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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 Schooljournaal 11 las ik een goed stuk over vluch-
telingenonderwijs. Als reactie hierop wil ik wijzen op 
Taalonderwijs via doen-alsof spel van spelstimulerings-
programma De Droomvogel. Het biedt nieuw lesmateri-
aal (met bijvoorbeeld woorden/zinnen die in een winkel 
gebruikt worden) en is gericht op sociale communicatie 
en het stimuleren van het samenspelen. Er wordt 
veel gewerkt met versjes en het biedt taalaanbod in 
de betekenisvolle context van het sociaal rollenspel. 
Het programma is praktijkgericht en kindvriendelijk 
en ontwikkeld naar de behoefte van leerkrachten die 
met NT2-kinderen (vve) werken. Het is daardoor dus 
ruim in de praktijk getoetst en sluit aan bij de meeste 
vve-methodieken en projectonderwijs. De Droomvogel 
is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek én kennis 
van deskundigen op dit gebied (leerkracht, spelthera-
peut, taalwetenschapper en logopedist). Op dit moment 
wordt er een speciale toepassing gemaakt voor jonge 
vluchtelingenkinderen. 

Marlies Greve, Voorschoten

Ik reageer naar aanleiding van het verhaal 
over homovoorlichting in Schooljournaal 
11. Ik geef geen voorlichting over homo-
seksualiteit in mijn klas (groep 4). Het zijn 
de gesprekjes tussendoor die het ‘m doen: 
Jongen: ‘Zo hij is echt raar!’ Ik: ‘Jij hebt toch 
vast ook iets raars?’
Jongen: ‘Euh...?’ Ik: ‘En wat is mijn rare 
kant dan?’ Jongen: ‘Dat je met een man 
bent getrouwd.’ Meisje: ‘Nee joh, dat is toch 
heel normaal?’
Jongen: ‘Hoe hebben jullie elkaar eigenlijk 
leren kennen?’ Ik: ‘Ik ontmoette hem op 
een verjaardag. Hij was super aardig en zag 
er ook nog eens heel leuk uit…’ Misschien 
heeft het onderwijs, naast meer mannen, 
ook meer homo’s nodig.

Johan Wesdorp, Rotterdam

Onlangs liet staatssecretaris Klijnsma van 
Sociale Zaken zich lovend uit over een door 
haar bezochte school, waar leerlingen vanaf 
hun zestiende tot hun achttiende stage konden 
lopen bij een werkgever en die daar vrijwel 
zeker dan ook konden gaan werken. Mijn ogen 
puilden bijna uit mijn oogkassen toen ik haar 
daar zo vol enthousiasme over hoorde praten. 
Zo was het vroeger in ons oude leerlingstelsel. 
Een door en door beproefd onderwijssysteem, 
dat door de Tweede Kamer tot op de grond 
is afgebroken. Weg! Volledig vernietigd ten 

gunste van de roc-vorming. Privatisering was 
de slogan. In dat oude kwalitatief onovertrof-
fen onderwijssysteem mocht ik nooit mijn 
eigen leerlingen examineren. Volledig juist 
dus. In het nieuwe systeem (het roc) móest 
ik mijn eigen leerlingen examineren. Boven-
dien kreeg en krijgt de school geld voor elk 
behaald diploma. Natuurlijk nam het aantal 
geslaagden toe. Die Kamerleden hebben echt 
boter op hun kop.

Leo Willemsen. Nieuw Beijerland

Enthousiasme over oud 
leerlingstelsel

Vluchtelingenonderwijs Homovoorlichting
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de leerlingen

Leerlingen van de Korte Vlietschool  
voor speciaal en voortgezet speciaal 
onderwijs (zmlk) in Leiden, zijn druk 
in de weer in de groepstuin. Het 
schooltuincomplex De Distelvink is 
één van de vijf schooltuinen van de 
Vereniging Leidse Schooltuinen, die 
90 jaar bestaat. Ze worden gebruikt 
door ruim 700 leerlingen.

Schooltuin

04
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Check je recht op een vast contract?

Een ontmoetingsplek op het schoolplein, waar 
iedereen welkom is en waar kinderen die niemand 
hebben om mee te praten of te spelen, leef-
tijdsgenoten ontmoeten. Dat is het simpele idee 
achter De Vragentafel van groep 8 van basisschool 
Willibrord in Zaandam. De kinderen bedachten het 
in het kader van het project Kids in armoede van 

de gemeente Zaandam. Doel was leerlingen na te 
laten denken over wat het voor kinderen betekent 
en welke gevolgen het heeft om in armoede te 
leven. De oplossing moest low budget zijn. Het 
vorige week door de onderwijswethouder onthulde 
zitmeubel is samen met kunstenaar Marc Volger 
ontworpen. PM

De kloof tussen invalwerk en vaste banen is te groot. 
Daarom zijn er in de nieuwe cao primair onderwijs 
betere afspraken gemaakt voor het vervangings-
beleid rond invallers. Wat betekenen deze nieuwe 
afspraken nu voor jou persoonlijk? Vanaf 1 juli gelden 
de regels van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) 
voor het bijzonder onderwijs. In de nieuwe cao zijn 
deze afspraken wat verbeterd. Hierin staat dat een 
invaller in het bijzonder onderwijs in drie jaar tijd zes 
tijdelijke vervangingscontracten mag hebben. Het 
gaat hierbij om het aantal contracten per werkgever. 

Na deze drie jaar of na zes tijdelijke vervangingscon-
tracten heb je recht op een vast contract. De nieuwe 
cao is per 1 juli ingegaan, maar wat als je nu voor die 
tijd ook al een paar tijdelijke contracten hebt gehad? 
En hoe zit het als je tussen twee contracten in een 
periode niet gewerkt hebt?
Speciaal hiervoor heeft CNV Onderwijs een online 
tool, waarmee je gemakkelijk zelf kunt zien of jij 
recht hebt op een vast contract. Ga naar  
www.starteninhetonderwijs.nl en bekijk direct jouw 
persoonlijke situatie.

De Vragentafel

nieuws
Foto: Evert Elzinga
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NAAR HONDERD PROCENT BEVOEGDHEID  
VOOR DE KLAS 
Op middelbare scholen wordt 95 procent van de 
lessen gegeven door vakbevoegde leraren of lera-
ren in opleiding. Dat blijkt uit de laatste personeel-
stelling onderwijs, die het ministerie van Onderwijs 
eind juni presenteerde. Staatssecretaris Dekker 
schrijft in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Dat 
komt ten goede aan de prestaties van de leerlingen 
en aan hun plezier op school.’ De bewindsman 
gaat inzetten op honderd procent bevoegd gegeven 
lessen. CNV Onderwijs vindt het van groot belang 

dat leraren hun opleiding hebben afgerond. Te 
vaak staan er nog leraren voor de klas die geen of 
niet de opleiding voor het vak dat ze geven hebben 
afgerond. Scholen moeten ervoor zorgen dat onbe-
voegde leraren in opleiding gaan en hun opleiding 
ook kunnen afronden, door hen daarvoor de tijd en 
de financiële mogelijkheid te geven. Met regelmaat 
hoort de bond nog dat leraren zoveel les moeten 
geven dat ze niet de tijd krijgen om hun opleiding af 
te maken. 

Passend onderwijs: luister naar de leraren!
In een brief aan de Tweede Kamercommissie Onderwijs pleit 
CNV Onderwijs voor meer handen in de klas. Aanleiding 
is de tussenrapportage over passend onderwijs, die de 
Kamercommissie besprak op 29 juni. CNV Onderwijs wil dat 
er beter geluisterd wordt naar de signalen van leraren en 
ondersteunend personeel. Te beginnen met het oplossen 
van dagelijkse knelpunten op de werkvloer. De knelpunten 
voor leraren zijn duidelijk: te grote klassen, te weinig handen 
in en om de klas en handelingsverlegenheid in het omgaan 
met –zware- gedragsproblemen. Passend kan alleen slagen 
als de mensen die voor de klas staan betere ondersteuning 

krijgen. CNV Onderwijs pleit daarom al langer voor de inzet 
van meer ondersteunend personeel. Daarnaast is het cruciaal 
dat leraren en ondersteunend personeel nauw betrokken zijn 
bij de invulling van het beleid op hun school. CNV Onderwijs 
roept leden op om zelf knelpunten, maar ook voorstellen 
voor oplossingen, te blijven aandragen. Verder ontwikkelde 
de bond de tool Wegwijs in Passend Onderwijs. Docenten 
kunnen hier individueel mee  aan de slag. Daarnaast kan CNV 
Onderwijs ook ondersteuning bieden aan scholen of teams.  
Meer informatie over de tool op www.cnvo.nl/ 
passendonderwijs.  

Mbo-leden stemmen in met akkoord
De mbo-leden van CNV Onderwijs hebben in grote meerderheid ingestemd met 
het onderhandelaarsakkoord cao mbo 2016-2017. Bij het ter perse gaan van dit 
Schooljournaal was nog niet bekend of de achterban van de andere bonden en de  
MBO Raad ook heeft ingestemd. Op www.cnvo.nl/cao-mbo, staat hierover de  
laatste informatie.

De definitieve teksten voor de cao primair onderwijs 
zijn rond. Onderhandelaar Joyce Rosenthal zette 
namens CNV Onderwijs de laatste puntjes op de i. 
Belangrijk onderdeel van de cao die op 1 juli is 
ingegaan zijn de afspraken die zijn gemaakt om 

invallers meer perspectief te bieden op een vast 
contract. Alle leden werkzaam in het basisonderwijs 
ontvangen een nieuwsbrief over de definitieve 
teksten, ook zijn deze terug te vinden op onze site: 
www.cnvo.nl/cao-po. 

laatste
schooljournaal

Dit is het laatste 
 School journaal voor de 
zomer. Op 3 september 

verschijnt de eerst
volgende editie. 

Prettige vakantie!

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

Leergang Professioneel Meesterschap 
Voor jonge, ambitieuze starters in het onderwijs

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

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

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

De grote waarde van een goede schoolleider 
wordt steeds meer erkend. Hij/zij zorgt voor 
een goede en veilige schoolomgeving, zodat 
leraren en leerlingen tot hun recht komen. 
Excellente schoolleiders zijn gedreven mensen 
met benoembaar en leerbaar leiderschaps-
gedrag. Maar wat is nu het geheim van een 
goede schoolleider? Het is het onderwerp op 3 
november tijdens de jaarlijkse themadag van 
CNV Schoolleiders. De bijeenkomst onder de 
titel Leiderschap doet ertoe! moet schoolleiders 
inspireren om stappen te zetten in de richting 
van excellentie, die verder gaat dan uitstekende 
Cito-resultaten. Een schoolleider kan de basis 

leggen voor een fantastische school, desnoods 
tegen de stroom in. Dat is voor ieder van hen 
mogelijk, denkt Luc Greven, schrijver van De 
negen principes van de excellente schoolleider, 
die hij op de themadag op een toegankelijke 
manier zal presenteren. Onderzoek naar het 
handelen van schoolleiders in de praktijk van 
het primair onderwijs vormt hiervoor de basis. 
De negen principes zijn leidend voor de gehele 
themadag. Na de inleiding gaan deelnemers 
via een masterclass de diepte in op één van de 
principes. Hier worden theorie en praktijk met 
elkaar verbonden. Aanmelden en informatie op 
www.cnvs.nl.

Themadag cnv schoolleiders:  
leiderschap doet ertoe!

nieuws
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‘Eindelijk wordt de stem van de werkvloer gehoord en hebben we niet te 
maken met het zoveelste proefb allonnetje van bovenaf.’ Neuropsycholoog 
en kenner van onderwijsinnovatie, Jelle Jolles, is enthousiast over de door de 
Tweede Kamer aangenomen motie van Paul van Meenen (D66). Die behelst een 
maximum van 20 lesuren voor docenten in het voortgezet onderwijs en acht 
dagdelen voor hun collega’s op basisscholen. ‘Leerlingen hebben baat bij een 
leraar die zich goed heeft kunnen voorbereiden en verdieping heeft gezocht.’ 
Schooljournaal vond ook tegenstanders van het voorstel.

Hoogleraar Jelle Jolles warm voorstander maximum lesuren

‘Inhoudelijke verdieping,  
  lijkt me voor iedere 
leraar evident’

primair/voortgezet onderwijs

Jelle Jolles: ‘Door een inspirerende leraar kan 
ook doodsaaie stof interessant worden.’



10

Het positieve aan dit idee is dat het voortkomt 
uit de beroepsgroep zelf en niet van bovenaf 
wordt opgelegd. De signalen zijn regelmatig 
gegeven. Dat Paul van Meenen dit heeft 

opgepikt, komt ongetwijfeld door zijn achtergrond als 
leraar en rector.’ Jelle Jolles, hoogleraar neuropsychologie 
en directeur van het Centrum Brein en Leren aan de VU 
in Amsterdam, is blij dat een meerderheid van de Tweede 
Kamer steun heeft gegeven aan de motie van Van Meenen 
om leraren in het basis- en voortgezet onderwijs minder 
uren voor de klas te laten staan. Nu geven docenten in het 
voortgezet onderwijs 25 tot 28 uur les, maar dat moet  
20 uur worden. In het basisonderwijs, nu negen dagdelen, 
moet er bij de leerkrachten een halve dag vanaf. Om tot 
een wetsvoorstel te komen gaat staatssecretaris Dekker van 
Onderwijs met de betrokken partijen om de tafel, om uit 
te zoeken wat een en ander gaat kosten en wat de gevolgen 
zijn.

AMBITIE
‘Leerlingen hebben baat bij een leraar die zich goed heeft 
kunnen voorbereiden’, meent Jolles. ‘Omdat hij minder 
voor de klas staat, kan hij zich beter verdiepen in de stof 
en ondersteunende informatie verzamelen. Ook heeft hij 
meer tijd voor professionalisering. Veel leraren hebben 
een enorm pakket aan administratieve bulk, los van hun 
kerntaken. Dat kan straks in het totale urenpakket worden 
opgenomen. Nu wordt het extra werk vaak buiten school-
tijd gedaan, zoals ‘s avonds en in het weekend.’ Het be-
vrijdt de leraar volgens Jolles in ieder geval van behoorlijk 
wat werkdruk. Hij kan zich wel voorstellen dat er een vorm 
van differentiatie komt. ‘Het ene vak wordt nu eenmaal 
meer gekenmerkt door ontwikkelingen, die de leraar dient 
bij te houden. En een vmbo 3-klas is niet te vergelijken met 
gymnasium 5 of 6. Het is ook helemaal niet erg om dat te 
erkennen. Wat is de ambitie van de betreffende leraren? 
Hoeveel tijd vindt men reëel voor ontplooiing en professio-
nele ontwikkeling? Hoeveel vernieuwing en energie wil 
men in het eigen onderwijs stoppen? De beroepsgroep 
mag daarover best met elkaar in gesprek gaan. Maar dat 
de vrijgekomen uren worden gebruikt voor inhoudelijke 
verdieping, lijkt me voor iedere leraar evident.’ 

FINLAND
Jolles vindt het onzin dat lessen allemaal maar uitdagend 
en spannend moeten zijn. ‘Als je wilt leren tennissen of 

voetballen moet je ook veel uren stoppen in oefeningen 
met de bal, tot vervelens toe. Het hoort erbij. Wel kan door 
een inspirerende leraar ook doodsaaie stof interessant 
worden. Dat is iets anders dan een doodsaaie les. Ook 
om die reden is het goed dat de leraar zowel inhoudelijk 
als procesmatig en didactisch goed is voorbereid, zodat 
de kwaliteit van de instructie (en dus het leerproces van 
de leerling) verbetert. Als een leerling niet weet wat het 
belang is van de stof, dan is er iets mis, want de leraar is in 
mijn ogen de motor van zijn talentontwikkeling.’
Vergelijkingen met onderwijstoplanden als Finland, waar 
leraren veel korter voor de klas staan, gaan volgens Jolles 
niet op. ‘De gemiddelde opleiding van de Finse leraar is 
van academisch niveau, evenals het bijbehorende salaris 
en zijn maatschappelijke positie. Wat we van de Finnen 
kunnen leren is dat goed onderwijs niet afhangt van het 
aantal uren les dat een leerling krijgt. En ook dat de super 
belangrijke rol die leraren hebben voor de ontwikkeling en 
ontplooiing van onze kinderen misschien wel eenzelfde 
status moet krijgen.’

MOOISTE VAK
Maar er is ook tegenstand. ‘De maatregel van Van Meenen 
lost het ervaren probleem niet op’, vindt Jeroen Onderwa-
ter, docent geschiedenis op Scholengemeenschap Winkler 
Prins in Veendam, en in 2014 genomineerd als geschiede-
nisleraar van het jaar. ‘Er zijn zoveel factoren van invloed 
op de werkdruk die veel belangrijker zijn dan die 20 uur. 
Die zul je toch ook een keer in kaart moeten brengen. Dat 
is kennelijk te ingewikkeld. Klassengrootte is zo’n heikel 
punt, maar ook het niveau van de leerlingen, de zwaarte 
van het vak: heb je veel of weinig voor- en nawerk ten op-
zichte van je collega’s en de mate van bevlogenheid. Want 
hoe meer je je ziel en zaligheid in het vak stopt, hoe groter 
de kans op een burn-out. Allemaal variabelen die cruciaal 
en misschien zelfs belangrijker zijn en toch niet hebben 
bijgedragen aan het idee achter die 20 lesuren. Dus laten 
we elkaar nou niet wijsmaken dat Van Meenen het plotse-
ling allemaal weet. Leraar zijn is een heel complex vak. We 
hebben ook nog eens te maken met piekbelasting, terwijl 
de samenleving nog altijd denkt dat we veel en lange 
vakanties hebben.’ Onderwater wordt soms wel eens moe 
van de vele oplossingen die over het onderwijs worden 
uitgestrooid. Vaak sluiten die aan bij het onuitroeibare 
gepraat over de werkdruk. Ik zou het geweldig vinden als 
docenten in plaats daarvan meer zouden benadrukken dat 
ze het mooiste vak van de wereld hebben.’
 
SOLDAAT VAN ORANJE
‘De lage status van het beroep hebben we daardoor deels 
aan onszelf te wijten’, vindt Onderwater. ‘Ja, er wordt veel 
over de schutting gekieperd. En ja, er moet veel worden 
bijgehouden en geadministreerd. En ja, door passend on-
derwijs kan ik in havo 2, naast leerlingen die veel aandacht 
vragen, ineens een heftige adhd’er krijgen, die de helft van 
de les mijn aandacht vraagt. Als je er niet tegen kunt dat 
de samenleving zes uur per dag door jouw klas stroomt, 

Discussie over 20 uur
Heel onderwijzend Nederland heeft een mening over  
20 uur lesgeven. Maar wat vind jij? Doe mee aan de 
discussie die de Sectorgroep VO van CNV Onderwijs op  
1 september van 16-18 uur organiseert in het CNV-gebouw 
in Utrecht. Belangstelling? Zet de datum in je agenda en 
stuur je e-mailadres naar voortgezetonderwijs@cnv.nl. Je 
ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging.  

‘
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Tekst: Peter Magnée  Foto’s: Evert Elzinga en Ida Mulder

moet je wat anders gaan doen. De maatschappij verandert 
permanent en dat zie je ook terug in de klas. Het is voor 
een deel elke dag weer afwachten wat er gaat gebeuren. 
Je moet steeds zoeken naar evenwicht. Lesgeven kost veel 
energie, maar, zou ik bijna van de daken willen schreeu-
wen, het is het waard. Je kunt uit dit prachtvak ook veel 
energie halen. Laat de mensen die 28 uur les willen geven 
dat vooral blijven doen. Het wordt overigens met 20 uur 
echt niet ineens iedere les spannend en uitdagend, wat ik 
zo links en rechts verwachtingsvol heb gelezen. Ik ga heus 
niet iedere dag Soldaat van Oranje, de musical opvoeren. 
Integendeel, op school mogen leerlingen af en toe best de 
mouwen opstropen en feitjes, rijtjes en jaartallen stampen. 
Dat is tegenwind, dat vormt je ook, daar kun je sterker van 
worden. Docenten kunnen leerlingen zo ook met onrede-
lijkheid en teleurstellingen leren omgaan.’ 

MEER VERSNIPPERING
‘Ik zou het veel belangrijker vinden dat er klassenverklei-
ning komt. Ik leid een school met 385 kinderen, verdeeld 
over veertien groepen. Dat is een gemiddelde van 27,5 
kind per klas’, zegt Hans Mijnders, directeur van de Reho-
bothschool in Ridderkerk. ‘Ik heb nu net mijn formatie van 
volgend jaar in kannen en kruiken. Als ik een maximum 
van acht dagdelen moet invoeren betekent dat nog 
meer versnippering voor de klas. Doe liever iets aan het 
papierwerk. Hoeveel uren we niet bezig zijn met het leer-
lingvolgsysteem. Mijn mensen vinden het helemaal niet 
erg om negen dagdelen druk met de kinderen bezig te zijn, 

als het maar functioneel is. En daar drijven we steeds 
verder van af. Door passend onderwijs zijn de problemen 
alleen maar toegenomen, want het aantal zorgleerlingen 
is heftig. En dan ook nog die zorgdossiers. Maximeer de 
klassen dan tenminste tot 25 leerlingen. Ik heb volgend 
jaar kleuterklassen met 32 kinderen. Dat is bizar.’ 

TE WEINIG TIJD
‘Ik neem aan dat het voorstel van Van Meenen is geba-
seerd op het geven van lessen volgens een rooster in een 
tabel, gekoppeld aan een normjaartaak van een docent’, 
somt Koos Neuvel, rector van Scholengemeenschap 
Dingstede in Meppel, op. ‘Dat stramien gaat de komende 
jaren steeds vaker ter discussie gesteld worden in de uit-
voering waar scholen voor kiezen. In de huidige situatie 
is het haast niet mogelijk tegemoet te komen en uitvoe-
ring te geven aan de motie, omdat daar tegenover staat 
dat we onderwijstijd dienen te realiseren. En nu weet ik 
wel dat die wetgeving niet in beton wordt gegoten, maar 
toch opent zich pas een perspectief voor scholen als die 
werkelijk met de docenten de discussie aangaan om het 
systeem van lessen volgens een rooster in klaslokalen 
aan te passen. Dan ontstaat er meer ruimte voor docen-
ten en vermindert de druk van het geven van 25 weke-
lijkse lessen, geperst in negen maanden. Nu is er gewoon 
veel te weinig tijd om te investeren in professionalisering 
en ontwikkeling van het vak. Zeker als je een theorievak 
geeft, is het eerder regel dan uitzondering dat je ook nog 
eens met een berg correctiewerk naar huis gaat.’ 

Jeroen Onderwater: 
‘Onderwijs is elke 
dag weer afwach

ten wat er gaat 
gebeuren.’
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Elke dag krijgt Simon op basisschool 
Yn de Mande op Schiermonnikoog 

sondevoeding van de thuiszorg. 
‘Als dat niet mogelijk was, sluit 

ik niet uit dat mijn team toch zou 
besluiten het zelf te leren en te doen’, 

zegt directeur Rolf Hulsebos vol 
overtuiging. CNV Onderwijs, andere 
bonden en werkgeversorganisaties 

ontraden medische handelingen door 
onderwijspersoneel.

CNV Onderwijs ontraadt personeel medisch handelen

primair onderwijs

sondevoeding

Simon krijgt sondevoeding 
van de thuiszorg.

Elke dag

op school
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Basisschool Yn de Mande geeft passend onder-
wijs pur sang. Het eiland Schiermonnikoog 
heeft geen speciaal onderwijs, dus alle kinderen 
zitten op de reguliere school. Zo ook Simon en 

vorig jaar een meisje met epilepsie. ‘Als het betekent dat 
een kind anders naar een school aan de vaste wal moet, 
willen wij best wat lichte medische handelingen verrich-
ten’, zegt Hulsebos. ‘Maar hulp van de thuiszorg heeft wel 
mijn voorkeur, als dat geregeld kan worden. In het geval 
van Simon is dat goed geregeld. Want het gaat niet alleen 
om het aansluiten van het sondevoedingsslangetje, maar 
ook om het klaarmaken van de voeding. Als een leraar dat 
zou moeten doen, wie neemt dan de klas over? Maar als 
het niet mogelijk was via de thuiszorg, sluit ik niet uit dat 
mijn team toch zou besluiten het zelf te doen, zeker als hij 
anders niet bij ons op school zou kunnen zitten en naar de 
vaste wal moet!’ Toch is Hulsebos het eens met de bonden: 
‘Verplichten mag niet. We hebben gekozen voor onderwijs, 
niet voor de zorg. Het kan alleen als het hele team erachter 
staat en goed juridisch is ingedekt.’

VENTIEL
Laatst struikelde een klasgenoot over de voedingsslang 
en plopte de MIC-key button eruit, een soort ventiel in 
Simons buik. Hulsebos: ‘Ik heb Simon mee naar mijn 
kamer genomen en ben het lijstje af gaan bellen: thuiszorg, 
ouders, huisarts. Het was binnen tien minuten geregeld, 
maar’, met een zucht ‘het voelde als een half uur. Als het 
me niet gelukt was om binnen de tijd hulp te vinden, had 
ik de button er zelf in moeten drukken. Maar wij zijn daar 
niet voor opgeleid, zo simpel is het. Als het dan toch een 
keer moet, moeten er in elk geval goede afspraken over zijn 
met de ouders, ook over aansprakelijkheid.’ 

VIER OPTIES
Door passend onderwijs blijven er meer kinderen met een 
zorgbehoefte in het regulier onderwijs. Daarmee nemen 
ook de medische handelingen binnen de schoolmuren 
toe. Regelmatig wordt er dan een beroep gedaan op 
leraren om een insuline-injectie of sondevoeding te geven, 
handelingen die vallen onder de Wet op de Beroepen in 
de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Het ministerie 
van Onderwijs noemt in een Factsheet en Stappenplan 
Diabeteszorg in het primair onderwijs vier opties voor 
deze handelingen: de wijkverpleegkundige komt langs op 
school, het schoolbestuur of samenwerkingsverband heeft 
een schoolverpleegkundige in dienst, ouders komen op 
school om de medische handeling te verrichten of leraren 
doen het als privé-persoon op vrijwillige basis. 

ONTRADEN
De laatste optie – de leraar als medisch handelaar - wordt 
door werknemers- en werkgeversorganisaties sterk ontra-
den, zo staat te lezen in de nieuwe Arbocatalogus primair 

onderwijs. Beleidsmedewerker Wouter Prins van CNV 
Onderwijs legt uit: ‘De politiek heeft geen geld vrijgemaakt 
voor deze gevolgen van passend onderwijs. Wij willen 
absoluut niet dat de verantwoordelijkheid nu bij de leraar 
komt te liggen. Ten eerste is het verrichten van medische 
handelingen niet hun vak, ten tweede hebben leraren en 
onderwijsondersteuners er geen tijd voor. Want wie houdt 
in de tussentijd toezicht op de andere leerlingen?’ Hij 
benadrukt dat het gaat om structurele medische handelin-
gen, niet om optreden in noodsituaties.  ‘Want dan handel 
je natuurlijk altijd! Kijk, elke school moet zelf beslissen hoe 
ze deze zorgbehoefte oppakken, maar wij willen absoluut 
voorkomen dat scholen voor optie 4 kiezen. Want wat is 
vrijwillig als je te horen krijgt dat je leerling anders naar 
een andere school moet? Scholen moeten hun personeel 
beschermen tegen dit soort vrijwilligheid en het in be-
ginsel niet toestaan. Het is aan de politiek om te zorgen 
dat de eerste drie opties financieel haalbaar worden voor 
scholen.’ 

KLEIN PRIKJE
In het protocol Medische handelingen op scholen van 
Stichting Best Onderwijs (acht basisscholen in Best) staat: 
Het bestuur heeft besloten dat alle medewerkers in dienst 
van de stichting en/of vallend onder de verantwoordelijk-
heid van de stichting geen medische handelingen mogen 
verrichten die vallen onder de wet BIG. Bestuurder Mari-
anne Brugge legt uit: ‘Dit hebben we gedaan om personeel 
dat het niet wil serieus te nemen. Leerkrachten zijn niet 
opgeleid om medische handelingen te verrichten. We kij-
ken naar mogelijkheden en huren via de ouders Stichting 
Zuidzorg in. Standaard zeggen we dus nee, maar daarna 
kijken we wat kan. Prikken voor suiker is tegenwoordig 
zo’n klein prikje, dat veel leraren dat wel aandurven. In zul-
ke gevallen stellen we met ouders een protocol op waarin 
toestemming en aansprakelijkheid geregeld is.’ 

NETWERK
‘Wij hebben op onze scholen zeker leerlingen die wat zorg 
nodig hebben: een kindje met nierproblemen, kinderen 
met epilepsie, suikerziekte, allergieën. Een van de scholen 
heeft een leerling die sondevoeding nodig heeft. Daarvoor 
komt Zuidzorg op school.’ Brugge wijst op het voordeel 
van een relatief klein schoolbestuur in een relatief kleine 
gemeente. ‘We weten elkaar allemaal makkelijk te vinden. 
We hebben een goed netwerk en direct contact met 
huisartsen. Dat maakt het makkelijker. Maar wij vinden 
ook dat behoefte aan medische handelingen geen obstakel 
mag zijn om een plek te vinden op school. Er is altijd een 
mouw aan te passen, is het niet door ons zelf met goede 
afspraken, dan wel door zorginstanties in de omgeving. 
Het is wel goed om die optie dat leraren zelf medische 
handelingen verrichten in principe uit te sluiten, zodat ze 
er nooit toe verplicht kunnen worden.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Romy Damprimair onderwijs
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Het gebruikelijke team leerkrachten, bestaande 
uit drie mannen en een veelvoud aan dames, 
vertrekt voor snuffelstages een dag naar 
andere scholen. Dus ontstond er een gat, 

waar mannelijke pabodocenten en -studenten in zijn 
gesprongen. Ze vragen op die manier aandacht voor het 
schamele aantal mannelijke docenten in het basisonder-
wijs. En dat doen ze schreeuwend. Na de warming-up in 
de gangen zet het spektakel zich voort op het schoolplein, 
met alle leerlingen als bont versierd publiek. Plaksnorren 
dus, zelfgekleurde stropdassen van papier, en soms een 
hoed. De docenten (in opleiding) beginnen de dag met 
een haka. Dat is een intimiderende Maori-dans die door 
het Nieuw-Zeelandse rugbyteam voor wedstrijden wordt 
gebruikt. Een vette knipoog naar mannelijkheid, net als 
het lied dat op de achtergrond uit de speakers klinkt… 
James Brown zingt It’s A Man’s Man’s Man’s World.

ONDERZOEK
CNV Onderwijs onderzocht twee jaar terug hoe de leden 
van de vakbond aankeken tegen het geringe aantal 
mannen in het basisonderwijs. Mannen en vrouwen 

De juffen zitten samen aan thee en koffie, 
op de tafeltjes van de leerlingen liggen 

fluorescerende plaksnorren klaar en 
vanuit de gang klinkt het angstaanjagende 
gebrul van een stel oermannen. Er is geen 

speurneus voor nodig om te merken dat 
het op de Helen Parkhurst School in Tilburg 

vandaag iets anders gaat dan normaal.

reageerden. Enkele van de uitkomsten waar beide 
seksen het over eens waren: een school moet minstens 
drie mannelijke leraren in het team hebben, het tekort 
ontneemt jongens op school een voorbeeld, op de pabo 
moet minder geplakt en geknipt worden om het voor 
mannen aantrekkelijker te maken. CNV Onderwijs pleit 
al jaren voor meer mannen voor de klas. ‘Divers samen-
gestelde teams leveren betere prestaties’, stelde voormalig 
voorzitter Joany Krijt naar aanleiding van het onderzoek. 
‘Dat komt de kwaliteit van besluiten en de kwaliteit van 
het onderwijs ten goede.’

ROLMODEL
‘Als je niet uitkijkt feminiseert de school nog verder’, zegt 
Arjan Lammerts van de Fontys Pabo Tilburg. ‘Voor het 
onderwijsniveau maakt dat niet uit natuurlijk, maar het 
wordt wel eenzijdig. Een man voor de klas laat eerder iets 
los. Niet alles hoeft uitgesproken te worden. Ze zijn niet 
overbezorgd en iets meer van de uitdagingen en risico’s. 
Als rolmodel voor jongens zijn meesters heel belangrijk. 
Ze spreken de “zelfde taal” als de jongens.’ Lammerts 
ziet de laatste jaren een licht stijgende lijn van het aantal 

School dag lang 
overgenomen door mannen

Ludieke actie 
om meer 

meesters voor 
de klas te 

krijgen

Primair onderwijs
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mannen dat voor de pabo kiest. ‘Nu is het zaak ze binnen 
te houden en dat ze straks niet voor een ander beroep 

kiezen. Want ja, carrière maken is er in het onderwijs na-
tuurlijk niet echt bij. Daardoor kiezen ze geregeld alsnog 
voor een andere baan.’

PŪHURUHURU
De Tilburgse wethouder van Onderwijs Marcelle Hend-
rickx, normaal gesproken een voorvechter van vrouwen-
emancipatie, spreekt de verzamelden op het schoolplein 
toe. ‘Meestal is mijn boodschap dat er meer vrouwen 
op belangrijke plekken moeten komen. Vandaag is het 
juist andersom.’ Moeder Ilse Vos kijkt vanaf een afstandje 
toe. ‘Een betere verdeling lijkt me goed. 50/50 mag wat 
mij betreft. Maar bij kleuters hoeft het ook weer niet per 

‘Ook voor de juffen zijn 
meer meesters op school 
veel gezelliger!’

se.’ De kinderen die nog nooit les hebben gehad van een 
meester worden dichterbij geroepen. Dat zijn er flink wat. 
Vlak voor hun neus begint de haka. Het is onverstaanbaar 
maar daardoor niet minder indrukwekkend. Ka mate! ka 
mate! ka ora! ka ora! Tënei te tangata pÜhuruhuru. 

ROZE
In de klas nemen de kinderen afscheid van de juffen. 
‘Nog een laatste woord voor de juf?’ vraagt de tijdelijke 
meester Bram. ‘Doei!’ klinkt het. ‘Houdoe en bedankt.’ 
‘Nog een fijn leven!’ Het zal niet zover komen dat de 
juffen wegblijven, morgen zijn ze gewoon weer op hun 
plek. De mannen die het overnemen staan intussen in 
vrouwelijk aangeklede leslokalen. De agenda van de juf is 
blijven liggen en is roze, de klok is roze, de zitzak ook, de 
pennenbakjes zijn roze, veel van de posters. Het blauwe 
zeil op de vloer compenseert het nog een beetje. 

VOORTREKKEN
Sijmen van tien heeft een hoedje op en draagt een strop-
das. Normaal krijgt hij les van de juffen Fanny en Els. ‘Ik 
zou het wel leuk vinden, een meester. Misschien worden 

Primair onderwijs

Docenten en studenten van de pabo 
oefenen in de gang voor de haka.
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Tekst: Hein Bosman  Foto’s: Angeline Swinkels

Twee meisjes houden elkaars hand 
vast, wachtend op wat gaat komen.

‘Er komt gewoon een 
andere energie vrij als er 
wat meer mannen zijn.’

we als jongens dan wat meer voorgetrokken, haha! En 
ik denk dat een meester al die bloemen niet zou ophang-
en’, zegt hij terwijl hij in de rondte wijst. ’Juff rouwen en
meisjes doen dingen toch anders.’ Niet dat hij ze daar-
door stom vindt hoor. ‘Nee! Ik heb verkering. Met dat 
meisje daar.’

TROTS
Michel van Ingen is docent bij Fontys Pabo Hogeschool 
Kind en Educatie ‘s-Hertogenbosch. ‘Een actie als dit 
is een speldenprikje. Er is een langere adem nodig om 
echt meer mannelijke leerkrachten te krijgen. Het is 
niet alleen goed voor de leerlingen als dat gebeurt, maar 
ook voor de teams. Er komt gewoon een andere energie 
vrij als er wat meer mannen zijn. Ik heb tien jaar in het 
basisonderwijs gewerkt, en gelukkig in een team waar de 
verdeling wat beter was. Mannen zijn directer, hebben 
minder oog voor “het gesprek” bij een confl ict. Juff en 
vragen om het uit te praten, daar zitten jongens lang niet 
altijd op te wachten.’ 

SALARIS
Uit het onderzoek van CNV Onderwijs kwamen oplos-
singen naar voren die ook in Tilburg genoemd worden: 
een beter salaris, meer carrièremogelijkheden, het 

imago fl ink verbeteren, de opleiding minder tuttig maar 
juist stoerder maken, en meer nadruk op techniek. Van 
Ingen herkent de uitkomsten in de praktijk. ‘Het doel 
van een actie als deze is ook om op straat met trots te 
spreken over dit beroep. Dat we positief reageren als 

jongens zeggen dat ze leraar willen worden. We kunnen 
ze “een zachte” noemen, maar de jongens die dat naar 
ze roepen, staan een paar jaar later zelf met hun kind op 
het schoolplein en denken dan: waren er maar wat meer 
mannelijke docenten.’

FACEBOOK
Op de Facebookpagina van CNV Onderwijs staat een 
fi lmpje van de haka die de leraren deden. Uit de reacties 
van enkele vrouwen blijkt dat zij het wel zien zitten, wat 
meer mannen voor de klas. ‘Ook voor de juff en zijn meer 
meesters op school veel gezelliger!’,  klinkt het. ‘Kom 
maar op met al die meesters!’. 



Susan van Raamt

2b: tranen en 
kippenvel

Ik ben mentor van klas 2a en geef een aantal uren les 
aan parallelklas 2b. De eerste weken van het huidige 
schooljaar verliepen prima. Beide klassen waren wat 
druk, maar dat hoort een beetje bij leerjaar twee. Na 
een paar weken begon 2b echter te ontsporen. Er 
was geen werksfeer, de leerlingen deden lelijk tegen 
elkaar en ze vormden een blok tegen de leerkrach-
ten. Ik kreeg het niet voor elkaar om goed les te 
geven en de relatie tussen de leerlingen onderling en 
tussen mij en de leerlingen leek elke les te verslech-
teren. De uren aan 2b kostte me zoveel energie dat 
mijn weekend voor mijn gevoel begon als mijn uren 
met deze klas achter de rug waren. En dit gevoel was 
totaal wederzijds. Als ik binnenkwam begon de klas 

al te zuchten.   
We zijn met alle leerkrachten, de directie en het 
zorgteam bij elkaar gaan zitten en hebben een 
groepsaanpak bedacht. De touwtjes werden strakker 
aangetrokken, ouders werden betrokken en voor 
enkele leerlingen kwam er een individuele aanpak.  
Mijn relatie met twee leerlingen uit de klas was zo 
verstoord dat er een soort mediationsessie op touw 
werd gezet. Er vond een gesprek plaats tussen de 
ouders, de directie, de leerlingen en mij. Voor mij was 
dit best even slikken, want zoiets had ik nog nooit 
meegemaakt. In het begin was ik wat sceptisch over 
het resultaat, maar na drie weken begon de aanpak 
vruchten af te werpen. Het begon met een kleine 
verbetering en eindigde in fijne lessen waarnaar ik 
kon uitkijken. 
Een van de leerlingen met wie ik zo’n sessie had 
gehad, kwam me deze week speciaal opzoeken. De 
dag tevoren had hij verteld dat hij een broertje of 
zusje zou krijgen. Ik had zo enthousiast gereageerd 
dat hij me de foto’s van de echo kwam laten zien. 
Wat een wereld van verschil! Tranen in mijn ogen en 
kippenvel waren het resultaat.

In het begin was ik wat sceptisch,  
maar na drie weken begon de aanpak 
vruchten af te werpen
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

van het MT.

column
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Een robot die helpt werkwoorden vervoegen, bestuurbare bijtjes die kleuters leren 
programmeren, pixels tekenen; boeiende voorbeelden van lessen die dankzij LAB21 
ontstaan. Met het geluid van de 3D-printer op de achtergrond en een 3D-bril in haar hand 
vertelt hoofddocent Jannie Lensen over het didactisch laboratorium op Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. ‘Het gaat niet om gebruik van gadgets in de klas of eenmalige 
projecten. We willen onze studenten, aanstaande leraren, een plek bieden waar ze nieuwe 
mogelijkheden van ict zelf ontdekken en toepassen om hun lessen te moderniseren.’

LAB 21: ict-ontdekplek 
voor toekomstige leraren  

primair/voortgezet onderwijs/mbo
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Dit is eigenlijk ook een soort code. Bij het 
schrijfproces moet je een aantal keuzes ma-
ken om te bepalen hoe je een werkwoord 
spelt.’ Trots laat Jaap van der Molen, docent 

aan de lerarenopleiding Nederlands op Hogeschool 
Windesheim in Zwolle, zien hoe één van zijn studen-
ten de robot van LAB21 gebruikt om leerlingen in het 
mbo te helpen met werkwoorden vervoegen. ‘Samen 
met een ict-student is deze jongen bezig geweest om 
de robot hierop te programmeren. Dat proces van uit-
proberen en ontwikkelen was een uitdaging. Geweldig 
om vervolgens tijdens de les het effect van de robot op 
zijn leerlingen te zien.’
 
GAME OVER ODYSSEUS
Mooie voorbeelden van het gebruik van technologie 
in het onderwijs zijn er te over in dit didactisch 
laboratorium. Van der Molen toont een game rond 
het verhaal van Odysseus, ontwikkeld door studenten 
van de lerarenopleiding Nederlands en studenten van 
een gamedesign-opleiding in Singapore. ‘Als speler 
ga je met Odysseus mee op reis en moet je ontdek- en 
vaardigheidsopdrachten doen. Zo leer je spelenderwijs 
het verhaal kennen. Dit was een mooi internatio-
naal  samenwerkingsproject waarbij mijn studenten 
de theo retische kant van het spel, het verhaal en de 
didactiek uitdachten en de studenten in Singapore de 
techniek en het ontwerp.’ Het project ging veel verder 
dan een didactische game ontwikkelen. Van der Mo-
len: ‘Behalve om samenwerking en interculturele com-
municatie, draaide het vooral om innovatief denken. 
Mis je lesmateriaal? Leg je er dan niet bij neer; denk 
in mogelijkheden. Gebruik bestaande, commerciële 
apps, wees niet bang om wat te ontwikkelen en uit te 
proberen. Wees niet afhankelijk van uitgevers.’

OP ONTDEKKING
Dat leren innovatief denken, staat voorop, stelt Wim 
Trooster, één van de projectleiders van LAB21. ‘We 
willen studenten hier enthousiasmeren en de ruimte 
bieden om zelf te ontdekken wat er mogelijk is met ict 
in het onderwijs. Als ze van school gaan, hoop ik dat ze 
in hun werk als leerkracht op ontdekking blijven gaan, 
niet bang zijn om uit te proberen en weten waar je iets 
kan vinden of kan ontwikkelen.’
Dat niet alle lessen gepaard hoeven gaan met com-
puters en ingewikkelde systemen, licht pabo-student 
Anouk de Leeuw van Weenen toe. Enthousiast vertelt 
ze over de les programmeren die zij tijdens haar stage 
in groep 7 gaf. ‘Programmeren unplugged was dat. Het 
gaat erom dat de kinderen besef krijgen van de manier 
waarop een computer denkt: in codes. Zo kwam ik uit 

bij pixels tekenen, want ook dat gaat om codes, om  
een ritme. Het ene blokje kleur je zwart, het andere 
laat je wit.’
Beheerder van LAB21, Thóra Eymundsson, vult aan: 
‘Daar gaat het om bij computational thinking; één 
van de 21ste eeuwse vaardigheden. Zo zijn er bijvoor-
beeld deze bestuurbare bijtjes om in de kleuterklas 
te gebruiken’, vertelt ze, terwijl ze de kleurige, plastic 
bijtjes – formaat schoen - erbij pakt. ‘Je zet ze op een 
plattegrond met een rooster en stelt als doel dat ze 
bijvoorbeeld van huis naar school moeten komen. 
Dan programmeer je het bijtje. Twee keer op het pijltje 
vooruit is twee hokjes vooruit, dan een keer naar links 
en nog twee vooruit en je bent er. Zo gaan de kleuters 
aan de slag. En als het niet goed gaat, moeten ze 
achterhalen wat er mis ging. Ook voor studenten is dit 
een leuke, laagdrempelige kennismaking met lesgeven 
over programmeren.’

COMMUNITY 
LAB21 is inmiddels ruim anderhalf jaar in werking 
op Windesheim. Jannie Lensen, hogeschoolhoofd-
docent en lid van het dagelijks bestuur, is blij met de 
verbindende werking van het lab binnen de school 
en de community die is ontstaan. ‘Hier raken mensen 
in gesprek over mogelijkheden en ideeën. Er gebeurt 
van alles bij diverse opleidingen, maar je weet het niet 
altijd van elkaar. Ook naar buiten toe richten we ons 
op samenbrengen en kennis delen, met andere oplei-
dingen en scholen in de regio. Soms komen scholen bij 
ons omdat er van bovenaf besloten is dat alle leerlin-
gen een i-pad krijgen. Leuk, maar wat moet je ermee 
in de les, hoe gebruik je het? Daarom proberen we 
samen met scholen eerst te achterhalen wat hun visie 
is op onderwijs. Wat hebben ze nodig om kinderen te 
onderwijzen in de 21ste eeuw? Als je dat weet kun je 
projecten bedenken en middelen in gaan zetten.’

ONTDEKKINGSTOCHT
Is het lab op Windesheim uniek? Lensen denkt van 
wel. ‘Er zijn natuurlijk meer pabo’s en lerarenoplei-
dingen die op allerlei manieren aan ict-vaardighe-
den werken. Volgens mij is het verschil dat wij ons 
richten op studenten en docenten van de pabo en de 
lerarenopleiding en hen laten kennismaken en aan het 
werk zetten met ict. Zo studeren er leerkrachten af die 
ervaring hebben met ict, het willen uitproberen en in-
novatief zijn. Daarmee, en ook via stages, brengen we 
ict in de klas. We doen weliswaar ook aan onderzoek 
in LAB21, maar onze main business zijn de studenten 
en hún kennismaking met en ontdekkingstocht in deze 
wereld van mogelijkheden.’ 

Tekst: Inger Hoegee-Bout  Foto: Ruben Schipperprimair/voortgezet onderwijs/mbo

‘
’We willen studen
ten enthousias
meren en de ruim
te bieden om zelf 
te ontdekken wat 
mogelijk is met ict 
in het onderwijs.’
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Tot vorig jaar kregen invallers in de 
zomervakantie doorbetaald tot 1 augus-
tus, indien hun tijdelijke contract vóór 
1 maart was ingegaan. Vanaf dit school-
jaar is deze bepaling uit de cao komen 
te vervallen. Dat betekent dat invallers 
nu salaris krijgen tot de einddatum van 
hun contract. Controleer als invaller 
dus wat de einddatum van je contract is. 
Als je werkgever je nog geen contract 
heeft gestuurd, zorg er dan voor dat je 

op tijd een duidelijke afspraak hierover 
met je werkgever op papier hebt staan. 
Als invaller bouw je nu op je werkdagen 
vakantie-uren op. Bij kortdurende inval, 
van bijvoorbeeld één dag, geldt dat 
wanneer je 5 ½ uur lesgeeft, je 7 uur
en 9 minuten werkt met voor- en 
nawerk en professionaliseringstijd, en 
voor 9 uur betaald krijgt. Dan neem je 
dus feitelijk je verlof meteen die dag op. 
Bij invallers die een contract hebben 

voor een langere periode, geldt dat ze 
vakantie-uren opbouwen, die ze in de 
schoolvakanties kunnen opnemen. Als 
je bijvoorbeeld voor het hele schooljaar 
een contract hebt, dan bouw je zoveel 
vakantiedagen op dat je de zomerva-
kantie (en de andere vakanties) betaald 
vrij kan zijn. Heb je aan het eind van je 
contract de opgebouwde vakantiedagen 
niet (volledig) kunnen opnemen, dan 
worden die uitbetaald.

Vanaf 1 juli 2016 worden de salarissen 
in het primair onderwijs met  3,8 pro -
 cent verhoogd. Samen met de verho-
ging van 1,25 procent vanaf 1 septem-
ber 2015 zijn de salarissen dan over 
2015 en 2016 structureel met de 5,05 
procent uit het Loonruimteakkoord 
verbeterd. Omdat de verhoging met 
3,8 procent pas op 1 juli ingaat, komt er 

nog een eenmalige uitkering voor ieder-
een die dit jaar in de periode 1 januari 
tot 1 juli gewerkt heeft. Die uitkering is 
even hoog als het extra inkomen (aan 
salaris, vakantiegeld en eindejaars-
uitkering) dat je zou krijgen als de 
loonsverhoging van 3,8 procent al op 
1 jan uari was ingegaan. Dus ook inval-
lers krijgen over iedere gewerkte dag 

tussen 1 januari en 1 juli 2016 die extra 
3,8 procent uitgekeerd. De eenmalige 
uitkering moet in juli worden uitbetaald. 
Het bestuur/administratiekantoor heeft 
dan voor iedereen kunnen uitrekenen 
welk bedrag nog betaald moet worden. 
Als je in juli geen extra geld ontvangt, 
neem dan zelf contact op met de 
besturen waar je hebt ingevallen. 

Doorbetaling salaris tijdens vakantie 
primair onderwijs

Salarisverhoging en eenmalige uitkering 
primair onderwijs

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Vervangingsplan:
nieuw beleid dat instemming 
behoeft van de PGMR?

21212121

De salaristabellen worden per 1 juli 
2016 aangepast zodat alle structurele 
loonsverhogingen over 2015 en 2016 
hierin zullen zijn verwerkt. Bovenop 
de al eerder uitbetaalde structurele 
verhogingen van 0,8 procent (vanaf 
1 januari 2015) en 1,25 procent (vanaf 
1 september 2015) wordt vanaf 1 juli 
2016 je brutosalaris met 3 procent 

verhoogd. Dat is terug te zien op je 
loonstrook. Daarnaast vind je op je 
loonstrook van juli een eenmalige 
uitkering. Die uitkering is het extra 
salaris dat je zou hebben gehad als 
de loonsverhoging van 3 procent in 
plaats van per 1 juli 2016 al in januari 
van dit jaar zou zijn ingegaan. Ook 
worden de extra vakantie-uitkering 

en eindejaars uitkering die je over die 
periode zou hebben opgebouwd hierin 
opgenomen. Wie in de periode tussen 
1 januari 2016 en 30 juni 2016 uit 
dienst is getreden krijgt de eenmalige 
uitkering ook uitbetaald (voor de duur 
dat men in deze periode bij de werkge-
ver in dienst is geweest). 

Als het onderhandelaarsakkoord over 
de nieuwe cao wordt goedgekeurd, 
krijgt ook het personeel in het mbo een 
structurele salarisverhoging van 3 pro -
cent met ingang van 1 juli 2016 én 

een eenmalige uitkering met de extra 
inkomsten die je zou hebben gehad als 
de loonsverhoging van 3 procent al op 
1 januari van dit jaar was ingegaan. De 
salarisverhoging van 3 procent zie je op 

de loonstrook vanaf september (met in 
die maand ook een nabetaling over juli 
en augustus). De eenmalige uitkering 
wordt ook in september uitbetaald.

Salarisverbeteringen voortgezet onderwijs 

Uitbetaling salarisverhoging mbo in september
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Per 1 juli geldt de Cao-primair onderwijs 2016-2017. 
Daarbij zijn er afspraken gemaakt over het te voeren 
beleid ten aanzien van vervanging. Elk bestuur moet 
daarvoor een vervangingsplan schrijven. De (P)GMR 
heeft daarop instemmingsrecht. Het is een dringend 
advies daarbij ook de oudergeleding te betrekken: 
vervangingen moeten goed geregeld zijn in verband 
met de kwaliteit en de continuïteit van onderwijs. Het 
vervangingsplan beschrijft hoe het bestuur de vervan-
ging gaat regelen. Bedoeling is dat zoveel mogelijk met 
vaste contracten te realiseren. Pas als dat niet (meer) 

lukt, mag een volgende mogelijkheid als tweede blok 
in een blokkentoren van mogelijkheden geplaatst en 
benut worden (een eigen vervangingspool). Zo zijn er 
bij elk te plaatsen volgend blok meer mogelijkheden  
tot het aangaan van minder vaste en meer flexibele 
contracten. Om GMR’en te helpen bij het beoordelen 
van het vervangingsplan heeft CNV Onderwijs een 
hulpmiddel als checklist beschikbaar, na onderteke-
ning van de cao tekst. Heeft u vragen hierover neem 
dan contact op met CNV Connectief Academie (voor 
gegevens zie pagina 39).
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Marketing en communicatie  
voor het onderwijs

Met de juiste marketing- en communicatiestrategie zet u uw school positief  
in de markt. Dit is van groot belang om ouders en leerlingen voor uw school  
te laten kiezen. Hoe bepaalt u het profiel van uw school? Hoe zorgt u met  
interne communicatie dat uw team en leerlingen het schoolprofiel uitdragen?  
En hoe verwerkt u crisiscommunicatie in het communicatieplan van uw school?
 
Trek nieuwe leerlingen aan met effectieve marketing en communicatie!

Ga ‘s middags praktisch aan de slag met uw eigen school. 

Met de juiste marketing- en communicatiestrategie zet u uw school positief 
in de markt. Dit is van groot belang om ouders en leerlingen voor uw school 

interne communicatie dat uw team en leerlingen het schoolprofiel uitdragen? 
En hoe verwerkt u crisiscommunicatie in het communicatieplan van uw school?

Trek nieuwe leerlingen aan met effectieve marketing en communicatie!

   

  Locatie: 
 
 In de Driehoek, Utrecht 

  Data: 

  Primair onderwijs:      Donderdag 3 november 

  Voortgezet onderwijs: Woensdag 9 november  

  Inschrijven:

  www.medilexonderwijs.nl/marketingpo 

  www.medilexonderwijs.nl/marketingvo

Met een passende profilering en            

        communicatiestrategie nieuwe  

        leerlingen aantrekken

MEDIJWIN_Schooljournaal_Combi_215x285_070716.indd   1 23-6-2016   9:26:16
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Jan Bijstra

Werkplek
En weer is er een schooljaar voorbij en staat de 
zomervakantie voor de deur; het is het moment voor 
een mijmering met een terug- en vooruitblik. Om met 
de vooruitblik te beginnen: na de zomer ga ik met mijn 
naaste collega’s naar een nieuwe werkplek. Nu zult u 
wellicht denken: hoe boeiend is dat voor de lezers van 
Schooljournaal? Maar er ligt een verhaal onder die 
verhuizing. Dat begint ermee dat wij jaren geleden al 
op die werkplek zaten maar op een gegeven moment 
moesten verhuizen naar de huidige locatie. Het waren 
de booming jaren van het cluster 4 onderwijs. Als 
ondersteunende disciplines van de organisatie – per-
soneelszaken, financiën, bestuur, onderwijsadviseurs 
– hadden we onderdak bij een van onze scholen. Een 
goede plek want als je ’s ochtends over het schoolplein 
naar je kamer liep, werd je er ook als ‘kantoor-
man/-vrouw’ iedere dag aan herinnerd waarvoor je het 
uiteindelijk allemaal deed: de leerlingen.
Maar de organisatie dijde uit. De scholen liepen vol en 
door de enorme toename van het aantal rugzakleerlin-
gen werd een groot contingent ambulante begeleiders 
aangetrokken. Gevolg was dat het allemaal niet meer 

paste in de school. De kantoormannen en –vrouwen 
verhuisden in 2007 naar een echt kantoor zonder 
leerlingen in de buurt. De ambulant begeleiders hadden 
daar hun thuisbasis wanneer er moest worden verga-
derd of overlegd of als er verslagen moesten worden 
geschreven. Het was een beetje wennen: je zag nu 
alleen nog maar leerlingen als je zo af en toe op een 
van de scholen moest zijn.
We raakten gehecht aan het kantoor: de kamers waren 
ruim en licht en het was er goed werken. Maar de tijden 
veranderden. Passend onderwijs deed haar intrede in 
2014 en dat had in de jaren die volgden, grote impact. 
Het contingent ambulant begeleiders dunde steeds 
verder uit. Bijna iedereen kreeg een plek in het regulier 
onderwijs, waardoor het kantoor langzaam maar zeker 
(een beetje) leegliep. De drie verdiepingen waarmee 
oorspronkelijk was gestart, waren niet meer nodig, met 
twee konden we het ook wel af. Toen vervolgens een 
fase later bleek dat twee verdiepingen eigenlijk ook wel 
wat ruim was én er in de school ruimte beschikbaar 
was, was de beslissing snel gemaakt.
Na de zomer is het dus zover: we gaan weer terug naar 
de plek waar we vandaan kwamen. Daar is helemaal 
niets mis mee, integendeel. We gaan er ook daar weer 
fris en fruitig tegenaan. Maar toch: een beetje dubbel 
gevoel geeft het wel. Ik wens u een heel aangename 
zomervakantie.

We gaan weer terug naar de plek waar 
we vandaan kwamen
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Jan Bijstra
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mbo

Een veelgehoorde klacht vanuit het bedrijfsle-
ven is dat de op scholen gegeven theorieles-
sen niet altijd even goed aansluiten op een 
latere baan. De herziene kwalificatiestructuur 

moet derhalve zorgen voor een nog betere en flexibe-
lere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt. 
Voor veel roc’s best een uitdaging. Want het klassieke 
onderwijsmodel, waarbij een leraar de deur van zijn 
lokaal achter zich dicht doet om voor de groep een lesje 
af te draaien, behoort hiermee voorgoed tot het verle-
den. Leidend is niet langer het onderwijsprogramma, 
maar wat het werkveld van school en leerling verlangt. 
Met andere woorden, bedrijven krijgen (los van het ba-
sisdeel) steeds meer invloed in wat wordt onderwezen. 

GEZAMENLIJKE AANPAK
‘Wij doen al jaren niet anders. Sterker, we danken ons 
bestaan aan de inzet en vraag van bedrijven.’ Rens Na-
gtzaam, manager van Metalent, kan de ontwikkeling al-
leen maar toejuichen. De opleidingspool, een initiatief 
van Stichting Deltametaal, een samenwerkingsverband 
van bedrijven in de metaalbewerking en metalektro 
in de regio Zuid-Holland Zuid, ontstond ruim zes jaar 
geleden om de problemen gezamenlijk aan te pakken. 
De voortgaande vergrijzing en een groeiend tekort aan 
jonge vaklieden dwongen de bedrijven de instroom en 
het opleiden van jongeren aan te pakken. Nagtzaam: 
‘In nauwe samenwerking met deze bedrijven, het 
onderwijs en bedrijfsvakscholen is dit gelukt. Een vaca-
ture plaatsen, waarin je vraagt om een jonge metaalbe-
werker met vijf jaar ervaring heeft geen zin wanneer die 
jongeren er simpelweg niet zijn. Want, en daar knelde 
lange tijd de schoen, ze kozen jarenlang liever voor een 
kantoorbaan dan één waarbij je met je handen werkt. 
Ons imago was niet best.’ 

Het zijn drukke tijden in onderwijsland. Als gevolg van het actieplan 
Focus op Vakmanschap, verandert vanaf 1 augustus 2016 de mbo-
kwalificatiestructuur. Dat is nodig omdat de beroepspraktijk flink 
verandert. De vakken waarvoor docenten opleiden, zijn vaak heel 
anders dan in de tijd dat zij zelf nog in de schoolbanken zaten.

Metaalsector brengt 
herziene kwalificatiestructuur 
mbo al in de praktijk

VOORDELEN
Metalent brengt daar verandering in. Bijvoorbeeld 
door vmbo-leerlingen, nog vóór ze hun beroeps-
keuze maken, te interesseren voor een carrière in de 
metaal. Geen zieltjes winnen, maar perspectief op 
een leerwerkbaan die meestal positief doorloopt in 
een baan. Die aanpak werkt, stelt Nagtzaam. ‘Door op 
vmbo-scholen voorlichting en gastlessen te geven en 
bedrijfsbezoeken te organiseren, weten leerlingen ons 
nu ook zelf te vinden. Uit één klas had onlangs drie-
kwart van de leerlingen gesolliciteerd!’ 
Het aanbod van de scholingspool is dan ook divers: 
met mbo leerwerktrajecten op bbl(beroepsbegeleiden-
de leerweg)-2 en 3-niveau, opleidingen hbo-duaal en 
stages. Opleidingen die volgens Nagtzaam voor zowel 
leerlingen als bedrijven belangrijke voordelen hebben. 
‘Om te beginnen, gaat het om een betaalde opleiding. 
Al vanaf de eerste dag krijgen leerlingen een salaris 
conform de cao. Ook hoeven ze niet bang te zijn dat ze 
na hun opleiding geen werk vinden. In 99 procent van 
de situaties worden leerlingen na hun studie aange-
nomen door het opleidende bedrijf. Gebeurt dat niet, 
dan keren ze terug in de opleidingspool. Het salaris en 
de opleiding lopen dan gewoon door. Als dan blijkt dat 
aanvullende scholing of training noodzakelijk is, dan 
organiseren wij dat. De leerling blijft zo dus behouden 
voor de sector.’

CONSULENT
‘Het geld om de jongeren te kunnen betalen, is af-
komstig van subsidies en bijdragen van aangesloten 
bedrijven. Zij betalen hiervoor een all-in bedrag. Daar-
voor doen wij de promotie, werving en selectie, een 
assessment, de opleiding én begeleiding gedurende 
het opleidingstraject.’ Vooral het assessment is volgens 
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Nagtzaam belangrijk. ‘Zo meten we ieders persoon-
lijke vaardigheden en kwaliteiten. Dat gesprek voeren 
we overigens altijd met de ouders erbij. Zonder hen 
nemen we geen leerling aan. Ouders zijn belangrijk 
als achterban en achtervang. Meer ouderbetrokken-
heid heeft een positieve invloed op het schoolklimaat.’
Om dezelfde reden heeft Metalent ook de consulent 
weer geïntroduceerd. Om de vier weken spreekt deze 
met de leerling, de school en het bedrijf. Nagtzaam: 
‘We zitten er bovenop en dat leidt tot minder uitval. 
Bovendien levert het informatie op waarmee we 
intensief en op maat kunnen begeleiden.’ Soms leiden 
deze geluiden van de werkvloer tot aanpassing van 
het lesprogramma. Zo leidt Metalent intussen op de 
meeste locaties op zonder onderbreking. ‘Voorheen 
werkten jongeren drie dagen per week on the job, 
volgden ze een dag theorie op een roc en gingen ze 
een dag naar de bedrijfsvakschool. Bedrijven gaven 
echter aan dat die drie dagen voor leerlingen vaak 
nét te kort zijn om een project af te kunnen maken. 
Vandaar dat studenten nu, op een vaste theoriedag 
per week na, drie weken onafgebroken bij een bedrijf 
werken.’ 

DIALOOG
Hoewel Nagtzaam zweert bij beroepspraktijkvor-

ming hecht hij ook groot belang aan een goede 
samenwerking met roc’s. ‘De vakman wordt gemaakt 
op de werkvloer. Zo simpel is het. Maar daarvoor 
heb je alsnog basisvaardigheden nodig. Daarom 
werkt Metalent samen met vijf roc’s in de directe 
omgeving, zoals Zadkine in Rotterdam en het Da 
Vinci College in Dordrecht. Zij zijn verantwoorde-
lijk voor het onderwijsleerproces en diplomering. 
Daarnaast trekken we samen op bij het innoveren 
van onderwijsmethoden en bij de afstemming tussen 
bedrijfsleven en onderwijs, zodat dit beter aansluit 
op de praktijk.’
Over die samenwerking heeft Nagtzaam niets te 
klagen. Hij merkt wel dat onderwijs en bedrijfsleven 
nog altijd teveel twee verschillende werelden zijn. 
‘Het is al veel beter dan het ooit is geweest. Maar 
roc’s hebben soms nog wat moeite met onze vraagge-
stuurde aanpak, want we leiden op naar de behoefte 
van metaalbedrijven. Het onderwijs is daarin onder-
steunend. Als het werkveld aangeeft dat iets anders 
moet, zul je je onderwijs daarop moeten aanpassen. 
Vandaar dat wij constant de dialoog aangaan. Met 
succes, mag ik wel zeggen. Bij de ruim honderd be-
drijven met wie er een samenwerkingsrelatie bestaat, 
lopen momenteel zo’n 120 leerlingen rond. Een 
verdubbeling van de instroom in de regio.’ 

Rens Nagt
zaam: ‘Jonge
ren kozen liever 
voor  een kan
toorbaan dan 
één waarbij je 
met je handen 
werkt.’
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‘Samen verbranden wij joden, want joden die branden het best.’ Een 
handje vol leerlingen wist met die leus de eindexamenoptocht van een 
school in Schijndel flink te verzieken. Hoe ga je als school en als leraar 
om met dit soort antisemitische uitingen?

Xxx

Verplicht bezoek 
Kamp Vught na uiten 
antisemitische leuzen

voortgezet onderwijs 
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Terwijl het aantal antisemitische incidenten 
op straat afneemt, neemt het op scholen 
juist toe. In 2015 werden er zestien voor-
vallen geregistreerd bij het CIDI (Centrum 

Informatie en Documentatie Israël), van basisschool 
tot universiteit. In de afgelopen tien jaar is dat aantal 
nooit zo hoog geweest. Ook op het voetbalveld groeit 
het aantal voorvallen dat bij het CIDI gemeld wordt. 
Leerlingen van het Elde College in Schijndel riepen 
onlangs in een optocht op weg naar hun eindexamen-
feest vanuit een dubbeldeksbus letterlijk wat PSV-fans 
een paar weken eerder zongen in een McDonald’s in 
Eindhoven: ‘Samen verbranden wij joden, want joden 
die branden het best.’ Het CIDI deed daar aangifte 
van. Toen via een lokale tv-zender beelden verschenen 
van de optocht en de Schijndelse leerlingen die de 
kwetsende frases uit volle borst zongen, overwoog het 
centrum ook hiervan aangifte te doen. Guy Muller, on-
derzoeker antisemitisme bij het CIDI: ‘Wat ons vooral 
opviel was dat in het persbericht dat de school over 
het incident uitbracht, niet duidelijk werd wat ze hier 
als consequentie aan verbonden voor de leerlingen. 
Naar aanleiding daarvan heb ik contact met ze opge-
nomen. Als zij hun schouders in dat gesprek hadden 
opgehaald over het gedrag van hun leerlingen, waren 
wij naar de politie gestapt om aangifte te doen. Maar 
al snel werd duidelijk dat de school er zelf ook erg van 
geschrokken was en dat ze serieuze plannen hadden 
om de leerlingen aan te pakken. Strafrechtelijke stap-
pen hadden de aanpak van de school ondermijnt. Dat 
was in niemands belang.’ Na het gesprek laat de school 
weten de leerlingen mee te nemen naar Kamp Vught, 
om ze daar een educatief programma te laten doorlo-
pen. Tot tevredenheid van het CIDI. 

REBELLERENDE PUBER
Educatie, het is een deel van de oplossing in het 
voorkomen van dit soort voorvallen, vindt pedagoog 
Yolanda te Poel. Ze is lector bij Fontys Hogeschool 
Pedagogiek, waar op mbo- en hbo-niveau leraren wor-
den opgeleid. ‘In een maatschappij waarin mensen 
van zoveel verschillende etnische groepen, afkomsten 
en geloven samenleven, moet je hier als leraar mee 
om kunnen gaan. Alles van je vak weten, of dat nu 
geschiedenis is of Frans, is niet meer genoeg. Dit 
hoort ook bij je werk.’ Doet zich op jouw school zo’n 
incident voor, is stap één volgens Te Poel achterhalen 
wat de achtergrond is van deze kreten: ‘Heeft een kind 
oprecht haat richting Joden, of is het een meeloper die 
maar wat riep om erbij te horen. In de ontwikkelings-
fase waarin een kind zich bevindt moet je dat beeld 
ook meewegen. Is hij nog heel jong? Is het een uiting 

van een rebellerende puber? Bespreek het ook met 
ouders. Waar komt dit vandaan? Wat mij betreft ver-
andert de uitkomst daarvan niets aan de gevolgen van 
deze acties, en moet de een niet harder of minder hard 
aangepakt worden dan de ander. Hoe dan ook: dit kan 
gewoon niet, Punt! Maar als leraar en als school is het 
wel belangrijk om te weten hoe de vork in de steel zit. 
Je kunt de ontwikkeling van deze ideeën zo beter in de 
gaten houden.’ 

ANDERE CONFLICTEN
In Schijndel kiezen ze specifiek voor voorlichting over 
de Tweede Wereldoorlog, door met de leerlingen naar 
Kamp Vught te gaan. Begrijpelijk, vindt Te Poel, maar 
de educatie zou wat haar betreft breder moeten zijn: 
‘Wij vinden het vanuit onze geschiedenis natuurlijk 
belangrijk om de Tweede Wereldoorlog uitvoerig te 
bespreken, en terecht. Maar vergeet andere conflicten 
niet, die voor jongeren vaak heel levendig spelen. Kijk 
ook eens een informatieve film over wat er allemaal 
gebeurd is tussen de Palestijnen en de Israëliërs. Je 
hoeft er niet allemaal dezelfde mening over te hebben, 
maar het grotere doel is leren dat iemand een andere 
achtergrond en mening heeft en dat dat mag. En dat 
je begrip leert hebben voor wat een ander vindt en 
gelooft en begrijpt dat jouw visie niet de enige juiste is.’ 

VOOROORDELEN
Wat Muller betreft zou daarnaast op iedere school in 
de les aandacht moeten zijn voor vooroordelen. Heb 
jij ze? Hoe herken je ze bij jezelf? Welke vooroordelen 
hebben anderen? Hoe ga je daarmee om? ‘Ook dat 
is educatie,’ stelt Muller. ‘Vooroordelen verdwijnen 
pas wanneer jongeren zelf kritisch leren nadenken. 
Is wat er op hun favoriete website staat wel betrouw-
baar? Is de mening van mensen in hun omgeving 
wel objectief? Wat vind ik eigenlijk zelf? Voor ik bij 
het CIDI werkte, gaf ik voorlichting over de Tweede 
Wereldoorlog en het conflict tussen de Israëliërs en de 
Palestijnen. Op een school in Amsterdam-West begon 
ik mijn eerste les door de leerlingen te vragen een 
tekening te maken van wat voor hun vrede was. De een 
tekende kinderen hand in hand, een ander tekende 
mensen van allerlei kleuren dicht naast elkaar. Een 
meisje schreef op een vel papier: ‘Hamas, hamas, alle 
Joden aan het gas.’ Aan het einde van mijn lessen, 
na zes bijeenkomsten, kwam ze naar me toe en zei 
zachtjes: ‘Ik denk dat ik Joden nu iets minder haat.’ Ik 
glimlachte en dacht: hier is een vooroordeel openge-
broken. Nu kan ze voorzichtig zelf gaan nadenken. Wat 
vind ik? Waarom denk ik zo? Daar ligt naar mijn idee 
de oplossing.’ 

Tekst: Renée Lamboo-Kooij   Foto: Strips op maatvoortgezet onderwijs 
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Non scholea, sed vitae discimus. Wij leren niet 
voor school, maar voor het leven.’ Het is een 
uitspraak van de Romeinse schrijver en fi losoof 
Lucius Annaeus Seneca en het motto van de 

spiksplinternieuwe Ucademy in Breda. In deze in april 
door studenten gestarte opleiding op de Hogeschool 
Avans staat bildung centraal. De lessen zijn geheel door 
studenten verzorgd en worden gegeven aan studiegenoten 
(die hier sinds kort ook studiepunten mee verdienen) én 
docenten. Een greep uit het moduleaanbod leert dat er 
vakken zijn over hoe macht in elkaar zit, hoe je zelfverze-
kerd kunt worden, wat je moet met ethische vraagstukken 
en hoe je mensen kunt motiveren en inspireren. ‘Het zijn 
allemaal lessen in levensvaardigheden, daar gaat bildung 
over’, licht Ucademy mede-oprichter Stan van de Sanden 
(19) toe. ‘De vakken richten zich bijvoorbeeld op het 
ontwikkelen van een kritische blik, empathisch vermogen, 
‘out of the box’-denken en zelfrefl ectie.’ 

BILDUNG
Het begrip bildung is bedacht door de Duitse geleerde 
en diplomaat Wilhelm von Humboldt en betekent vrij 
vertaald zoiets als ‘zelfontplooiing’. En daar schort het 
tegenwoordig fl ink aan in het hbo, vinden voorstan-
ders. ‘Studenten worden veelal als identieke producten 
afgeleverd na een jaar of vier studie’, zegt Van de Sanden. 
‘Dit terwijl het juist nu zo belangrijk is om je te kunnen 
onderscheiden en je moreel te ontwikkelen. We leven in 
een complexe wereld, met steeds meer ict en automatise-
ring en je kunt alles via je telefoon vinden. Daardoor wordt 
de roep om kennis steeds minder groot, maar de roep om 
kúnde des te groter. De huidige vraag is: wat kun je precies 
doen met wat je weet en hoe ga je om met kennis?’

ZINVOL
Op Ucademy schrijven studenten en docenten vanuit alle 

Op de arbeidsmarkt zijn nieuwe 
vaardigheden nodig om succesvol 
te worden. Vakkennis is niet langer 
genoeg: ethiek, creativiteit en zelfk ennis 
zijn de enige manieren om je nog te 
onderscheiden. Dit zegt een groeiende 
groep hbo-docenten en studenten, die met 
hun roep naar meer zelfontplooiing in het 
onderwijs en refl ectie op maatschappelijke 
gebeurtenissen zorgt voor de terugkeer 
van een ietwat stoffi  g begrip: bildung.

windstreken van het hbo zich in voor de bildunglessen, 
van electrotechniek en fysiotherapie tot ict. Toch zijn er 
volgens Gert de Jong, docent en onderzoeker Bedrijfs-
economie aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA), een 
paar opleidingen waar er nog een beetje éxtra vraag is 
naar persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk besef. 
‘In meer mensgerichte opleidingen, zoals de pabo en SPH 
(sociaal-pedagogische hulpverlening) is daar al redelijk 
wat aandacht voor. Hier wordt zoveel aan zelfrefl ectie 
gedaan dat het de studenten soms de neus uit komt. Dat 
we er binnen de opleiding bedrijfseconomie aandacht aan 
geven is echter vrij uniek. In dit vakgebied gaat het vaak 
alleen maar om targets, winst en korte termijndoelen, in 
andere woorden: rendementsdenken. Maar, je stuurt de 
zaak niet alleen op cijfers’, aldus De Jong. ‘We moeten veel 
meer nadenken over wat zinvol en goed is voor de maat-
schappij. Daarom leren we studenten om over de grenzen 
van hun vak heen te kijken.’

MUPPETS
Bildung is binnen deze HvA-opleiding verweven in de vak-
ken. De Jong: ‘Het is de bedoeling dat het een fi losofi e is, 
niet één vak.’ In het vak Psychologie & Sociologie komt het 
bijvoorbeeld terug door het gebruik van het Experiment 
van Milgram. ‘Hierbij wordt een aantal vragen gesteld aan 
een leerling en bij een fout antwoord geeft een klasgenoot 
op aandringen van een docent een schokje. Het lijkt alsof 
de opdracht gaat over straff en, maar het is een test over 
gehoorzaamheid voor degene die de schokken uitdeelt. 
Er staat iemand met autoriteit naast, maar hoeveel ruimte 
heb je nog om zelf na te denken en kritisch te zijn op wat 
er gebeurt? Hoe lang blijf je doorgaan met schokjes geven 
aan je studiegenoot? Dit is een belangrijk besef binnen dit 
vakgebied, omdat bedrijven klanten vaak niet meer zien 
als mensen. Zo ken ik een bedrijf dat haar klanten zelfs 
gekscherend “muppets” noemt. Werknemers krijgen daar 

Steeds luidere roep om bildung in hoger onderwijs

Lezen, 
schrijven, 

rekenen…en 
denken?

hbo
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lof als ze een heel ingewikkeld en onduidelijk financieel 
product verkopen. Alle menselijkheid en moraliteit is 
verdwenen uit het vak. In de praktijk is een kritische blik 
sowieso onmisbaar: je moet het ook kunnen herkennen als 
er ergens bijvoorbeeld smeergeld wordt gebruikt.’

GENEUZEL?
‘Natuurlijk zijn er altijd mensen die het allemaal maar 
geneuzel vinden, dat bildungsdenken’, vertelt De Jong. 
Sommige leerlingen roepen dat ze ‘gewoon geld willen ver-
dienen’, op welke manier dan ook. En ook een aantal van 
mijn collega’s vindt het flauwekul. Die zeggen: ‘Het gaat 
er toch om dat ze leren boekhouden?’ Toch wordt deze 
filosofie binnen de opleiding vooral positief ontvangen. 
‘Bildung draait om moreel besef en je merkt dat steeds 
meer mensen maatschappelijke bewustwording belang-
rijk vinden in hun werk.’ Ook bedrijven uiten vaker hun 
voorkeuren voor breder opgeleide starters met softskills en 
goede communicatieve vaardigheden. ‘De Nederlandsche 
Bank spreekt zich bijvoorbeeld duidelijk uit voor bildung. 
Dit bedrijf snapt dat gedrag en cultuur belangrijk zijn.’ 

IN DE VINGERS
Bildung implementeren in lessen vergt behoorlijk wat cre-

ativiteit van docenten én leerlingen. ‘Niet elke docent heeft 
het in de vingers’, ziet Dick de Wolff, directeur van de facul-
teit Educatie op de Hogeschool van Utrecht en mede-auteur 
van het boek Bildung voor leraren. ‘Daarom is het belangrijk 
om ze goed te begeleiden en momenten te creëren waarbij 
ervaringen worden uitgewisseld tussen docenten.’ Zelf haalt 
De Wolff inspiratie uit de lessen van zijn eigen leraren. ‘Mijn 
wiskundeleraar startte zijn lessen altijd met een gedicht. 
Daarmee legde hij niets op, maar hij zette ons wel aan het 
denken. Zelf pakte ik er als voormalig docent Engels vaak 
de krant bij voor tekstanalyses. Dan discussieerde ik in het 
Engels met de leerlingen over wat er speelde en wat dat voor 
ons betekende. Het hoeft dus helemaal geen éxtra werk te 
zijn als je het slim aanpakt.’ Maar is het eigenlijk niet gewoon 
burgerschapsvorming? ‘Een vak als burgerschap gaat even 
heel gericht over een kiesstelsel, democratie, sociale werken 
enzovoort. Bildung gaat verder dan dat en komt overal in te-
rug. Gesprekken over normen en waarden moeten namelijk 
áltijd doorgaan, in ieder vak.’ 

Volg op 5 juli de live stream van de landelijke bildungsconfe
rentie over radicalisering Bildung ontwapent op www.isvw.nl. 
Het boek Bildung voor leraren is ook via deze website verkrijg
baar, voor € 29,95. 

Studenten aan de 
Ucademy van de 

Hogeschool Avans 
in Breda krijgen 

een creatieve les 
over machtsver

houdingen.

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Ucademyhbo
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voortgezet onderwijs

Tegen de stroom in koestert OMO van oudsher 
zijn katholieke identiteit. Titus Frankemölle, 
voorzitter van de OMO-werkgroep Identiteit en 
tevens rector van de Dongense Kwadrant Scho-

lengroep, legt uit: ‘Je werkt vanuit een traditie. Waarom 
zou je verloochenen dat congregaties uit dienstbaarheid 
aan de samenleving goed onderwijs hebben opgezet? 
Met als uitgangspunt dat kinderen zich waardig konden 
ontwikkelen tot onafhankelijke mensen? Dat uitgangspunt 
geldt nog steeds. De katholieke identiteit van onze vereni-
ging OMO zien we graag terug in gedragingen van leraren 
en leerlingen.’ 

RENDABELE PAKKETJES
‘Goed onderwijs’, ‘een goed mens zijn’ en ‘goed leven’ 

Het katholieke schoolbestuur Ons Middelbaar Onderwijs 
(OMO) ontwikkelt voor zijn 34 middelbare scholen in Brabant 
inspiratiemateriaal voor bijna alle vakken. Geschetst wordt hoe 
docenten katholieke thema’s als barmhartigheid en rentmeesterschap 
kunnen verweven in hun lessen. ‘Een goed mens zijn, kan ook aan 
bod komen tijdens aardrijkskunde of economie.’ OMO wil daarmee de 
katholieke identiteit explicieter maken.

OMO wil katholieke identiteit explicieter op aangesloten scholen

‘Waardengericht lesgeven 
past bij onze nestgeur’

staan volgens OMO centraal in een katholieke identiteit. 
De werkgroep bestudeert hoe scholen daaraan handen 
en voeten kunnen geven tijdens het lesgeven. Volgens 
het Brabantse schoolbestuur draagt waardengedreven 
onderwijs bij aan de sociale en maatschappelijke vorming 
van leerlingen. Frankemölle ontkent niet dat de gekozen 
thema’s algemeen menselijke waarden zijn, die ook op 
andere scholen worden nageleefd. Maar waardengericht 
lesgeven past bij de katholieke nestgeur die volgens hem 
nog op veel OMO-scholen hangt. ‘Er heerst nog steeds een 
specifiek klimaat van betrokkenheid en naastenliefde. Er 
is echte aandacht voor leerlingen. Zich kunnen ontplooien 
tot vrije, kritische burgers die in hun onderhoud kunnen 
voorzien, staat centraal. Niet het snel klaarstomen tot eco-
nomisch rendabele pakketjes.’ Volgens Delianne Hoekstra, 
rector van het Odulphusluceum in Tilburg, leven OMO en 
aangesloten scholen eigenlijk al een katholieke identiteit 
na, maar ziet het schoolbestuur het liefst dat scholen die 
identiteit explicieter maken.

BARMHARTIGHEID
Schrikt een explicieter katholiek etiket niet andersdenken-
den af? Ouders kiezen meestal alleen voor een katholieke 
middelbare school vanwege de nabijheid, omdat ook 
vriendjes daar naartoe gaan gaan of omdat de school goed 
presteert? Frankemölle: ‘Hoe kun je als ouder een school 
afwijzen die werkt vanuit een positief mensbeeld? We 
zijn er voor alle kinderen. Katholieke scholen staan ook 
midden in multiculturele wijken. En in islamitische lan-
den zie je katholieke scholen ook volstromen.’ Allochtone 
leerlingen zouden zich er volgens Frankemölle thuisvoe-
len, omdat er respect is voor andere tradities en aandacht 
voor alle godsdiensten tijdens het vak levensbeschouwing. 

Identiteit
Als onderdeel van de katholieke emancipatiebeweging richtte de 
Amsterdammer Hendrik Moller in 1916 schoolbestuur Ons Middel-
baar Onderwijs (OMO) op. Hij benoemde alleen leken als leraren 
en in de schoolleiding. Nu zitten in de Raad van Toezicht nog twee 
vertegenwoordigers namens de bisschoppen uit Breda en Den 
Bosch. Zij hebben geen rol gehad in het beleid voor het explicieter 
maken van de katholieke identiteit. Onder OMO vallen 34 scholen 
voor voortgezet onderwijs op 66 Brabantse locaties, met in totaal 
65.000 leerlingen. De behoefte van OMO om onderwijs concreter en 
meer waardengebonden te maken, hangt ook samen met het advies 
van Platform Onderwijs2032. Dat verscheen in januari en ging over 
de inhoud van het onderwijs voor burgers van de toekomst. De 
Onderwijsraad benadrukte dat een school niet alleen een kwalifice-
rende, maar ook een socialiserende functie heeft.
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Tekst: Andrea van Dael  Foto: Eric van der Burgtvoortgezet onderwijs

Doel van OMO is overigens niet om catechese binnen de 
schoolmuren terug te halen of om bijbelse geloofstaal in 
lessen te laten gebruiken. ‘Over Jezus, de ultieme goed-
heid en liefde zelf, hoeft niet te worden gesproken, maar 
een docent illustreert in zijn vak wat goedheid betekent. 
 Thema’s als vergeven, de zeven werken van barmhartig-
heid en compassie zouden moeten terugkomen in zoveel 
mogelijk vakken. Dus niet meer alleen in het vak levens-
beschouwing.‘ 

NIET OPGELEGD
Inspiratiemateriaal voor verweving van waarden in lessen, 
moet in 2017 klaar zijn. De OMO-werkgroep ontwikkelt 
dit samen met docenten. In de werkgroep zitten vijf tot 
zes rectoren en de voorzitter van de Raad van Bestuur 
van OMO, Eugène Bernard. Frankemölle: ‘We bieden 
inspiratiemateriaal voor zoveel mogelijk vakken. Bij eco-
nomie kun je leerlingen laten nadenken over het huidige 
groeimodel. Moeten goederen niet eerlijker worden ver-
deeld, want ongebreideld kapitalisme brengt bijvoorbeeld 
vernieling van natuur/hulpbronnen mee? Bij biologie, 
aardrijkskunde en maatschappijleer kan het ook gaan om 
rentmeesterschap. Solidariteit kan een thema zijn tijdens 
Nederlands en poëzie, uitbuiting bij geschiedenis.’ Hij be-
nadrukt dat het inspiratiemateriaal voor lessen niet wordt 
opgelegd. ‘Schoolleiders bepalen zelf hoe ze solidariteit, 
gerechtigheid en subsidiariteit uit de katholieke identiteit 
laten terugkomen op hun school. Net zo goed hebben we 
alle vertrouwen in de deskundigheid van docenten. Het 

gaat puur om handreikingen, geen lesbrieven zoals de 
pers in juni meldde.’ Het is volgens de werkgroep-voorzit-
ter niet nodig dat docenten het katholieke geloof onder-
schrijven. 

TRADITIE KOESTEREN
Bedoeling is dat OMO-scholen zich vervolgens ook meer 
gaan profileren met hun ‘katholieke identiteit’. Dat laatste 
zal discussie opleveren. Veel katholieke scholen zijn hui-
verig om zich nog als zodanig te profileren. Wie schoolgid-
sen en websites erop naslaat, ziet hoe weinig scholen het 
woord katholiek nog gebruiken. Veelal is zelfs het voorma-
lige Sint (St.) officieus uit de schoolnaam weggehaald. 
Hoekstra werkt in een 116 jaar oud gebouw. Veel glas-in-
lood-ramen en een auditorium in de voormalige kapel, 
herinneren aan de katholieke wieg van het Odulphusly-
ceum. ‘Wij koesteren onze traditie. We toetsen steeds ons 
beleid rondom onderwijs, personeelsbeleid en begelei-
ding aan zes kernwaarden: vertrouwen, veiligheid, verdie-
ping, vrijheid, verantwoordelijkheid, vrijzinnigheid. Mijns 
inziens resulteren die waarden ook in wat OMO schetst: 
goed onderwijs, een goed mens, een goed leven.’ 
Ze juicht het OMO-beleid toe, maar ziet nog niet precies 
hoe waardengedreven onderwijs ook structureel in de 
inhoud van de vakken zelf kan terugkomen. ‘Dat lijkt 
me heel lastig. Je moet die waarden er niet bij elk vak bij 
hoeven slepen. Overigens neem ik aan dat door ons per-
soneelsbeleid docenten medemenselijkheid, tolerantie en 
respect als vanzelf uitdragen tijdens het lesgeven.’ 

Behouden katholieke nestgeur in 116 jaar oud gebouw Odulphuslyceum in Tilburg.
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berichten

Limburgs project moet 
drempels uit educatief 
 partnerschap halen
Leerkrachten handvatten bieden voor het voeren van 
‘tweerichtinggesprekken’ met ouders van gewone leerlin-
gen, zorgleerlingen en achterstandsleerlingen. Dat is het 
doel van het tweejarig RAAK-project Oudergesprekken en 
educatief partnerschap in het primair onderwijs van Fontys 
Hogeschool Pedagogiek, in samenwerking met Universiteit 
Maastricht, de Nieuwste Pabo (Fontys Pabo Sittard/Hoge-
school Zuyd) en leerkrachten van de Limburgse schoolbe-
sturen Innovo, Kindante en Movare. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd bij 140 scholen in Zuid-Limburg: reguliere basis-
scholen, achterstandsscholen en scholen voor speciaal 
basisonderwijs. Bij educatief partnerschap delen ouders en 
leerkrachten hetzelfde doel, namelijk het optimaliseren van 
de schoolprestaties van de kinderen. Het achterliggende 
idee is dat ouders via hun betrokkenheid een belangrijke 
bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun 
kinderen. In de praktijk blijkt het lastig om moeilijk bereik-
bare ouders ‘mee’ te krijgen, of om veeleisende ouders 
aan te kunnen. Vooral beginnende leerkrachten vinden 
gesprekken lastig met ouders met andere ambities/over-
tuigingen of een andere cultureel-etnische achtergrond dan 
zijzelf hebben. 

Van de ontleding van een dancehit tot akkoorden uit een 
Mahlersymfonie: met de nieuwe muziekmethode Kazoo van 
Het Concertgebouw en educatieve uitgeverij Blink kan ook 
de niet-muzikale leerkracht uit de voeten. De methode is in 
samenwerking met leerkrachten en leerlingen gemaakt. Het 
gebruik van het digibord en input van bekende artiesten als 
Marco Borsato, operazangeres Tania Kross en dj Martin Gar-
rix zorgen voor muzikale interactie tussen leerling en leer-

kracht. Het is een digitale doorlopende leerlijn, geschikt 
voor groep 1 tot en met 8. De Kazoo-lessen sluiten 

aan op het recentelijk ontwikkelde Leerplankader 
voor kunstzinnige oriëntatie van Stichting 

Leerplan Ontwikkeling (SLO). Voor meer 
informatie: www.blink.nl en 

www.kazoo.nl

Digitale muzieklessen 
van Marco Borsato
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‘Een broek dragen in je lokaal, leerlingen in groepjes zetten, in 
plaats van twee aan twee, of om zoiets alledaags als een kopje 
koffie vragen: er waren tijden dat je het als onderwijzer(es) 
niet in je hoofd moest halen.’ Het is een citaat uit Meester 
Mark graaft door, het derde boek van leraar/journalist Mark 
van der Werf. Daarin toont hij aan de hand van verhalen van 
tientallen onderwijzers 
hoe hun beroep in ruim 
een halve eeuw is veran-
derd. Hoe houten bankjes, 
kroontjespennen, sigaar 
rokende meesters, breiles 
gevende nonnen en 
opsluiten in het kolenhok 
plaats maakten voor 
leesmoeders, parttimers, 
iPads, hoge werkdruk en 
bureaucratie en meesters 
werden overvleugeld door 
juffen. Het boek wordt 
uitgegeven door Uitgeverij 
Scriptum in Schiedam 
en kost € 16,- (ISBN 
9463190074).

Meester Mark reist door 50 jaar 
onderwijs

Advertentie



Aanvraag Leraren 
 Ont wikkel Fonds
Het Leraren Ontwikkel Fonds (LOF) wil de positie van leraren 
versterken en stimuleren om architect te zijn van het onderwijs-
proces. Het LOF stimuleert onder leraren het denken over hun 
eigen professionalisering en de ontwikkeling van het onderwijs. 
Ook volgend schooljaar kan een leraar in het PO, SO of VO met een 
goed initiatief over hoe het onderwijs beter kan, een aanvraag 
indienen bij het LOF. De eerstvolgende aanvraagronde start op 1 
augustus en heeft als deadline 10 oktober. Het LOF ondersteunt 
leraren met het uitwerken van hun initiatief voor beter onderwijs. 
Nadat een aanvraag door een jury is beoordeeld en goedgekeurd, 
krijgt de deelnemer ondersteuning in de vorm van onder andere 
een financiële bijdrage en deelname aan leerbijeenkomsten 
waarin initiatieven gedeeld kunnen worden met elkaar. Voor meer 
informatie en het indienen van een aanvraag, kijk op lerarenont-
wikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/over-lof. Met het UWV 
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AGENDA

GEPENSIONEERDEN
Rayon IJssel-Vecht/Flevoland/Twente
Woensdag 5 oktober, 10 uur, Gasterij de Kruidentuin, Hellendoorn-
seweg 1, Mariënheem. Ontmoetingsdag met informatie, ontmoeting 
en lezing: Met God voor ogen – een fascinerende verkenning rond het 
oosters- orthodox christendom, de schoonheid en symboliek van de 
iconen, door A. Bronswijk. Persoonlijke uitnodiging volgt. Info/aan-
melden: mmjstopel@hotmail.com.

PO Den Bosch/Noord-Oost Brabant
Woensdag 21 september, 15 uur, De Smidse, Torenstraat 8, Den 
Bosch. Jubilarissenmiddag. Activiteit: wonderlijke klim Sint Jan. Info/
aanmelden: jacquespoulus@upcmail.nl. Jubilarissen krijgen bericht. 

Rayon ’s Hertogenbosch
Woensdag 14 september, vanaf 10 uur, De Helftheuvel, Helftheuvel-
passage 115, Den Bosch. Ontmoetingsdag. Met lezing door Astrid de 
Cock over belangenbehartiging voor senioren; huldiging jubilarissen; 
Brabantse koffietafel; muziekgroep Elckerlyc-speelliederen. Kosten: 
€ 15,- (leden); € 25,- (partner); overmaken op NL02RABO0184872901 
t.n.v. CNV Connectief o.v.v. 14-9-2016 Den Bosch. Info/aanmelden 
(voor 7 sept.): jacquespoulus@upcmail.nl, 0418 51 65 61.

Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda

De vanzelfsprekendheid waarmee jouw salaris 
maandelijks op je bankrekening staat blijkt 
voorbij wanneer de eerste envelop van het UWV 
op de deurmat valt. Je krijgt met dit instituut te 
maken wanneer je werkloos of langdurig ziek 
raakt. Hoewel je als mens niet veranderd bent 
hoor je vanwege een uitkering plots tot een 
andere categorie burgers. Toen ik net zonder 
werk zat bezocht ik het UWV om folders te 
verzamelen over re-integratie. Een medewerker 
zag mij zoeken en merkte cynisch op: ‘Zijn we 
aan ’t shoppen?’ Kwalijker waren de gevolgen 
van de invoering van een nieuw computersysteem 
waardoor ik op mijn uitkeringsspecificatie het 
bedrag van nul euro zag prijken. In paniek belde 
ik het UWV, maar die werd al platgebeld door 
lotgenoten, zodat het drie dagen haak-tegen-het-
oor vergde voordat ik iemand te pakken kreeg. 
‘Het komt wel goed’, klonk het laconiek. Dat was 
zo, maar geschrokken was ik wel. Wat niet goed 
kwam was een verkeerde berekening van mijn 
uitkering, waardoor ik enkele jaren elke maand 
€ 220,- gekort werd. Bij een netwerkbijeenkomst 
betwijfelden werkloze leden of het volgen van 
workshops en het behalen van een certificaat 
het recht gaven om één week niet te solliciteren. 
Daar was namelijk sprake van. Het UWV maakte 
aan alle onzekerheid een eind door een werkloze 
onderwijzeres een boete van € 1.500,- op te 
leggen vanwege één keer niet solliciteren. Ze was 
te goeder trouw geweest. Handelt deze organisa-
tie altijd zo meedogenloos? Dat valt reuze mee. 
Wanneer je tenminste werk hebt bij het UWV. 33333333
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‘Zie wie ik ben. Praat met me. Interpreteer mijn gedrag niet verkeerd.’ Die oproep 
doen leerlingen met autisme in het in juni gepubliceerde rapport Passend 
onderwijs vanuit autisme bekeken aan hun leraren en docenten. Aan die drie 
dingen ontbreekt het volgens de leerlingen en onderzoekers nog te vaak in het 
reguliere onderwijs. Afgelopen maand verscheen daarbij ook een onderzoek 
waaruit blijkt dat een grote groep leraren er geen vertrouwen in heeft dat 
passend onderwijs op hun school in de toekomst nog een succes wordt.

Passend onderwijs nog te weinig ingespeeld op 
leerlingen met autisme 

Jonathan heeft 
het naar zijn zin 
in het speciaal 
onderwijs

‘Steek je nek uit
voor die kinderen’

primair/voortgezet onderwijs
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Jonathan van Weel (8), die zelf autisme heeft, is een van 
de kinderen die het rapport op een school heeft uitge-
reikt. In zijn geval z’n oude school. Daar ging het niet 
goed. ‘Ik moest toen ik iets fout had gedaan voor straf in 

een cirkel gaan staan’, herinnert hij zich. Dat is misschien een 
aanpak die kan werken bij kinderen zonder autisme, maar 
voor Jonathan was het beter om naar het speciaal onderwijs te 
gaan. Nu gaat hij, samen met ‘lotgenoten’, in Zeist naar de C.P. 
van Leersumschool. Hij zit in groep 4, met leerlingen tussen de 
zeven en negen jaar oud. Langs de randen van het lokaal staan 
tafeltjes naar de muur gericht, met schotten ertussen, tegen de 
afleiding die in een klaslokaal altijd op de loer ligt. Elke leerling 
heeft een koptelefoon, niet om de laatste hits mee te beluiste-
ren, maar om geluid buiten te sluiten wanneer concentratie 
opbrengen moeilijk blijkt. De kinderen hebben vaste plekken, 
met naamstickers op hun stoel. De juf van Jonathan, Inge 
Lekkerkerk, stelt dat bij ieder kind een andere aanpak nodig 
is: ‘Voor het ene kind moet je streng zijn als het met het leren 
niet goed gaat, terwijl het bij een ander juist belangrijk is dat 
hij eerst sociaal meekomt. Dan komt dat goede leren daarna. 
In het reguliere onderwijs zitten kinderen met autisme vaak te-
gen opname aan. Als ze eenmaal hier zijn, komt het vaak toch 
nog goed en daar wordt de situatie thuis ook beter van.’

NIET INGEWIKKELD
In het reguliere onderwijs is een wereld te winnen als het 
gaat om passend onderwijs voor kinderen met autisme, stelt 
Carien van Hooff van de werkgroep Vanuit autisme bekeken. 
Er is volgens haar qua wet- en regelgeving niets dat dit in de 
weg staat. ‘Sta op en doe het. Ingewikkeld is het niet. Begin 
eerst met sensitief zijn, met praten. Doe je dat te laat, dan 
kan de zaak ontploffen.’ Er heerst volgens Van Hooff een 
“enorme angst” om een uitzondering te maken, terwijl elk kind 
anders is. ‘Heeft iemand een koptelefoon nodig om zich te 
concentreren? Sta dat dan toe. Geef het kind het recht om een 
uitzondering te zijn.’ 

OPGENOMEN
Het rapport Passend onderwijs vanuit autisme bekeken, 
dat op verzoek van de Ministeries van VWS en Onderwijs is 
geschreven, toont aan dat reguliere scholen wat betreft hun 
omgang met leerlingen met autisme in drie ongeveer even 
grote groepen in te delen zijn. Er zijn er die op soepele manier 
passend onderwijs zijn gaan leveren. Dan is er een groep 
scholen die daar veel meer moeite mee hebben gehad en soms 
bijvoorbeeld voor een lager niveau kozen dan de leerling aan 
zou kunnen. Een derde van de scholen heeft geen oplossingen 
kunnen vinden. Daardoor zitten leerlingen thuis, krijgen ze 
dagbesteding of zijn ze opgenomen in zorginstellingen. 

VERDEEL ZORGLEERLINGEN
Van Hooff concludeert dat er angst is voor regelzucht en te 
dure oplossingen. ‘En wat veranderingen ook tegenhoudt is 
het idee dat scholen alles zelf moeten doen. Dat is niet zo. 
Ik sprak laatst mensen van Jeugdzorg en die gaven aan wel 
te praten met het speciaal onderwijs, maar heel weinig met 

reguliere scholen omdat die niet voor hulp aankloppen. Dat 
zou wel moeten, scholen staan er niet alleen voor.’ De Neder-
landse Vereniging voor Autisme (NVA) heeft recent een brief 
gestuurd naar de Tweede Kamer waarin zij haar bezorgdheid 
uitspreekt over de voortgang van passend onderwijs voor 
kinderen met ontwikkelingsproblemen. Volgens de vereniging 
geven scholen aan geen tijd te hebben voor maatwerk, onder 
andere doordat de klassen te groot zijn om rekening te kunnen 
houden met al die individuele leerlingen met hun wensen en 
problemen. Daarom zegt de NVA: ‘Investeer in passend onder-
wijs als je het echt serieus neemt. Voer de norm van maximaal 
24 leerlingen per klas in en verdeel zorgleerlingen evenredig 
over de groepen.’

GEEN SUCCES
Het is bijna twee jaar geleden dat de Wet passend onderwijs 
werd ingevoerd. Uit recent onderzoek van DUO (onderwijson-
derzoeksinstituut in Utrecht) onder duizend leraren in het ba-
sisonderwijs en voortgezet onderwijs blijkt dat een grote groep 
leraren niet denkt dat passend onderwijs op hun school in de 
toekomst nog een succes kan worden. Veel leraren geven aan 
dat op hun school de meeste of zelfs alle leerlingen met een 
extra ondersteuningsbehoefte het moeilijk hebben, ondanks 
de hulp die zij op school krijgen. Over kinderen met autisme is 
een ruime meerderheid van alle leerkrachten van mening dat 
het niet makkelijk is om deze kinderen in de reguliere klassen 
te houden. Passend onderwijs zou ten koste gaan van de aan-
dacht voor de ‘gewone’ leerling. Ook zou passend onderwijs 
geen goede oplossing zijn voor leerlingen met zorgbehoefte. 

AANBEVELINGEN
Toch denken de schrijvers van het rapport dat er winst te halen 
valt. ‘Steek je nek uit als leraar, schoolteam en schoolleiding. 
Voor de meeste knelpunten rond kinderen met autisme zijn al 
passende oplossingen mogelijk binnen de huidige wettelijke 
kaders’, staat in het rapport te lezen. ‘Begin bij het kind en de 
jongere zelf en hun ouders en betrek hen op gelijkwaardige 
manier bij het vinden van de beste oplossing. Vraag daarnaast 
ervaringsdeskundigen met autisme om met het team mee te 
denken over inclusief onderwijs, of lezingen te geven bij een 
lerarenopleiding.’

TAXIPAAL
In het speciaal onderwijs heeft Jonathan het inmiddels naar 
zijn zin. Hij loopt door de gangen van de school. ‘Ik ben hier 
sinds de kleuterklas, het is leuk hier.’ Hij komt langs het lokaal 
van groep acht, waar geen schotten meer tussen de tafels 
staan. Heeft hij zin om daar over een paar jaar ook te zitten? 
‘Nee, Cito doen, nee, nee!’ Dan is het tijd om naar huis te 
gaan. Terug in de klas ruimt iedereen zijn tafel op. Is dat netjes 
gebeurd, dan mag de stoel op tafel. Een voor een mogen de 
leerlingen het lokaal uit, maar niet voordat ze de juf een hand 
hebben gegeven. Buiten op het schoolplein staan pionnen. ‘De 
taxipalen’, roept Jonathan terwijl hij ernaartoe rent. Bij pion 
nummer zeven staat de chauffeur al klaar om de kinderen naar 
huis te brengen. 

‘Steek je nek uit
voor die kinderen’

Tekst: Hein Bosman  Foto: Sijmen Hendriksprimair/voortgezet onderwijs
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2/3 yoghurt

2 blaadjes
verse munt

3 handen 
vol bramen

bramensmoothie

2 blaadjes
verse munt

kokosmelk

1 ananas

ananaslimonade

Ook zo toe aan vakantie?
En aan een lekker,

zelfgemaakt, zomers drankje?

2 handen vol 
zwarte bessen

20 aardbeien

3 handen vol frambozen

water

bosvruchtenlimonade

20 aardbeien

1 banaan

2 blaadjes
verse munt

water

aardbeienlimonade

Na de zomer staat CNV Connectief Academie weer voor je klaar om 
het nieuwe schooljaar fris van start te gaan. Met een scheutje training,  

aandacht en maatwerk. Fijne zomer!

www.cnvonderwijs.nl/academie
infoacademie@cnv.nl  
030 751 17 47



Meer weten over de Rechtspositiegids?
Ga direct naar www.cnvonderwijs.nl/rechtspositiegids

In de Rechtspositiegids vind je heel  gemakkelijk 
antwoorden op vragen over arbeids-
voorwaarden, regelgeving,  cao-afspraken, 

recente salaristabellen en meer. Zo blijf je 
goed op de hoogte van jouw rechten en 
 plichten in het onderwijs.

Hoe zit het met de cao-afspraken en waar zijn alle 
arbeidsvoorwaarden terug te vinden?

Download nu gratis de Rechtspositiegids 
ga direct naar www.hetonderwijsplein.nl!

Digitale Rechtspositiegids 
gratis voor leden

Leden van CNV Onderwijs kunnen 
de gids gratis downloaden via 
www.hetonderwijsplein.nl 

Log in met de volgende gegevens:
• gebruikersnaam: je lidnummer
• wachtwoord: je postcode 

Je kunt de gids per hoofdstuk of in 

zijn geheel downloaden.



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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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Stichting PCPO De Vier Windstreken
 

zoekt met ingang van 1 augustus 2016 voor
de Goejanverwelleschool in Gouda een:

Intern begeleider/MT-lid
Groep 1-3

wtf: 0,4250 

De Goejanverwelleschool maakt deel uit van P.C.P.O. ‘De 
Vier Windstreken’. 

Ons kindcentrum telt ongeveer 400  kinderen verdeeld 
over 15 groepen en een peutergroep van onze samen-
werkingspartner Quadrant.
We willen vanuit onze protestants-christelijke geloofs-
overtuiging en daaruit voortvloeiende levenshouding 
binnen een veilig klimaat kwalitatief goed onderwijs 
bieden.
Respect, veiligheid, verantwoordelijkheid, samenwerken 
en ontwikkeling zijn onze kernwaarden van waaruit wij 
ons pedagogisch klimaat en ons onderwijs vormgeven. 

Uitgebreide informatie over deze vacature is te vinden 
op onze website:
http://www.d4w.nl/werken-bij-d4w/

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Marleen Baas 06-52395562. 

Heb je belangstelling? Stuur dan uiterlijk 15 augustus je 
sollicitatiebrief via de mail naar:
yvonne.huisman@d4w.nl

In de week van 29 augustus vinden de sollicitatiege-
sprekken plaats.

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

St. PCPO De  Vier 
Windstreken verzorgt 
protestants christelijk 
onderwijs in Gouda en 
omstreken.
Op de vijftien scholen en 
één school voor sbo werken 
ongeveer 400 medewerkers 
enthousiast aan kwalitatief 
hoogstaand onderwijs voor 
3200 leerlingen. Elke school 
behoudt zijn eigen karakter 
binnen het beleid, dat van-
uit gezamenlijke visie wordt 
ontwikkeld.
De directeuren zijn 
actief betrokken bij de 
beleidsontwikkeling van de 
Stichting.
St. PCPO De Vier 
Windstreken is een 
ondernemende en 
ambitieuze organisatie 
die de komende jaren 
doorgroeit naar kwalitatief 
en eigentijds passend 
onderwijs voor kinderen in 
de regio.

Bestuur en directies worden 
bij hun werkzaamheden 
ondersteund door een 
professioneel stafbureau

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
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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.

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)infor-
matie uit Schooljournaal of Rechtspositiegids, 
of van brochures en folders, zoals over 
verlofregelingen, 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

 Sectorgroepsbesturen  Stuurgroepen 

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

 Themagroep 

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

adres & telefoonnummers



‘Ik ben lid uit solidariteit’

Jeanine de Graaf (25):
‘Kees Amoraal en ik zijn beiden wiskundedo-
cent op scholengemeenschap Guido de Brès in 
Amersfoort. Als beginnend docent schiet ik Kees 
regelmatig aan voor advies over allerlei dingen die 
bij het docentschap komen kijken. Hij heeft me een 
aantal keer het lidmaatschap van CNV Onderwijs 
aanbevolen en nu ben ik ook echt lid geworden. 
Onder meer omdat de bond een belangrijke rol 
speelt bij cao-onderhandelingen. Daarnaast geeft 

een lidmaatschap ook blijk van solidariteit met 
collega’s in arbeidsconflicten.’ Beiden kozen 

voor een bon van bol.com. Kijk op www.cnv.
actie.nl. De actie loopt tot 15 juli.

Foto: Ruben Schipper


