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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

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

niet te plaatsen of 
in te korten.

In zijn column in Schooljournaal 10 beschrijft 
Henno Eckhardt, lid van de Stuurgroep Anders 
Actieven, zijn gevoelens over hoe het is om als 
61-jarige werkloos te zijn. Niet meer welkom 
zijn op de voormalige school, wat zeggen de 
mensen van mij nu ik werkloos ben, verveling, 
onrust en bovenal een schuldgevoel geen werk 
meer te hebben. Zo is het leven na een werk-
zaam leven in het onderwijs niet bedoeld. Je 
mag blijven genieten, ook al is het niet meer in 
het onderwijs. In plaats van een schuldgevoel 
is het ook mogelijk om trots te zijn. Je kunt het 
worden door je toe te leggen op vrijwilligers-

werk. Er is een schreeuwend tekort aan vrijwil-
ligers. Zelf behoor ik sinds dit schooljaar ook 
tot de groep Anders Actieven en heb dit werk 
gevonden bij VluchtelingenWerk Noord-
Nederland, locatie Sneek. Ik voel het als een 
carrière-switch. Als maatschappelijk begelei-
der mag ik een groep Eritrese jongeren met 
een status begeleiden bij hun traject van AZC 
tot en met eigen huisvesting en de inburgering. 
Uitdagend om hiermee aan de slag te gaan en 
dit vorm te geven. 

Piet van der Meer, Parrega 

   Trots op 
(vrijwilligers)werk!

Les aan nieuwkomers Doorgeslagen
Opa komt op bezoek en de kleinzoon krijgt een omhelzing 
en een zoen van opa. ‘Wie weet wat een zoen is?’, vraag ik 
de klas. Sidra steekt haar vinger op en wijst naar buiten. 
‘Daar is ook zoen.’ Sinds enige tijd geef ik les in een nieuw-
komersklas, een groep in de leeftijd van ongeveer 6 tot 10 
jaar. De les die ik gaf op de dag dat ik deze mail schreef, was 
aan kinderen die nu ongeveer 16 weken op school zijn. Er 
worden flinke vorderingen gemaakt door sommige kinde-
ren, maar de meeste kinderen maken deze snelle sprongen 
niet en hebben echt meer tijd nodig om het Nederlands 
onder de knie te krijgen. Als zij de taalachterstand (en soms 
onderwijsachterstand, als zij een poos in een vluchtelin-
genkamp hebben gewoond of vanwege het gevaar door de 
oorlog niet naar school konden) zo veel mogelijk in kunnen 
halen, hebben zij hier meer kansen. Ik hoop dat de overheid 
het nut van onze lessen inziet en besluit er toch extra geld 
voor uit te trekken. 

Gerda Wierda, Enkhuizen

Naschrift: De Tweede Kamer deelt uw mening.  
Zie pagina 18-19.

Heel graag zou ik in Schooljournaal een 
diepgaand onderzoek willen zien over de 
afname van Cito, de verwerking van de 
resultaten, het teaching-to-the-test pro-
bleem, de zin en onzin van het redements-
denken, het gewicht dat wordt gehangen aan 
een moment-opname, het vergelijken van 
kinderen met elkaar, groepen, provincies, 
het delen van de uitslagen op de rapporten, 
enzovoort. Waarom? Ik doe zelf meer en 
meer onderzoek uit frustratie over de manier 
waarop we Cito gebruiken. Hoe men wil 
dat ik Cito gebruik en verwerk en de con-
sequenties die het heeft voor leerlingen in 
hun schoolloopbaan, maar meer nog op hun 
zelfvertrouwen en eigenwaarde wanneer ze 
een rapport krijgen waarop deze toetsuit-
slagen staan! Ik loop daarbij continu tegen 
muren op, we zijn naar mijn mening volledig 
doorgeslagen en moeten als leerkrachten 
dit een halt toeroepen. We moeten er in de 
eerste plaats zijn voor de kinderen en niet 
voor het bestuur, noch voor de Inspectie, 
noch voor Den Haag.

Wiesje Stadlander, Winschoten
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Waarom ze een smiley op haar tennisracket heeft? 
En of ze zonder kuitblessure misschien wel Serena 
Williams zou hebben verslagen tijdens de halve finale 
van Roland Garros? Vragen van leerlingen van basis-
school De Kyckert  in Wateringen vorige week donderdag 
aan tennisser Kiki Bertens. Op het schoolplein van haar 
oude school deelde ze handtekeningen uit en werd ze 
gehuldigd voor haar sportieve prestaties in Parijs.

Kiki in  ‘t zonnetje

Foto: Arie Kievit

050505
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Onderhandelaarsakkoord bereikt over 
nieuwe Cao MBO 2016-2017
Vorige week zaterdag zijn CNV Onderwijs, de andere 
bonden en de MBO Raad tot een onderhandelaarsak-
koord gekomen voor de nieuwe Cao MBO 2016-2017. 
Hiermee krijgt het mbo weer een cao. De vorige cao 
eindigde al op 30 juni 2015. Deze nieuwe cao gaat in 
op 1 juli 2016 en zal lopen tot 1 oktober 2017. In de 
cao worden onder andere de verslechteringen in de 
Werkloosheidswet (WW) gerepareerd. De bovenwet-
telijke werkloosheidsregeling wordt leeftijdsproof 
gemaakt, doordat deze nu voor alle leeftijdscatego-
rieën geldt. Daarnaast wordt het behoud van werk en 
het overleg met de vakbonden daarover op de instel-

ling gewaarborgd. Om docenten die nog niet bevoegd 
zijn de mogelijkheid te geven die bevoegdheid te 
behalen en vervolgens in vaste dienst te worden 
benoemd, zijn afspraken gemaakt over de ketenbe-
paling. Ook worden in deze cao de laatste afspraken 
uit de loonruimteovereenkomst geëffectueerd, zodat 
de volledige 5,05 procent is uitgekeerd. 
Tot 27 juni kunnen de leden in het mbo hun stem 
uitbrengen via de link die hen is toegestuurd. Voor 
uitgebreide informatie over het onderhandelaarsak-
koord: www.cnvo.nl > Arbeidsvoorwaarden > mbo 
> nieuws.

nieuws
Foto: H

enriëtte G
uest

Sinds kort is Den Haag een horeca-etablissement 
rijker. Keuken en kantine en aanpalende kantoren van 
het voormalige ministerie van Sociale Zaken, waar 
tot voor kort asielzoekers waren gehuisvest, zijn in 
gebruik als school en leerwerkplek voor 120 leerlingen 
van de Horeca Academie. De foto toont leerlingen van 

de mbo 3-niveau-opleiding Zelfstandig Werkend Kok. 
Leerlingen, waaronder drie asielzoekers met status, 
gaan één dag in de week naar school. De rest van de 
tijd werken zij in het leerbedrijf, waar ze driegangen-
menu’s voor de gasten van het opleidingsrestaurant 
bereiden of hun kennis verdiepen in het kooklab.

Leren koken in een voormalig ministerie
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200 Miljoen extra voor onderwijs
Het kabinet trekt € 200 miljoen extra uit voor 
onderwijs, en draait daarmee eerdere, omstreden 
bezuinigingen terug. Er is een meevaller van € 1,2 
miljard doordat het begrotingstekort sneller slinkt 
dan werd verwacht. Coalitiepartners VVD en PvdA 
hebben afgesproken ieder de helft van dat bedrag 
te mogen besteden. De PvdA kiest vooral voor zorg 
en onderwijs. De partij zou volgens de Volkskrant 
geschrokken zijn van het kritische rapport van de 
Onderwijsinspectie over groeiende ongelijkheid 
tussen kinderen van laag- en hoogopgeleide 
ouders. De PvdA wil de € 200 miljoen besteden 
aan het verkleinen van de kansenongelijkheid bij 
kinderen. Het geld gaat naar de bestrijding van 
leerachterstanden en naar goed onderwijs aan 
asielkinderen. Eerder stelde staatssecretaris 

Dekker te blijven bij de bezuinigingen op het 
budget voor onderwijsachterstanden. Hij zag geen 
reden in te gaan op de wens van de Tweede Kamer 
en de vier grote steden de bezuiniging ongedaan 
te maken. Dekker wees erop dat er tekorten zijn 
ontstaan door de toegenomen instroom van asiel-
zoekerskinderen (zie ook het artikel op pagina 
18/19 verderop in dit blad). CNV Onderwijs pleit al 
langer voor meer investeren in goed onderwijs, 
om zo alle kinderen een eerlijke kans te bieden. 
Zo wil de bond een landelijke pool voor leraren 
die onderwijs geven aan vluchtelingenkinderen. 
CNV Onderwijs is van mening dat, als we de kloof 
tussen kansarm en kansrijk willen dichten, ieder-
een verantwoordelijkheid moet nemen: scholen, 
politiek en maatschappelijke organisaties. HB

journaal

‘Tolerantie heeft een flinterdun laagje’, dat zegt 
de voorzitter van het COC in mijn artikel over 
homovoorlichting op school verderop in dit blad. 
Homoseksualiteit is prima, zolang je het maar niet laat 
zien. De massamoord in Orlando is extreem, maar als je 
in Nederland als homo op straat zoent of genegenheid 
toont word je uitgescholden. 
Zelf maakte ik het ook mee. Notabene tijdens de Gay 
Pride, toen ik mijn toenmalig vriendje zoende. Om 

ons heen hoorde ik mensen op luide toon met elkaar 
discussiëren. Het kón niet wat wij daar deden. Het waren 
Amsterdamse hipsters. Mensen van wie je het niet 
verwacht. Tolerantie met een flinterdun laagje. 
Ik herinner me ook een meisje dat juist haar duim opstak. 
Ons maakte het overigens allemaal niets uit. Wij hadden 
alleen oog voor elkaar. Dat is het mooie van verliefd zijn. 
Dat werkt bij ons precies hetzelfde. We zijn net mensen. 
Edwin van Baarle

Cursus Leergang Professioneel Meesterschap
Jonge en ambitieuze leraren die zichzelf graag 
verder willen ontwikkelen, kunnen zich aanmelden 
voor de Leergang Professioneel Meesterschap 
2016/2017. Irene Heitink, werkzaam in het basis-
onderwijs, nam eerder deel aan de leergang. Ze is 
daar nog steeds blij mee. ‘Je bent klaar met de pabo, 
begonnen met invallen en dan? Als jonge, startende 
leerkracht weet je soms niet wat je overkomt. Je zit 
met veel vragen en denkt: “Dit heb ik op de pabo niet 
geleerd”. De Leergang Professioneel Meesterschap 
heeft me echt geholpen om zaken overzichtelijk te 
maken en veel van mijn vragen zijn beantwoord. 
Gesprekken met andere starters hielpen me verder 

en de verschillende workshops natuurlijk ook. 
De leergang brengt je bewustwording en goede 
gesprekken en houdt je scherp.’
De Leergang Professioneel Meesterschap van CNV 
Onderwijs geeft je meer bagage om je positie als 
leraar te versterken en je kansen op de arbeids-
markt te vergroten. De leergang start in oktober 
2016 en omvat tien bijeenkomsten (inclusief excursie 
naar de Tweede Kamer) en een afsluitingsborrel. 
Het officiële certificaat kan opgevoerd worden in het 
Lerarenregister. Meld je aan op www.starteninheton-
derwijs.nl. Wie voor 1 juli reageert krijgt een korting 
van € 50,-. HB
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Het schooljaar is bijna ten einde. De vakantie komt 
er aan. Wat ga je volgend schooljaar helemaal 
anders doen? Ga je eindelijk die juf mee uit vragen? 
Ga je een cursus doen? Of verander je je hele 
klaslokaal? Heb je besloten minder uitgebreid je 
administratie te doen? Of die jonge collega begelei-
ding aan te bieden? Of juist die oudere collega om 

coaching te vragen? Of je minder druk te maken om 
kritische ouders of brutale leerlingen? Heb je het 
plan om eerder op te staan zodat je niet zo hoeft te 
haasten? Of totaal iets anders? Wij zijn benieuwd! 
Vertel het ons via schooljournaal@cnv.nl (uiterlijk 
donderdag 23 juni) en lees je reactie terug in het 
volgende Schooljournaal. 

Moet er een kerncurriculum met keuzeonderde-
len voor scholen komen? Welke vaardigheden en 
vakken verdienen daarin een prominente plek? 
Is meer samenhang tussen vakken nodig? Moet 
persoonsvorming inderdaad meer aandacht krij-
gen?  En hoe werkbaar zijn deze veranderingen? 
Je kunt daarover meepraten in een digitaal debat 
op woensdag 22 juni van 20 tot 21 uur. Het wordt 
georganiseerd door de Onderwijscoöperatie, waar 

CNV Onderwijs deel van uitmaakt. Afgelopen 
januari bracht de commissie Schnabel advies 
uit over hoe het primair en voortgezet onderwijs 
er in 2032 uit zou moeten zien. De Onderwijsco-
operatie wil leraren er meer bij betrekken en 
gaat verdiepende gesprekken voeren over een 
nieuw curriculum. Je kunt je aanmelden voor het 
digitale debat op https://nl.surveymonkey.com/r/
dialoogcurriculum. 

Oproep: Wat ga je volgend schooljaar anders doen?

ZZP-ERS SCHOLEN ZICH IN ACQUISITIE

nieuws

Digitaal meepraten over onderwijs 2032

Donderdag 4 juni was er een goed bezochte bijeenkomst 
voor zzp’ers werkzaam in het onderwijs. Deze bijeenkomst 
werd georganiseerd door de sectorgroep Onderwijs-
dienstverlening van CNV Onderwijs. De vervanging van de 
VAR (Verklaring ArbeidsRelatie) kwam aan de orde, en er 
was een acquisitie-masterclass Aanbieden met plezier. 
De masterclass werd gegeven door Harald Hertog van 
Profacq. Hij slaagde er in om de plezierige kanten van een 

lastig onderwerp als acquisitie te ervaren. Met behulp van 
rollenspellen oefenden de deelnemers hun vaardigheden. 
Aan de orde kwam onder andere hoe je het gesprek 
opent met een (potentiële) klant? Hoe onderzoek je welke 
problematieken er spelen? En waar in het gesprek plaats 
je jouw aanbod? Wat zijn goede (tactische) vragen, en hoe 
interpreteer je de antwoorden, zodat het ‘pijnpunt’ bij de 
klant duidelijk wordt.

MOGELIJK BEHOUD LAATSTE SCHOOL VAN RICHTING 
Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft beloofd een 
manier te gaan zoeken om alsnog de laatste scholen 
van een bepaalde levensbeschouwelijke richting binnen 
een regio open te kunnen houden. Dit meldt het Refor-
matorisch Dagblad dat aanwezig was bij een SGP-jon-
gerenavond in Woudenberg, waar Dekker sprak. ‘Ik ga 
mijn best doen om iets slims te verzinnen. En als het u 
niet bevalt, dan roept u me hier maar terug’, zo stelde de 
bewindsman. Dekker wil de Onderwijswet moderniseren 
zodat het makkelijker wordt om nieuwe scholen te stich-
ten. De angst is echter dat, door verandering van regels, 
juist bestaande kleine scholen verdwijnen. De huidige 

bescherming van scholen die de laatste zijn in hun 
soort zou wegvallen. Nu zegt Dekker dat hij zich heeft 
‘verkeken’ op dit bijeffect . ‘Ik neem de zorg hierover zeer 
serieus. Ik wil met mijn plannen de vrijheid vergroten en 
niet kleine scholen dwarszitten.’ Volgens de christelijke 
krant legde Jacqueline Knibbe de kwestie op tafel. Ze is 
directeur van de reformatorisch Johannes Calvijnschool 
uit Amersfoort, die dicht zou moeten als de plannen 
doorgaan. Volgens Knibbe hebben de voorgenomen 
veranderingen nu al effect. Ouders overwegen om hun 
kind niet op haar school te plaatsen, omdat ze mogelijk 
niet alle leerjaren kunnen afmaken. HB
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Praktijk en theorie geïntegreerd

Netwerk van professionals

Gewaardeerd diploma

Persoonsgericht

ZET JIJ NU DE VOLGENDE STAP?
Kies voor een korte cursus, (tweede) bachelor- of masteropleiding; 
een investering in jezelf die je op voorsprong zet!

Masteropleidingen
•   Master of Education: eerstegraads 

docent
•  Master Leren en Innoveren
•   Masters Leadership in Education
•  Master Toetsdeskundige
•  Master (Special) Educational Needs

Bacheloropleidingen
•   Bachelor of Education: tweedegraads 

docent (ook maatwerk)
•  Leraar Basisonderwijs (Pabo)
•   Pedagogisch Management 

Kinderopvang 
•   Onderwijsondersteuner of Leraar 

Technisch Beroepsonderwijs
en Consumptieve Techniek

Cursussen
•   Regulier onderwijs (vo, mbo):  

Rekenen, Taal, Coachen, 
Bedrijfsoriëntatie

•   Passend onderwijs (po, vo, mbo): 
Jonge kind, Cultuureducatie, 
Schoolcoach, Practitioners 
(Autisme, Dyslexie, Gedrag, 
Beeldbegeleiding, 
Hoogbegaafdheid, Remedial 
Teaching) en School Wide 
Positive Behavior Support

•   Instructeur (v)mbo, 
Pedagogisch Didactisch
Getuigschrift

•  Didactische vaardigheden hbo basis

Kijk voor meer informatie en contactgegevens: fontys.nl/educatie
Er zijn diverse aantrekkelijke regelingen voor docenten die willen
professionaliseren in het onderwijs. Lees de mogelijkheden op www.duo.nl

 

 

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

Differentiëren  
in het mbo

Speel in op de verschillen tussen 
uw studenten

Hoe daagt u individuele studenten uit en houdt u overzicht over de groep 
als geheel? Wat zijn voorwaarden voor succesvolle differentiatie? Tijdens 
deze studiedag volgt u praktische workshops waarin u verschillende 
manieren van differentiëren effectief leert inzetten. U ervaart een variatie 
aan werkvormen en maakt uw eigen lesplan.  

Leer effectief differentiëren in uw lessen!

 Locatie: 
 
NH Hotel, Amersfoort

 Datum: 

Dinsdag 11 oktober

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/differentieermbo

Schrijf u nu in!

MEDISA_Schooljournaal_195x130_180616.indd   1 20-5-2016   15:18:27
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Het Nederlandse systeem van vroege selectie gecombineerd met 
steeds minder brede brugklassen en scholengemeenschappen is een 
risico; doorstromen tussen schoolsoorten moet makkelijker worden 
waarschuwt de OESO in haar jongste verslag. De voorstanders van 
een vorm van middenschool, en daarvan afgeleide varianten als de 
driejarige of verlengde brugklas, zaten lang in het defensief, maar 
voelen ineens de wind weer in de zeilen. Een rector: ‘Ik heb er ook 
nooit aan getwijfeld.’ 

Driejarige brugklas geeft leerlingen de tijd hun talenten te ontdekken

voortgezet onderwijs 

te kiezen'‘Fijn dat ik nog niet hoefde
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Het is goed voor de hand-/oogcoördinatie’, 
zegt Marco (havo). ‘Je wordt er vrolijker 
en socialer van’, meent Syp (vwo). Beide 
jongens zien weinig problemen rond 

het gamen tijdens het debat daarover in de klas van 
docent Nederlands Floor Westenburgen op het The-
resialyceum in Tilburg. Tegenstanders zijn de vwo’ers 
Daan (‘Het is slecht voor je gezondheid, je kunt er 
vergroeiingen van krijgen’) en Willem (wijst op de 
grote kans om verslaafd te raken). Klasgenoot Jurre 
(een havist) zit tussen hen in en mag de discussie tus-
sen de vier derdejaars brugklassers leiden. De verbale 
strijd wordt door Westenburgen tot op de seconde 
bijgehouden. Daan gaat door en wijst nog eens op de 
verhoogde kansen op epilepsie en vetzucht bij jon-
geren die te veel gamen. ‘Een uurtje gamen per dag, 
daar is toch niets mis mee’, volgens Marco. ‘Juist door 
een spel als Candy Crush neemt je vermogen om 
dingen op te lossen toe.’ Willem vindt gamevrienden 
geen echte vrienden. ‘Die maak je daarbuiten.’
Hoe weet je als ouder of je kind verslaafd is, wil 
gespreksleider Jurre weten. Onderzoeksresultaten die 
positief en negatief zijn over de invloed van gamen 
gaan over en weer. Als Westenburgen van achter in 
de klas met handgebaren aangeeft dat de tijd er bijna 
op zit, komt Jurre tot zijn slotvraag: ‘Iemand nog van 
mening veranderd?’ 

VOORDELEN
Klasgenoot Felix (havo) merkt bij de nabeschouwing 
op dat de feiten soms vergezocht waren. ‘Ik vond het 
niet overtuigend, een herhaling van argumenten.’ 
Westenburger: ‘Precies. Jullie waren te lief voor 
elkaar. Jullie zijn alle vier gamers, ik had er iets meer 
van verwacht. Maar ik vond Jurre een knalgoede 
gespreksleider.’
Voor het derde jaar moest er gekozen worden tussen 
havo of vwo, maar  Jules (havo) zegt nooit echte ver-
schillen met vwo-klasgenoten te hebben opgemerkt. 
Eerder voordelen. ‘Omdat ze je kunnen helpen als 
zij de stof beter begrijpen.’ Jurre beaamt dat: ‘Maar 
omgekeerd geldt het soms ook.’ Vwo’er Bram voelde 
zich nooit afgeremd. ‘Ik snap die angst van ouders 
wel, maar op deze school is dat echt niet het geval. 

Havo en vwo liggen niet zo ver uit elkaar. Ik vond het 
ook wel fijn dat ik nog niet hoefde te kiezen.’

SLIMME MANIER
‘De kracht van deze brugklas is dat ze een vak, zoals 
dat van mij, gezamenlijk aangeboden krijgen’, zegt 
docent Nederlands Floor Westenburgen. ‘Vooral 
een discussie of beschouwing leent zich er prima 
voor om daar de hele klas bij te betrekken. Juist bij 
zo’n discussie kan een vwo’er echt nog wel wat leren 
van iemand op havoniveau. Bij harde onderwerpen 
als spelling en grammatica, en dat doe ik ook in het 
eerste en tweede jaar, probeer ik wel te differentiëren. 
Dan krijgen ze wel degelijk op eigen niveau les. Ik 
vind onze driejarige brugklas een slimme manier om 
leerlingen langer de gelegenheid te geven om hun 
keus tussen havo of vwo te bepalen. In de puberteit 
veranderen kinderen. Dan kan het zijn dat ze zich 
vol enthousiasme op het vwo storten, om vervolgens 
de rest van hun middelbareschooltijd op hun tenen 
te lopen. Je hebt ook leerlingen die pas laat tot bloei 
komen. Als je dan al zo vroeg moet kiezen, word je in 
een keurslijf gedwongen. Misschien zat er wel veel 
meer in het vat en dat verzuurt als kinderen te snel in 
hokjes worden ingedeeld.’ Westenburgen zegt zelf erg 
veel last te hebben gehad van de puberteit. ‘Het was 
fijn dat ik toen in een tweejarige brugklas zat. Ieder 
kind is anders als het gaat om kennis en intelligentie, 
wensen en vaardigheden. Daar moeten wij als docen-
ten op een zo goed mogelijke manier mee omgaan.’   

LAATBLOEIERS
De OESO (Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling), legde eind mei de vinger 
op een zere plek van het Nederlandse onderwijs: de 
vroege selectie. Brede brugklassen in al hun varian-
ten lijken op hun retour, vooral omdat steeds meer 
ouders er niet van gediend zijn dat hun potentiële 
gymnasiumzoon of -dochter twee of drie jaar in een 
klas zit met kinderen van een lager niveau. Het  
aantal brede brugklassen loopt sinds 2008 dan ook 
sterk terug. 
Eind vorig jaar stelde de Nationale Denk Tank dat 12 
jaar te vroeg is om te bepalen op welk schoolniveau 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Erik van der Burgtvoortgezet onderwijs 

In debat over de schadelijkheid van 
gamen. In het midden gespreksleider 
Jurre. Rechts van hem Willem en 
Daan, links Marco.

‘
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kinderen thuishoren. Vooral achterstandsleerlingen, 
laatbloeiers en kinderen van ouders met een lagere 
sociaal-economische achtergrond zijn hiervan de 
dupe. Volgens de denktank kunnen juist laatbloeiers 
zich optrekken aan de sterkere leerlingen, als ze iets 
langer de tijd krijgen om zich te ontwikkelen. 
In Zweden is het zelfs een beproefd model. Alle kin-
deren tussen 7 en 16 jaar volgen hetzelfde onderwijs. 
En hoewel er haken en ogen aanzitten omdat de 
zwakste leerling vaak het tempo bepaalt, willen veel 
Zweden niet anders, omdat zij het belangrijk vinden 
dat hun kinderen de tijd krijgen zich te ontwikkelen.

RECHT
Ed Schüssler, een van de pioniers van de midden-
school, pleitte vorig jaar in Schooljournaal voor een 
gezamenlijke tweejarige brugperiode, waarin niet 
het rendementsdenken of de selectie voorop staat. 
‘Het gaat me veel meer om wat kinderen kunnen. 
Bovendien trekken ze zich aan elkaar op. Het is de 
periode van 12 tot 14 jaar, dan veranderen ze nog heel 
sterk. Benut die nou voor determinatie.’ In hetzelfde 
verhaal vertelde Hiltje Rookmaker, locatieleider van 
de Leon van Gelderschool (vmbo en onderbouw 
havo/vwo in een groep) in Groningen, een van 
de weinige ‘middenscholen’ die de tand des tijds 
hebben doorstaan, dat ‘ieder kind talent heeft en dat 
dit niet zozeer te maken heeft met niveaus. Als je die 
uit elkaar gaat halen mis je de kans dat ze van elkaar 
leren en samenwerken, dat ze gestimuleerd worden 
door de groep waar ze deel van uitmaken. Veel kin-
deren gaan stuk in ons huidige onderwijs omdat ze 
niet met alle vakken op één niveau kunnen presteren. 
Ons systeem, met een vaste klas in die vier jaar, hun 
peergroep, is erop gericht dat iedereen meekomt, ook 
de sociaal zwakkeren.’ 
‘Of ik nu een gevoel van triomf heb? Ik heb er nooit 

aan getwijfeld’, zegt Rook-
maker over de conclusie 
van de OESO. ’Maar wat wij 
doen valt niet direct onder 
de noemer brede of verleng-
de brugklas. Wij bieden de 
vakken op het niveau van de 
leerlingen aan. Wat natuur-

lijk wel overeenkomt is dat kinderen elkaar stimule-
ren. Ik vind nog steeds dat ieder kind recht heeft op 
een uitgestelde keuze, zodat ze een goede vervolgstap 
in hun ontwikkeling kunnen maken. Woordjes als 
“vmbo”, “havo” of “vwo” interesseren me niet zo, als je 
maar aansluit bij het leerproces van de leerling.’

ZOEKTOCHT
Het is warm in de portacabins, de tijdelijke behuizing 
van het Th eresialyceum, waar sinds de oplevering in 
1968, nauwelijks iets veranderd is aan de grootte van 
de klaslokalen. Dat dit nu wel gebeurt, heeft te maken 
met de wens van de school om beter te kunnen 
aansluiten bij de verschillen tussen leerlingen. Meer 
aandacht voor excellentie, zoals staatssecretaris Dek-
ker wil? Terugloop in leerlingenaantal, omdat ouders 
van gymnasiasten bang zijn dat hun oogappels ach-
terstand oplopen door de minder slimme havisten? 
Nee, niets van dat alles, weerspreekt afdelingsleider 
van brugklas 2/3 Coen Jongbloets, de mogelijke 
redenen voor de grootscheepse verbouwing. ‘Het 
gaat juist heel erg goed. We hebben een stabiel aantal 
leerlingen, met 9 à 10 brugklassen. Die driejarige 
brugklas havo/vwo hoort al vanaf de oplevering van 
dit gebouw, nu bijna vijftig jaar geleden, bij onze 
aanpak. Maar we willen kunnen diff erentiëren, en dat 
is met deze krappe ruimtes nauwelijks mogelijk.’ Hij 
zegt dat ook ouders van vwo-geteste leerlingen nog 
wel eens vragen wat zijn school hun kind kan bieden. 
Jongbloets: ‘Het is het uitgangspunt van de school 
het optimale uit leerlingen te houden, zonder dat we 
de eerste drie jaren een te grote druk op hen leggen. 
Het is een zoektocht naar de talenten, maar na drie 
jaar heb je dat wel door. In veel gevallen maken 
scholen de keuze voor de leerlingen op basis van hun 
gemiddelde.’ Wijst: ‘Jij bent een havo-leerling, jij kunt 
naar het vwo. Zonde, want sommige kinderen moet 
je stimuleren in de richting die hen past. Gelukkig 
krijgen ze hier de tijd om daar zelf achter te komen.’ 

Floor Westenburgen: ‘Als je als leerling zo vroeg moet kiezen, 
word je in een keurslijf gedwongen.’
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Helmy van Dooren

21ST skills of 
idealen?

Vast een doodzonde, maar ik ken de 21st century skills niet 
uit mijn hoofd. Als ik me laat helpen door Google, dan kom ik 
wel een heel eind. Het betreft natuurlijk skills die belangrijk 
geacht worden voor degenen die vanaf 2030 gaan solliciteren. 
Het gaat dan om bekwaamheden als kritisch denken, samen-
werken, sociale vaardigheden, probleemoplossend vermogen, 
communiceren en creativiteit. What’s new? Dit zijn allemaal 
zaken waarvan het altijd handig is (geweest) om er weet 
van te hebben en als bagage mee te dragen. De enige 
vaardigheid die natuurlijk nog meer hot gaat worden is 
digitale geletterdheid en alles wat daaronder valt. 
Het is echter niet mijn bedoeling een college over 21st century 
skills te geven. Maar ik heb onlangs iets interessants gelezen, 
waardoor ik me afvraag of het onderwijzen van die skills 
(alleen) zo zaligmakend is. Rutger Bregman en Jesse Frederik 
schreven vorig jaar het fi losofi sch getinte boek Waarom vuil-
nismannen meer verdienen dan bankiers. Hierin constateren 

ze dat het onderwijs zo volgend is, en vooral probeert aan te 
sluiten op wat de arbeidsmarkt wil. Een treffend voorbeeld uit 
het boek: ‘Als de huidige trend zich voortzet, wordt Nederland 
in 2030 een nog groter belastingparadijs. Hiervoor zullen nog 
meer slimme, gewetenloze accountants nodig zijn om multi-
nationals te adviseren zo min mogelijk belasting te betalen.’ 
Als het onderwijs de arbeidsmarkt volgt, wordt egoïsme dan 
ook een 21st century skill, vragen beide heren zich af. Omvat 
de wereld niet meer dan alleen maar proberen om op een 
handige manier zoveel mogelijk geld te verdienen? Bregman 
en Frederik betogen juist dat we de samenleving moeten 
laten bepalen wat echt van waarde is en niet de markt of de 
technologie. 
Als we bijvoorbeeld meer samenhang in onze multiculturele 
samenleving willen, dan krijgen we meer achtergrondinfor-
matie door geschiedenisonderwijs. En als we er vanuit gaan 
dat school niet alleen voorbereidt op de arbeidsmarkt, maar 
op het leven in zijn algemeenheid, dan kunnen we mogelijk 
ook meer kennis over kunst of fi losofi e gebruiken. Als je 
meer kunst, geschiedenis of fi losofi e doceert, dan lijkt het 
logisch dat er ook vraag ontstaat naar kunstenaars, historici 
en fi losofen. Zo volgt de arbeidsmarkt vanzelf. En dan kan het 
onderwijs in plaats van volgen, ook sturen en creëren. 
Dus het lijkt me zinvol om niet alleen 21st century skills 
te onderwijzen, maar ook na te denken over welke idealen 
en waarden we nodig hebben in het onderwijs. Of is dat te 
idealistisch in deze tijd?

Als je meer kunst, geschiedenis of 
 filosofie doceert, ontstaat er ook vraag 
naar kunstenaars, historici en filosofen
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Het is rustig op het Helicon Mbo Tilburg, ten-
minste, wat betreft het aantal leerlingen. Veel 
zijn er de deur uit voor stages, maar dat wil 
niet zeggen dat het stil is in het historische 

pand in Tilburg. Beneden in de entreehal worden tosti’s 
gemaakt door leerlingen in het kader van zelfstandig 
plannen, betalen en verdienen. De geur van getoast 
brood en gesmolten kaas trekt door het pand. Marieke 
Drabbe kijkt er glimlachend naar: praktijkonderwijs in 
het klein. Maar kleine stappen kunnen grote gevolgen 
hebben. Zo ook onder het docentencorps. Dit schooljaar 
is op deze locatie van Helicon, drie studiejaren met zes 
groepen, begonnen met het project LeerKRACHT. Beetje 
bij beetje het onderwijs beter maken. 

VERANDERMOE
En goed onderwijs, daarvoor is de docent essentieel. Die 
staat dan ook centraal bij LeerKRACHT, in 2012 begon-
nen als maatschappelijk initiatief vanuit organisatie-en 
adviesbureau McKinsey & Company. Toen nog met 16 
pilotscholen, en doen er meer dan 350 scholen mee én 
de bonden waaronder CNV Onderwijs. ‘Kijk, elk jaar 
komt er wel weer iets nieuws op het onderwijs af’, zegt 
Drabbe. ‘Docenten worden “verandermoe”. Maar met dit 

Leraren in Nederland zijn behoorlijk solitair, meer dan in 
veel andere landen. Dat bleek recent uit een rapport van de 
OESO. Ze werken minder samen, kijken zelden bij elkaar in 

het klaslokaal en delen minder vaak kennis. De oplossing 
die werd aangedragen: stichting LeerKRACHT. Helicon Mbo 
Tilburg is een van de honderden scholen die het traject van 

de stichting gebruikt om het onderwijs te verbeteren. ‘Een 
supernormale vraag als “Wanneer is een les goed?” stellen 

maar weinig docenten zichzelf.’

traject is het anders. Alle docenten willen het. Het is goed 
geïmplementeerd en ons management faciliteert het 
ook.’ Drabbe ging aan het begin van het traject op cursus 
en werd ondergedompeld in wat het inhoudt om coach 
te zijn, in de methodieken en oefeningen.

LAMGESLAGEN
Maar wat houdt LeerKRACHT precies in? Er zijn drie 
zaken belangrijk. Op een bord schrijven waar je met 
z’n allen heen wil, bij elkaar in de les gaan kijken, en 
een gezamenlijke lesontwikkeling. Het klinkt niet inge-
wikkeld, maar toch gebeurt het veel te weinig binnen 
het onderwijs. Montserrat Gomendio van de OESO zei 
recent bij de presentatie van het onderwijsrapport: ‘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 gewaardeerd.’ 
Bij Helicon in Tilburg is de start van het project eens een 
keer heel anders aangepakt. ‘We hebben vuurkorven 
neergezet op het schoolplein, warme chocolademelk en 
marshmallows erbij, en toen zijn we gaan praten over 
waarom we ooit docent zijn geworden’, herinnert Drabbe 
zich. ‘Vaak zijn mensen dat vergeten. Bij ons valt het nog 
mee omdat we een jong team hebben, maar je wordt 

Beter onderwijs 
en docenten 

uit isolement 
met stichting 
LeerKRACHT

mbo
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lamgeslagen door wat er allemaal bij komt kijken: roos-
ters, de overheid, de inspectie. Over onderwijs gaat het te 
weinig. Een supernormale vraag als “Wanneer is een les 
goed?” stellen maar weinig docenten zichzelf.’

LYRISCH
Nu is dat anders. Maar zoiets als bij een andere docent 
meekijken, gebeurt toch al jaren? ‘Ja, vaak met tegenzin. 
Want je moet er een uur voor vrijmaken, wat vaak niet 
lukt. En na afloop moet je formulieren gaan invullen’, 
zegt Drabbe. Haar collega Susanne Dobbelsteen keek 
mee bij een les van een collega. ‘Tien minuten, dat 
was genoeg. Ik kwam lyrisch naar buiten. Ik kan soms 
onrustig zijn en begon altijd direct van alles te vertellen. 
Daar kan een klas ook onrustiger van worden. Mijn colle-
ga zat op haar tafel, lachte wat naar de leerlingen, keek 
rustig om zich heen. Daar heb ik veel aan gehad.’ En haar 
collega leerde weer van Dobbelsteen wat het was om 
vooraf een lesplanning op het bord te schrijven, zodat 
iedereen weet waar ze aan toe zijn. Na het lesbezoek 
zitten de docenten even samen. Ze benoemen in eerste 
instantie vooral het positieve. ‘Dat is belangrijk: met 
een goed gevoel uit een overleg komen. Normaal zuigen 
vergaderingen al je energie op, in het onderwijs en in 
andere bedrijfstakken. Dit brengt juist energie.’ Het bij 
elkaar meekijken in de les is vaak het ongemakkelijkste 
onderdeel van het traject. Drabbe: ‘Ik hoor dat het bij 
andere scholen vaak veel weerstand oproept, maar dit 
is een kleine school, de deuren staan sowieso geregeld 
open tijdens de les. We zijn het dus al gewend. En met 

een lesbezoek help je niet alleen de ander, maar ook 
jezelf.’ 

LESBEZOEK
Op een bord in school staan de voornemens die de 
docenten hebben. Er wordt over gesproken in een 
kringgesprek. Heb je je voornemen niet gehaald, dan 
wordt er ook niet over gepraat en staat de docent een 
beetje buiten het gesprek. ‘Daardoor krijg je nog meer 
drang om er wat van te maken. Je wilt erbij horen’, zegt 
Dobbelsteen. In de entreehal van de school worden tij-
dens de pauze weer tosti’s gebakken door de leerlingen. 
De winst die ze maken, mogen ze houden. En de winst 
van LeerKRACHT? Dobbelsteen: ‘Collega’s vertelden bij 
de start enthousiast waarom ze ooit begonnen zijn, dat 
positivisme is gebleven.’ 

Marieke Drabbe kijkt toe tijdens een  
les van een collega.

Tekst: Hein Bosman  Foto: Erik van der Burgtmbo

Structuur
CNV Connectief Academie-trainer Jeske Hamers is expertcoach bij Leer-
KRACHT. Ze heeft onder meer Helicon in Tilburg onder haar hoede genomen 
en Marieke Drabbe de fijne kneepjes bijgebracht. Hamers: ‘Een school komt 
met het verzoek of wij willen helpen het onderwijs te verbeteren. De leraren 
staan er dus achter.’ Een van de aspecten van de aanpak is de leerlingarena: 
vraag aan de leerlingen wat ze willen en nodig hebben, hoe ze de rol van de 
docent zien. ‘Dat levert frisse inzichten op’, zegt Hamers. ‘Docenten denken 
bijvoorbeeld vaak dat leerlingen structuur vervelend vinden, maar dat is juist 
niet zo.’ Eenduidige regels zijn ook goed: ‘Bijvoorbeeld over telefoongebruik. 
Dat schept duidelijkheid.’
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EenVandaag ondervroeg 1.300 jongeren in 
de leeftijd van 12 tot 24 jaar. Onder hen 550 
middelbare scholieren. Een derde van de 
deelnemers gaf aan dat een leraar homosek-

sualiteit wel eens kort ter sprake heeft gebracht, maar 
er niet echt les over heeft gegeven. Nog eens 38 procent 
antwoordde dat homoseksualiteit op hun school he-
lemaal niet is behandeld. Slechts een kwart heeft wel 
voorlichting gehad. 
Tanja Ineke, voorzitter van COC Nederland, noemt 
de onderzoeksresultaten ‘bizar’. ‘Het is verplicht en 

Veel scholen verzuimen voorlichting te 
geven over homoseksualiteit, terwijl dat 

toch echt moet sinds december 2012. 
Het televisieprogramma EenVandaag, 

ontdekte eerder dat maar mondjesmaat 
aan die verplichting gehoor wordt gegeven. 

Slechts een kwart van de middelbare 
scholieren geeft aan er les over te hebben 

gehad. ‘Docenten onderschatten het 
probleem, terwijl “homo” nog steeds het 
meest gebruikte scheldwoord op school 

is.’ En: ‘We zijn geneigd te denken dat 
homoseksualiteit is geaccepteerd, maar 

tolerantie heeft een flinterdun laagje.’

het gebeurt niet. De verplichting geldt al vier jaar, dus 
we zijn de gewenningsperiode ruim voorbij. Dat nog 
zoveel middelbare scholen geen aandacht besteden 
aan lhbt-acceptatie (lesbisch, homo, bi en transgender, 
red.), is te gek voor woorden.’
En dat heeft gevolgen. Onder de ondervraagden bevon-
den zich ook 350 homoseksuele jongeren. EenVandaag 
citeert een deelnemer: ‘Als homo word ik niet bespuugd 
en ook niet direct uitgescholden. Maar als ik met mijn 
vriendje zoen op het schoolfeest, dan laten mensen 
achter mijn rug om hun afkeuring blijken.’ Ineke vertelt: 
‘We zijn geneigd te denken dat homoseksualiteit is 
geaccepteerd, maar als ik mijn vrouw een zoen geef op 

‘Homovoorlichting blijft 
uit, terwijl “homo” nog 

steeds het meest gebruikte 
scheldwoord is’

Tolerantie met 
een 

flinterdun 
laagje

alle sectoren
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straat, dan word ik uitgescholden. Tolerantie heeft een 
flinterdun laagje. En dan maakt het weinig uit of je in de 
Randstad woont of in een dorpje in de Achterhoek’. Van 
de ondervraagde homojongeren denkt 77 procent dat 
voorlichting helpt bij de acceptatie van homoseksuali-
teit op school. 

WEINIG RESPONS
Een belronde langs middelbare scholen levert niet 
veel op, althans niemand die bevestigt dat er geen 
aandacht aan homoseksualiteit wordt besteed. Wel 
mededelingen als: ‘Stuur maar een e-mail’, ‘De persoon 
die hierover gaat is niet aanwezig’ of ‘Belt u op een later 
moment terug’. Enkele scholen reageren wel. De drie 
scholen die vallen onder de Stichting voor Voortgezet 
Onderwijs Lelystad werken nauw samen met het COC. 
In de derde klas worden er gastlessen gegeven en 
ook is er op de scholen aandacht voor Paarse Vrijdag 
(jaarlijkse dag van solidariteit met lhbt-jongeren op 
scholen door het dragen van paarse kleding), reageert 
een woordvoerder van de stichting. Ook op het Sint-
Jans lyceum in Den Bosch geeft het COC voorlichting in 
de klas, in vwo 4 en havo 3. ‘In de onderbouw komt het 
ook bij het vak biologie aan de orde, maar dat is meer 
technisch van aard’, zegt conrector Theo van ’t Klooster. 
‘Toen ik hier in 1977 kwam, werkten er al twee openlijk 
homoseksuele docenten. Eigenlijk is dat nooit iets bij-
zonders geweest. Deze school, zo durf ik wel te stellen, 
is tamelijk tolerant.’ 
Ook ’t Atrium in Amersfoort besteedt op Paarse Vrijdag 
bij verschillende vakken aandacht aan homoseksuali-
teit, zo vertelt conrector Deirdre van Megesen. ‘Verder 
komt het ter sprake in de tweede klas bij biologie. 
Wat opvalt is dat leerlingen vaak niet begrijpen wat 
homoseksualiteit inhoudt. Ze hebben een negatieve 
associatie met het woord en vervallen al snel in afschuw 
bij een beeld van twee mannen die met elkaar zoenen. 
We leggen de nadruk op verliefdheid in het algemeen, 
en dat je zomaar verliefd kunt worden op iemand van 
hetzelfde geslacht. Leerlingen in de tweede zijn te jong 
om zelf uit de kast te komen. Dit gebeurt wel eens in de 
derde of vierde. Gelukkig reageren onze leerlingen daar 
redelijk neutraal op.’

OORZAKEN
Dat op veel andere scholen voorlichting uitblijft, ligt 
volgens de COC-voorzitter onder meer aan het feit dat 
leraren er te licht over denken. ‘Ik denk dat docenten en 
misschien ook wel de schooldirecties de ernst van de 
situatie onderschatten. Ze denken dat homoseksualiteit 

geen probleem meer is, maar ondertussen is “homo” 
nog steeds het meest gebruikte scheldwoord op scho-
len. Daarnaast is er ook sprake van handelingsverlegen-
heid. Seksuele voorlichting is altijd wel een dingetje. En 
als het dan ook nog moet gaan over homoseksualiteit, 
maakt dat het extra ingewikkeld. Veel leraren hebben 
er zelf natuurlijk ook nooit les over gehad. En je kunt 
ook het vak Nederlands niet geven, als je zelf nooit een 
les hebt gevolgd. Daarom willen wij dat er ook op lera-
renopleidingen verplicht aandacht aan het onderwerp 
wordt geschonken.’

ONDERWIJSINSPECTIE
Nu de voorlichting verplicht is gesteld, is de Onderwijs-
inspectie aan zet, vindt het COC. Ineke: ‘De Inspectie 
moet echt haar werk gaan doen: controleren, aanspre-
ken, sanctioneren. Er zijn al Kamervragen over gesteld 
en het blijkt dat de Inspectie nog nooit is opgetreden 
tegen een school als het om dit onderwerp gaat. Als 
driekwart van de leerlingen aangeeft geen les te hebben 
gehad over homoseksualiteit, dan is het statistisch 
gezien onmogelijk dat de Inspectie nog niet tegen zo’n 
school is aangelopen.’
Uit navraag blijkt dat de Onderwijsinspectie momenteel 
onderzoekt in hoeverre scholen de verplichting nako-
men. De resultaten hiervan zullen binnenkort bekend 
worden gemaakt. De Inspectie kan daarom nu geen 
reactie geven op dit onderwerp.
Ineke verwacht niet dat het resultaat van de Inspectie 
sterk zal afwijken van het EenVandaag-onderzoek. ‘Dat 
gebeurde namelijk onder een grote groep jongeren 
en voldoet aan de standaarden van representativiteit. 
We hebben er al eerder voor gepleit dat de Inspectie 
ook onderzoek zou gaan uitvoeren, om te zien of 
scholen ook echt met dit nieuwe kerndoel aan de 
slag zouden gaan. Minister Bussemaker heeft al laten 
doorschemeren dat er ook aandacht zal zijn voor het 
leerlingperspectief in het rapport van de Inspectie. En 
dat is belangrijk, want wij hebben de indruk dat school-
directies vaak een rooskleuriger beeld hebben van de 
aandacht die wordt gegeven aan seksuele diversiteit 
dan leerlingen.’ 

MEER INFORMATIE
Handreikingen en lesmaterialen voor leraren: www.gayandschool.nl
Voorlichting in de klas door o.a. COC: www.voorlichtingindeklas.nl
Ondersteuning voor leerlingen: www.gaystraightalliance.nl 

Tekst: Edwin van Baarle  Foto: Sophie Terluin
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primair onderwijs

December vorig jaar: vluchtelingenkinde-
ren krijgen onderwijs in het voormalige 
ministerie van Sociale Zaken in Den Haag
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Tekst: Marjolein Hammink en Ciska de Graaff  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs

‘Ik zwaai ze elke middag uit, want ik weet nooit of ze de volgende dag nog terugkomen’, 
zegt een leerkracht die onderwijs geeft aan vluchtelingenkinderen op een basisschool.  
Zij was samen met zo’n veertig anderen op 6 juni bij CNV Onderwijs om te praten 
over lesgeven aan deze doelgroep. Het tweede jaar bekostiging van onderwijs aan 
vluchtelingenkinderen lijkt in elk geval geregeld, afgedwongen door de Tweede Kamer.

Twee jaar geld voor onderwijs vluchtelingenkinderen 

‘Ik zwaai ze elke  
middag uit’ 

Een leerkracht heeft een praktische tip over het 
gebrek aan overdracht, waar veel scholen mee 
te maken hebben als ze vluchtelingenkinderen 
binnen hun muren krijgen. ‘Schrijf ze niet uit 

als ze vertrekken. De nieuwe school kan dan zien dat het 
kind bij ons heeft gezeten en bij ons aankloppen voor 
informatie. Zo zorgen we ervoor dat er een fatsoenlijke 
overdracht is, want die is niet centraal geregeld.’ Een juf 
vertelt: ‘Ik zwaai ze elke middag uit, want ik weet nooit 
of ze de volgende dag nog teruggekomen. Ze kunnen elk 
moment worden overgeplaatst naar een andere opvang’.

SPOOR BIJSTER
Uit onderzoek van Lowan  (ondersteuning onderwijs 
nieuwkomers) blijkt dat het per school, stad of regio 
verschilt hoe vluchtelingenonderwijs is geregeld. Soms 
zitten er een of twee vluchtelingenkinderen in een regu-
liere klas, anderen kiezen er juist voor om met een aantal 
scholen een vluchtelingenklas te starten. 
Les geven aan vluchtelingenkinderen vraagt flexibiliteit 
van een leraar en inlevingsvermogen, maar ook creativi-
teit en professionaliteit, omdat je vaak zelf het wiel moet 
uitvinden. Lesmethodes rondom taal zijn bijvoorbeeld 
sterk verouderd, zegt Maaike Hajer, lector aan de Ho-
geschool Utrecht en hoogleraar aan de Universiteit van 
Malmö. ‘Taalonderwijs heeft internationaal enorme ont-
wikkelingen doorgemaakt, maar in Nederland werken we 
met inzichten uit de jaren negentig. De Zweedse overheid 
zorgt voor een eenduidige aanpak,  maar in Nederland 
raak je het spoor volledig bijster door alle verschillende 
manieren waarop kinderen taalonderwijs krijgen.’ 

IMPROVISEREN
De aanwezige schoolleiders en leraren luisteren geïn-
teresseerd naar Hajer, tevens initiatiefnemer van het 
Lectoreninitiatief Professionalisering Taalonderwijs 
Vluchtelingenkinderen. Zij snakken naar nieuw lesmate-
riaal  om de kinderen beter te kunnen begeleiden, zo is te 
horen: ‘Ik improviseer nu, want het is toch totaal onbe-

langrijk dat een kind dat net aangekomen is in Nederland 
het woord “lerarenkamer” leert, zoals in het lesmateriaal 
staat. Ik leer ze liever iets over het weer of woorden die ze 
kunnen gebruiken als ze in een winkel zijn.’
Taalwetenschapper Hajer is het hier mee eens: ‘Het gaat 
er om dat er gecommuniceerd kan worden. Dat is belang-
rijker dan correct taalgebruik. Peil wat kinderen al weten 
in hun eigen taal en bouw daarop verder. De tweede taal 
leren door middel van liedjes en gedichten werkt heel 
goed, en bedenk dat taalles ook goed te combineren is 
met andere vakken.’ 

‘Verbijsterd over hals-
starrigheid Dekker’ 
Staatssecretaris Dekker wilde het niet, een tweede jaar aan-
vullende bekostiging voor onderwijs aan vluchtelingen. Maar 
het moet nu toch echt van de Tweede Kamer. Achterstanden 
zijn namelijk niet in een jaar ingehaald, zo gaven onder-
meer CNV Onderwijs en de PO-Raad aan. In het voortgezet 
onderwijs wordt dat tweede jaar wel bekostigd, in het primair 
onderwijs vond Dekker het onnodig. Zijn argumenten deed 
hij vorige week in de Tweede Kamer uit de doeken: ‘We doen 
al veel extra voor asielzoekerskinderen, ook na dat eerste 
jaar, want dan komt zeker de helft van hen in aanmerking 
voor achterstandsbekostiging.’ Rik Grashoff (GroenLinks), de 
initiatiefnemer van de motie voor het tweede jaar bekostiging, 
wierp daar tegenin dat dit geld alleen is voor kinderen van 
laagopgeleide ouders en dus niet voor kinderen van hoogop-
geleide Syrische ouders. Hij zei ook: ‘Ik ben en blijf enigszins 
verbijsterd over de halsstarrigheid van de staatssecretaris. 
Volgens mij weet hij net zo goed als ik dat we niet in een 
jaar tijd de taalachterstand inlopen.’ Dekker gaf aan het niet 
nodig te vinden er een financieel schepje bovenop te doen. 
De Tweede Kamer vindt dat wel, zo bleek deze week bij de 
stemmingen en gaf Dekker de opdracht binnen twee weken 
met een plan te komen.
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Vraag antwoord

De eerste dag in je
onderwijs-
carrière dan?

op een benoeming voor onbepaalde tijd. 
En ook je salaris, je eerste echte salaris! 
Niet een bedrag, maar een salarisschaal 
en –nummer: LA-1. Natuurlijk heb je 
thuis snel op internet gezocht hoeveel 
je gaat verdienen. Je kon dat ook wel 
vinden in de cao die je bij je arbeidsover-
eenkomst hebt gekregen, maar die is 
heel dik en de dingen die er in staan zijn 
ingewikkeld. 
De directeur legt uit welke spelregels er 
gelden op school en hoe het zit met de 
jaartaak. Samen met haar spreek je af 
welke taken je gaat doen naast de lesta-
ken. Dat zijn er dit jaar maar een paar, 

want je moet je vooral concentreren op de 
lestaken en de voorbereiding en nazorg 
daarvan. Als je dat eenmaal goed onder 
de knie hebt, komen er geleidelijk steeds 
meer taken bij. De eerste jaren krijg je 
40 extra uren om te voorkomen dat je 
werkdruk te hoog wordt. Die uren kun je 
bijvoorbeeld gebruiken als extra tijd voor 
de voorbereiding van je lessen of voor 
overleg met je coach. Er zijn een aantal 

dagen in de schoolvakanties waarop het 
team op school moet zijn voor vergade-
ringen of scholingen. En natuurlijk zijn er 
ook de ouderavonden. Dat vind je wel een 
beetje spannend. Hoe leg je een ouder uit 
dat haar kind het toch niet zo geweldig 
doet op school? 
Gelukkig krijg je een coach. Dat is collega 
Bonnie, die jou de eerste jaren zal bege-
leiden en waar je met alle vragen terecht 
kan. Je hebt al een paar keer met Bonnie 
gesproken en je hebt daar een fi jn gevoel 
bij. Het klikt wel tussen jullie. De direc-
teur heeft je verteld dat zij in de komende 
maanden af en toe bij je in de groep komt 
zitten om te kijken hoe het gaat. Best 
wel spannend! Maar aan het eind van 
het schooljaar zal beoordeeld moeten 
worden of je een vaste baan krijgt, ‘een 
baan voor onbepaalde tijd’. Dat klinkt wel 
gewichtig, want daarbij zijn niet alleen de 
klassenbezoeken van belang. Ook Bonnie 
zal moeten vertellen wat zij van jouw 
functioneren vindt. En natuurlijk zijn er 
af en toe gesprekken met de directeur. 
Je moet in uiterlijk 4 jaar basisbekwaam 
worden. Dat wil zeggen dat je dan in staat 
moet zijn om als volwaardig leraar te 
functioneren. Om dat te bereiken heb je 
niet alleen je coach, maar krijg je ook een 

Daar sta je. Je eerste dag helemaal zelf-
standig voor een groep met 25 leerlingen. 
De uitreiking van je pabo-diploma was 
nog maar een paar maanden geleden, 
maar het lijkt alweer een eeuwigheid. De 
vakantie was heerlijk en de sollicitaties 
naar je eerste baan harstikke spannend. 
Drie keer op gesprek en de derde keer 
was het raak: je hebt een baan als leraar 
LA en je krijgt groep 5. Natuurlijk heb 
je je gestort op de methodes en kennis 
gemaakt met je nieuwe collega’s. En aan 
het eind van de vakantie heb je het lokaal 
waar je gaat werken gezellig ingericht. 
In de laatste week heb je ook een paar 

gesprekken gevoerd met de directeur van 
de school. Behalve de dagelijkse gang 
van zaken zijn er ook een aantal zakelijke 
onderwerpen besproken. Je kreeg je 
eerste arbeidsovereenkomst. Daarop 
staat dat je benoemd bent als groeps-
leerkracht met een werktijdfactor 1,000. 
Je krijgt een baan voor bepaalde tijd tot 
einde van het schooljaar. Ook is op de 
overeenkomst vermeld dat je uitzicht heb 

Soms twijfel je wel eens of het allemaal 
gaat lukken
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NIEUWE CONTRACTVORMEN INVALLERS 
PRIMAIR ONDERWIJS
Vanaf 1 juli moet ieder bestuur in het bijzonder 
onderwijs met de Personeelsgeleding van de Gemeen-
schappelijke Medezeggenschapsraad (PGMR) een 
vervangingsbeleid opstellen. Hierin moet onder andere 
worden vastgelegd welke contracten worden gebruikt. 
Er moet gewerkt worden in de volgorde van vast, vast/
fl exibel naar fl exibel. Er komen twee nieuwe contract-
vormen in het primair onderwijs: het min-max-contract 
en het bindingscontract. 
Een min-max-contract is een tijdelijk contract waarbij 
je in ieder geval een bepaald aantal uren kunt werken, 
maar waarbij je voor meer uren dan dat minimum 
beschikbaar moet zijn. In het primair onderwijs moet 
het minimum minstens 8 uur per week zijn. Voor ieder 
uur dat je sowieso werkt moet je nog eens anderhalf 
uur beschikbaar zijn. Bij een baan van in elk geval 10 
uur kun je dus voor in totaal 25 uur ingezet worden. 
Binnen die uren mag je geen werk weigeren als je 
opgeroepen wordt. Min-max-contracten mogen alleen 
worden afgesproken voor vervanging. Wie (ook) vast 
voor de klas staat mag daarnaast geen min-max-con-

Werk & Recht
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aantal scholingsopdrachten. Of eigenlijk 
spreek je samen met de directeur en 
je coach af welke scholing je het best 
kunt gebruiken om door te groeien 
naar basisbekwaamheid. Die afspraken 
worden opgeschreven in een persoonlijk 
ontwikkelingsplan (pop). Twee keer per 
jaar wordt dat plan besproken en zonodig 
bijgesteld.
Natuurlijk moet je ook weten hoe het met 
de werktijden zit. Dat weet Bonnie wel. Je 

hebt een werkweek van 40 uur. Je moet 
een half uur voor de lestijd op school 
zijn en je moet tot een uur na de lestijd 
blijven, bijvoorbeeld om ouders te woord 
te staan. Maar ook voor overleg met 
collega’s en om spullen op  te ruimen en 
klaar te zetten voor de volgende dag. Een 
aantal taken kun je ook thuis doen. Er 
komt dus nogal wat op je af. Soms twijfel 
je wel eens of het allemaal wel gaat luk-
ken. Maar je hebt gezien hoe je collega’s 

voor je klaar staan om je te helpen. Het 
komt vast wel goed. 
En dan is het ineens zo ver: de eerste 
schooldag. Daar sta je dan en je denkt 
even terug aan de dag dat je zelf voor het 
eerst naar school ging. Spannend! Maar 
dan gaat de bel en komen 25 enthou-
siaste kinderen jouw lokaal binnen. Je 
onderwijscarrière is nu echt gestart.

tract hebben. 
Een bindingscontract is een contract van (minimaal) één 
uur. Als met de PGMR wordt afgesproken dat er gewerkt 
wordt met bindingscontracten, kunnen de collega’s met 
zo’n contract alleen ingezet worden als vervanging op een 
andere manier niet valt te regelen. Bij een bindingscontract 
mag je werk wel weigeren als je opgeroepen wordt. Op het 
moment dat je invalt, wordt je contract tijdelijk uitgebreid. 
Dit geldt dan niet als een nieuw contract in de keten van 
contracten. De collega met een bindingscontract, moet zich 
voor (minimaal) één uur bezighouden met professionele 
ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en/of teamactivitei-
ten. Hoe en wanneer mag deze collega zelf bepalen. Dus 
het hoeft niet stipt iedere week een uurtje. 

VAKCENTRALES: SNEL STABIELE REKENRENTE 
PENSIOENFONDSEN
Het CNV en de andere vakcentrales hebben de politiek 
opnieuw krachtig opgeroepen om, zolang er geen minder 
rentegevoelig pensioencontract is, terug te keren naar een 
stabiele rekenrente en te werken aan herstel van vertrou-
wen in onze pensioenen. Zie verder: www.pensioeninheton-
derwijs.nl.

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



Praktijkgericht onderwijs
De HU biedt een ruim aanbod deeltijd bachelor- en masteropleidingen, 

cursussen en modules voor onderwijsprofessionals. Wie kiest voor de HU 

kan rekenen op onderwijs dat direct aansluit op de eigen beroepspraktijk. 

De opleidingen worden veelal aangeboden in een vorm van blended 

learning. Zo kunt u uw studie goed met uw werk combineren.

Aanschuifonderwijs
HU biedt professionals uit het onderwijs de mogelijkheid aan te schuiven 

bij vakoverstijgende en vakspecifieke modules uit de bachelor- en 

masteropleidingen.

Bekijk het opleidingsaanbod op 

www.onderwijsenopvoeding.hu.nl

WERK COMBINEREN MET 
EEN STUDIE?
Wilt u uw actuele vakkennis of didactische vaardigheden 
verder ontwikkelen? Volg een cursus, module of opleiding 
bij Hogeschool Utrecht.

MAAK WERK VAN UW CARRIÈRE

 

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

Met  

praktijkvoorbeelden  

en tips

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

NH Hotel, Amersfoort 

 Datum: 

Donderdag 6 oktober 2016

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/woordenschat 

Woordenschatontwikkeling  

in groep 3 t/m 8

Wijzer worden met woorden

Een kleine woordenschat is een van de belangrijkste oorzaken  

van lage onderwijsprestaties. Hoe verbetert u uw didactische  

vaardigheden voor effectiever woordenschatonderwijs? En  

welke woordleerstrategeën leert u uw leerlingen aan? 

Bied uw leerlingen een schat aan woorden!

MEDISC_Schooljournaal_195x130_180616.indd   1 2-6-2016   14:29:50
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Ruud Staverman

Lekker lenen 
of LEF?

Mbo’ers maken heden ten dage minder snel een keuze voor het hbo. 
Bijna al mijn examenkandidaten geven nu al aan dat het te maken 
heeft met het nieuwe leenstelsel. Voor het eerst maak ik mee dat 
wel heel veel niveau 4-leerlingen niet automatisch doorstromen 
naar het hbo, maar liever eerst gaan werken. De minister meent 
dat er sprake is van een groot misverstand. Ze schreef onlangs in 
haar weblog: ’In plaats van keer op keer te wijzen op de leenangst 
moeten we de aanvullende beurs als gift en de soepele afl ossings-
voorwaarden onder de aandacht brengen, om de twijfelaars over de 
streep te trekken!’
Inderdaad, de student – die na het beëindigen van een hbo-studie al 
gauw met een schuld van gemiddeld 15.000 euro kan zitten – krijgt 
35 jaar de tijd om af te lossen, waarbij het maandelijkse bedrag 
nooit meer is dan vier procent van zijn/haar inkomen. Wie een 
keer een fi nancieel slecht jaar heeft, mag de afl ossing zelfs 
tijdelijk stopzetten.
Klinkt leuk, maar ik vind dat hier iets niet klopt.
Een aantal bancaire instellingen heeft recent de stichting 

Leven en Financiën (LEF) in het leven geroepen en 
een lesprogramma ontwikkeld voor het mbo. De 
organisatie wordt gesteund door grote ondernemin-
gen, als verzekeraar Achmea, leasebedrijf De Lage 
Landen en bank BNP Paris Bas. Zij constateren 
dat jongeren anno 2016 constant in verleiding 
worden gebracht om al te gemakkelijk hun geld 
uit te geven en zodoende te snel in de schulden 
raken. In de lessen wordt mbo-studenten 
geleerd inzicht in hun geldgedrag te krijgen en 
hun fi nanciële zelfredzaamheid te ontwikkelen.
Ik heb inmiddels de lessen gezien en het effect 
wat ze hebben op mijn leerlingen. Ze raken ervan 
doordrongen hoe riskant het opbouwen van een schul-
denlast is. Sterker nog, meer en meer leerlingen geven juist aan te 
willen sparen. Dát veel liever, dan een lening aan te gaan zodra ze 
doorstromen naar het hbo. Pas nog rekende een leerling, die een  
masteropleiding in de mechatronica wil volgen, me voor dat zij later 
met een studieschuld van minsten 48.000 euro zal zitten. Er was 
haar te verstaan gegeven dat, zolang die niet is afgelost, zij geen 
hypotheek of andere lening kan krijgen. 
Mijn leerlingen kennen inmiddels één zin uit het werk  van Cicero: 
‘Het grootste kwaad is de schuld’. Liever eerst een reserve opbou-
wen en dan pas studeren, wordt steeds meer het devies. 
Jammer dat de politiek de inspanningen van LEF in het mbo zo 
slecht kent en zo weinig serieus neemt.

’Mbo-leerlingen raken ervan 
doordrongen hoe riskant het 
opbouwen van een schuldenlast is’
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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Demi Druppers (21) is één van de studenten 
van de eerste lichting van wat voluit heet: 
Teachers College, becoming a Teacher 
Artist heet. Het is de gecombineerde lera-

renopleiding voor primair en voortgezet onderwijs van 
Hogeschool Windesheim, die afgelopen jaar is gestart 
in Almere. Toen Demi  onlangs in de trein met een 
klasgenoot praatte over de lessen die ze gaf aan vluchte-
lingenkinderen, werd ze aangesproken door een oud-le-
raar. ‘Ik vertelde mijn klasgenoot dat ik het soms lastig 
vond. Hoe leer je die kinderen nu het snelst de taal? Een 
oudere man haakte aan en vertelde dat hij in de jaren 
zeventig les had gegeven, toen ook veel vluchtelingen 
naar Nederland kwamen. Hij onderwees een groepje 
kinderen, maar hoe hij ook zijn best deed, hij kreeg de 
taal er maar niet in. Tot hij zijn leerlingen bij Nederland-
se kinderen in de klas plaatste en besloot dat er alleen 
nog maar Nederlands mocht worden gesproken. Binnen 
een maand spraken ze allemaal redelijk de taal. Ik vond 

De nieuwe lerarenopleiding van Hogeschool Windesheim, Het 
Teachers College, wil haar studenten koppelen aan oud-leraren. Of 
ze nu met pensioen zijn of voor een ander vak hebben gekozen, 
in Almere roepen ze iedereen op hun ervaring en kennis in het 
primair of voortgezet onderwijs te komen delen. Hoofddocent Ingrid 
Paalman-Dijkenga: ‘We kunnen van elkaar leren.’

het heel gaaf om dat met die man te bespreken. Een heel 
andere tijd, maar een soortgelijke situatie. De volgende 
dag heb ik over die ontmoeting op school gesproken.’ 

DIALOOG
Voor hoofddocent Ingrid Paalman-Dijkenga en haar 
collega’s is het verhaal van student Demi een bevestiging 
van de noodzaak van het project waar ze sinds het begin 
van dit studiejaar al aan werken: het aantrekken van 
voormalige leraren. ‘We vinden het zonde dat zoveel 
kennis en ervaring eigenlijk wegvloeit zodra leraren 
met pensioen gaan of na veel jaren toch een ander vak 
kiezen. Daarom willen we die mensen hier juist weer 
binnenhalen.’ De school is inmiddels actief bezig met 
het werven van oud-leraren. ‘We zoeken mensen die 
ondanks dat ze gestopt zijn, nog steeds een hart voor 
onderwijs hebben en het leuk vinden om in contact te 
komen met jongeren en de leraren van de toekomst. We 
zoeken geen mensen die ons komen overtuigen van hun 
gelijk, dat hoe zij het destijds deden de enige juiste ma-
nier was. We zijn een school van dialoog en dat is wat we 
los willen maken. Van elkaar leren en zo verder komen.’

FLEXIBELER
De studenten zullen de alternatieve mentor het hemd 
van het lijf vragen, garandeert Paalman-Dijkenga. ‘Een 
praatje, geen vragen en dan naar huis, dat kennen we 
hier niet. We stimuleren de studenten om nieuwsgierig 
te zijn en te onderzoeken. Ze staan ook echt achter dit 
plan, hebben het zelf mede geïnitieerd.’ Het gaat op 
het Teachers College in Almere wel even anders dan 
op de pedagogische academie, waar de oud-leraren 
waarschijnlijk hun opleiding hebben gevolgd. Paalman- 
Dijkenga: ‘Wij proberen hier de leraar van de toekomst 

Gezocht: oud-leerkrachten  
 met een niet-geluwde 
passie voor onderwijs 

primair/voortgezet onderwijs/hbo

Brede oriëntatie
Op het Teachers College halen studenten in vier jaar tijd een 
diploma voor zowel het primair als voortgezet onderwijs. Gelijk 
vanaf het begin lopen ze twee dagen stage per week in de 
praktijk, een dag in het primair en een dag in het voortgezet 
onderwijs. De opleiding bestaat uit twee fasen. De eerste heet 
de Freshmanfase, en richt zich sterk op de kennismaking met 
het beroep van leraren. Ook focust het op persoonlijke vorming 
en ontwikkeling. In de tweede fase, de Craftsmanfase, kiezen 
studenten voor primair of voortgezet onderwijs. Daarnaast is er 
een brede oriëntatie op kunst, cultuur en wetenschappen. 



Zoektocht naar 
oud-leraren die 
mentor willen zijn 
voor een nieuwe 
generatie leraren.
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op te leiden. Het is niet meer van deze tijd om je hele 
leven geschiedenis te geven, uit de boeken. Je zult in de 
toekomst flexibeler moeten zijn en andere middelen ge-
bruiken om de leerling te boeien. Denk aan video en au-
dio. Er komen bij ons op school mensen vertellen welke 
mogelijkheden er op die gebieden allemaal zijn. We 
willen uiteindelijk dat als een student hier van school 
gaat, hij veel weet van het vak dat hij gaat doceren, maar 
ook van les geven zelf. Dat hij het vak kent, veel praktijk-
ervaring op heeft gedaan en weet waar hij belandt. We 
hopen dat dat ook helpt om het hoge percentage leraren 
dat binnen drie jaar het vak verlaat, terug te dringen.’ 

KENNISMAKEN
In september of begin oktober organiseert de school een 
dagdeel waarop de ex-leraren die zich aanmelden als 
alternatieve mentor, welkom zijn. Ze kunnen daar met 
elkaar spreken, met de studenten en met de docenten 
van de opleiding , vertelt Paalman-Dijkenga: ‘Het is voor 

ons ook aftasten. Dat maakt het alleen maar leuk. Ik 
hoop dat er mensen zijn die dit lezen en bij wie het gaat 
kriebelen, die het leuk vinden om over te dragen wat zij 
allemaal aan kennis en ervaring in huis hebben.’ Na die 
eerste kennismaking wordt in overleg besloten hoe het 
contact wordt voortgezet. Ik kan me voorstellen dat dat 
via Skype kan of via social media, maar ook via e-mail. 
Wellicht een uitdaging voor de gepensioneerden, maar 
de studenten zijn heel hulpvaardig.’ Demi: ‘De meeste 
studenten hebben een ov-jaarkaart en kunnen dus gratis 
reizen met de trein. Komen we gewoon eens op de koffie 
om over het onderwijs te praten. Dat is misschien nog 
wel zo gezellig ook.’ 

Geïnteresseerd in het project dat Hogeschool Windesheim 
op wil starten, neem dan contact opnemen met Ingrid 
Paalman-Dijkenga, im.paalman-dijkenga@windesheimfle-
voland.nl, 06 81 91 71 52 of neem contact op met student 
Demi, demi.druppers@hotmail.com. 

Tekst: Renée Lamboo-Kooij  Foto: Antoinette Borchertprimair/voortgezet onderwijs/hbo
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Tips voor omgaan met briesende ouders en pestende leerlingen

‘Zorg dat veiligheid op de 
agenda staat en blijft’ 

primair onderwijs

‘Ik zie dat u boos bent. Kom, we gaan een kop koffi  e drinken.’ Dat moet een leraar 
volgens gedragskundige Kees van Overveld zeggen als er een kwade ouder het 
lokaal in komt. ‘Neem de regie.’ Werken aan een sociaal veilige school is verplicht 
sinds 1 augustus 2015, maar hoe en wat is nog niet helemaal duidelijk op veel 
scholen, zo blijkt op een congres van de uitgeverijen Kwintessens en Pica.
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De Wet Sociale Veiligheid op School ver-
plicht scholen een schoolbrede aanpak te 
hebben, een monitoringsysteem waarbij 
de sociale veiligheid van leerlingen geme-

ten wordt, een veiligheidsplan en een aanspreek-
punt die het beleid tegen pesten coördineert. Klinkt 
allemaal goed, maar hoe doe je dat? Lynn Louwe, 
beleidsmedewerker bij Stichting School & Veiligheid, 
legt het de leraren uit op het congres op 1 juni. ‘Jullie 
doen al heel veel, dus denk vooral niet dat het iets 
is dat er weer bijkomt. Bepaal gezamenlijk je visie 
en waarden en committeer je daaraan. Zorg dat je 
inzicht hebt in de veiligheidsbeleving van leerlingen, 
ook van de kleuters. Beleg taken bij mensen: zorg 
dat er een aanspreekpunt is bij incidenten. Draag de 
waarden uit door voorbeeldgedrag. Ga preventief te 
werk: zorg voor een coördinator anti-pestbeleid en 
een klachtenregeling. Signaleer, handel en commu-
niceer met ouders. Zorg dat veiligheid op de agenda 
komt en blijft.’

NIET FIJN
Op lang niet alle scholen staat sociale veiligheid op 
de agenda. Dat blijkt uit het verhaal van een onder-
wijsadviseur, die in de pauze verzucht: ‘Ik merk dat 
scholen nu nog even snel een programmaatje willen 
aanschaff en, zonder echt een visie te hebben. Dat 
is jammer. Dan denken ze aan Vreedzame school of 
Kwink, maar laten ze zich alleen leiden door geld. 
Met een methode denken ze aan hun verplichtingen 
te voldoen. Maar daarmee zijn ze er niet.’
Een leerkracht vertelt dat ze op het congres is omdat 
ze iets wil doen aan de onveilige sfeer op haar school. 
‘Kinderen voelen alles als ruzie bijvoorbeeld. Ik leg 
dan uit dat het maar een meningsverschil is en dat 
dat niet meteen ruzie hoeft te zijn of worden. Dat lijkt 
wel nieuw voor ze. Ik hoop dat het gespreksonder-
werp in mijn team wordt, want dit is echt niet fi jn, 
niet voor leerlingen en niet voor leraren.’

GENEGEERD
‘Een klas krijg je, een groep moet je maken’, vat Wou-
ter Siebers, leraar van het jaar 2015, samen waar soci-
ale veiligheid mee begint. Hij vertelt over een meisje 
in zijn nieuwe klas die stelselmatig genegeerd werd. 
Na enige tijd zei hij tegen de klas: ‘Dit is een fi jne 
klas, maar er valt me een ding op. Weet iemand wat ik 
bedoel?’ En toen kwamen de verhalen. Siebers: ‘Dat 
er een meisje genegeerd werd, maar dat ze zelf ook 
nooit meer vroeg of ze mee mocht doen. Toen kon 
ik vragen waarom ze dachten dat ze het nooit meer 
vroeg. Misschien omdat ze altijd te horen kreeg dat ze 
er niet bij hoorde? Vanaf dat moment ging het beter. 
Wij doen er toe voor leerlingen! Onderwijs draait om 
contact, verbondenheid, vertrouwen, ontwikkeling. 

In die volgorde! Focus op sociaal-emotioneel leren en 
je zult zien dat ook de leerprestaties omhoog gaan.’ 

GEKEND VOELEN
Ook Dave de Waard, leerkracht groep 8, gedragsspe-
cialist en locatieleider van de Wilhelminaschool in 
Hilversum, hamert op sociaal-emotioneel leren en 
preventie en heeft allerlei tips. ‘Zorg dat leerlingen 
zich gekend voelen. Hanteer duidelijke gedragsregels, 
die leerlingen snappen. Maak het kind eigenaar 
van zijn leerproces: het moet weten waartoe het op 
school zit. Ik had een jongen in groep 8 die geen 
zin had in school en dat duidelijk liet merken en 
daarmee ook de klas negatief beinvloedde. Mijn 
duopartner en ik zijn toen met hem gaan praten, 
gevraagd wat hij later wilde worden. “Politieagent, 
oké, weet je wat je daar voor opleidingsniveau voor 
moet hebben?” Nu weet hij waar hij het voor doet en 
inspireert hij anderen in de klas.’ 

LOKAALVREDEBREUK
Kees van Overveld, gedragsdeskundige en auteur van 
het boek Groepsplan gedrag, verhaalt van ouders met 
korte lontjes, beklemmende gevoelens op school, 
zich onveilig voelende leraren die zich ziek melden. 
‘”Kutjuf, ik maak u dood!” werd eens gezegd tegen 
een leerkracht die ik sprak. CNV Onderwijs deed 
eerder onderzoek naar gezagsondermijnend gedrag. 
Blijkbaar is de tijd rijp om alles maar te kunnen 
zeggen. En twee procent van de leraren doet maar 
aangifte! Dat moet je altijd wel doen! In België kun-
nen leraren zich verzekeren tegen agressie.’ Met een 
zuur lachje: ‘Helaas alleen voor Vlaamse leraren.’ Van 
Overveld noemt wat wetsartikelen die leraren uit de 
kast kunnen trekken als ze bedreigd worden: lokaal-
vredebreuk, plein- of straatverboden. Een leraar fl uis-
tert: ‘Ik heb het meegemaakt, maar natuurlijk doe je 
geen aangifte, want zo’n ouder is zo weer vrij en weet 
je dan wel te vinden, dat liet hij mij wel merken!’ 

STOOM UIT OREN
De tips van Van Overveld: ‘Als er een ouder met 
stoom uit zijn oren het lokaal instormt, voer het 
gesprek niet alleen. Neem de regie, zeg: “Ik zie dat u 
kwaad bent, kom we gaan een bak koffi  e drinken in 
de lerarenkamer.” Daar zijn anderen, dan ben je niet 
alleen. Praat zacht, monotoon, langzaam. Dan moet 
de ander wel luisteren. Lok ja-reacties uit, noem vaak 
de naam van de ouder. Focus op de toekomst, praat 
over oplossingen, verdedig je niet voor voorvallen uit 
het verleden. Houd twee armlengtes tot je gesprek-
partner. Je weet maar nooit. Geef je grenzen aan. Zeg 
rustig en kalm wat je wil. En als dat toch allemaal niet 
werkt, vlucht, en zorg dat dat kan, zorg dat je zelf het 
dichtst bij de deur zit.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Illustratie: Susi Bikleprimair onderwijs



28

Of het feit dat ruim driekwart van zijn 
studiegenoten na 40 jaar nog altijd in het 

onderwijs werkzaam is, niet heel bijzonder 
was? Stiekem, was Klaas Jurjens, trainer-

adviseur bij CNV Onderwijs Academie, 
best wel trots dat de lichting 1973-1976 

van de Pedagogische Academie Emmen 
zoveel doorzettingsvermogen heeft. 
‘Er is er maar een van de 23 die echt 

een andere richting heeft gekozen en 
ondernemer is geworden.’

Reünie lichting 1973-1976 Pedagogische Academie Emmen

De klas van 1973 tijdens de reunie:
Boven vanaf links: Gert-Jan Hans, Jan Woertel, Alex Werkman, Jaap van Bommel, Anne Smit, Jan Heijink, 
Roel Gritter, Klaas Jurjens, Johan Nijzink, Roel Omvlee. Voor vanaf links: Bé Haandrikman, Ria Bril,  
Jan Meilink, Betsy Habers, Harry Otter.

Na 40 jaar 
nog steeds 
plezier in het 
onderwijs 

hbo
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In De Grenshoeve in Wielen, even over de grens 
met Duitsland, komen de reünisten, eind mei 
samen. Ze zijn in 1973 met hun studie begonnen 
aan de destijds 3-jarige pedagogische academie 

in Emmen. Het grootste deel van deze beginzestigers 
werd leraar of schoolleider in het basisonderwijs en 
doet dat nog steeds tot volle tevredenheid. Zo werkte Jan 
Meilink tot aan zijn pensioen deze maand veertig jaar op 

basisschool De Kastanjehof in Hardenberg. Een enkeling 
belandde in het voortgezet onderwijs of ging les geven 
aan autistische kinderen in het speciaal onderwijs. Klaas 
Jurjens, die de redactie van Schooljournaal op het spoor 
zette van deze reünie, werkte 28 jaar in het basisonder-
wijs, gaf les op de pabo en was beleidsmedewerker bij 
een schoolbestuur. Alleen Ria Kramer trok haar eigen 
plan en werd ondernemer. 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Jan Anningahbo

Roel Omvlee (62),  
interim-directeur
‘Ik ben na de pedagogische academie het onderwijs 
in gerold en er nooit meer weggegaan.’ Dat zegt 
Roel Omvlee, interim-directeur bij schoolbestuur 
VPCO Noord-Groningen, die eerst een opleiding 
aan de sportacademie had voltooid. Van leerkracht 
in, toen nog, het lager onderwijs werd hij directeur. 
Daarna koos hij voor het samenwerkingsverband 
(basis-/speciaal onderwijs), om via het voortgezet 
onderwijs (leraar Nederlands) weer naar het basis-
onderwijs terug te keren. ‘Omdat ik me daar meer 
thuis voel. Voortgezet onderwijs is de eeuwige 
strijd tussen vakgroepen. In het basisonderwijs 
wordt meer samengewerkt, het is daardoor ook 
veel leerlinggerichter. Waarom ik en mijn studiege-
noten het al zo lang volhouden? Je moet wel passie 
hebben voor het vak. Als je het alleen maar doet 
voor het salaris of de vakanties, red je het niet. Het 
is wel topsport!’ 
Volgens Omvlee zijn de kinderen in de basis nog 
hetzelfde als die van toen. ‘Digibord of krijtbord, 
lesboek of computer, wat je gebruikt maakt in feite 
niets uit, zolang je leerlingen niet weet te interes-
seren en enthousiasmeren. Wat dat betreft is de rol 
van de leraar nog onveranderd. Het overleg met 
ouders daarentegen is een stuk lastiger geworden.’

Roel Gritter (61),  
decaan/docent geschiedenis
‘Eigenlijk is het toeval dat ik voor het onderwijs 
heb gekozen’, bekent Roel Gritter, decaan en 
vmbo-docent geschiedenis op het Vechtdal Col-
lege in Hardenberg. ‘Het is een direct gevolg van 
de slechte voorlichting over vervolgopleidingen. 
“Wat vind je leuk?” vroeg de decaan met wie ik 
precies één keer een gesprek heb gevoerd. Nou ja, 
journalistiek leek me wel wat en onderwijs vond ik 
ook wel aardig. Ik had het laatste nog niet gezegd, 
of er was al voor mij beslist. Ik heb toen wel 
geleerd hoe het niet moet als decaan. Tegenwoor-
dig heb je veel meer contact met vervolgscholen 
en spreek je leerlingen ook veel vaker. Nee, nie-
mand  ontsnapt aan mijn aandacht.’ Hoewel Gritter 
met veel plezier in het onderwijs werkt, moest hij 
nogal wat moeite doen om van zijn tweede keus 
zijn beroep te maken. ‘Ik kwam op een slecht 
moment uit dienst. Het was begin januari, dan zit 
er niemand op je te wachten. Bovendien begon 
de werkeloosheid toen al flink toe te nemen. Ik 
heb minstens veertig keer gesolliciteerd voordat 
ik door een huishoudschool uit de bak werd gevist 
bij het arbeidsbureau. Ik mocht iemand vervangen. 
Gelukkig kon ik blijven als docent geschiedenis.’ 
Lacht: ‘En nu zit ik er nog steeds.’

De klas van 1973:
boven vanaf links: Harry Otter, Jan van der 
Kamp, Alex Werkman, Ludolph Mulder, Roel 
Gritter, Klaas Jurjens. Midden vanaf links: Anne 
Smit, Jan Heijink, Ria Bril, Ria Kramer, Joke 
Iemhoff, Johan Nijzink, Gert-Jan Hans. Voor 
vanaf links: Betsy Habers, Jan Meilink, Trijnie 
Wit, docent Nederlands Henk Kooiman, Jan 
Woertel, Albert Odink. Een aantal klasgenoten 
ontbrak op deze foto.
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berichten

Inspiratieboek over 
vernieuwingen mbo
Hoe motiveer je mbo’ers en hoe voorkom je uitval? 
Hoe verklein je de kloof met het bedrijfsleven? Hoe 
speel je in op de snelle technologische ontwik-
kelingen? Hoe zorg je voor voldoende begeleide 
onderwijstijd als  studenten steeds meer online en op 
locatie leren? In het boek Dat kan bij ons niet! tonen 
acht mbo-scholen aan dat je ook binnen de huidige 
regelgeving wel degelijk succesvol kunt vernieuwen. 
Auteur Frans Schouwenburg, strategisch adviseur 
onderwijsvernieuwing bij Kennisnet, wil aantonen 
wat het betekent als het mbo-leerlingen écht centraal 
zet, en welke obstakels daarbij overwonnen moeten 
worden. Ook voor het basis- en voortgezet onderwijs 
kan de inhoud interessant zijn. Het boek is te bestel-
len tegen kostprijs via kn.nu/besteldatkanbijonsniet 
en ook gratis te downloaden via deze website.

Congres KwaliTIJD 
op school
Lezingen over beoordelingsgesprekken en 
interactiekwaliteit bij vroege kindontwikkeling 
en diverse keuzeworkshops over het beoor-
delen van leraren en het team, communicatief 
leiderschap en van zeer zwak naar excellent. 
Het komt op vrijdag 30 september allemaal aan 
bod op het door OinO Advies georganiseerde 
congres KwaliTIJD op school in het Conference 
Centre Sparrenhorst in Nunspeet. De bijeen-
komst is met name bedoeld voor directeuren en 
bestuursleden in het primair onderwijs.  Deel-
name aan dit congres kost € 299,-, (na 30 juni 
€ 349,-). Scholen die WMK (Werken met Kwa-
liteit) of Mijnschoolplan (beiden van Uitgeverij 
Van Gorcum) gebruiken, betalen € 260,- (na 30 
juni € 310). Gebruik daarvoor de kortingscode 
WMKMSP2016. Aanmelden op www.oino-advies.
nl/congressen. 

Rechtspositie-
gids 2016 digitaal 

beschikbaar 
Hoe zit het met 
de cao-afspraken 
en waar zijn alle 
arbeidsvoor-
waarden terug te 
vinden? Het staat 
allemaal in de 
Rechtspositiegids 
2016 die vanaf 
heden digitaal 
beschikbaar is. 
Daarin vindt u heel 
gemakkelijk ant-
woorden op vragen 
over arbeidsvoor-
waarden, regel-
geving, cao-af-
spraken, recente 
salaristabellen en 
meer. Daarnaast 
staat er informatie 
in over zelfstandigen, functiewaardering en de werkkosten-
regeling. Ook is er volop aandacht voor de wijzigingen in de 
pensioenen. Leden van CNV Onderwijs kunnen de Rechts-
positiegids 2016 gratis downloaden op www.hetonderwijs-
plein.nl. Ontvangt u toch liever een papieren exemplaar? 
Ga dan naar www.cnvonderwijs.nl/rechtspositiegids. Als lid 
betaalt u slechts de druk- en verzendkosten a € 9,95. Niet 
leden betalen € 49,90 (inclusief verzendkosten). 

Rechtspositiegids 2016

Makkelijk en veilig feedback geven over een les, dat kan 
vanaf nu via de app OnzeLes. De app is in 2015 bedacht 
door De Nationale DenkTank en ontwikkeld door Stichting 
LeerKRACHT samen met leraren en leerlingen. Het doel: 
leerlingen meer betrekken bij inhoud en kwaliteit van hun les. 
De app wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan alle Neder-
landse leraren en leerlingen. De bonden zien de app als een 
middel voor leraren om hun lessen nog beter te maken. Een 
recent OESO-rapport concludeert dat leraren de belangrijkste 
rol vervullen op scholen en dat zij hun werk nóg beter doen als 
ze feedback vragen aan leerlingen en open gesprekken voeren 
in de klas. De app laat leerlingen anoniem feedback geven, 
op zo’n manier dat de leraar altijd gebalanceerd commentaar 
krijgt. OnzeLes is géén beoordeling, maar puur een middel om 
voor zowel startende als ervaren docenten in kaart te brengen 
wat er al goed gaat en wat er nóg beter zou kunnen. Leerlin-
genorganisaties LAKS en JOB zijn positief en  ondersteunen 
het gebruik van de app actief.

App OnzeLes
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In de afgelopen jaren is de begeleiding van 
nieuwe medewerkers een belangrijk onderdeel 
binnen Helicon geworden. Er worden leuke en 
leerzame middagen georganiseerd, daarnaast 
wordt elke vestiging gestimuleerd de begelei-
ding van nieuwe medewerkers nog beter aan te 
pakken. Wanneer ik terugdenk aan mijn tijd als 
stagiaire in het onderwijs, was dat wel anders. 
Door allerlei miscommunicaties heeft het even 
geduurd voordat ik een begeleider kreeg. Toen 
ik na een half jaar als Leraar in opleiding begon 
en volledige verantwoordelijkheid had over 
de lessen, was er ook nauwelijks sprake van 
begeleiding. Wat ik toen wel heb geleerd, is zelf 
de begeleiding te zoeken bij andere collega’s. 
Men was bereid me te helpen waardoor ik al 
mijn collega’s leerde kennen en met iedereen 
aansluiting kreeg, niet alleen met collega’s uit 
mijn eigen team. Volgens diverse onderzoeken 
verlaten veel beginnende docenten binnen 
een aantal jaren het onderwijs. Jammer, 
want frisse blikken en nieuwe energie zijn erg 
belangrijk. Goede begeleiding, vanaf de start 
van een stage of baan, is een mogelijkheid om 
uitval tegen te gaan. Hierdoor geef je nieuwe 
medewerkers het gevoel dat ze welkom zijn, 
erbij horen en niet alles zelf uit moeten zoeken. 
Ik vind een warm welkom en je gehoord voelen 
bij een nieuwe organisatie erg belangrijk wan-
neer je docenten in het onderwijs wilt blijven 
houden. Kijk eens kritisch naar je eigen school, 
team en jezelf. Ken jij alle nieuwe medewer-
kers op jouw vestiging, hoe proactief ben jij in 
het kennismaken met en het begeleiden van 
nieuwe collega’s?

Warm welkom

column

Groen onderwijs

Fo
to

: B
er

t B
ee

le
n

31

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

Nijmegen. 

AGENDA

ALLE LEDEN
De toekomst van ‘mijn’  pensioen
Eind mei komt het SER-rapport Toekomst pensioenstelsel uit. Een 
volgend kabinet gaat mogelijk het pensioenstelsel hervormen. Het 
CNV heeft via de SER, politieke contacten en pensioenfondsen een 
belangrijke stem in de besluitvorming rond de toekomst van de 
pensioenen in Nederland. Daarom wil het CNV met de leden van 
de aangesloten bonden in gesprek over dit rapport, zodat ideeën 
en wensen van leden duidelijk worden en in de standpunten van 
het CNV meegenomen kunnen worden. Maak gebruik van de mo-
gelijkheid 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 organi-
seert 
Alle bijeenkomsten zijn van 19.30-21 uur(inloop 19 uur). Aan-
melden via www.cnvo.nl/agenda (let daarbij op de plaats van de 
bijeenkomst).

Maandag 20 juni, Van der Valk Hotel Apeldoorn, De Cantharel, Van 
Golsteinlaan 20, Apeldoorn 
Dinsdag 21 juni, Van der Valk Theater Hotel De Oranjerie, Klooster-
wandplein 12-16, Roermond  

Onderwijsawards voor 
vernieuwende ict’ers
SURF, ict-samenwerkingsorganisatie voor onderwijs 
en onderzoek, wil ‘change makers’ in mbo, hbo en 
wetenschappelijk onderwijs in het zonnetje zetten met 
de SURF Onderwijsawards. Het is volgens SURF bedoeld 
voor mensen die volgens hun collega’s het onderwijs 
naar een hoger plan tillen en vernieuwen met de inzet 
van ict. De awards kennen drie categorieën: Bestuur-
ders, voor schoolleiders die onderwijsinnovatie mogelijk 
maken; Docenten, voor pioniers die experimenteren met 
onderwijsinnovatie in de praktijk en Ict- en onderwijs-
professionals, voor wie onderwijsinnovatie aanjaagt en 
faciliteert. Kanshebbers kunnen tot en met 8 juli worden 
aangemeld door hun collega’s in mbo en hbo via surf.
nl/onderwijsaward. In september maakt SURF bekend 
welke personen zijn genomineerd. Op 8 november, 
tijdens Dé Onderwijsdagen, ontvangen de drie winnaars 
de SURF Onderwijsaward 2016. 

Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda
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Spiksplinternieuwe digiborden, kookeilanden voor 
de onderbouw en nieuwe elektrische boorappa-
ratuur: Houtens, school voor vmbo- en mavo, in, 
jawel, Houten, bestaat net zes jaar en glimt nog 

van de nieuwigheid. Toch is de school sinds twee jaar 
alweer bezig met het hervormen van het lesprogramma 
en moeten er weer materialen worden aangeschaft die 
passen bij een nieuw curriculum. Houtens is namelijk één 
van de tientallen scholen die mee doet met de pilot Ver-
nieuwing Vmbo. De leerlingen ‘nieuwe stijl’ hebben net 
hun examens achter de rug. ‘De landelijke invoering zat 
er toch aan te komen, dus we besloten er maar meteen de 
schouders onder te zetten’, aldus directeur Ad van Andel. 
‘Daarbij zijn wij het als nieuwe school gewend om op zoek 
te gaan naar wat werkt in het vmbo-onderwijs. Dit was de 
uitgelezen kans om dat verder te onderzoeken.’

GEMOTIVEERDER
De grootste verandering in het vmbo zit straks in de 
toevoeging van beroepsgerichte examenprofielen in de 
bovenbouw van de praktijkgerichte vmbo-stromingen, ka-
der en basis. De theoretische leerweg blijft hetzelfde. Waar 
eerst gekozen kon worden uit ruim dertig beroepspro-
gramma’s, komen er nu tien profielen, zoals: Zorg & Wel-
zijn, Groen, Horeca, bakkerij en recreatie, en Economie 
en ondernemen. Het kleine Houtens koos er bijvoorbeeld 

‘Makers van het nieuwe 
vmbo vergeten dat ook de 
andere vakken geroosterd 
moeten worden.’

Na vijftien jaar grotendeels stilstand wordt 
het vmbo klaargestoomd voor een grote 

vernieuwing. Actuelere programma’s, meer 
keuzemogelijkheden voor leerlingen en een 

betere aansluiting op het mbo. Eigenlijk moesten 
aankomend schooljaar alle scholen al om, maar 

staatssecretaris Dekker stelde deze deadline uit 
tot augustus 2017, en terecht, blijkt uit onderzoek. 

Veel scholen voelen zich er nog niet klaar voor. 
Tientallen pilotscholen zitten al wel in een nieuw 

jasje. Hoe vergaat het hen?

voor zich helemaal te richten op het profiel Dienstverle-
ning en producten (D&P). Keuzevakken zorgen ervoor 
dat leerlingen vakken kunnen kiezen, ook die buiten hun 
profiel vallen. ‘Leerlingen moeten kunnen gaan voor wat 
ze interessant vinden. Hierdoor zijn ze gemotiveerder en 
kunnen ze zich breed oriënteren’, stelt Van Andel. Hij ziet 
nog meer voordelen aan de nieuwe werkvorm. ‘Er is veel 
ruimte voor eigen inbreng. Bijvoorbeeld om toe te spitsen 

op wat de regio straks van de leerlingen vraagt. Zo zullen 
scholen in andere regio’s andere stagemogelijkheden 
bieden dan wij dat doen in Houten. De leerling kan straks 
aan de slag in zijn of haar woonomgeving.’

VERZUIPEN 
Het zijn goede voornemens, maar als keuzevakken biedt 
Houtens nu Vormgeving, Facilitaire Dienstverlening, 
Keuken, Hout- en Meubelverbindingen en communicatie. 
‘Leerlingen zijn verplicht om er precies vier te kiezen, 
dus eigenlijk valt er bij ons nog niet zoveel te kiezen’, zegt 
docent Dienstverlening en producten Eline Poeze veront-
schuldigend. ‘We hebben nu de tijd, middelen en lokalen 
niet. En er moet betere bijscholing gerealiseerd worden.’ 
Een ander knelpunt zit ‘m in de roostering. ‘Het lijkt alsof 
de makers van het nieuwe vmbo vergeten zijn dat er 
nog andere vakken zijn die geroosterd moeten worden: 
Nederlands, wiskunde, biologie, enzovoort. Het is enorm 
ingewikkeld om de keuzevakken te organiseren.’ Ook is de 
brede keuze aan vakken niet altijd positief, aldus Poeze. 
‘De ene leerling vindt het heerlijk om zo breed te kunnen 

‘Absurd om met zo weinig geld 
 het nieuwe vmbo te 
moeten realiseren’ 

voortgezet onderwijs
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kiezen, maar een ander weet niet waar hij het moet 
zoeken en verzuipt erin. Daarom is het heel belangrijk om 
genoeg begeleiding aan te bieden.’

PEILING
In april peilde de organisatie Nieuw Vmbo de gemoeds-
toestand van 1.100 werknemers in het vmbo in de aanloop 
naar de nieuwe werkvorm. Ook hieruit bleek dat er 
gepiekerd wordt over de invulling ervan. Zo voorziet maar 
liefst negentig procent van de respondenten knelpunten 
in de organisatie. En 85 procent maakt zich zorgen over 
de bijscholing van docenten. Andere zorgen gaan over het 
lesmateriaal, voorbeeldexamens en de aansluiting op ver-
volgopleidingen. Veel van deze problemen ontstaan vol-
gens Van Andel door het ontbreken van landelijk budget. 
‘Het is absurd dat we zo weinig middelen krijgen om de 
vernieuwing te realiseren. Behalve bijscholing, hoort bij 
een nieuw curriculum veel nieuw lesmateriaal.’ Poeze vult 
aan: ‘Zo hebben we nu voor zestig leerlingen in het nieu-
we kookprogramma nog maar vier kookeilanden. En voor 
een vak over video’s leren maken hebben we eveneens ap-
paratuur aangeschaft, maar niet alles wat op de lijst stond. 
Als je exact zou volgen wat er in de eindtermen staat, dan 
is dat een behoorlijk kostenplaatje.’ Leerlingen moeten 
nu ook leren om een website te maken. ‘Via Wordpress 
is dat prima, dit is simpel en een goede basis. Maar het is 
onduidelijk of ze ook programmeertaal moeten leren. Wat 
mij betreft is dat véel te specifiek. Het vmbo moet echt 
voorbereidend beroepsonderwijs blijven.’

‘Je moet een beetje gek 
zijn om je eigen lesstof te 
schrijven.’

ZELF DOEN
De examenprogramma’s geven aan wat de leerlingen 
moeten leren, maar niet hoe scholen dit aan moeten bie-
den. Zo kiest Houtens ervoor om al het lesmateriaal zelf te 
schrijven. ‘Er zijn genoeg uitgeverijen bezig met nieuwe 
methodes, maar wij weten wat past bij de leerlingen’, al-
dus Van Andel. ‘Je moet oppassen dat je geen verlengstuk 

van een onderwijsuitgever wordt. Wij willen meester blij-
ven over ons lesmateriaal en dat kan in het vernieuwde 
programma, zolang de stof aansluit bij het examen.’   
Regelmatig komen vmbo-scholen ‘oude stijl’ kijken hoe 
ze het aanpakken op Houtens. ‘Laat je niet verrassen’, 
adviseert Van Andel hen. ‘Zet in je meerjarenbegroting de 
aanschaf van nieuwe leermiddelen en van bijscholing. En 
investeer vooral sterk in de samenwerking en uitwisseling 
van kennis tussen leraren. Die moeten van elkaar leren 
wat werkt in dit nieuwe model.’ Ook Poeze adviseert haar 
collega’s: ‘Scholen schrikken als we vertellen hoeveel 
werk het is om je eigen lesstof te schrijven. Ik denk dat 
je het alleen moet doen als je er ervaring in hebt. Én je 
moet een beetje gek zijn. Maar als het lukt… dan is het 
geweldig.’ 

‘Leerlingen zijn gemotiveerder als ze kunnen 
gaan voor wat ze interessant vinden.’

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Sijmen Hendriksvoortgezet onderwijs
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SSilence on the set, camera rolling, action!’ 
Als juf Clair Mulder-Haan deze woorden, 
samen met de klas, uitspreekt is iedereen 
muisstil. Drie leerlingen uit groep 2 en 3 van 

basisschool De Rietzanger uit Eelderwolde houden 
de klasseniPads voor zich en nemen geconcentreerd 
de scène op die zich afspeelt op het terrein iets buiten 
de school. Het is een mooie dag in juni en zo tegen 
het einde van het schooljaar maken deze groepen 
hun eigen versie van het sprookje The three billy 
goats gruff. ‘Who’s there triptrapping over my bridge?’, 
vraagt een trol dreigend aan drie schattige geitjes op 
een bruggetje. Waarna hij dreigt ze op te eten. ‘You 
look good, I’m going to eat you.’ Uiteraard hebben de 
geitjes een wederwoord. ‘Oh no, don’t eat me. Wait 
for my brother. He’s bigger than me.’ 

ENGELSE KNOP 
De zinnetjes komen vloeiend uit de keeltjes van groep 
twee en drie. Met een accent alsof ze uit Engeland zelf 
komen. En dat is niet zo gek. Juf Clair oefent  de juiste 
uitspraak met haar leerlingen. ‘Als ik de les begin, 
praten we gewoon Nederlands. Maar als ik zeg: we 
doen allemaal de Engelse knop aan, dan schakelt ie-
dereen moeiteloos over in het Engels.’ Dit gebeurt met 
een ritueel. Samen tellen ze van vijf naar nul in het 
Nederlands en van nul naar vijf in het Engels. Mulder: 
‘Kinderen van deze leeftijd gaan hier heel natuurlijk 

In het Engels een praatje maken met kinderen in Polen of Portugal? 
Zelfs de allerjongsten van de Drentse basisscholen De Rietzanger 
en het Stroomdal doen het. En dan ook nog naar aanleiding van een 
instructievideo die zij zelf filmen en monteren voor het Step by Step-
project van E-Twinning. ‘Piece of cake’ zouden zij zeggen.

Kleuters wisselen eigen filmpjes uit met Polen

'Piece of cake!'

mee om. Ze zitten namelijk ook nog midden in het 
taalverwervingsproces van het Nederlands. Je ziet dat 
ze het snel genoeg oppikken en vaak de context al wel 
begrijpen.’

FOUTEN MAKEN MAG
Het maken van een Engels filmpje over een sprookje 
is iets waarmee het jaar wordt afgesloten. Clair 
Mulder-Haan is door de scholen De Rietzanger en 
Het Stroomdal ingehuurd als leerkracht Engels voor 
hun ‘vroeg vreemdetalenonderwijs-project’. Ze helpt 
scholen met het invoeren van het Engels. ‘Ik geef les 
aan de kinderen, maar leraren nemen er actief aan 
deel. Zo leren ze meteen schoolse taal in het Engels 
gebruiken én kinderen zien dat de juf ook leert. Dat 
is belangrijk. Sommige leerkrachten hebben last van 
een barrière omdat ze bang zijn iets verkeerd te doen. 
Maar het is goed om te laten zien dat je fouten mag 
maken. Dat leren kinderen op die manier ook en zo 
durven ze makkelijker te praten.’

ALLES ZELF DOEN
‘Scholen kunnen aan Step by step deelnemen via het 
eTwinning-platform’, vertelt Mulder-Haan. ‘Dit is een 
beveiligde internetomgeving waar leraren uit de hele 
wereld kunnen samenwerken.  ‘Leerlingen maken 
zelf een instructiefilmpje over iets wat ze maken bij 
handvaardigheid. Dat kan een briefkaart zijn, een 

‘
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Tekst: Tessa Klooster  Foto: Antoinette Borchertprimair onderwijs

Halloweenmonster of iets heel anders. De meester of 
juf maakt eerst zelf een instructiefilmpje in het Engels 
en bekijkt dat met de kinderen. Vervolgens mogen 
zij woorden opschrijven en via Google Translate 
opzoeken wat ze betekenen. Als ze daar nog te jong 
voor zijn, kunnen we samen tekeningen maken. 
Vervolgens maken we een storyboard met tekenin-
getjes. Ik spring bij als het nodig is, maar in principe 
doen ze alles zelf in het Engels. Ik vind het fantastisch 
om te zien hoe ze op een natuurlijke manier de taal 
gebruiken.’ 
De leerlingen filmen alle takes zelf met iPads. ‘Daarna 
monteren we de beste beelden aan elkaar en zetten 
we het filmpje op eTwinning zodat scholen in andere 
landen het kunnen gebruiken.’ En daarmee verdiepen 
ze zich meteen, onbewust in internationalisering en 
culturen. ‘We hebben al een uitwisseling met Polen 
gehad. Kinderen kunnen via eTwinning in het Engels 
vragen aan elkaar stellen en elkaar complimenteren 
met hun werkstukken of film. Dat is hartstikke leuk, 
interactief en je leert er veel van. De leerlingen vinden 
het geweldig.’

CAMERAMEIDEN EN -JONGENS
Op dit moment hebben de jongste leerlingen uit-
wisselingsmomenten gehad met scholen in Polen 

en Portugal. Mulder: ‘Maar ook in Kroatië werkt een 
school mee en ook Italië, Turkije en Roemenië heb-
ben al aangegeven om met projecten mee te willen 
werken.’ De hele school kan er aan meewerken en 
per klas heeft íeder kind een actieve rol. Iedere scène 
wordt meerdere keren opgenomen met steeds andere 
hoofdrolspelers en andere camerameiden en -jon-
gens. Mulder: ‘Qua ict weten ze natuurlijk al veel. Bui-
ten school kunnen ze al van alles met de smartphone 
van hun vader of moeder. Ik vind dat je als school 
mee moet denken. Uiteraard wel in elke groep op zijn 
eigen niveau. Dat komt tot uiting in dit project.’
Het filmpje van de geitjes en de trol hoort niet bij 
het uitwisselingsproject, maar spreekt wel de 21ste 
 eeuwse vaardigheden van deze jonge kinderen aan. 
Ze communiceren, gebruiken ict, denken zelf mee 
aan oplossingen én leren spelenderwijs Engels. Juf 
Clair krijgt veel positieve feedback. ‘Het geeft echt 
een kick als ik blije reacties krijg van leerkrachten en 
leerlingen.’ 

Leraren die willen meedoen met Step by Step kunnen 
zich registreren bij eTwinning en de lessen van Clair 
Mulder-Haan gebruiken.  
eTwinning: www.etwinning.net/nl
Clair Mulder-Haan: www.chatterboxes.nl

Geconcentreerd filmen de leerlingen van De Rietzanger onder leiding van juf Clair het sprookje.



Heb je nog vragen? Kijk op www.cnvonderwijs.nl/professioneelmeesterschap.  

Stuur je motivatiebrief en cv vóór vrijdag 1 juli 2016 naar professioneelmeesterschap@cnv.nl.

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Opgeleid worden tot intervisieleider  
en bijdragen aan een goede start van startende leerkrachten?

Wij zijn op zoek naar intervisieleiders! 
Als intervisieleider begeleid je starters die deelnemen aan de Leergang Professioneel Meesterschap. De LPM is een  
traject met elf bijeenkomsten (05-10-2016 t/m 17-05-2017) voor starters in het onderwijs. De bijeenkomsten zullen  
plaatsvinden op woensdag van 16.15 uur - 20.30 uur in Utrecht.

Wat verwachten wij van jou? 
• Je hebt minimaal een lerarenopleiding of de pabo afgerond 
• Je hebt 5 - 10 jaar werkervaring in PO of VO 
• Je bent lid van CNV Onderwijs 
• Je bent alle bijeenkomsten van de leergang aanwezig

*De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de zomervakantie  
  op het CNV-kantoor in Utrecht.  

 

Wat bieden wij jou? 
• Aanvulling op je cv en een hele waardevolle ervaring 
• Een goede voorbereiding met training, zelfstudie 
 en het boek ‘Begeleid intervisie model’ en naslagwerken 
• Een vergoeding van €300,- 
• Je kunt alle workshops meelopen 
• Een mooi netwerk 
• Certificaat (gevalideerd bij het Lerarenregister)



Christelijke Basisschool Boterdorp te Bergschenhoek zoekt 

een toekomstgerichte directeur
(minimaal 0,8 fte)

De school heeft veel te bieden! Wordt u onze nieuwe directeur?

Heeft u interesse?
Op www.spectrum-spco.nl en www.boterdorp.nl vindt u meer 
informatie over de school en de wijze van solliciteren  
(voor 23 juni 2016).

Spectrum-SPCO

Directeur primair onderwijs m/v  

Sti chti ng Catent zoekt ambiti euze directeuren die 
met passie kunnen bouwen aan het onderwijs van 
de 21ste eeuw

Catent is een katholieke sti chti ng met 34 basisscholen, ver-
spreid over de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland. De vacatures en meer informati e over Sti chti ng 
Catent zijn te vinden op onze 
website  www.catent.nl

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

Alles over 
SMEREN, KLEREN, 
WEREN vind je op 
kwf.nl/zonnen

Alles over 
SMEREN, KLEREN, 
WEREN vind je op 
kwf.nl/zonnen

De zon zit weer 
in de maand
3 manieren om je kind 
goed te beschermen



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 12 2 juli

nr. 13 3 september

nr. 14 17 september

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

Neem nu contact op met Recent.
T. 020 330 89 98  -  E. info@recent.nl
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Elke bijdrage, hoe klein ook, 
maakt de wereld van Fabian 
weer groot.
Fabian zit 40 uur per week vast aan een enorm 
dialyse  apparaat. Dat houdt hem in leven, maar is 
loodzwaar. Het maakt zijn wereld heel klein.  
Daarom zijn de ambities van de Nierstichting 
groot. We maken de kunstnier klein. En we krijgen 
nierziekten klein.  
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

hartstichting.nl



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
Www.hetonderwijsplein.nl
Te raadplegen en downloaden (leden)informa-
tie uit Schooljournaal of Rechtspositiegids, of 
van brochures en folders, zoals over verlofre-
gelingen, ziekte en  prepensioen. 

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
06 25 53 59 78
gepensioneerden-cnv-onderwijs@cnv.nl

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

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

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

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

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

 Stuurgroepen 

 Themagroep 

 Sectorgroepsbesturen 



‘ik besef dat een vakbond 
belangrijk is’

Mirjam Boonstra (35):
‘Mijn moeder Dinie Boonstra-Baarslag (65), die 
mij heeft aangemeld, heeft me jaren gestimuleerd 
om ook lid te worden. Ze heeft alle informatie van 
CNV Onderwijs altijd heel goed kunnen gebruiken 
als leerkracht in het basisonderwijs en (G)MR-lid. 
Nu is ze leesoma op haar oude school ‘t Padland in 
Venhuizen, waar mijn dochters ook op zitten. Zelf 
ben ik docent Brood en Banket op het Roc van 
Amsterdam. Door allerlei ontwikkelingen in het 

onderwijs besef ik nu dat lid worden van een 
vakbond belangrijk is.’ Beiden kozen 

voor een VVV-bon. Kijk op  
www.cnv-actie.nl

Foto: Martin Mooij


