat verschillen 
tussen leeftijdsgroepen, wordt er een 
gezamenlijke buffer aangelegd. Als 
het heel goed gaat vloeit een deel 
van de jaarlijkse rendementen in de 
buffer en als het slecht gaat worden 
de persoonlijke potjes vanuit de buffer 
op peil gehouden. Een nieuw systeem 
met individuele potjes kan alleen 
een goede oplossing zijn als ook alle 
opgebouwde aanspraken en inge-
gane rechten worden omgezet naar 
persoonlijke pensioenrekeningen. 
Vanzelfsprekend moet zo’n overgang 

dan voor alle leeftijdsgroepen eerlijk 
uitwerken. 

AMBITIE
Het niet meer doen van een pensioen-
toezegging en overstappen op per-
soonlijke pensioenpotjes is niet de 
enig mogelijke oplossing voor de lage 
rente. De lijn van het Pensioenakkoord 
uit 2010 kan ook nog steeds een 
uitweg bieden. Er blijft dan sprake 
van een toegezegde uitkeringshoogte, 
maar daarover wordt geen (schijn)
zekerheid meer geboden. In plaats 
daarvan wordt het beleid helemaal 
gericht op de ambitie de toegezegde 
uitkering waarde- of welvaartsvast te 
houden (dus te laten meegroeien met 
de prijzen of lonen). We noemen dit 
een reële uitkeringsovereenkomst. Bij 
dit type pensioencontract past dat het 
pensioenfondsen wordt toegestaan 
om te rekenen met een, uiteraard 
heel voorzichtig vastgesteld, verwacht 
rendement en zich niet meer arm te 
rekenen met de absurd lage markt-
rente. Struikelblok voor deze oplos-
sing is dat een politieke meerderheid 
vooralsnog een andere rekenrente 
volledig blokkeert. 
Zie voor meer informatie en de bijeen-
komsten die het CNV hierover houdt: 
www.pensioeninhetonderwijs.nl.

SER verkent uitweg uit pensioenmisère

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Zijn er veel MR-zaken die bij de
landelijke geschillen-
commissie dienen?

21212121

In het voorjaar van 2017 zijn er weer 
verkiezingen voor de Tweede Kamer. 
De voorbereidingen voor de verkie-
zingsprogramma’s zijn in volle gang. 
Een goed moment voor CNV Senioren 
om in gesprek te gaan met de politieke 

partijen. Ter voorbereiding is een brief 
gestuurd naar alle leden van de Tweede 
Kamer. CNV Senioren vraagt hierin 
aandacht voor de al jaren verslechte-
rende inkomenspositie van ouderen. 
Die verslechtering wordt veroorzaakt 

door een stapeling van negatieve 
ontwikkelingen en maatregelen. Nu het 
beter gaat met de economie, moeten 
ook de ouderen daarvan mee kunnen 
profi teren. Zie voor meer informatie: 
www.cnvsenioren.nl/nieuws.

ABP heeft in 2015 minder kosten 
gemaakt voor het beheren van de 
pensioenen. Deze kosten gingen met 
€ 4,- omlaag naar € 84,- per deel-
nemer. De service bleef gelijk en ligt 

volgens internationale maatstaven 
op een hoog niveau. ABP wist ook 
de kosten voor het beheer van het 
pensioenvermogen (beleggingskosten 
en transactiekosten) terug te dringen. 

Deze kosten kwamen in 2015, bij een 
hoger belegd vermogen, € 154 miljoen 
lager uit dan in 2014.

CNV wil verbetering inkomenspositie senioren

Uitvoeringskosten ABP omlaag

21

Wij krijgen regelmatig deze vraag in onze cursusprak-
tijk. En het valt wel mee, zo blijkt uit het jaarverslag 
van de commissie over 2015. Het bevoegd gezag en de 
GMR’en, MR’en en deelraden van de 6.985 scholen in het 
primair onderwijs (inclusief speciaal [basis] onderwijs 
en voortgezet speciaal onderwijs) en 638 scholen in het 
voortgezet onderwijs (bron: onderwijsincijfers.nl) leverden 
23 ingediende geschillen op. Tien daarvan zijn vóór de 
datum van behandeling ingetrokken, waarvan er drie door 
mediation werden opgelost (een service die de Landelijke 
Geschillen Commissie [LCG] biedt.’ In 13 geschillen werd 

een uitspraak gedaan (8 instemmings- en 5 interpreta-
tiegeschillen.) De onderwerpen varieerden: vakantie- en 
werktijdenregeling, fusies, sluiting van een dislocatie, de 
ouderbijdrage, het formatieplan, het schoolplan en de 
tijdelijke waarneming van de directiefunctie. Over de LGC 
en haar uitspraken vindt u meer op  https://onderwijsge-
schillen.nl/node/28. De uitspraken zijn bindend. Naar alle 
waarschijnlijkheid krijgt de LGC meer bevoegdheden na 1 
augustus. De Eerste Kamer debatteert hier op 7 juni over. 
Vragen hierover, neem dan contact op met CNV Connectief 
Academie, tel. 030 751 17 47.

Zijn er veel MR-zaken die bij de



Een goed inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid? 
Zó geregeld!

Via je werkgever kun je daarom heel voordelig  
een arbeidsongeschiktheidsverzekering regelen:  
de AOV Onderwijs. De verzekering sluit perfect  
aan op je eigen cao en pensioenregeling.  
Je verzekert dan alleen wat je écht nodig hebt,  
maar hebt wel altijd genoeg inkomen.  

Want je rekeningen lopen gewoon door.  
Net als je privéleven. Wacht niet te lang,  
je hebt het zó geregeld!
 
Bereken je premie op: 
www.loyalis.nl/aov 

Minimaal 20% korting via je werkgever
Met bevlogenheid draag je bij aan de ontwikkeling van een ander. Want kiezen voor het 
onderwijs doe je vanuit een passie. Maar wat als op een dag werken (deels) niet meer lukt? 
Als jij langdurig uit de running raakt, heeft dat veel impact. Ook op je inkomen.

R1629927 Loyalis A4 adv AOV Onderwijs_1.indd   1 03-03-16   10:46
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Susan van Raamt

De lerarenbeurs
In schooljaar 2014-2015 heb ik bij Penta Nova 
de opleiding Middenmanagement gevolgd. Ik 
ben daarmee begonnen omdat ik een coördi-
nerende functie had en hierover meer wilde 
leren. De opleiding heeft mij op vele manieren 
geïnspireerd. Ik merkte dat ik een betere 
docent werd, een betere coördinator, maar ook 
een ‘beter’ mens. Door zelfkennis, oefening en 
een portie durf leerde ik mezelf nieuw gedrag 
aan. De opleiding had mij zoveel gebracht dat 
ik besloot verder te studeren. Ik koos voor de 
opleiding schoolleider basisbekwaam bij Avans 
Plus. 

Inmiddels heb ik mijn studiepunten behaald en 
krijg ik in juli mijn diploma. Ik heb het gevoel 
dat ik in een sneltrein van ontwikkeling ben 
gestapt en vind het zonde om te stoppen. Ik 
ben me dan ook wederom aan het oriënteren. 
Vorige jaren vond ik het niet moeilijk een 

opleiding te kiezen. Nu is dat een stuk lastiger. 
Een logische vervolgstap zou schoolleider vak-
bekwaam zijn, maar dat is net niet wat ik zoek. 
Een opleiding via de Lerarenbeurs heeft mijn 
voorkeur omdat mijn school afgelopen twee 
jaar al behoorlijk in mij heeft geïnvesteerd. Nu 
zijn mijn collega’s aan de beurt! 

Even leek ik de perfecte opleiding gevonden te 
hebben. Er worden enkele masters in onder-
wijsleiderschap aangeboden die je modulair 
kunt volgen. Elke module geldt als middel voor 
de herregistratie in het Schoolleidersregister, 
samen vormen ze een master. Ik had graag via 
verschillende modules binnen vier jaar mijn 
masterdiploma willen halen. Maar voorals-
nog laat de Lerarenbeurs het niet toe om de 
opleiding in vier jaar te doen omdat 60 punten 
volgens DUO te halen zijn in twee jaar. Ik denk 
ook wel dat dat kan, maar dat betekent wel 
dat leerkrachten naast hun drukke baan een 
behoorlijke studielast moeten dragen! 

Het lijkt mij fi jn als de Lerarenbeurs zijn eisen 
iets kan versoepelen. Dat komt mij, maar ook 
mijn leerlingen ten goede. 

Het lijkt mij fijn als de 
 lerarenbeurs zijn eisen iets kan 
 versoepelen. Dat komt mij, maar 
ook mijn leerlingen ten goede.
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

Laurentius in Delft. Ze is 
mentor van klas 2a, coördina-
tor theoretische vakken en lid 

van het MT.
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In de Hallen in Amsterdam-West is het Denim City 
HQ gevestigd. Met een dergelijke naam zou je 
er zomaar de schuilplaats van een Bond-schurk 
verwachten. De locatie is er dan ook naar: een oude, 

verbouwde tramremise met industriële look. Zeker in het 
schemerlicht een imposant gebouw. Maar hoe hard je ook 
zoekt, hier vind je geen verborgen raketinstallaties. Noch 
worden er snode plannen gesmeed om de wereld over 
te nemen. Althans, de groep samenwerkende bedrijven 
en organisaties die zich er hebben verenigd, hebben wel 

In 2012 openden in Amsterdam de deuren van de eerste en enige 
Jean School ter wereld. Een opleiding waar jonge, creatieve 
en gedreven mensen het vakmanschap van ‘denim design en 
development’ leren. En daarmee uitzicht hebben op een job letterlijk 
overal ter wereld.

degelijk een missie: het verduurzamen van de jeansbran-
che. En de studenten van de in het complex opgenomen 
Jean School die zich er bekwamen in het vakmanschap 
van denim design en development, willen elk de beste in 
de business worden. Verre van megalomaan, maar zeker 
ambitieus.

LEVENSVATBAARHEID 
Ambitieus zijn ook de plannen die aan de basis liggen van 
de Jean School; de eerste en enige denimopleiding ter 

Studenten dromen van een baan bij een gerenommeerd jeansmerk.

De spijkerbroek ontrafeld: 
‘s werelds eerste 
fulltime jeansopleiding

mbo
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wereld. Het begon als een proefballon van James Veenhoff, 
die na zijn ervaringen bij jeansmerk Pepe Jeans de Am-
sterdam Fashion Week oprichtte. Hij verbaasde zich erover 
dat niemand echt werd opgeleid om in de jeans-industrie 
te werken. En dat terwijl Amsterdam met Nederlandse 
merken als G-Star RAW, Denham, KOI en Scotch & Soda 
de grootste dichtheid aan denimmerken ter wereld heeft. 
Zelfs beroemde ‘brands’ als Tommy Hilfiger en Calvin 
Klein hebben er hun hoofdkantoor. En dus klopte hij op 
een dag aan bij Mira Copini, destijds modedocent aan het 
Roc van Amsterdam. Of zij ook niet het nut en de potentie 
inzag van een goede denimopleiding. ‘Hij zei: “Als jij zorgt 
voor de ruimte en studenten, zorg ik voor mensen die les 
kunnen geven.” Zo zijn we sec begonnen. Kort daarop 
zijn we een pilot gestart. Toen daarna ook het bestuur 
overtuigd was van de levensvatbaarheid van een dergelijke 
opleiding zijn we gaan werken aan het kwalificatiedossier.’
In samenwerking met een aantal leidende jeansmerken en 
andere experts uit de industrie werd geïnventariseerd aan 
welke kennis behoefte was en waaruit het curriculum voor 
de opleiding moest bestaan. Vervolgens opende de Jean 
School in 2012 daadwerkelijk haar deuren. Wereldwijd 
schreef de pers volop over deze driejarige opleiding tot 
jeans-ontwikkelaar.
 
PIONIEREN
In 2015 rondde de eerste lichting denim developers de 
driejarige opleiding af. Dat eerste jaar was echter nog flink 
pionieren, herinnert oud-student Niels Mulder (23). ‘Het 
Roc van Amsterdam was destijds net verhuisd naar een an-
der pand, tegenover de Rai. Die eerste dag kwam ik terecht 
in een vrijwel leeg leslokaal. Veel was het niet. Maar de 
PowerPoint-presentatie die we daar kregen, waarin James 
Veenhoff ons het curriculum uitlegde, stemde desalniet-
temin enthousiast. Het klopte gewoon. 
Bovendien bleek er geen woord van ge-
logen’, aldus Niels. ‘Tijdens de opleiding 
krijg je naast vakken als textielkennis, 
confectietechniek en patroontech-
niek ook colleges van een aantal van 
de allerbeste professionals uit de 
internationale denimindustrie en werk 
je aan projecten met toonaangevende 
denimmerken en -weverijen. Ook loop 
je stage bij internationale merken in de 
denimbranche.’

PASSIE
Zelf begon Niels zijn eerste jaar in de 
retail, als verkoper van spijkerbroeken. 
Voor zijn tweede stage liep hij mee op 
het hoofdkantoor van Kuyichi, een klein 
ecologisch jeansmerk. ‘Mijn laatste 
stage sloot ik af bij een denimweverij 
in Valencia. Stuk voor stuk geweldige 
ervaringen, waar ik alle ins en outs van 
de jeansindustrie heb geleerd.’ Dat hij 

aan het begin van zijn opleiding nog nooit een naaimachi-
ne had aangeraakt, bleek geen belemmering. ‘Dat leren 
ze je gaandeweg wel. Belangijker is je passie. Als je iets 
heel graag wilt, vind je het ook niet erg om er hard voor te 
knokken. Die vastberadenheid moet je ook wel hebben in 
deze business. Want het gaat er soms best hard aan toe. Dat 
ervaar ik nu dagelijks bij mijn huidige baan als denim deve-
loper bij Edwin Europe. Het hebben van creatieve input is 
mooi. Maar uiteindelijk moet je ook commercieel zijn.’

DUURZAAMHEID
Voor Joery Winkel (19) is het allemaal zover nog niet. Voor-
alsnog kan de tweedejaars alleen maar dromen van een 
baan bij een gerenommeerd jeansmerk. Maar net als Niels 
is ook hij begeesterd genoeg om het onderste uit de kan te 
halen. Voor een deel is dat te danken aan de nieuwe locatie 
van de Jean School. Want waar Niels het moest doen met 
een vrij standaard mbo-gebouw aan de Europaboulevard, 
is de nieuwe school ondergebracht in een ambachtelijke 
werkplaats. ‘Daar staan naaimachines, maar er is ook een 
jeansarchief en trainingsfaciliteiten voor mensen die in 
winkels werken. En we hebben een onderzoekslab, waar 
nieuwe toepassingen voor jeans ontwikkeld worden.’ 
De inspirerende omgeving straalt af op leerlingen zoals 
Joery. ‘Het liefst start ik later mijn eigen jeansmerk à la 
Scotch & Soda. Of ik ga collecties ontwerpen voor merken 
als G-Star, Levi’s of Lee. Al denk ik dat ik eerst nog een 
vervolgopleiding ga doen. Mijn nieuwsgierigheid is hier 
dusdanig geprikkeld dat ik alleen maar meer wil weten over 
de jeansindustrie. Zo zijn we op school ook erg bezig met 
duurzaamheid. Wist je bijvoorbeeld dat je om één spijker-
broek te maken 7.000 liter water nodig hebt? Bizar toch! Ik 
hoop straks een bijdrage te leveren om deze business een 
stuk minder vervuilend te maken.’ 

Tekst: Ilja Post  Foto’s: Evert Elzingambo

De nieuwe vesti-
ging van de Jean 
School is onder-
gebracht in een 
ambachtelijke 
werkplaats met 
naaimachines en 
een jeansarchief.
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Ik wil graag met De Wolf het beste werkgeverselftal 
samenstellen en iedereen die aan leeftijdsdiscrimi-
natie doet een rode kaart geven. Zijn aanstelling is 
een goede voorzet van het kabinet. ANBO kopt die 

graag in, want vijftigplussers zijn te jong om op de reser-
vebank te zitten.’ Zo citeerde Nu.nl directeur-bestuurder 
Liane den Haan van de ouderenorganisatie enthousiast, 
nadat minister Asscher van Sociale Zaken de oud-speler 
van onder meer Feyenoord, Sparta en FC Groningen uit 
de hoge hoed had getoverd (een initiatief van 50Plus en 
de PvdA) om het probleem van de ouderenwerkeloos-
heid te helpen aanpakken.
‘Ik ben trots en vereerd dat de minister mij heeft uit-
gekozen. Ik behoor wat betreft leeftijd natuurlijk tot de 
doelgroep, maar er zijn voor mijn gevoel honderden 
mensen die er eerder voor in aanmerking zouden 
komen. Soms denk ik wel eens dat ik in een Champions 
Leaguewedstrijd terecht ben gekomen. Dezelfde span-
ning van toen voelde ik toen ik laatst tijdens een verga-
dering van de SER werd voorgesteld als ambassadeur 
ouderenwerkloosheid.’

VERANDERING
De lange blonde manen van weleer zijn inmiddels 
danig ingekort, maar John de Wolf ziet er ondanks zijn 

Hij was de rots in de branding van de Feyenoord-defensie en een 
onmisbare schakel in het team dat in 1993 kampioen werd van Nederland. 
Ook toen hij zwaar en langdurig geblesseerd was, wist hij niet van 
opgeven en stelde alles in het werk om terug te komen. Dat toonbeeld 
van onverzettelijkheid komt John de Wolf goed van pas als ambassadeur 
ouderenwerkloosheid. Niet alleen moet hij vooroordelen over vijftigplussers 
op de werkvloer wegnemen, een deel van de ruim 200.000 man sterke 
doelgroep kan na alle afwijzingen ook wel wat motivatietraining van de 
oud-international gebruiken.

53 jaar nog afgetraind uit. Dat is ook niet zo vreemd, 
want de ex-centrale verdediger heeft het nog nooit zo 
druk gehad. Met oud-voetballers als Glenn Helder staat 
hij op de planken met FC de Rebellen, een voorstelling 
vol kleedkamerhumor en sappige anekdotes, traint hij 
het naar de tweede divisie gepromoveerde GVVV uit 
Veenen daal, is hij analyticus bij tv-zender Fox Sports 
en helpt hij mensen in Vlaardingen, Maassluis en 
geboortestad Schiedam die al tijden zonder werk zitten 
met raad en daad. Daar is nu ook de gewichtige taak 
van zijn nieuwe baan bijgekomen. De Wolf: ‘Maar ik ga 
niet ineens praten als een politicus hoor. Ik blijf dicht bij 
mezelf. Het ligt in het verlengde van wat ik nu doe met 
langdurig werklozen. Daarvoor werk ik samen met de 
betrokken gemeentes en train ik twee keer in de week 
met de groep in een sportschool in Maassluis. Ik breng 
ze zelfdiscipline bij, leer ze op tijd te komen en daardoor 
betrouwbaar te zijn voor een werkgever. Ze krijgen ook 
hun zelfvertrouwen terug door het sporten – zelf voel ik 
me altijd tien jaar jonger na een training - en dat is goed 
voor hun motivatie. Maar het belangrijkste is dat ze weer 
onder de mensen zijn. Ze steken wat van de verhalen 
van anderen op en bouwen tegelijk aan een nieuw 
netwerk. Tegelijkertijd druk ik hen op het hart, en dat 
ga ik ook tegen de vijftigplussers her en der in het land 

Oud-voetballer John de Wolf, ambassadeur 
ouderenwerkloosheid:

‘ De gouden formule  
   is een juiste mix  
van jong en oud’

alle sectoren

‘
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zeggen, dat ze wel open moeten staan voor verandering. 
Dat doe ik zelf op mijn leeftijd ook. Als je mij een jaar 
geleden had gezegd dat ik nu in het theater zou staan en 
lezingen zou geven voor de managers van de Rabobank, 
had ik je voor gek verklaard.’ Toch kan hij zich de frus-
tratie voorstellen van mensen die al lang zonder werk 
zitten en de hulp nodig hebben van een BN’er om aan 
een baan te komen. ‘Je kunt het irritant vinden, maar zo 
werkt het blijkbaar. Bedrijven benaderen mij als ze met 
oudere werknemers in zee willen gaan.’

SPIEGEL VOORHOUDEN
Volgens De Wolf zijn de vijftigplussers van nu niet meer 
versleten, zoals vroeger de arbeiders op scheepswerven 
in Schiedam. Toch zijn werkgevers terughoudend in het 
aanstellen van ouderen. Te duur? ‘Dat is een vooroor-
deel. Maar als je ervaren en goed opgeleid bent, dan ver-
wacht je daar terecht wat voor terug. Kwaliteit kost iets. 
Het grappige is dat de bazen die zo moeilijk over leeftijd 
doen, vaak zelf vijftigers zijn. Die hou ik een spiegel 
voor. “Ben je wel fit en vind je jezelf ook niet te duur?” 
Zo probeer ik op een luchtige manier duidelijk te maken 
dat veel vooroordelen over oudere werknemers op niets 
zijn gebaseerd. Natuurlijk heb je lichamelijk sterke en 

zwakkere mensen, maar dat speelt onder jongeren ook. 
De gouden formule is een juiste mix van jong en oud.’ 

GEEN WONDERDOKTER
Hij zegt dat oplossingen soms verrassend eenvoudig 
zijn. Koud in zijn nieuwe rol als ‘boegbeeld’ kreeg hij te 
maken met een man die al vijfhonderd keer tevergeefs 
gesolliciteerd had. ‘Nou, dat begreep ik best toen ik zijn 
Facebookprofiel zag. Er zat een bepaalde woede in, het 
riep irritaties op. Werkgevers zien dat natuurlijk ook. 
Maar toen ik eenmaal met die man om de tafel zat, bleek 
het een heel geschikte vent te zijn, met een goed cv en 
een leuk gezin. Ik heb hem gelukkig duidelijk kunnen 
maken waarom hij volgens mij niet uitgenodigd werd. 
Dat is mijn taak. Ik ben geen wonderdokter, maar ik 
kan luisteren naar en oplossingen aandragen voor de 
problemen van langdurig werkloze vijftigplussers. En 
mede door mijn carrière en naamsbekendheid kan ik 
deuren openen bij werkgevers, vooroordelen wegnemen 
en hen erop wijzen dat er subsidies zijn om het eens te 
proberen met iemand van boven de vijftig die al een tijd-
je aan de kant staat. Ach, al zijn het maar tien mensen 
die dankzij mij weer aan het werk gaan, dan is voor mijn 
gevoel mijn missie al volbracht.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Henriëtte Guestalle sectoren

John de Wolf vroeg vorige week tijdens een 5 km-loop voor vijftigplussers in Den Haag aandacht voor een campagne van uitzendbureau 
Randstad om 5.000 ouderen aan het werk te helpen.
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Dubbelbanen in bedrijfsleven en onderwijs, 
dat is de oplossing die het Techniekpact 

onder aanvoering van oud-CNV-voorzitter 
Doekle Terpstra heeft bedacht voor het grote 

tekort aan docenten in technische vakken. 
Naast het al bestaande tekort zijn er ook 

steeds minder aanmeldingen van studenten 
die in de toekomst in die sector docent 

willen worden, terwijl de vraag naar technisch 
personeel door de vergrijzing juist toeneemt.

Techniekpact is in 2013 opgericht om de aan-
sluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt 
in de technieksector verbeteren. De denktank 
presenteerde recent het plan Circulaire  

Carrières, een grenzeloze arbeidsmarkt aan de mini-
sters van Onderwijs, Economische Zaken en Sociale 
Zaken. Het idee is dat technici die normaal gesproken 
bij een bedrijf werken daarnaast ook gaan lesgeven. 
Dat klinkt als zij-instromen, maar de dubbele taak 
moet al tijdens de opleiding vorm krijgen. Onderwijs-
instellingen en bedrijven moeten daarom intensief 

Nieuw plan om        
 docententekort technisch 
onderwijs op te lossen

Tegelijkertijd techneut bij bedrijf en docent in mbo
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Tekst: Hein Bosman  Foto: Wilbert van Woenselmbo

gaan samenwerken. Daarbij is flink wat vrijheid nodig 
om bijvoorbeeld korte en flexibele opleidingen aan te 
bieden waar mensen met een dubbeldiploma vanaf 
komen. ‘Een 18-jarige kiest nu soms voor een opleiding 
tot docent om halverwege uit te vallen vanwege de 
arbeidsvoorwaarden die slechter zijn dan in het be-
drijfsleven,’ stelt Terpstra, aanjager van Techniekpact. 
‘In de toekomst willen we talenten scouten die een 
technische opleiding volgen en die daarnaast deels op-
geleid worden om les te kunnen geven. Pedagogische 
en didactische kwaliteiten moeten natuurlijk gegaran-
deerd blijven.’

DRAMATISCH
Dat er een oplossing nodig is, is duidelijk. Het aantal 
jongeren dat er voor kiest een technische lerarenop-
leiding te volgen is al veel kleiner dan pakweg tien jaar 
geleden, en blijft maar dalen. Onderzoek op Fontys 
Hogescholen toont de terugloop van instroom bij 
tweedegraads lerarenopleidingen. In Zuidoost-Neder-
land is die het meest dramatisch: in 2003 kwamen er 
421 studenten af op het technisch beroepsonderwijs, 
in 2015 waren dat 42 studenten. Nog maar tien procent 
dus. De opleiding Techniek is wat betreft inschrijvingen 
teruggelopen van 54 naar 9.
Wie leidt de volgende bèta-technische generatie op? 
Die vraag hangt levensgroot boven het technisch 
onderwijs. Wat de behoefte aan techniekdocenten is, 
liet de MBO Raad recent becijferen. Het tekort is de 
komende vijf jaar zo’n 2.400 docenten. Ruim de helft 
van de respondenten in dat onderzoek verwacht dat dit 
problematische gevolgen zal hebben.
 
GEEN LOSER
Volgens het pact wordt algemeen gedacht dat het pro-
bleem nog niet urgent is, maar de krapte aan docenten 
levert volgens hen wel degelijk nu al problemen op. 
‘Zittende bètatechniekleraren vangen de tekorten 
op door meer lesuren te draaien, klassen worden 
noodgedwongen groter, steeds vaker staan onbevoegd 
bekwame leraren voor de klas, of men kiest als laatste 
toevluchtsoord voor onbekwame leraren voor de klas 
of zelfs voor lesuitval’, zo staat te lezen in het plan Cir-
culaire Carrières.
 Een belangrijke reden waarom de opleiding niet 
aantrekkelijk wordt gevonden is volgens de denktank 
het carrièreperspectief. ‘Onder leraren bestaat het 

beeld dat zij nooit de overstap kunnen maken naar het 
bedrijfsleven. Eens een leraar, altijd een leraar,’ aldus 
Terpstra. ‘Een docent die nu twintig jaar in het onder-
wijs heeft gewerkt komt heel moeilijk aan het werk in 
het bedrijfsleven. We willen niet denken vanuit het 
tekort, je bent geen loser als je in het onderwijs werkt. 
Het is tijd om de docent op een voetstuk te plaatsen. 
Straks moet de doorstroming tussen bedrijfsleven en 
onderwijs makkelijker kunnen, sterker nog, het zal de 
normale route zijn, heen en weer.’

WET- EN REGELGEVING
Maar hoe regelt een bedrijf het als een medewerker 
straks deels les gaat geven? In het onderwijs wordt 
doorgaans minder verdiend. Dat zou problemen op 
kunnen leveren met bijvoorbeeld arbeidscontracten. 
‘We zullen straks ongetwijfeld tegen wet- en regelgeving 
aan botsen, maar dat zij zo. Als je dat aan het begin 
als probleem ziet, begin je er misschien niet aan. Wij 
proberen het gaandeweg op te lossen. Dat de minister 
zo positief is, sterkt me in het idee dat het gaat lukken,’ 
zegt Terpstra.
Techniekpact gaat ervanuit dat door de nieuwe aanpak 
naast de populariteit ook de kwaliteit van het technisch 
onderwijs erop vooruit gaat, doordat er een betere 
uitwisseling komt tussen bedrijfsleven en onderwijs. 
Vanuit het bedrijfsleven komen de laatste ontwikkelin-
gen binnen, terwijl in het onderwijs mensen werken die 
de toekomstige generatie technici deze ontwikkelingen 
kunnen bijbrengen. 

OMARMD
‘Ondernemers willen echt. Ze zien in dat ze er belang 
bij hebben om zich op het onderwijs te richten en om 
mensen beschikbaar te stellen. Ik merk tijdens bijeen-
komsten ook dat ze het financieel willen faciliteren. En 
dan gaat het om grote spelers.’ Volgens Terpstra is er 
normaal altijd veel herrie en rumoer als er een mogelij-
ke oplossing bedacht wordt om tekorten in het onder-
wijs te bestrijden, maar nu hoort hij naar eigen zeggen 
vooral applaus. ‘Het moet nu nog concreet uitgewerkt 
worden, dat zal voor het eind van het jaar al deels ge-
beurd zijn. Wat dat betreft is het positief dat de minister 
het direct heeft omarmd en aan de Kamer liet weten 
dat het overgenomen wordt. We hebben de pilot eerst 
gericht op Noord-Brabant, maar we krijgen steeds meer 
verzoeken van andere regio’s die mee willen praten.’ 

Nieuw plan om        
 docententekort technisch 
onderwijs op te lossen

‘Ondernemers zien in dat ze er 
belang bij hebben om zich op het 
onderwijs te richten en om mensen 
beschikbaar te stellen.’



30

berichten

Iedereen - met of zonder autisme – heeft er mee te 
maken, thuis, op school, in de zorg, op het werk of in de 
vrijetijd: prikkels! Prikkel- en informatieverwerking is 
dan ook het terugkerend thema tijdens de 20ste Inservice 
Autisme die op 10 en 11 november in het Provinciaal 
Vormingscentrum in Malle (België) gehouden wordt. Op 
woensdagavond 9 november geeft ervaringsdeskundige 
Sarah Hendrickx (VK) al een voorproef van wat er zal 
komen. Ze gaat met de aanwezigen aan de slag omtrent 
angst en zintuigelijke problemen. In centrale presenta-
ties, deelsessies en workshops gaan de deelnemers in 
de dagen erna op zoek naar de vraag ‘Waar sta jij?’. Het 
programma - met overnachting, gezamenlijke maaltijden 
en informeel avondprogramma – biedt gelegenheid om 
kennis uit te wisselen. Informatie en inschrijven: www.
inservice-autisme.nl. Deelname aan de tweedaagse 
conferentie kost € 300,-. Voor groepen geldt een kor-
tingstarief. Voor speciale afspraken of mogelijkheden 
mail naar info@inservice-autisme.nl. Bellen kan ook op 
0031 613 470 687.

Inservice Autisme over prikkels

Nieuw boek onderwijs
publicist Pascal Cuijpers
Leraren hebben meer vakantie dan mensen die werken. Het is een bijde-
hante uitspraak van een basisschoolleerling en de veelzeggende titel van 
het nieuwe boek van onderwijspublicist Pascal Cuijpers (200 Dagen School 
& Scheuren!). De docent beeldende vorming wisselt humorvolle quotes in 
zijn nieuwe boek af met een verzameling columns, opiniestukken en korte 
verhalen over lesgeven. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere de 
toetscultuur, faalangst(preventie), excellente leerlingen, pestproblema-
tiek, het cijferfetisjisme en de toenemende prestatiedruk bij kinderen. Het 
boek (ISBN 978 98 79 59 63 79) wordt uitgegeven door Uitgeverij Quirijn in 
Oirschot, kost € 14,50 en is ook verkrijgbaar via bol.com.

Motivatieboek helpt bij  
studie- en beroepskeuze 
Scholieren, studenten maar ook oudere werknemers 
helpen bij het maken van een studie- en beroepskeuze, 
zodat terechtkomen op de plek waar zij het best tot 
hun recht komen en waar zij succes en plezier hebben. 
Dat is het idee achter het boek De kracht van motivatie 
van Anton Philips en Annemiek van Kessel. Volgens 
de Utrechtse Uitgeverij Ten Have is het boek geen 
overbodige luxe nu onlangs uit een enquête onder het 
jongerenpanel van EenVandaag bleek dat een op de 
drie studenten spijt heeft van zijn of haar studiekeus. 
Een dure vergissing met de komst van het nieuwe 

studieleenstelsel. De auteurs baseren hun inzichten op 
de door Philips in Nederland geïntroduceerde Ameri-
kaanse SIMA-methode, wat staat voor Systematische 
Individuele Motivatie Analyse. Anders gezegd: als we 
willen weten wat ons motiveert, moeten we kijken naar 
ons gedrag tijdens activiteiten die we als plezierig heb-
ben ervaren en waar we zelf tevreden over waren. Stap 
voor stap wordt uitgelegd hoe je zelf je eigen motivatie-
patroon kunt ontdekken. Het boek kost € 22,50, ISBN 
9789025905200. Het is a € 14,99, ISBN 9789025902087, 
ook te bestellen als e=book.

In het najaar organiseert Verus, vereniging voor 
katholiek en christelijk onderwijs, in samenwerking 
met CNV Onderwijs een reis naar Israël en de Pales-
tijnse gebieden, bestemd voor pabostudenten 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. Begelei-
ders zijn rabbijn Awraham Soetendorp en Dick den 
Bakker, directeur Onderwijs en Identiteit bij Verus. 

De reis duurt 8 dagen, vertrek is op woensdag 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.

Naar Israël met CNV 
Onderwijs en Verus
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Dinsdagochtend. Inmiddels tweeëneenhalfjaar 
werkloos. Om zeven uur het bed uit. Normaal 
gesproken voorbereiden om naar school te 
gaan, maar nee, daar ben ik niet meer welkom. 
Eerst maar solliciteren. Op Onderwijsvaca-
turebank een passende vacature zoeken, 
de zoveelste motivatiebrief schrijven en op 
‘verzenden’ drukken. Opslaan in het eigen 
archief, invullen in het UWV-overzichtsformu-
lier en dan inloggen op mijn werkmap op ‘Mijn 
UWV’.  Daar de sollicitatieactiviteit doorgeven 
en weer uitloggen. Mail openen. Ik vind de 
afwijzing op mijn sollicitatie van tien dagen 
geleden. Afmelding archiveren en opnemen 
in het UWV-overzichtsformulier. Dan maar 
even ontbijten: kop koffi e, fruit en yoghurt. De 
stofzuiger door het huis, het sanitair een kleine 
beurt geven, keukenraam even lappen. Taken 
voor vandaag gedaan. Proberen iets te lezen. 
Merk dat ik daar onrustig van word; midden op 
de dag met een boek zitten hoort niet. Een blik 
in de koelkast leert me dat er vandaag geen 
boodschappen gedaan hoeven te worden.
Misschien moet ik naar de sportschool gaan. 
Fit blijven is hoe dan ook belangrijk en het 
verzet de zinnen. Sporttas inpakken, waterfl es 
vullen. Op de fi ets richting sportschool. Een 
buurman, die denkt dat ik met vroegpensioen 
ben, groet vriendelijk. Mijn oude school ligt op 
de route er naar toe. Dat wordt gelukkig steeds 
minder lastig. Als ik de bocht om ga, valt me 
plotseling de stilte op: geen geluid van buiten 
spelende kinderen op de speelplaats. Doorfi et-
send blijkt alles rond school rustig. 
Oh ja: tulpvakantie. Heerlijk, dan kan ik van-
daag lekker sporten zonder schuldgevoel.

Schuldig voelen

column

Lesplannen ontwikkelen via een digitaal 
platform
Docenten met digitaal lesmateriaal een lesplan in elkaar 
laten zetten, dat vervolgens in de vorm van een game gedeeld 
wordt met de leerlingen via het platform Symbaloo Lesplan-
nen. Het platform, lessonplans.symbaloo.com, is tot stand 
gekomen in nauwe samenwerking met docenten en onder-
wijskundigen. Het behoort toe aan een bedrijf dat oorspron-
kelijk in 2007 in Delft is opgericht met als doel de navigatie 
op het internet te vereenvoudigen. Tegenwoordig richt 
Symbaloo zich hoofdzakelijk op de onderwijsmarkt en telt 10 
miljoen gebruikers. Het lesplan is een bordspel, gevuld met 
lesmateriaal wat door de docent wordt samengesteld. De 
leerling doorloopt spelenderwijs een route van begin tot eind. 
Bij elke stap krijgt hij digitaal lesmateriaal voorgeschoteld 
zoals een video, artikel of plaatje. Door vragen te beant-
woorden wordt de ideale route bepaald, terwijl de leerkracht 
met realtime-statistieken op detailniveau kan meekijken. 
In een speciaal ontwikkelde marktplaats kunnen docenten 
populaire lesplannen van andere docenten vinden en deze 
kosteloos gebruiken. Het platform is geschikt voor elke vorm 
van digitaal lesmateriaal. Daardoor is de school niet meer 
afhankelijk van een vaste leermethode en kan het zich richten 
op gepersonaliseerd leren. 
 

Lesgeven in een 
 ontwikkelingsland
Werken voor € 9,- per dag en toch rijker terugkomen. Internati-
onale ontwikkelingsorganisatie VSO geeft leraren de bijzondere 
kans om kennis en ervaring te delen met collega’s in Afrika en 
Azië. Op zaterdag 11 juni kun je je op de informatiemiddag (13 
tot 17 uur) Meet VSO op het kantoor van VSO, Weg der Verenigde 
Naties 1 in Utrecht, laten adviseren over de mogelijkheden in 
jouw vakgebied en vakgenoten ontmoeten die ook in een ontwik-
kelingsland hebben gewerkt. Meer informatie en de vacatures 
staan op www.vso.nl. 
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayon West-Babant
Donderdag 9 juni, excursiereis naar 
Sint-Niklaas (B), vertrek 9 uur vanaf 
station Essen (B). Koffie bij aankomst in 
Cipierskelder. 12.15 uur vertrek naar De 
Graanmaat voor lunch. Thema: Posi-
tie gepensioneerden binnen hun bond 
door Koen Wils, algemeen secretaris 
Chr. Onderwijs Centrale. O.l.v. gids(en) 
bezoek aan neogotische stadhuis en 
O.L.V. kerk uit de 19e eeuw. Einde van 
de middag met de trein naar huis. Kos-
ten: € 20,- (leden); € 25,- (niet-leden). 
Overmaken op: NL30RABO0185235565 
t.n.v. CNV Connectief inz. SG gepens.
Onderwijs, Rayon West-Brabant. Info/
aanmelden: J. Oerlemans, 0167 56 40 
13, janello@hetnet.nl.

Rayon Zuidoost-Brabant
Donderdag 9 juni, 14 uur, bezoek aan 
Natuurcentrum De Maashorst. Pro-
gramma met o.a. Wisenten, Exmoor 
ponies, en Taurossen. Mogelijkheid voor 
rollator en rolstoel: ook buiten. Gratis 
toegang. Zie voor de uitnodiging ook je 
mailbox (kan in spam belanden). Info/
aanmelden: han.beus@kpnmail.nl,  
0413 36 71 97.

Rayon Westelijke- en Oostelijke 
Mijnstreek
Woensdag 22 juni, 13 uur (inloop)-17.15 
uur, zalen- en congrescentrum ‘t Kaar, 
Stationsstraat 26, Beek. Ontmoetings-
middag. Lezing en discussie over de 
betekenis van ‘normen en waarden’ in 
deze tijd en voor onze generatie, door 
mw. B. Bemelmans. Huldiging jubila-
rissen. Muziek en zang n.a.v. 100ste 
geboortejaar van Toon Hermans door  

R. Haustermans. Kosten: € 6,- (lid);  
€ 10,- (introduce); storting op rek.
nr. NL46 INGB 0000259734 t.n.v. CNV 
Onderwijs Gep. Rayon Westelijke Mijn-
streek. Info/aanmelden (voor 10 juni): 
jozefbernardjanssen@hetnet.nl,  
045 541 10 81.

Dinsdag 7 juni, Amrâth Hotel Brabant, 
Heerbaan 4-6, Breda 
Dinsdag 14 juni, Van der Valk Hotel 
Drachten, Lavendelheide 4, PD Drach-
ten 
Maandag 20 juni, Van der Valk Hotel 
Apeldoorn, De Cantharel, Van Golstein-
laan 20, Apeldoorn 
Dinsdag 21 juni, Van der Valk Theater 
Hotel De Oranjerie, Kloosterwandplein 
12-16, Roermond 

SCHOOLLEIDERS
Dinsdag 14 juni, 16.30-20 uur (inloop 16 
uur) CNV gebouw, Tiberdreef 4, 3561 GG 
Utrecht. Bijeenkomst voor schoollei-

ders, teamleiders, afdelingsleiders en 
vrouwen en mannen die in het midden-
management  werken. Themabijeen-
komst/workshop:  Cao po & vo & Wet 
WWZ: waar liggen kansen? door Hans 
van Dinteren, trainer-adviseur CNV 
Connectief Academie. Info/aanmelden: 
info@cnvs.nl o.v.v. naam, lidnummer, 
datum en locatie.

Donderdag 16 juni, 16.30-20 uur (inloop 
16 uur) De Wingerd, so (v)so ZMLK 
De Klimmer 21, 9104 TJ Damwoude. 
Bijeenkomst voor schoolleiders, team-
leiders, afdelingsleiders en vrouwen en 
mannen die in het middenmanagement 
werken. Themabijeenkomst/workshop: 
Cao po & vo & Wet WWZ: waar liggen 
kansen? door Hans van Dinteren, trai-
ner-adviseur CNV Connectief Academie. 
Info/aanmelden: info@cnvs.nl o.v.v. 
naam, lidnummer, datum en locatie.

schooljournaalagenda@cnvo.nl

alle leden
Maandag 6 juni, 17-20 uur, CNV, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Informatiebijeenkomst over onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Aan-
dacht is er voor een drietal doelen: 1) essentiële informatie over het geven 
van onderwijs aan deze specifieke groep leerlingen. Dit aan de hand van 
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 leernetwer-
ken/c.q. een professionele leergemeenschap. Aanmelden via: bijeenkom-
sten@cnv.nl o.v.v. 6-6-2016 Vluchtelingenonderwijs.
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Donderdag 23 juni, 16.30-20 uur (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 
Connectief 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. 
Eijkmanlaan 48, Haarlem, tel. 023 533 
05 28.  Bijeenkomst voor anders actieve 
leden van CNV Onderwijs, Zorg & Wel-

zijn en Overheid & Publieke Diensten.  
Presentatie: Actuele ontwikkelingen in 
de sociale zekerheid. Workshop: Ruimte 
geven en nemen tijdens een gesprek. 
Aanmelden: andersactieven-cnv-onder-
wijs@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 van 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,-. Aanmelden: www.cnvo.nl/aan-
bieden-met-plezier. Informatie: Marian-
ne van Wessel, Verenigingsbureau CNV 
Onderwijs, 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 stand-
punten van het CNV meegenomen 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). 
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Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Op deze zonnige zaterdagochtend wil je het liefst buiten zijn. Op de 
sportvelden aan de Erasmusweg in Den Haag zijn enkele fanatiekelingen 
rond 9.30 uur al aan het korfballen en voetballen. De leerlingen van de 
Escamp University blijven deze ochtend binnen. Ze krijgen elke zaterdag 
een extra kans om hun talent verder te ontwikkelen.

Slimme leerlingen krijgen op zaterdag extra les op  
Haagse Escamp University

Xxx

  ‘We gaan hier tot 
het uiterste’

primair onderwijs
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De circa dertig leerlingen van de Escamp Uni-
versity zijn in groepjes druk bezig informatie 
te zoeken over het ministerie van Veiligheid 
& Justitie. De vingertjes vliegen over het 

toetsenbord van de tablets. Op het scherm voorin de 
klas staan enkele vragen geprojecteerd. Wat doet het 
ministerie? Wie is de minister? Te gast in de klas is Wim 
Borst, beleidsmedewerker bij het ministerie. Voordat hij 
iets gaat vertellen over zijn werk, proberen de leerlingen 
alvast vragen te verzinnen. Eliza, Nomidysha en Nisa 
werken met z’n drieën samen en hebben al snel de 
homepage van het ministerie van Veiligheid & Justitie 
gevonden. Eliza: ‘De lessen op school vind ik eigenlijk 
te gemakkelijk. Hier leren we juist andere zaken waar-
voor de juf in de klas geen tijd heeft.’ Nomidyscha vat 
het als volgt samen: ‘We doen hier extra dingen die je 
hersenen nog net aan kunnen. We gaan hier tot het 
uiterste.’

CO-MINISTER
Borst begint te vertellen over zijn werk. Hij vermijdt 
moeilijke woorden. Leerkracht Laura Floor hoeft de 
leerlingen niet aan te sporen vragen te stellen. De 
vingers gaan meteen de lucht in. Of hij meteen al wist 
wat hij later wilde worden? En welk schooladvies kreeg 
hij? Borst stelt zelf ook vragen aan de leerlingen. Wat is 
een staatssecretaris? Daar weet Karim wel een origineel 
antwoord op: ‘Dat is een co-minister.’ 
En dan is het tijd om toch even het zonnetje op te zoe-
ken. De jongens gaan buiten voetballen en het gejoel is 
niet van de lucht. Anderen zitten bij elkaar en bespre-
ken persoonlijke zaken. Na de pauze lijkt de aandacht 
van met name enkele jongens even te verslappen. Pas 
als er een filmpje wordt vertoond over hoe de politie 
tegenwoordig een verdachte aanhoudt, is er weer 
concentratie. Daarna krijgt de groep een best moeilijke 
opdracht: ga in groepjes van twee tot drie leerlingen 
een misdaadverhaal verzinnen en schrijf dat op. Na 
twintig minuten mogen ze de verhalen aan elkaar ver-
tellen. Hoe twee geadopteerde broers met de misdaad 
in aanraking komen, het verhaal van een bankoverval of 
een overval op een politiebureau. 

FANTASIE
Het is duidelijk de bedoeling dat de leerlingen volop 
hun fantasie laten werken, maar ook dat ze dit presen-
teren aan de leraar en hun medeleerlingen. En dan zit 
de les er op. Floor schudt met een lach van oor tot oor 
bij de uitgang de handen van de leerlingen. Wat maakt 
dit zo anders dan een gewone les? ‘Je bent hier niet met 
rekenen of taal bezig, maar de leerlingen worden hier 
uitgedaagd vooral te communiceren. Dat is zo belang-
rijk tegenwoordig.’ 

Slimme leerlingen krijgen op zaterdag extra les op  
Haagse Escamp University

Tekst: Jan Spijk  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs

‘University en zomerschool  
in gevaar’ 
Naast de wijk Escamp kunnen slimme kinderen uit de Haagse Schil-
derswijk eveneens een extra stap zetten in hun ontwikkeling. Het 
idee waaide over uit de South-Bronx in New York waar een delega-
tie van Haagse schoolleiders met onderwijswethouder Ingrid van 
Engelshoven (D66) een bezoek bracht. Voor de wethouder reden 
om dit ook in haar stad in te voeren. ‘Je moet ook in achterstands-
wijken de lat hoog durven te leggen. Alleen dan komt bijzonder 
talent tot bloei.’ 

In Escamp werken de Erasmusschool, De Zuidwester en de Petrus 
Dondersschool samen in de Escamp University. Inzet is het vergroten 
van de kennis van de wereld en het verbeteren van studievaardig-
heden. Geen rekenen en taal, maar bijvoorbeeld ict, kunst en weten-
schap. Ragna Kuiper, directeur van de Zuidwester en Rudy van der 
Bovenkamp van de Stichting Brede Buurtschool Den Haag (onder-
steuner van het project) zijn er trots op dat er nu iets positiefs uit deze 
wijken verteld kan worden.

Wie komen hiervoor in aanmerking?
Kuiper: ‘Het gaat om leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die een triple 
A-score hebben bij de Citotoets. Dat is een hard gegeven. Bovendien 
moeten de leerlingen gemotiveerd zijn.’
Levert dit geen jaloezie op bij leerlingen die hieraan niet voldoen?
Kuiper: ‘O, nee, geen sprake van. Ze zijn juist trots op hun klasgenoten 
die uitverkoren zijn om toegelaten te worden tot de University.’
Wie betaalt het project?
Van der Bovenkamp: ‘De gemeente Den Haag trekt er € 26.000,- 
voor uit. Landelijk wordt er wel gesneden in subsidies. De vraag is of 
bijvoorbeeld de University en de zomerschool kunnen blijven bestaan. 
In de zomerschool richten we ons onder andere op leerlingen met 
een taalachterstand. Het kabinet bezuinigt op onderwijsprojecten in 
de grote steden. Extra dingen als de zomerscholen, de voorscholen 
en de wijkuniversiteiten komen zo in gevaar. Dat zou erg slecht zijn. 
Leerlingen van de University krijgen door de gevolgde lessen later een 
betere plek in de maatschappij.’
Welke rol hebben de ouders?
Kuiper: ‘Ten eerste zijn ze trots, omdat ze zelf vaak niet hebben kun-
nen doorleren. Een vader was enorm blij dat zijn dochter toegelaten 
werd tot de University en sprak de verwachting uit dat ze later naar de 
echte universiteit gaat. Besef wel dat het voor leerlingen uit deze wijk 
heel moeilijk is toegelaten te worden tot een gymnasium elders in de 
stad. Ze krijgen vaak een stempel opgeplakt, omdat ze de postcode 
van deze wijk hebben.’
Gaat dit project niet ten koste van leerlingen die een taalachter-
stand hebben?
Kuiper: ‘Absoluut niet. Dat blijven wij gewoon doen. Tot nu toe was 
er niet iets voor slimme leerlingen. Daarom ben ik heel blij met deze 
opzet.’



Je wilt het werk in de medezeggenschapsraad goed doen. 
Maar dat is niet altijd even eenvoudig. De regels zijn complex 
en vragen dringen zich op. Hoe zorg je als MR bijvoorbeeld 
voor een goede relatie met de directie? Hoe maak je van 
de verschillende geledingen van MR of GMR een hechte 
eenheid? Hoe pas je de WMS succesvol toe in de praktijk? 
Om je te helpen bij dit soort vraagstukken, heeft CNV Con-
nectief Academie het MR Partnerschap in het leven geroe-
pen. Voor een vast bedrag per jaar heeft de (G)MR recht 
op een vast contactpersoon. Deze staat je bij als trainer en 
sparringpartner. 

De voordelen op een rij:
•  Je krijgt een vaste contactpersoon waar je met al je vragen 

terecht kunt
•  Je krijgt drie uur ondersteuning voor je organisatie, afge-

stemd op de eigen behoefte. Je (G)MR kan dat bijvoorbeeld 
invullen met een cursus, het bijwonen van vergaderingen 
of voor het insturen van beleidsstukken

•  Je blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen die voor jou 
belangrijk zijn

•  Je kunt deelnemen aan een jaarlijkse bijeenkomst 
met andere partners. Hier kun je kennis en ervaringen 
uitwisselen

Meer weten of aanmelden?
Mail naar aanvraagacademie@cnv.nl, bel 030 751 17 85 of 
kijk op www.cnvo.nl  

Annemie van Geneijgen is secretaris van de GMR van Dyna-
miek Scholengroep in Horst. Sinds enkele jaren beschikken 
ze over het MR Partnerschap van CNV Connectief. ‘Als GMR 
wilden we graag ergens met onze vragen terechtkunnen. 
Het GMR-werk doen we met de beste bedoelingen, en 
van onderwijs geven weten we een heleboel, maar van 
andere zaken wisten we onvoldoende. Bijvoorbeeld over het 
toepassen van cao-afspraken. Af en toe konden we niet de 
reikwijdte van onze besluiten overzien. Dat was voor ons de 
reden om het partnerschap aan te gaan. Inmiddels hebben 
we ons als GMR al een paar keer laten scholen. Natuurlijk 
de basiscursus en de uitleg over het schoolplan. Nu laten 
we scholing op maat aanbieden, over een onderwerp naar 
keuze. Ook vragen we onze adviseur regelmatig om feed-
back op onze activiteiten. Het heeft ons al heel wat gebracht. 
Ik ben enthousiast!’

MR Partnerschap
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www.dier.nuwww.dier.nu

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

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

Een Moderne Directeur
voor basisschool “De Farèlschool” te Katwijk.

Wij verstaan daaronder iemand die:
-  een onderbouwde en inspirerende visie op protestants christelijk basisonderwijs 

heeft.
-  het team ruimte geeft voor creativiteit, eigen initiatief en ontplooiing
-  daar open en duidelijk over communiceert. Hij of zij is stimulerend en staat open 

voor de mening van een ander.
-  een  duidelijke visie heeft  en  op resultaten stuurt.
Het volledige profiel van de functie en de volledige advertentie kunt u vinden op 
www.stichtingpcok.nl.

De stichting voor Protestants Christelijk 
Onderwijs te Katwijk zoekt met ingang 
van 1 augustus 2016

De Koningin Beatrixschool 
te Nieuwegein zoekt

EEN DIRECTEUR (m/v)

Geïnteresseerd? 
Ga dan naar de volledige
vacaturetekst op www.fluenta.nl

Verbinder, 
teamplayer, 

onderwijskundig leider, 
visionair en innovator.

www.dier.nuwww.dier.nu



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 11 18 juni

nr. 12 2 juli

nr. 13 3 september

nr. 14 17 september

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december
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De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote, 

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

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

Kijk wat nog meer 
best gek is op
kwf.nl/bestgek



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 



‘Ik wil me gesteund 
voelen door de bond’

Mirjam Hilbrink (45):
‘Mijn vader is al heel lang lid van CNV Zorg & 
Welzijn. Hij vond dat zoiets erbij hoorde’, zegt Mir-
jam Hilbrink die door haar vader Wander Hilbrink 
(69) is aangemeld als nieuw lid van CNV Onderwijs. 
‘Hij was werkzaam als groepsleider op een schipper-
sinternaat in Maasbracht.’ Dochter Mirjam, die net 
als haar vader voor een VVV-bon als welkomstge-
schenk koos, werkt als onderwijsassistent op twee 
basisscholen in Sassenheim en Lisse.  Waarom 

zij lid werd? ‘Er zijn tal van reorganisaties, er 
is veel onderzekerheid. Ik wil me gesteund 

voelen door de bond.’ Kijk op  
www.cnv-actie.nl

Foto: Ermindo Armino


