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gang veilige groep 
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Turkse spanningen in 
school? ‘Doodzwijgen 

kan niet’ 
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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.

Ik vind het een prima idee om de leerlingen mee 
te nemen voor een bezoek aan kamp Vught, 
zoals beschreven in Schooljournaal 12. Maar ik 
denk dat het minstens zo belangrijk is om de 
ouders mee te nemen. En wellicht is het ook het 
overwegen waard om eens met de mensen van 
het kamp te gaan praten. Het is mij bij een be-
zoek aan het kamp en ook uit de literatuur over 
het kamp duidelijk geworden dat slechts een 
deel van het verhaal wordt verteld. Leo Vroman 
schreef in zijn gedicht Vrede: ‘Kom vanavond 
met verhalen. Hoe de oorlog is verdwenen. En 
herhaal ze honderd malen. Alle malen zal ik 
wenen.’ De verhalen kunnen inderdaad niet vaak 
genoeg verteld worden. Hopelijk leert de mens 
er uiteindelijk iets van. Maar... dan moeten wel 

alle verhalen verteld worden! Het verhaal van 
kamp Vught beschrijft uitvoerig de gruweldaden 
die er bedreven zijn tot september 1944, toen 
het kamp werd bevrijd. Waar echter met geen 
woord over gerept wordt zijn de gruweldaden 
die daarna begaan zijn. Na de bevrijding werden 
er foute Nederlanders opgesloten in afwachting 
van hun berechting. Zij werden bewaakt door 
leden van de Binnenlandse Strijdkrachten, lieden 
die grotendeels uit het verzet afkomstig waren. 
Lieden die uitvoerig wraak hebben genomen op 
hun voormalige tegenstanders. Door dit niet te 
vertellen wordt er mijns inziens bewust ge-
schiedvervalsing gepleegd. 

Bob Fuhlhage, Eindhoven

Kamp Vught

Het lijkt erop dat het kabinet de rit gaat uitzitten. Op naar 
de verkiezingen van 15 maart 2017. In de diverse sectoren 
kan de balans opgemaakt worden. Net als in vele sectoren 
pakt die ook voor het onderwijs niet onverdeeld gunstig 
uit. De nieuwe cao heeft wel geleid tot een verbetering van 
de salarispositie van onderwijsgevend personeel en tot 
meer aandacht voor de werkdruk. Er zijn ook minpunten. 
Waar het passend pnderwijs betreft spreekt staatssecre-
taris Dekker van knelpuntjes. Signalen vanuit het land 
duiden erop dat er veel meer aan de hand is. Verder is 
er het dreigende lerarentekort doordat de naoorlogse 
generatie nu toch echt gaat uittreden. De PO-Raad luidt 
de noodklok: 6.000–8.000 leraren tekort. Tekorten zijn 
niet meer af te wenden, de verplichting om in het Lera-
renregister ingeschreven bevoegde docenten in dienst 
te nemen wordt daarmee een farce. Uiteindelijk kunnen 
deze twee zaken een grote bedreiging gaan vormen voor 
de kwaliteit van het onderwijs en voor de werkdruk. Er is 
dus werk aan de winkel voor de politieke partijen in aan-
loop naar de verkiezingen (en daarna!). Aan alle collega’s 
de belangrijke taak dit goed te volgen en daarin de juiste 
keuzes te maken. 

Frank Gordijn, Hulst

Het jaar van de 
verkiezingen Geef 

mij 
Geef 

ij 
Geef 

tijd.
ij 

tijd.
ij 

Geef voor nieuwe doorbraken
in kankeronderzoek.
KWF-collecteweek 5 t/m 10 september
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de leerlingen

Het was vorige week drukkend warm in de 
scholen, met buitentemperaturen van ruim 
boven de dertig graden. IJsjes, eerder naar 
huis, waterpret op het schoolplein en naar het 
zwembad waren vaak gekozen oplossingen. In 
navolging van het Nationaal Hitteplan bedach-
ten ze op het Rijnlands Lyceum Sassenheim 
het Rijnlandse Hitteplan, met een verkort 
rooster voor personeel en leerlingen, die op 
de foto moed verzamelen om weer naar hun 
‘tropische’ klas te gaan.04

Warm!
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Foto: Marisa Beretta
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Tot op het moment van dit schrijven lijkt het 
mee te vallen. Wel zijn er in Amsterdam, 
Zaandam en Rotterdam een paar honderd 
leerlingen van scholen gehaald die gelieerd 

(lijken te) zijn aan de Gülen-beweging, die verantwoor-
delijk wordt gehouden voor de couppoging in Turkije. 
Klaas Hiemstra van School en Veiligheid stelde dat 
het belangrijk is om niet te wachten, maar direct vanaf 
dag één de sentimenten in de klas te onderzoeken. 
‘Bespreek met leerlingen wat er in Turkije is gebeurd en 
vraag wat ze vinden. Leg uit dat kinderen hun mening 
mogen hebben, maar dat er respect moet zijn voor an-
dere opvattingen. Ook moeten ze elkaar laten uitpraten. 
Docenten zelf dienen onpartijdig zijn.’

DOODZWIJGEN
Birgit Pfeifer van Hogeschool Windesheim heeft in een 
onderzoek docenten gevraagd of ze zich in staat zien 
om met hoog oplopende spanningen in de klas om te 
gaan. ‘Leraren kennen wel de nodige gesprekstechnie-
ken, maar zodra het spannend wordt, voelen ze zich 
niet meer in staat die te gebruiken. Maar doodzwijgen 
kan niet. Scholen hebben de taak om kinderen voor 
te bereiden op de samenleving. Beschouw de school 
dan als een kleine samenleving en leer kinderen hoe 
het werkt in een democratische rechtstaat. Docenten 
moeten de moed hebben om kritische vragen te 
stellen. We leiden niet op tot goede Turken of tot 
goede Twentenaren. We leiden op tot goede burgers 
in Nederland. Leraren kunnen niet alle uitspraken van 
leerlingen maar accepteren en er aan voorbij gaan. Leg 
uit dat zoiets als een staatsgreep in onze democratische 
samenleving niet geaccepteerd wordt, evenmin als het 

‘Doodzwijgen kan niet!’ zegt Birgit Pfeifer, 
hoofddocent jeugd, school en veiligheid 

aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle, 
over de mogelijke Turkse spanningen op het 

schoolplein. Tot op het hoogste politiek niveau 
waren er zorgen. Premier Rutte zei dat er 

voor gewaakt moet worden dat het conflict de 
schoolmuren binnensluipt.

ontslaan of gevangen zetten van mensen van wie geen 
enkele schuld vaststaat. ‘

STRUISVOGELPOLITIEK
‘Als scholen overvallen worden door dergelijke 
spanningen, hebben ze iets laten liggen’, stelt Pfeifer 
onomwonden. ‘Veiligheid moet altijd hoog op de agen-
da staan. Leraren moeten zich afvragen hoe ze zullen 
reageren op verschillende situaties, welke achtervang er 
is, wat je doet als de vlam in de pan slaat. Sta je daar als 
team nooit bij stil, dan doe je aan struisvogelpolitiek. Er 
kan altijd iets gebeuren. Nu is het Turkije, morgen is het 
een AZC dat in brand gestoken wordt of een uit de hand 
lopende discussie over voetbal, gisteren was het een 
leerling die beweerde dat de foto van het dode Syrische 
jongetje Aylan op het strand in scène gezet was. Met 
al die dingen moet je iets als onderwijs. En dan kun je 
niet varen op tips of adviezen alleen. Nee, dan moet je 
een onderzoekende houding aannemen: wat vind ik 
hier van, wat voel ik hierbij, wat kan ik hiermee, welke 
ondersteuning heb ik hierbij nodig?’ 

‘Scholen moeten 
voorbereid zijn als vlam  
in pan slaat’

primair/voortgezet onderwijs     Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Evert Elzinga
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ACADEMISCHE PABO MOET VOOR  
DIVERSITEIT ZORGEN 
Veertienduizend nieuwe, academisch geschoolde 
leraren om de diversiteit van lerarenteams en 
daarmee de aantrekkelijkheid van het beroep te 
vergroten. Daarvoor pleit Simone Walvisch, vice-
voorzitter van de PO-raad, als oplossing voor het 
dreigende lerarentekort. Volgens de laatste cijfers 
van de PO-Raad dreigt er de komende tijd namelijk 
een tekort van duizenden leraren dat oploopt tot 
6.000-8.000 voltijdsbanen. Een hoger salaris, een 
lagere werkdruk en een beter carrièreperspectief 
zijn belangrijke ingrediënten om het vak van leraar 
aantrekkelijker te maken. Er is al de zogenoemde 

ALPO, de Academische Lerarenopleiding Primair 
Onderwijs, maar dit is een traject waar studenten 
hbo en universiteit combineren in vier jaar. In Nij-
megen wil de Radboud Universiteit volgend jaar met 
de eerste academische pabo beginnen die focust op 
de student die in drie jaar een universitaire leraren-
bachelor wil halen. De opleiding moet volgend jaar 
van start gaan en is een mogelijke oplossing voor het 
zwakke imago van de pabo. ‘Het is niet zo dat elke 
leraar academisch geschoold moet zijn, maar meer 
diversiteit zorgt voor een aantrekkelijk beroep’, aldus 
Walvisch, in een interview met BNR. 

Starter in het onderwijs? Doe de 
cursus Leergang Profes sioneel 
Meesterschap
Jonge en ambitieuze leraren die zichzelf graag verder willen ontwik-
kelen, kunnen zich nog aanmelden voor de Leergang Professioneel 
Meesterschap 2016/2017. De cursus geeft je meer bagage om je positie 
als leraar te versterken en je kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De 
leergang start in oktober 2016 en omvat tien bijeenkomsten (inclusief excursie) en een 
afsluitingsborrel. Het officiële  certificaat kan opgevoerd worden in het Lerarenregister. 
Meld je aan op www.startenin hetonderwijs.nl. Aanmelden kan nog tot 30 september. 

NOG ENKELE 
PLAATSEN 

BESCHIKBAAR!

journaal

Ben je ook zo moe van alle veranderingen in het 
onderwijs? Stem dan op Geert Wilders! Hij wil 
stoppen met alle innovatie. Trouwens ook met alle 
islamitische scholen, dus als je ook genoeg hebt van 
de vrijheid van onderwijs sla je meteen twee vliegen 
in één klap.
Het schooljaar is weer begonnen en de verkiezingen 
komen er aan. Dus hoed je maar voor alle mooie en 
minder mooie verkiezingspraatjes. Ondertussen zitten 

jullie maar mooi met de Pokémon-rage, de Turkse 
spanningen en het dreigende lerarentekort. 
Mijn dochter zit nu in groep 3 en komt thuis met 
enthousiaste verhalen. ‘Mama, ik heb de i en de k 
geleerd! Weet je wat ik dan kan schrijven? Ik! En ik 
heb een stickertje verdiend!’ Juist. En daar gaat het 
om. Een goed schooljaar gewenst!
 
Ciska de Graaff

nieuws



Schrijf je nu in via: 
www.maakwerkvanwerkdruk.nl

Werken in het onderwijs is je passie. Maar het 

vraagt ook veel van je. In een omgeving vol prikkels 

en verwachtingen is het niet vreemd dat je weleens 

stress ervaart, maar wanneer wordt het te veel?  

CNV Onderwijs en zorgverzekeraar VGZ helpen je graag 
om scherp te blijven op je stressniveau en daarmee je 
gezondheid. We organiseren op 29 september 
een gratis webworkshop waarin je inzichten 
en tips krijgt om je veerkracht te vergroten. 
In deze webworkshop kan je samen met de 
andere deelnemers live al je vragen stellen 
aan onze leefstijlcoach Meijke van Herwijnen. 
Bijvoorbeeld: ‘Wat is de beste tip om zonder stress de dag 
door te komen?‘. Leer in een half uur hoe je meer rust kunt 
ervaren en ontdek je vermogen om betere keuzes te maken. 
Zo neemt je stress af en het (werk)plezier toe!

Webworkshop 
‘Zorgeloos 
zonder stress’
29 september, 20.00 uur

Meijke van Herwijnen

App voorkomt mbo-uitval
Afspreken met adviseurs en 
maatschappelijk werkers, geld- en 
stagecoaches aanvragen: normaal 
gesproken duurde dit op Roc Midden-
Nederland zo’n zes tot acht weken. Via de 
app Check it kunnen mbo-leerlingen op 
Roc Midden Nederland dit sinds kort snel 
zelf regelen. Volgens Trouw werkt de app 
zelfs zo efficiënt, dat het aantal leerlingen 
dat vroegtijdig en zonder diploma stopt 
met school daalde met twintig procent. 
De school ontwikkelde de app zelf, nadat 
leerlingen met het idee kwamen voor 
een modern communicatiemiddel. Ook 
geeft de app informatie over solliciteren, 
gamegedrag, slaapproblemen en 
studiefinanciering. Door het succes zijn nu 
ook de Mbo Utrecht en het Rotterdamse 
Albeda College om. 

Meer hoofdluis op middelbare 
school  door ‘kleff e’ leerling 
Kriebels, ouders die komen pluizen in haren, kriebels, speciale 
zakken om je jas in aan de kapstok te hangen en nog meer 
kriebels: op de basisschool weten ze alles van hoofdluis. Maar 
ook middelbare scholieren hebben regelmatig last van de 
beestjes. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onder tweeduizend mensen. 
Hierin gaf 28 procent van de basisscholieren aan hoofdluis te 
hebben, naast 19 procent van de middelbare scholieren. Vooral 
meisjes krabben zich suf, zij zijn verantwoordelijk voor driekwart 
van de meldingen, waarschijnlijk doordat ze vaak langer haar 
hebben. Een andere oorzaak van de overlopende luizen kan zijn 
dat leerlingen nu kleffer zijn dan vroeger, aldus RIVM tegen De 
Volkskrant: ‘Ze knuffelen meer en zitten de hele dag bij elkaar op 
hun telefoon te kijken. En denk ook eens aan de selfies die steeds 
gemaakt worden.’

nieuws
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Laat je 
inspireren 

en beleef het met elkaar!

7 & 8 oktober 2016
2016

Vrijdag 7 oktober o.a.:
> Workshops van, voor en door leraren
> Lezingen van Lucia Talamini en Fred van Leeuwen
> Debat Curriculum
> Gezellige festivalsfeer, cabaret en veel leuke  
 activiteiten

Zaterdag 8 oktober o.a.:
> Workshops van, voor en door leraren over  
 resultaten onderwijsonderzoek
> Lezing door Pedro de Bruykere
> Startersfestival
> Bekendmaking winnaars Leraar van het Jaar 2016

7 & 8 oktober 2016
10.00 - 17.00 uur 
(festivalterrein is vanaf 9.00 uur geopend)

ROC Midden Nederland 
Amersfoort

Deelname aan het congres
is gratis. Schrijf je in op:
www.lerarencongres.nl

ONW079 WTK ADV SJ.indd   1 23-08-16   10:21
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De overgang van groep 8 naar de 
brugklas is groot. De meeste leerlingen 
kunnen die verandering wel aan en zijn 

tegen de herfstvakantie gewend aan 
de nieuwe situatie. Maar er zijn er ook 

behoorlijk wat die tegen  problemen aan 
lopen. Een van hen is Ouail El Amraoui 

(13). Hij zat koud in de brugklas toen een 
stel jongens uit de bovenbouw hem 

begon uit te dagen. Het liep uit de hand 
en hij werd van school gestuurd. Nu 

krijgt hij hulp van School’s cool. 

Overgang veilige groep 8 naar brugklas erg groot

primair/voortgezet onderwijs

pokémon!'

pokémon!’

‘ Ik evolueer… 
 net als een 
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Ik moet altijd iets in mijn handen hebben’, vertelt 
Ouail in zijn huis op het levendige Amster-
damse Bickerseiland, terwijl hij heen en weer 
wiebelt op een stoel. Buiten raast een trein over 

de spoordijk en er klinkt schel gegil van spelende kin-
deren. Ouail speelt met een stift van zijn knutselende 
zusje naast hem. Dan veert hij op: ‘Even een glas 
water pakken!’ En hup, hij is weer weg. Zijn moeder 
Ouafa lacht. ‘Typisch Ouail. Die kan met geen moge-
lijkheid stilzitten.’ 
De stap van groep 8 naar de middelbare school, dat 
was een flinke, vertelt ze. Eigenlijk hadden ze hem 
een jaar willen laten overdoen, maar Ouail torent met 
zijn lengte flink boven zijn leeftijdsgenootjes uit en 
is leergierig. Het was flink wennen. Vroeger lagen er 
boeken op school, nu moest hij ze zelf kaften en mee-
nemen. Op de basisschool had hij maar één meester, 
nu waren dat er een heleboel, met elk z’n eigen ge-
bruiken en regels. ‘Hij vond het verwarrend en raakte 
overprikkeld’, vertelt zijn moeder Ouafa.  Ondanks z’n 
gefriemel luistert Ouail aandachtig en hij knikt. ‘Alles 
was anders. Ik kon het niet meer bijhouden.’

THUISZITTEN
Na een incident in de aula met de hem pestende 
jongens zat hij ineens thuis, een lange, vervelende 
maand. Er werd besloten een leraar langs te laten 
komen, meester Halil, maar die bracht vooral veel 
lesstof mee, en weinig regelmaat. Het lukte hem niet 
om Ouail te motiveren en hij schakelde de hulp in 
van de organisatie School’s cool. Daar kwam Ewoud 
Langenberg (29) om te hoek kijken. De jonge marke-
teer werkt er als vrijwillig begeleider. ‘Ik wilde al een 
tijdje graag vrijwilligerswerk doen en hoorde hierover 
van een vriend. Bij deze organisatie worden mento-
ren zoals ik na een training aan scholieren gekoppeld 
die extra steun nodig hebben bij de overgang van het 
basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs,’ legt 
hij uit, terwijl hij plagend een sleutelbos van Ouail 
afpakt. ‘Even rustig luisteren’, knipoogt hij naar hem. 
‘Leerkrachten kunnen aan de bel trekken bij School’s 
cool als ze denken dat deze stap te groot is voor een 
leerling’, vervolgt hij. ‘Dan gaan we in gesprek over 
welke begeleiding het beste kan werken.’ 

POTJES BASKETBAL
Ewoud komt al ruim acht maanden iedere woens-
dagavond bij Ouail thuis. Het idee is om dat ongeveer 
een jaar tot anderhalf jaar te doen. De eerste drie à 
vier maanden zijn ze veel naar buiten gegaan om 
potjes te basketballen en elkaar te leren kennen. ‘Ik 
moest eerst duidelijk mijn grenzen aangeven: dit heb 
je aan me en zo ver kun je gaan.’ Ouail wil nu ‘heel, 
heel, heel graag’ weer terug naar school, vertelt hij 

zelf. Maar dat was eerst wel anders, aldus zijn mentor. 
‘Ouail was teleurgesteld in zijn vorige school. Hij 
vond het oneerlijk dat hij de schuld kreeg voor de uit 
de hand gelopen ruzie en was enorm gedemotiveerd. 
En je zou het niet zeggen nu, maar hij was ook erg 
gesloten.’ Nu gaat hij een paar dagen in de week naar 
academisch centrum De Bascule, waar Ouail in een 
groep psychologische begeleiding krijgt. De rest van 
de week volgt hij een paar uur speciaal onderwijs op 
het Altra College. De bedoeling is dat hij steeds min-
der begeleiding krijgt en meer lesuren. 

POKÉMON
Moeder Ouafa is blij met de stappen die Ouail maakt, 
maar maakt zich ook zorgen. ‘Voor de persoonlijke 
begeleiding die Ouail nu krijgt is op school geen 
ruimte, maar ik zou zo graag zien dat leraren toch wat 
tijd konden lospeuteren om kinderen bij conflicten 
te vertellen wat er precies misgaat. Nu blijven ze vaak 
met hun onbegrip en frustratie zitten en nemen ze 
het weer mee naar de volgende les.’ Ook hoopt ze dat 
er meer aandacht komt voor gepest van brugklassers. 
‘Oudere kinderen zien de school als hun territorium 
en dagen de nieuwe kinderen uit. Het is een soort 
vicieuze cirkel, omdat ze zelf ook geplaagd zijn in de 
brugklas. Fijn als daar wat meer oog voor komt.’
Ouail leert nu van Ewoud hoe hij goed kan plannen. 
‘Super lastig’, verzucht hij. ‘Ik moet bijvoorbeeld be-
denken hoeveel uur ik maximaal kan gamen en bas-
ketballen om ook mijn huiswerk te kunnen doen.’ En 
hij leert beter om te gaan met zijn leraren. ‘Als mijn 
leraar vroeg of het stil kon zijn in de klas, probeerde ik 
vroeger te helpen door heel hard: “Koppen dicht!”, te 
roepen. Nu weet ik dat ik beter zelf ook stil kan zijn en 
moet wachten. Anders ben ik de pineut, ook al bedoel 
ik het goed.’ Hij denkt even na en kijkt naar Ewoud. 
‘Ja, dit werkt echt. Ik evolueer... net als een pokémon!’ 

KLEIN EN VEILIG
Ouail is niet de enige met dergelijke problemen in 
de brugklas. Liesbeth Doornbos (50), docent Ne-
derlands en mentor van een brugklas vmbo-tl/havo 
aan de christelijke scholgemeenschap Reggesteyn 
in Nijverdal, heeft er dagelijks mee te maken. ‘Veel 
van de problemen bestonden in groep 8 eigenlijk ook 
al, maar werden daar óf niet erkend óf er was mee 
te leven in de veilige, beschermde omgeving met 
die ene meester of juf. Pas in de brugklas komt het 
dan aan het licht. De overgang van groep 8 naar de 
brugklas is heel groot. De meesten kunnen dat wel 
aan en zijn tegen de herfstvakantie gewend, maar een 
behoorlijke groep komt echt in de problemen. Zo zijn 
er leerlingen die pas in de brugklas ontdekken dat 
ze dyslectisch zijn. Ze waren dat natuurlijk al, maar 

primair/voortgezet onderwijs

‘

Ouail leert van zijn begeleider Ewoud hoe 
hij maximaal kan gamen en basketballen 
om ook zijn huiswerk te doen.
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dat komt er hier uit doordat ze veel meer leesstof 
hebben en vreemde talen krijgen en dan merken dat 
automatiseren niet lukt. Na zo’n zes weken brugklas 
ontdekken we elk jaar toch wel vier of vijf dyslectische 
kinderen, die dan meteen ondersteuning krijgen.’ Ook 
autistische stoornissen komen regelmatig aan het 
licht bij de kersverse brugklassers van Doornbos. ‘Dat 
kwam er op de basisschool misschien niet uit, omdat 
het daar klein en veilig was, maar dan gaat het mis op 
de middelbare school. En dan moet je ouders zo ver 
krijgen dat ze laten uitzoeken wat er aan de hand is.’

HUILEN
Plusklassen en het overslaan van groepen maken het 
werk van mentoren ook niet altijd even makkelijk, 
vertelt Doornbos. ‘Leerlingen die op de basisschool 
in een plusklas zaten, zaten daar omdat ze heel slim 
waren. Daardoor hebben ze bepaalde basisvaardighe-
den niet voldoende geoefend, omdat ze bijvoorbeeld 
in de gang verrijkingsstof aan het verwerken waren. 
Dat komt er in de brugklas dan uit. Waar ik ook niet 
enthousiast over ben zijn kinderen die een klas heb-
ben overgeslagen en dan heel jong bij ons op school 
komen. Het kan goed gaan hoor, maar vaak zijn ze 
sociaal-emotioneel nog niet toe aan de brugklas. Ze 
huilen bijvoorbeeld als ze een onvoldoende halen, ze 
vinden geen aansluiting bij de klas of hebben moeite 
met alle wisselingen van docent en lokaal.’ 

LEEG DOSSIER
Waar middelbare scholen soms ook tegenaan lopen 
is een matig bijgehouden dossier op de basisschool. 
‘Wij hadden een keer een leerling in de brugklas, 
die vanaf een hele kleine basisschool op het vwo 
terecht kwam. Hij was op de basisschool intensief 
begeleid in zijn kleine klas, maar in de brugklas had 
hij geen idee hoe hij iets moest organiseren, had 
hij zijn spullen niet bij zich en had een onleesbaar 
handschrift. Toen de mentor het basisschool dossier 
bekeek, bleken er echter geen bijzonderheden 
vermeld. Daar was dat misschien niet zo’n probleem 
omdat ze hem toch goed in de gaten konden hou-
den, maar op een middelbare school met een ander 
tempo, leswisselingen, steeds een andere docent, is 
organiseren en structuur wel van belang. De mentor 
had er veel werk aan om deze jongen goed op de 
rails te zetten’, zegt Doornbos. ‘Een goede voorbe-
reiding op de overgang van groep 8 naar de brugklas 
is enorm belangrijk. Er gebeurt al wel veel, maar 
voor sommige kinderen niet genoeg. Daarbij komt 
dat ouders zich ook niet allemaal bewust zijn van 
hiaten en struikelblokken bij hun kind en niet weten 
wat er van hun kind verwacht wordt in de brugklas. 
Bovendien moeten middelbare scholen zich rea-
liseren dat een mentor van een brugklas wel enige 
orthopedagogische bagage moet hebben, want juist 
dáár kunnen problemen de kop opsteken.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf en Ciska de Graaff  Foto: Evert Elzinga en Eric Brinkhorst

Liesbeth Doornbos: ‘Een 
goede voorbereiding op 
de overgang van groep 
8 naar de brugklas is 
enorm belangrijk.’
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Helmy van Dooren

Hoe keuzes 
te maken

Ik heb het eigenlijk alleen geleerd met vallen en opstaan. 
Waarschijnlijk net zoals iedereen. Hoe ouder je wordt, hoe vaker 
je bent gevallen en (hopelijk) weer opgestaan. En aangezien 
oefening kunst baart, geldt dat ook voor dit onderwerp: het 
maken van keuzes.  

Kiezen is vaak niet het gemakkelijkste onderdeel van je leven, 
maar het hoort er wel echt bij. Het is fundamenteel mens-zijn. 
Misschien moet ik aan ‘kiezen’ in dit nieuwe, nog frisse school-
jaar maar eens wat lessen gaan besteden of er minimaal 
gesprekken met kinderen over gaan voeren. In een overweldi-
gende wereld waarin de keuzes eindeloos zijn, maar waarin dit 
geen schoolvak is. 
Maar hoe gaat kiezen eigenlijk in zijn werk? Is het een proces, 
karakter-gestuurd of doodgewoon een vaardigheid die aan te 

leren valt? Ik kan op zijn minst kinderen een manier aanreiken die 
ik zelf ken. Eentje die verder gaat dan het niveau van kiezen van 
wat je ’s morgens op je brood doet. Al blijkt mijn aanpak nog geen 
handleiding voor de échte grote, vergaande keuzes des levens, 
zoals over relaties en werk.

Wat ik doe als ik ergens over twijfel? Als ik me bijvoor-
beeld afvraag of ik wel of niet zin heb om op stap te gaan, 
dan leg ik eerst min of meer symbolisch mijn hand op 
mijn buik (daar zit mijn gevoel?) en fantaseer door op wél 
gaan. Vervolgens produceert mijn hoofd een heel scenario 
aan beelden hoe het eruit zou kunnen zien als ik ga. Dus 
welke kleren trek ik dan aan, met wie ga ik, waar ga ik naar 
toe enzovoort. Vervolgens concentreer ik me in gedachten op de 
mogelijkheid van niet gaan. Ook dan probeer ik dat voor me te 
zien. Als ik niet ga, dan kan ik lekker op de bank hangen om ein-
delijk eens die detective te kijken. Of ik begin in een nieuw boek.

Door zo de verschillende scenario’s in mijn hoofd uit te werken, 
wordt mij duidelijk wat ik het liefste wil gaan doen. Van de ene 
schets van mogelijke toekomstige gebeurtenissen word ik toch 
blijer dan van de andere. Of – en dat ervaar ik altijd als heel grap-
pig – de beelden die ik oproep bij de ene keuze zijn uitgebreider, 
vasthoudender en hardnekkiger. Die beelden blijven ook maar 
opduiken, ook als ik juist over de andere mogelijkheid probeer 
te fantaseren. Ik heb eens een geweldige uitspraak gehoord: ‘Je 
hebt je verstand om je gevoel tot uitdrukking te brengen.’ Ook dat 
wil ik kinderen graag meegeven. 

Ik kan op zijn minst kinderen een manier 
aanreiken die verder gaat dan kiezen van 
wat je op je brood doet
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Ik koos bewust voor een baan waar je onder-
wijsinhoud, het verenigingswerk en politieke 
lobby kan combineren’, vertelt Helen Adriani, 
die voorheen werkte in de zorg en de commer-

ciële sector. Ook stond ze voor de klas, had diverse 
management- en directiefuncties in het onderwijs 
en was wethouder in Nieuwegein, voordat zij de 
overstap maakte naar CNV Onderwijs. ‘Het mooiste 

Tot voor kort was Helen Adriani voorzitter van zowel CNV Onderwijs als CNV 
Connectief, maar nu kiest ze ervoor om zich weer te focussen op de school: de 
plek waar de basis wordt gelegd voor het verdere leven. Op 12 september neemt 
ze afscheid van het CNV. Een gesprek over de waarde van de vereniging en haar 
leden, de politieke beïnvloeding via acties en media, de fusie tot CNV Connectief 
en over passie voor het onderwijs. 

aan deze baan is het contact met de mensen die 
werken of gewerkt hebben in deze sector: leden, pro-
fessionals in de werkorganisatie en beleidsbepalers in 
toonaangevende organisaties. Een mooie combinatie 
van mensen met kennis, deskundigheid en ervaring 
uit de praktijk en medewerkers die je goed adviseren 
en helpen bij het innemen van standpunten en or-
ganiseren van acties.’ Ze denkt met veel plezier terug 

‘ Ik ben strijdbaar als er 
sprake is van onrecht’

Alle sectoren     Tekst: Martin van Oosten  Foto: Erik Kottier

‘

Helen Adriani: 
‘Ik vond het 
bijzonder om 
de signalen 
van en namens 
leden op tafel te 
kunnen leggen 
bij de minister of 
staatssecretaris, 
Inspectie of via 
de media bij het 
grote publiek.’



Leiderschap doet er toe! 
Themadag CNV Schoolleiders 2016 

Meld u nu aan en kom naar de jaarlijkse themadag van CNV Schoolleiders!  
Kijk voor meer informatie op www.cnvs.nl/themadag.  

De grote waarde van een goede  schoolleider 

wordt steeds meer erkend. Hij/zij zorgt voor een 

goede en  veilige schoolomgeving, zodat leraren 

en leer lingen tot hun recht komen. 

Excellente school leiders zijn geen  super sterren, 

maar gedreven mensen met benoembaar en 

leerbaar leiderschaps gedrag. Maar wat is nu  

het geheim van een heel goede schoolleider? 

De themadag inspireert schoolleiders om stap-

pen te zetten in de richting van  excellentie.  

Aan de hand van master classes worden de  

‘negen principes van de excellente schoolleider’ 

behandeld en wordt de  theorie met de praktijk 

 verbonden. 

Datum:   3 november 2016
Tijd:  9:30-16:15 uur 
Plaats:  De Reehorst, Ede 
Prijs:  €95,- voor leden van   
 CNV Schoolleiders en  
 CNV Onderwijs  
 €295,- voor niet-leden

Foto: Elly Verkennis van Elly Fotografie
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aan de Nationale Onderwijs Tentoonstellingen (NOT) 
in de Jaarbeurs in Utrecht, waar ze samen met kader-
leden en medewerkers veel leraren, schoolleiders en 
ondersteunend personeel ontmoette die al lid waren 
of ter plekke lid werden.’ We verwierven er ook steun 
om na vier jaar nullijn te lobbyen voor een salarisver-
hoging voor onderwijspersoneel. Ik vond het bijzon-
der om de signalen van en namens leden op tafel te 
kunnen leggen bij minister, staatssecretaris, Inspectie 
of, via de media, bij het grote publiek.’

CONTACT MET LEDEN
Toen duizenden leden de moeite namen om aan te 
geven dat de werkdruk te hoog is door alles wat er 
moet van Inspectie of bestuur en dat het niet goed 
ging met de invoering van passend onderwijs, omdat 

de werkvloer er niet bij betrokken werd, hing ze 
aan de telefoon bij het ministerie. Adriani: ‘Ik ben 
strijdbaar als er sprake is van onrecht. Toen onze 
juristen platgebeld werden omdat oudere werkne-
mers weggepest werden, kaartte ik dat aan via de 
voorpagina van Trouw. En toen er weinig waardering 
voor de werknemers bleek uit de voorstellen voor 
de cao-mbo, zocht ik tijdens de acties het podium in 
Ahoy en in het Muziekgebouw aan ´t IJ.’ Ze is er trots 
op dat dankzij de inspanningen van de vereniging en 
werkorganisatie de ledenaantallen van CNV Onder-
wijs nagenoeg stabiel gebleven zijn, waar de meeste 
vakbonden met ledenverlies kampen. ’Uiteindelijk 
staat alles wat je doet in het teken van de leden en de 
publieke sector. Dat heb ik altijd in m’n achterhoofd 
gehad. Waar ik ook was, wat ik ook deed; het zijn 
de mensen voor wie je het allemaal doet.’ Naast de 
externe activiteiten vormden de Algemene Ledenver-
gaderingen voor haar de halfjaarlijkse hoogtepunten. 
‘Het contact met de leden, de discussies, het gevoel 
van saamhorigheid en democratie; daar kwam het 
verenigingsgevoel echt naar boven!’ 

INTENSIEF TRAJECT
Hoewel haar hart bij het onderwijs ligt neemt Adriani 
in 2013, een half jaar na haar aantreden, het initiatief 
tot een fusie met CNV Publieke Zaak en wordt het 

jaar daarop ook voorzitter van de nieuwe vereniging 
CNV Connectief. Wat was de logica achter die stap? 
‘Ik geloof in een bond die opkomt voor een sterke 
publieke sector. Het biedt in de lobby meer moge-
lijkheden en je ziet dat de maatschappij niet meer in 
cao-hokjes is verdeeld en georganiseerd. Beroepsin-
houd wordt steeds belangrijker; dat is wat mensen 
bindt. Werknemers in het onderwijs, de jeugdzorg, bij 
de gemeente en kinderopvang werken steeds meer 
samen, alleen al in het kader van passend onder-
wijs. Steeds meer vraagstukken worden niet langer 
landelijk, maar eerder lokaal en integraal aangepakt. 
Samenwerking tussen mensen uit verschillende sec-
toren is dus steeds belangrijker, ook om een stevige 
vuist te maken. Pensioenen bijvoorbeeld, gaat niet 
alleen onze grote groep gepensioneerden aan, maar 
ook onze werkenden, want het is uitgesteld loon. De 
fusie was een intensief traject en op de huidige basis 
kan verder gebouwd worden.’
Nu zowel de vereniging als de werkorganisaties 
ineengevlochten zijn, breekt volgens Adriani een 
volgende fase aan. ‘Beide moeten wennen aan 
gezamenlijke spelregels en de twee culturen moeten 
een nieuwe cultuur vormen. Niet alle projecten 
lukken meteen, er moet een nieuwe balans gevonden 
worden. Daar moet je van leren. Mijn uitgangspunt 
is altijd geweest dat leden baat moeten hebben bij de 
fusie: geen achteruitgang in dienstverlening of een 
hogere contributie. Ze moeten zich herkennen in de 
vakvereniging die we zijn.’

VERSCHIL MAKEN
Toen in het bestuur van CNV Connectief een vacature 
ontstond voor de portefeuille Onderwijs, combi-
neerde Adriani het voorzitterschap met haar  vorige 
functie totdat de vacature opgevuld zou worden. 
´Ja, ik ben tijdelijk in dat gat gesprongen en dat heb 
ik met veel plezier gedaan. Ik realiseerde me in die 
periode dat ik echt passie voor onderwijs heb. Dat is 
natuurlijk niet raar na 13 jaar werken in het onder-
wijs. Onderwijs gaat over onze toekomst en kan het 
verschil maken tussen een leven met weinig of met 
veel kansen. Als een leerling ineens iets snapt, een 
diploma haalt of de vaardigheden voor een beroep 
onder de knie krijgt, is het met geen pen te beschrij-
ven hoe mooi dat is. Daarom is het fijn dat ik met alle 
kennis en ervaring die ik bij het CNV heb opgedaan, 
weer het onderwijs in ga om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de toekomst van onze kinderen.’ Ze wenst 
alle leden toe wat ze de afgelopen jaren van hen heeft  
ontvangen: ‘Voorspoed, warmte, wijsheid, een kriti-
sche blik, kracht en gezelligheid!’ 

‘Onderwijs gaat over onze 
toekomst en kan het verschil 
maken tussen een leven met 

weinig of met veel kansen’
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De themadag inspireert schoolleiders om stap-

pen te zetten in de richting van  excellentie.  
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Vakoverstijgend leren denken en werken; wer-
ken in domeinen als taal & cultuur, natuur & 
technologie en mens & maatschappij; aandacht 
voor ontwikkeling van elke leerling, op het 

gebied van identiteit, creativiteit en gezond leven; kennis 
verdiepen en verbreden op basis van eigen mogelijkheden 
en interesses; digitale vaardigheden ontwikkelen. Dat zijn 
de belangrijkste onderwerpen in het rapport Ons On-
derwijs2032. Hierin staan aanbevelingen voor een nieuw 
curriculum, bijeengebracht door een commissie onder 
leiding van oud-SCP-directeur en D66-Eerste Kamerlid, 
Paul Schnabel.

ESSENTIEEL 
Invulling geven aan een nieuw curriculum begint in jouw 
leslokaal, op jouw school. Daarom vindt CNV Onderwijs 
het zo belangrijk dat leraren en schoolleiders gehoord 
worden als het gaat om 2032. Tot nu toe was daar te 
weinig ruimte voor, concludeerde de Tweede Kamer. 
Staatssecretaris Dekker, die draagvlak onder leraren zelf 

Natuurlijk wil je jouw leerlingen de juiste 
bagage meegeven voor een goede toekomst 

en een fi jne plek in de samenleving. Maar 
welke vaardigheden en kennis moeten zij 
in hun koff er hebben als ze hun basis- of 

middelbare school hebben afgerond? Wat zijn 
volgens jou essentiële onderdelen van het 

onderwijs van de toekomst?

ook essentieel noemt, vroeg daarom de Onderwijscoöpe-
ratie om het plan Schnabel nog grondiger te toetsen bij 
de beroepsgroep. Het samenwerkingsverband, waarvan 
ook CNV Onderwijs deel uitmaakt, organiseert daarom 
dit najaar een reeks debatten voor leraren, zowel online 
als offl  ine. Hun betrokkenheid en input is richtinggevend 
voor het vervolg.

AANGEPAST
Alle bevindingen en conclusies van deze bijeenkomsten 
worden in november aan Dekker aangeboden. Dan moet 
blijken of er voldoende steun is voor het rapport Schnabel, 
zodat het plan verder uitgewerkt kan worden. Als blijkt 
dat te weinig leraren er heil inzien zal de staatssecretaris 
dit aan de Tweede Kamer kenbaar maken en moeten de 
plannen voor 2032 drastisch worden aangepast. 

Meepraten over 2032:
de toekomst van het onderwijs

alle sectoren     Tekst: Marjolein Hamming  Foto: Shutterstock

Jouw mening is belangrijk 
Kom naar een van de bijeenkomsten die CNV Onderwijs 
organiseert op dinsdag 20 september om 16 en 19 uur. Op 
4, 5 en 6 oktober worden ook op scholen discussiebijeen-
komsten georganiseerd. Ook tijdens het Lerarencongres 
op 7 en 8 oktober in Amersfoort zijn discussiebijeenkom-
sten. Lukt het niet om bij een daarvan aanwezig te zijn, 
dan kan je op maandag 26 september om 20 uur gewoon 
online vanuit huis meepraten. Ga met je collega’s in 
gesprek en deel jullie mening!
Voor aanmelden en alle informatie over online discussies 
en bijeenkomsten: www.onderwijscooperatie.nl. 



Ben jij leraar PO of VO? 
Heb je een idee waardoor het 

onderwijs op jouw school 
beter wordt? 

 
Het LerarenOntwikkelFonds 
(LOF) stelt geld beschikbaar, 

zodat jij tijd en begeleiding krijgt. 
Dien NU je aanvraag in

op lerarenontwikkelfonds.
onderwijscooperatie.nl

DOE MEE
Praten met collega’s en 

coaches? Kom naar een Open 
Lab of doe mee met een Online 
Lab. Grote kans dat je hier een 
idee opdoet waarmee je direct 

aan de slag kan: op jouw school, 
of misschien zelfs om een LOF-

aanvraag in te dienen. 

Kijk voor data en meer informatie op: 
lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl/

lerarenlabs

Denk MEE
Ideeën die vorig schooljaar 

met het LOF zijn uitgewerkt:

• Leerlingen als eigenaar van 
het leerproces

• Hoe een groepsplan wél werkt

• Van onderzoek naar 
kookboek – en andersom

• Beelddenkers in beeld

en nog veel meer… 
kijk mee, op de website!

kijk MEE

Dineke Bakker

Titel: Een schitterende 
leerkracht laat ieder kind stralen.

Omschrijving: Wat is het talent van de leer-
kracht? En hoe zet je dat talent in voor jouw 
werk en voor de andere dingen die je doet?werk en voor de andere dingen die je doet?

lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl
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Vraag antwoord

Hoe staat het met mijn
herzienings-
verzoek bij 
WW plus?

tiging van CNV Onderwijs. De juridisch 
adviseur aan wie hij zijn verhaal vertelde, 
legde vervolgens contact met de jurist 
van de werkgever. In goede harmonie 
kwamen beide partijen tot de conclusie 
dat Henk niet meer geschikt was voor 
de functie van leerkracht en werd er een 
vaststellingsovereenkomst afgesloten. 
Daarin werd onder meer afgesproken dat 
hij voor de resterende tijd werd vrijge-
steld van werkzaamheden. Henk kreeg 
daardoor de tijd om de eerste emoties 
te verwerken die komen kijken bij het 
beëindigen van zo’n lange loopbaan. Voor 
hem was het op de datum van ontslag 
onduidelijk hoe de toekomst er uit zou 

zien nu hij geen werk meer had. Het gaf 
Henk wel wat lucht dat zijn juridisch 
adviseur duidelijk had gemaakt dat hij 
in principe aanspraak kon maken op 
een bovenwettelijke uitkering tot aan 65 
jaar. Hierdoor had hij een goed financieel 

vangnet, want vanaf die leeftijd zou hij 
immers zijn pensioen kunnen aanspre-
ken en een AOW-uitkering ontvangen. 
Helaas lukte het hem niet om een andere 
baan te vinden.

Toen in 2015 vanuit de politiek bekend 
werd gemaakt dat de AOW-leeftijd in 
stappen zou worden opgeschoven, 
schrok Henk daar behoorlijk van. De 
verwachtingen die hij had met betrekking 
tot het vangnet waren door dit politieke 
besluit ineens drastisch veranderd. Dan 
ziet hij een oproep in Schooljournaal. 
Leerkrachten die op het moment van 
ontslag 56 jaar en 6 maanden of ouder 
waren en minimaal 7 aaneengesloten 
dienstjaren in het onderwijs hadden 
gewerkt voorafgaande aan de datum van 
het ontslag, werden opgeroepen om op 
de website van de bond de rekentool in 
te vullen. Henk doet dit. Er kan voor hem 
een herzieningsverzoek worden aange-
vraagd voor verlenging van de duur van 
de bovenwettelijke uitkering. Hij is blij 
dat hij hier misschien toch recht op heeft 
tot aan zijn AOW-leeftijd en meldt zich 
snel bij de juridische afdeling van CNV 
Onderwijs.

Als Henk na een tijdje contact opneemt 

Op 24-jarige leeftijd begon meester Henk 
met lesgeven op een lagere school. Vol 
passie en enthousiasme ging hij volledig 
op in zijn werk. Hij was enorm betrokken 
bij zijn leerlingen en regelmatig werkte 
hij zonder morren meer uren dan van 
hem mocht worden verwacht. Henk ging 
er vanuit dat hij tot aan zijn AOW-leeftijd 
als leerkracht zou blijven doorwerken.
In de loop van de jaren is er echter veel 
veranderd in het onderwijs. Henk (58) 
wilde graag les blijven geven, maar 
moest ook onder ogen zien dat hij de 
steeds sneller veranderende werkzaam-
heden niet meer goed kon bijbenen. Na 
een coachingstraject zag hij in dat hij niet 

langer meer geschikt was voor de functie 
van leerkracht. Zijn werkgever stelde 
voor om met hem in gesprek te gaan 
over een beëindiging van de arbeidsover-
eenkomst. Henk meldde zich daarom bij 
de afdeling Individuele belangenbehar-

De oproep van CNV Onderwijs heeft geleid 
tot het indienen van bijna vierhonderd 
herzieningsverzoeken



Werk & Recht

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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RDDF-PLAATSING IN PRIMAIR ONDERWIJS OP 
1 FEBRUARI 2017
In de cao voor het primair onderwijs 2016-2017 is voor 
het bijzonder onderwijs een nieuwe ontslagprocedure 
afgesproken. De ontslagdatum is voortaan 1 februari in 
plaats van 1 augustus. Als de school nog ontslagbeleid 
hanteert, kan iemand pas ontslagen worden als de 
functie een jaar in het rddf heeft gestaan. De eerste 
keer dat iemand op 1 februari ontslagen kan worden is 
in 2018. Dat betekent dat de collega’s die dan ontslagen 
gaan worden voor 1 februari 2017 te horen moeten 
krijgen dat zij in het rddf worden geplaatst. 
In de cao is ook afgesproken dat besturen twee jaar 
voor een eventuele ontslagdatum aan de PO-Raad 
en de bonden moeten melden dat zij formatieve pro-
blemen verwachten. Voor eventuele ontslagen op 1 
februari 2018 is die termijn van twee jaar niet meer 
haalbaar. Vandaar dat in de cao is afgesproken dat voor 
rddf-plaatsingen op 1 februari 2017 er uiterlijk 1 okto-
ber 2016 een melding aan PO-Raad en bonden gedaan 
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met de bond om te horen wat de stand 
van zaken is, blijkt dat er een herzie-
ningsverzoek is ingediend bij WWplus, 
waarvoor inmiddels een ontvangstbe-
vestiging is verkregen. Henk’s juridisch 
adviseur vertelt hem dat het door de 
grote hoeveelheid herzieningsverzoeken 
niet mogelijk is om alle leden persoonlijk 
te berichten over de stand van zaken. De 
oproep van CNV Onderwijs heeft geleid 
tot het indienen van bijna vierhonderd 
herzieningsverzoeken. Ook bij WWplus 
kunnen deze aantallen niet ineens 
worden weggewerkt. Henk begrijpt dat 

het nog enkele maanden kan duren 
voordat WWplus met een antwoord komt 
op de vele herzieningsverzoeken. Zodra 
CNV Onderwijs een definitieve beslissing 
ontvangt wordt deze zo snel mogelijk 
naar hem doorgestuurd. Henk is niet 
alleen opgelucht, hij is ook blij dat hij zijn 
oud-collega Kees nog goed nieuws kan 
bezorgen. Die was namelijk 53 jaar op 
het moment dat hij werd ontslagen. Uit 
de rekentool bleek dat Kees daarom niet 
in aanmerking kwam voor een herzie-
ningsverzoek van zijn bovenwettelijke 
uitkering. Volgens de juridisch adviseur 

van Henk zal in principe ook Kees een 
uitkering tot aan zijn AOW-leeftijd krij-
gen. In de nieuwe cao primair onderwijs 
is namelijk afgesproken dat bovenwet-
telijke uitkeringen die zijn ingegaan voor 
1 juli 2016, nog doorlopen na die datum 
én zijn toegekend tot aan 65 jaar, zullen 
worden verlengd tot aan de AOW-leef-
tijd. De uitkering zal met 65 procent in 
plaats van 70 procent voor deze mensen 
wel iets lager zijn tussen 65 jaar en de 
AOW-gerechtigde leeftijd. 

moet zijn. Dat kan via melding@po-raad.nl. 
Net als in het verleden kan iemands functie alleen in het 
rddf worden geplaatst als dat is gebaseerd op een goed-
gekeurd formatieplan. Dat betekent dat schoolbesturen 
in september 2016 met de GMR een formatieplan moeten 
afspreken waaruit de noodzaak tot rddf-plaatsing blijkt.

DEKKINGSGRAAD ABP BLIJFT PENIBEL
Eind juli stond de dekkingsgraad, de verhouding tussen 
het vermogen en de verplichtingen, van ABP op 89,9 pro-
cent. Daarmee lag de dekkingsgraad nog een fractie boven 
de kritieke grens waaronder gekort zal moeten worden. 
Bepalend daarvoor is de stand van de dekkingsgraad op 
31 december. De financiële positie van ABP blijft zo wankel 
doordat de rente, mede door de Brexit, verder daalde. 
Over de eerste zeven maanden van 2016 wist ABP door 
goede rendementen het vermogen met € 28 miljard te 
vergroten. Maar door de dalende rente stegen de verplich-
tingen van ABP in dezelfde periode nog veel harder, met 
liefst € 60 miljard.
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Ruud Staverman

Grote-kansgeval
Heeft iedereen er zonder meer recht op toegelaten te worden tot 
het mbo? Als het aan onze minister Bussemaker ligt wel. Ze bereidt 
momenteel een wet voor die het toelatingsrecht tot het beroeps-
onderwijs gaat regelen. Het komt erop neer dat een mbo-instelling 
nauwelijks nog iemand met de juiste vooropleiding mag weigeren 
voor een studie. Het voorstel komt na de hype, dit voorjaar, over het 
niet toelaten van enkele aanstaande mbo-studenten. Politici schrok-
ken daarvan en, hoewel niemand kon aantonen dat mbo’s massaal 
aangemelde jongeren weigerden, werden ferme maatregelen geëist. 
En daar is onze minster Bussemaker, altijd erg gevoelig voor de 
politieke polsslag, natuurlijk altijd voor in.

Weten de dames en heren politici wel waar ze het over hebben? Ter 
voorbereiding van dit wetsvoorstel loopt momenteel een internet-
consultatie, die ik iedereen van harte aanbeveel om te lezen. Daarin 
wordt door de voorbereiders (lees: topambtenaren) - helaas niet 
foutloze - stoere taal gebruikt. Er wordt gemeld dat ‘afwijzingen 
om onduidelijke of onterechte redenen een grote impact hebben. 
Het vermindert de motivatie, het zelfvertrouwen en de kans 
op een passende baan voor deze studenten. En dit geldt 
zeker voor de groep van kwetsbare jongeren. Elk 
weigeringsgeval is er dan ook een te veel.’ 

Wat een grote onzin! Natuurlijk vind ik dat mbo-in-
stellingen er alles aan moeten doen om jongeren, 
die zich aanmelden, op de juiste opleiding te plaatsen. 
Als geen ander echter weten de roc’s wat het bedrijfsle-
ven van hun (aanstaande) werknemers verwacht. Niet elke 
jongere met een vmbo- of mbo-diploma niveau 2 of 3, zal aan die 
steeds stringentere eisen kunnen voldoen.  

Als blijkt dat de aspirant-student niet geschikt wordt geacht 
(bijvoorbeeld op basis van een onvoldoende beheersing van taal, 
rekenen of sociale vaardigheden), vind ik dat hij of zij niet moet 
worden aangenomen en elders zijn of haar heil moet zoeken. Dat 
kan een aanvullende studie betekenen, een coachingstraject of een 
totaal andere opleiding. Uiteraard kan de mbo-instelling daarbij 
helpen. Zo’n jongere wordt dan gestimuleerd om verder te kijken 
en de eigen toekomst vorm te geven. Niks ‘weigeringsgeval’. In het 
kromme Nederlands van de internetconsultatie noemen we dat een 
‘grote-kansgeval’.  
Noemde onze minister het middelbaar beroepsonderwijs niet 
onlangs ‘de banenmotor van de economie?’ Beste minister, die 
motor moet je smeren met de juiste olie en laten lopen op de juiste 
brandstof. Met dit wetsvoorstel gooit u zand in de hele machine en 
loopt die volledig vast. 

Als blijkt dat de aspirant-
student niet geschikt wordt 
geacht, vind ik dat hij of zij 
niet moet worden aangenomen
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Een eigen lokaal, waar hij zijn spullen iedere 
dag precies op dezelfde plek terugvindt. Het 

is een kleine maar belangrijke afspraak die 
Godsdienst en Levensbeschouwingsdocent 

Lodewijk (44) maakte met zijn werkgever nadat 
hij erachter kwam dat hij autisme heeft. Door 
het syndroom van Asperger heeft hij moeite 

met verandering en met sociale interactie. En 
dat maakt zijn werk als leraar bepaald niet altijd 
makkelijk. ‘Als iedereen Asperger zou kennen 

dan zou dat al veel verschil maken.’

Hij is recht voor z’n raap, vertelt Lodewijk aan de 
keukentafel van zijn opgeruimde huis. Aan de 
muur hangen kleurige tekenwerkjes en foto’s 
van zijn kinderen. Tijdens een van zijn lessen 

ging het over de zin van het leven, illustreert de docent. 
‘Eén leerling uitte zich negatief en ik reageerde daarom 
gekscherend met “Als het leven geen zin heeft…waarom 
maken we er dan niet collectief een einde aan?” Ik wilde 
alleen maar met een prikkelende opmerking de discussie 
aanzwengelen, maar het viel verkeerd bij het meisje, en 
haar ouders dienden een klacht in.’ Hij had het achteraf 
beter anders aan kunnen pakken, vindt hij nu. ‘Ik maakte 
in mijn benadering weinig onderscheid tussen volwas-

Lesgeven met Asperger:

‘Veel aandacht voor 
leerling, maar niet voor 
docent met autisme’

alle sectoren



25252525

senen en pubers, terwijl er met zulke onderwerpen een 
wezenlijk verschil is in hoe ze het opvatten. Daar ben ik me 
nu bewust van.’

ONBEGRENSDE EERLIJKHEID
Deze onbegrensde eerlijkheid is een van de kenmerken 
van mensen met het syndroom van Asperger, een Autisme 
Spectrum Stoornis (ASS). ‘Er werkt iets significant anders 
in de hersenen van een ASS’er’, aldus Jeanet Landsman, 
onderzoeker in het Universitair Medisch Centrum Gro-
ningen. Ze specialiseerde zich in autisme op de werkvloer. 
‘Andere kenmerken zijn sociale onhandigheid en moeite 
met het verwerken van prikkels en daardoor een snellere 
vermoeidheid. Sommige mensen met ASS functioneren 
nauwelijks, anderen juist heel goed.’ Waarschijnlijk heeft 
ongeveer 1 procent van de mensen een vorm van autisme. 
Waarschijnlijk, omdat niet iedereen met de aandoening 
gediagnosticeerd is. Van deze groep is 25 procent aan het 
werk, maar de werkvloer is voor hen een uitdagende plek. 
‘Er gebeurt zoveel en er is nooit iets hetzelfde, zeker in de 
huidige tijd. Werkgevers worden veeleisender en werk-
tijden flexibel. Dat is voor een ASS’er lastig te verwerken. 
Zeker op school is er veel input, want er zijn steeds nieuwe 
leerlingen en collega’s.’ 

DIAGNOSE
Pas op zijn 38ste is Lodewijk na wat conflicten met 
collega’s op dwingend advies van zijn werkgever een ar-
beidspsychologisch onderzoek gestart. Hij bleek Asperger 
te hebben en is hoogbegaafd. ‘Als ik terugkijk op mijn pu-
bertijd en mijn studententijd waren er altijd wel signalen 
dat iets niet klopte. Na de test vielen puzzelstukjes op hun 
plek. Ik begreep mensen niet, en zij mij niet. Maar ondanks 
dat ik wel degelijk anders ben, zie ik er hetzelfde uit als 
iedereen. Het duurt even voordat je zelf en je werkgever, 
collega, echtgenoot doorkrijgt dat het geen narcistische 
eigenwijsheid is, maar een onaangepastheidshandicap 
die zich met name in sociale situaties uit.’ Het was ver-
helderend, maar ook confronterend om te horen wat er 
aan de hand was. ‘Er werd namelijk heel duidelijk gezegd: 
Luister eens, het is niet hún schuld dat er problemen zijn, 
jíj veroorzaakt ze. Jíj komt dominant over, jíj bent degene 
die niet in een sectie kan samenwerken. Ik moest ineens 
iets doen met mijn diagnose en dacht soms: was het maar 
nooit vastgesteld.’

STRESS
Maar, vindt hij, directe collega’s en leidinggevenden 
moeten er eigenlijk óok iets mee. ‘Nu ben ik vaak degene 
die zich aanpast en dat voelt niet eerlijk. In het hele onder-
wijssysteem is steeds meer aandacht voor kinderen met 
autisme, maar niet voor volwassenen met deze stoornis.’ 
Een rustige werkplek kan bijvoorbeeld erg belangrijk zijn, 
maar ook duidelijke afspraken met collega’s, zoals: niet 
storen tijdens het werk. Of misschien in je eentje pauze 
nemen, aldus Landsman. ‘Fouten die veel collega’s maken 

is dat ze uitgaan van zichzelf en zeggen: “Maar het is toch 
leuk, even wat drinken na het werk?” Maar wat voor de ene 
persoon een normale manier van collegiale omgang is, is dat 
voor de ander misschien helemaal niet. Op die manier gaan 
ASS’ers al gauw over hun grenzen heen.’

ZWART OP WIT
Bij lesgeven aan lagere vmbo- klassen had Lodewijk conflic-
ten met leerlingen omdat zij wat drukker waren en hem niet 
altijd bij konden benen. Daarom geeft hij nu vooral les aan 
vwo-klassen, maar hierin is geen vaste afspraak gemaakt. 
‘Mijn rector wil niet zwart op wit zetten dat ik Asperger heb 
en dat daar wat consequenties aan zitten. Zoals: mij niet 
inzetten in vmbo-klassen en me alleen laten werken op 
bepaalde uren, omdat ik anders van de leg raak. Dat zou een 
belasting zijn van het systeem, zeggen ze. Maar multi-inzet-
baarheid betekent voor mij een constante dreiging dat ik les 
moet geven aan groepen waar ik stress van krijg.’ 

COACH
‘Dit is een kwetsbare groep op de arbeidsmarkt, maar als ze 
inzicht hebben in het eigen functioneren kunnen ze het vaak 
prima redden in de maatschappij’, pleit Landsman. ‘Het is 
belangrijk dat steeds de balans wordt opgemaakt en dat er 
naar ze wordt geluisterd. Ga regelmatig met elkaar in gesprek 
als werkgever en werknemer: wat willen beide partijen, 
en wat is mogelijk? Een coach kan hierbij helpen, als een 
neutraal tussenpersoon die apart het gesprek aan kan gaan 
met beide partijen, zodat je er zelf niet bij hoeft te zitten. Die 
kan met concrete oplossingen komen en helpen alles op een 
rij te zetten.’ Ze denkt even na. ‘Als ik Lodewijks werkgever 
was zou ik hem binnenboord willen houden, hem officieel 
alleen op vwo-klassen zetten omdat hij het liefste werkt met 
die groep en daarmee een lans breken voor de autistische 
werknemer.’ 

ASPI
Het moet vooral duidelijk worden dat Aspergers anders zijn, 
vult Lodewijk aan. ‘Alleen als je dat erkent, en ons creatieve 
ruimte geeft, kunnen we ook mee blijven doen in de samen-
leving. In een organisatie waarin afwijkend denken een plek 
kan krijgen, mits niet te gek, kan een ‘aspi’ juist een heel con-
structieve, kritische rol spelen om dingen in de organisatie 
nog eens te heroverwegen. Het zou zo fijn zijn als de nadruk 
wat meer op de positieve kant kwam te liggen. Zonder 
erkenning vallen ‘wij’ er namelijk uit, omdat we meer moeite 
hebben met sociale vaardigheden dan ‘gewone’ collega’s. En 
wat moeten we dan?’ 

Wegens privacyredenen is de naam van de docent gefin-
geerd.

Om privacyredenen is de naam van de docent gefingeerd. Ben 
jij ook een leraar met autisme en wil je in contact komen met 
Lodewijk of andere collega’s met dezelfde diagnose? Stuur dan 
een mail naar schooljournaal@cnv.nl.

Tekst: Anouk van der Graaf  Iillustratie: Katja Kadukalle sectoren
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Het gaat niet goed met Zoë. Sowieso voelt ze 
zich al alleen, omdat ze haar moeder moet 
missen die in een psychiatrische instelling 
is opgenomen. Maar nu wordt ze ook 

nog eens buitengesloten door haar ‘BFF’ (best friend 
forever) Mila, omdat zij zich laat opjutten door haar 
vriendje Lewis en een nieuwe klasgenoot Rianne. Door 
alle pesterijen is zelfs haar enige andere vertrouweling, 
haar cavia Mister Fruitgarden, doodgevroren in de 
tuin. Als haar vader dan ook nog eens aangeeft dat hij 
wellicht een nieuwe liefde heeft gevonden, knakt er 

Het Erasmus College in Zoetermeer kreeg onlangs bezoek van 
theatergroep PlayBack. Acteurs Baue, Myrthe en Sanne houden twee 
klassen een dik uur stil met Like, een interactieve voorstelling over 
(online) pesten en buitengesloten worden. Dat hakt er flink in, zo op de 
tweede dag van het nieuwe schooljaar.

iets. Zoë trekt zich terug van alles en iedereen, intens 
verdrietig en verward. Ze zal zichzelf toch niks ergs 
aandoen …?
Welkom bij Like, een rauwe theatervoorstelling die 
goed weergeeft hoe het kan gaan met vriendschappen, 
groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de 
invloed van social media hierop. Nog geen vijf minuten 
in de voorstelling is de toon direct gezet: pesten is 
geen grapje. De emotionele gevolgen ervan zijn vaak 
verstrekkend, soms zelfs fataal. Een boodschap die 
juist nu, met de landelijke Week Tegen Pesten in het 

Pestvoorstelling maakt de tongen los: 

‘Wat is die Rianne een 
stomme bitch zeg!’
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vooruitzicht, extra actueel is. Tegen het einde wordt het 
één meisje allemaal even te veel. Na de scène waarbij 
Zoë haar cavia dood terugvindt in de tuin, nadat deze 
uit zijn hok is gelaten door ongenode gasten die feest-
vierend door haar huis banjeren, barst ze in snikken 
uit. Ze is zelf jarenlang gepest, blijkt later tijdens het 
nagesprek. ‘Heel mijn basisschoolperiode voelde ik mij 
hopeloos alleen. Ik had nul vrienden. Iedereen liet me 
links liggen, niemand kwam voor mij op.’

GROEPSDRUK
Uit onderzoek blijkt dat pesten op school vaak voor-
komt. In 2012 werd ruim 10 procent van de jongeren 
van 15 tot 18 jaar wel eens gepest op internet. Alle pest-
protocollen dus ten spijt, geen enkele school ontkomt 
eraan. Pesten, een aangrijpend thema met een grote 
impact op de ontwikkeling van kinderen. Zeker door de 
opkomst van social media. Hoe laat je leerlingen zien 
wat digitaal pesten met je doet?
De afgelopen drie jaar bereikte PlayBack ruim 32.000 
jongeren met Like. Artistiek directeur Kim Zonneveld: 
‘Wij maken met deze interactieve voorstelling pesten, 
een belangrijk thema voor jongeren, bespreekbaar. We 
willen zowel pesters, gepeste jongeren en omstanders 
bewustmaken van groepsdruk en rolpatronen. Hiermee 
bieden we leerlingen en docenten inzicht in pestgedrag 
en waar hun eigen verantwoordelijkheid ligt.’ Tilly van 
Orssagen, mentor tweedejaars, weet daar alles van. ‘Elk 
jaar hebben we wel problemen met meiden die elkaar 
via WhatsApp-groepjes in de haren vliegen. Dat be-
spreek je dan in de klas. Maar er zit een grens aan wat 
je als leraar kunt doen om online pesten te voorkomen. 
Het gebeurt eigenlijk uitsluitend als je er niet bij bent.’

HORMONEN
‘WhatsApp reikt veel verder dan de klas of het school-
plein. Dat gaat 24/7 door. Sommige leerlingen worden 
letterlijk tot in hun bed gepest’, weet Suze Fickweiler, 
mentor van het meisje dat het even te kwaad kreeg. 
‘Het is jammer’, vervolgt haar collega Orssagen. ‘Twee-
deklassers zijn in het begin nog zo lief. Maar gedurende 
het jaar zie je langzaam allerlei groepjes ontstaan. Ver-
volgens beginnen de hormonen op te spelen. Kinderen 
worden pubers. Tel daarbij alle verleidingen bij op en je 
weet: hier komen problemen van. Hoe goed je leerlin-
gen ook begeleidt, op den duur begint het tussen hen te 
schuren. Daarom is het goed om te laten zien wat voor 
impact pesten kan hebben.’
Simone van de Kam, beider leidinggevende: ‘Het 
Erasmus College is een grote school en het aantal 
pestincidenten (elk is er één teveel uiteraard) valt mee. 
Vooral door de band die mentoren kunnen opbouwen 

met hun klas en de betrokkenheid van alle docenten 
om een goede sfeer neer te zetten. Maar dat gaat niet 
vanzelf. Daarom is het zo prettig en goed dat wij als 
school ondersteuning kunnen inschakelen van profes-
sionals op een ander vlak zoals PlayBack. Bewust laten 
we daarom al onze tweedeklassers, elf klassen in totaal, 
de voorstelling ervaren.’

KLEINE PESTKOP
Om erachter te komen wat leerlingen zelf vinden 
van het thema, volgt na een theatervoorstelling van 
PlayBack steevast een open gesprek en discussie. Ook 
spelen ze mee in scènes, waarbij ze kunnen aangeven 
wat zij anders hadden gedaan. In één scene wordt Zoë 
op een vrij lullige manier genegeerd door Lewis en Ri-
anne. Tweedeklasser Lieke vreet zich bijkans op bij het 
zien van zoveel onrecht. ‘Wat een stomme bitch’, foetert 
ze. Woorden die tijdens het stuk zelf ook niet geschuwd 
worden. 
Lieke had het opgenomen voor Zoë, zegt ze. Maar 
wanneer ze even later tussen de acteurs op het podium 
staat om te laten zien hoe dan precies, zet ze Rianne 
volgens de zaal wel heel erg bruusk en ruw op haar 
plek. Ook in haar zit blijkbaar een kleine pestkop. ‘Beter 
had je Zoë gewoon weggehaald uit de situatie, zonder 
Rianne zo uit te schelden en te kleineren’, vindt haar 
eigen real-life BFF. Dat komt aan. Lieke, spijtbewust: 
‘Sorry, ik bedoelde het goed, maar kan soms een beetje 
hard zijn.’ Zoë zelf, actrice Myrthe Michielsen nog altijd 
in haar rol, had echter graag zo iemand als Lieke in 
haar klas gehad. ‘Zij spreekt zich tenminste direct uit 
tegen pesten. Anders dan mijn klasgenoten. Die deden 
er allemaal het zwijgen toe. Of ze lachten mee met de 
pestkoppen, uit angst om zelf gepest te worden. Dank 
je wel dus Lieke, applaus!’ 

NORMAAL DOEN
Opvallend aan het bezoek van PlayBack is dat de 
acteurs leerlingen vrijwel moeiteloos laten praten over 
een toch vrij beladen thema. En op een dieper niveau 
dan het afkeuren van pesten alleen. Er worden ook tips 
gegeven hoe je getreiter in de klas kunt voorkomen. 
Kom op voor het slachtoffer, wees geen meeloper en 
negeer de pester. Maar vooral: doe gewoon ‘normaal’. 
Want je hoeft heus niet met iedereen vriendjes te wor-
den, maar je kunt elkaar wel met respect behandelen. 
Gedragsregels die, als iedereen zich eraan had gehou-
den, de Zoë uit de theatervoorstelling een hoop ellende 
hadden kunnen besparen, aldus de leerlingen van het 
Erasmus College. 

Voor meer informatie: www.tgplayback.nl

Tekst: Ilja Post  Foto: Henriëtte Guest



Nascholingsagenda oktober
 

De zomervakantie is weer voorbij... Hoog tijd om uw nascholing te regelen  
voor een inspirerend nieuw schooljaar. Onze cursussen en congressen zijn zo  

ingericht dat u de opgedane kennis direct in de praktijk kunt brengen. Hieronder  
vindt u een greep uit ons aanbod. 

 
Onze volledige agenda bekijkt u via www.medilexonderwijs.nl

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

Eendaagse cursus 
Maandag 3 oktober 

EEN ONGELUK ZIT IN  
EEN KLEIN HOEKJE
EHBO aan kinderen en  
collega’s in het primair  
onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/ehbo

Congres 
Woensdag 12 oktober

JONGEREN MET AD(H)D 

Begeleiding en ondersteuning 
in het onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/adhd

Congres 
Dinsdag 4 oktober

KIENE KLEUTERS IN DE 
KLAS
Begeleiden van kleuters met 
een ontwikkelingsvoorsprong

www.medilexonderwijs.nl/ontwikkelingsvoorsprong

Congres  
Woensdag 5 oktober

MOTIVEER UW  
LEERLINGEN 

Werken aan motivatie in  
het voortgezet onderwijs 

www.medilexonderwijs.nl/motivatie

Congres  
Dinsdag 4 oktober

VOORKOM  
RADICALISERING
Signalering en aanpak van 
radicalisering bij jongeren

www.medilexonderwijs.nl/radicalisering

Driedaagse cursus  
Start donderdag 6 oktober

WERKDRUK BIJ  
DOCENTEN 
Timemanagement en  
mindfulness in het onderwijs

www.medilexonderwijs.nl/werkdruk

Congres 
Donderdag 6 oktober

WIJZER WORDEN MET 
WOORDEN
 
Woordenschatontwikkeling in 
groep 3 t/m 8 

www.medilexonderwijs.nl/woordenschat

Congres 
Dinsdag 11 oktober

DIFFERENTIËREN IN HET 
MBO 

Speel in op de verschillen  
tussen uw studenten

www.medilexonderwijs.nl/differentieermbo

  Nieuwe  
cursus

  82% raadt  
aan!

  88% raadt  
aan!

85% raadt  
aan!

  100% raadt  
aan!

  88% raadt  
aan!

  Nieuw 
congres

  Vernieuwd  
programma
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Provincie Zeeland
Donderdag 29 september, 10.30-14.30 
uur, Wijkgebouw De Spinne,  
J. Lunslaan 7, Goes. Netwerkbijeen-
komst voor recent gepensioneerden 
over RET. Info/aanmelden:  
netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v. Goes 
29-9-2016.

Provincie Zuid-Holland
Dinsdag 4 oktober, 10.30-14.30 uur, 
Open Hofkerk, Hesseplaats 441, 
Rotterdam-Ommoord. Netwerkbijeen-
komst voor recent gepensioneerden 
over Emotionele Intelligentie. Info/
aanmelden: netwerkzuidholland@ 
cnv.nl o.v.v. Rotterdam 4-10-2016.

Rayon Den Bosch
Woensdag 14 september, vanaf 10 uur, 
De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 
115, Den Bosch. Ontmoetingsdag. 
Met lezing 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.

Rayons Den Bosch en  
Noordoost-Brabant
Woensdag 21 september, 15 uur, De 
Smidse, Torenstraat 8, Den Bosch. Ju-
bilarissenmiddag. Activiteit: Wonder-
lijke klim Sint Jan. Info/aanmelden: 
jacquespoulus@upcmail.nl. Jubilaris-
sen krijgen bericht.

Rayons Eindhoven e.o./ 
De Kempen
Donderdagen 15 en 22 september 
2016: excursies in Eindhoven. 
Deelname leden, al of niet met 
partner/introducé(e), naar keuze 
op een van deze data. Om 13.30 uur 
samenkomst bij Usine, restaurant 
in de Philips-Lichttoren tegenover 
Media markt. Wandeling kunstrou-
te o.l.v. Leo Le Large en om 16 uur 
afsluiting in Museumcafé Karel 1 in 
het Van Abbe Museum. Aanmelden 
uiterlijk 4 september bij c.oomen@
chello.nl of eventueel per telefoon: 
0499 57 33 24/06 48 24 96 45. Kosten 
voor deelname € 12,- p.p., overmaken 
op NL 21 INGB 0000 209647 t.n.v. CNV 
Onderwijs rayon Eindhoven/Valkens-
waard. 

Rayon Noordoost-Brabant  
Donderdag 22 september, 10 uur, 
Vincent van Gogh voor specialistische 
geestelijke gezondheidszorg, Stati-
onsweg 46, Venray. Ontmoetingsdag. 
Met bezoek aan museum van de 

psychiatrie, kennismaking met het 
huidige psychiatrisch terrein en een 
rondleiding in de Sint-Petrus’ Ban-
denkerk. Info/aanmelden (voor  
12 sept.): t_aben@hotmail.com, 
048538 28 30.

Rayons IJssel-Vecht/Flevoland 
en Twente
Woensdag 5 oktober, 10 uur, Gasterij 
de Kruidentuin, Hellendoornseweg 1, 
Marienheem. Ontmoetingsdag met 
informatie, ontmoeting en lezing: Met 
God voor ogen - een fascinerende 
verkenning rond het oosters-ortho-
dox  christendom, de schoonheid en 
symboliek van de iconen door drs. A. 
Bronswijk. Persoonlijke uitnodiging 
volgt. Info/aanmelden: mmjstopel@
hotmail.com.

NETWERKEN
Zuid-Holland
Woensdag 21 september, 16-20.30 
uur, Brede School Het Gebouw, 
Arubadpad 2, Leiden. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 
Keuze uit de workshops: Rouw op je 
dak; Identiteit: wat is jouw verhaal?; 
Faalangst; Ethiek in de zorg door 
Suzanne Kruizenga, voorzitter CNV 
Zorg & Welzijn. Info/aanmelden: 
netwerkbijeenkomst leiden. 
eventbrite.nl.

schooljournaalagenda cnvo.nl
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Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 
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Gelderland
Woensdag 28 september, 16-20.30 
uur, Nieuwe Kerk, Verl. Maanderweg 
33, Ede. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Connectief. Keuze uit ver-
schillende workshops. Info/aanmel-
den: netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. 
Ede 28-9-2016.

Noord-Holland
Woensdag 5 oktober, 16-20.30 uur, 
Tabor College locatie d’Ampte, Berk-
houtseweg 5, Hoorn. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 
Keuze uit verschillende workshops. 
Info/aanmelden: netwerknoordhol-
land@cnv.nl o.v.v. Hoorn 5-10-2016.

Friesland
Woensdag 5 oktober, 16-20.30 uur, 
Sbo De Twine, Hantumerweg 28, Dok-
kum. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Connectief. Keuze uit de work-
shops: De kracht van de leerkracht; 
Identiteit: wat is jouw verhaal?;  Au-
tisme Spectrum Stoornis in de klas. 
Info/aanmelden: netwerkfriesland@
cnv.nl o.v.v. Dokkum 5-10-2016.

Limburg
Donderdag 6 oktober, 16.00-20.30 uur, 
Gilde Opleidingen, Hotelschool, Laag-
huissingel 4, Venlo. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Onderwijs. Keuze 
uit de workshops: Taakbeleid PO of 
Onderwijstijd VO/MBO; Beelddenker: 
herken je dat?; Registerleraar; Zo zit 
dat met je pensioen door F. Lardinois, 
ABP; OOP, jij bent er voor anderen, 
wij zijn er voor jou door John van den 
Groenendal, voorzitter Stuurgroep 
 Onderwijsondersteuners. Info/aan-
melden: netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. 
Venlo 6-10-2016.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 29 september, 10-16 uur, 
Hotel Merks, Brugsestraat 55-57, 
Roosendaal. Bijeenkomst voor anders 
actieve leden van CNV Connectief. 
Presentatie: Pensioenen: wat is de 
stand van zaken en de toekomst van 
de pensioenen door Patrick Fey, voor-
zitter CNV Overheid en Publieke Dien-
sten. Workshop: Wat voor visie op het 
leven heb jij? Door F. Homburg. Info/
aanmelden: phjhomburg@zeelandnet.
nl, 0113 21 21 21.

INVALLERS
Regio Oost
Woensdag 5 oktober, 17 uur; inloop 
16.30 uur (incl. broodje), Basis-
school Het Timpaan, Kon. Wilhel-
minastraat 10, Wehl. Bijeenkomst 
voor invallers van CNV Onderwijs. 
Workshops: Vervangingsbeleid en 
ketenbepaling en Rechtspositie 
door L. Freyee. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. 
Wehl 5-10-2016

ALLE LEDEN PO/VO 
Dinsdag 20 september, 16-18 
uur en 19-21 uur, CNV Gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeen-
komst voor PO- en VO-leden: 
Verdiepingsfase onderwijs 2032. 
Info/aanmelden: www.onder-
wijscooperatie.nl.

ALLE LEDEN
Woensdag 28 september, 16-20 uur, 
’t Spectrum, Ariaweg 115, Amers-
foort. Bijeenkomst over Ouderbe-
trokkenheid en Radicalisering. Info/
aanmelden: diversiteit@cnv.nl o.v.v. 
Amersfoort 28-9-2016.

ALLE LEDEN 55+ 
Woensdag 5 oktober, 16-20.30 uur, 
Tabor College locatie d’Ampte, Berk-
houtseweg 5, Hoorn. Bijeenkomst 
voor leden van 55 jaar en ouder 
werkzaam in het onderwijs. Thema: 
Vergroten van draagkracht, vermin-
deren van draaglast met workshops 
over Regelgeving en Werkplezier en 
vitaliteit. Info/aanmelden: netwerk-
noordholland@cnv.nl o.v.v. 55+ leden 
5-10-2016.

v
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Eendaagse 

EHBO cursus

Een ongeluk 

zit in een 

klein hoekje  

 
Locatie:

Data eendaagse cursus:

Inschrijven:

EHBO aan kinderen  
en collega’s in het  
primair onderwijs

Regardz La Vie, Utrecht

3 oktober, 9 november of 19 januari

www.medilexonderwijs.nl/ehbo
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LanguageOne beschikt wereldwijd over negen 
locaties: Singapore, Muscat (Oman), Hong Kong, 
Dubai, Doha (Qatar), Davos (Zwitserland), Abu 
Dhabi, Shanghai en Perth. Krista Sijbers (34) is 

locatieleider van de school in Singapore. ‘Ik wilde heel 
graag voor langere tijd in het buitenland gaan werken. 
Anderhalf jaar geleden ben ik met m’n vriend naar Sin-
gapore verhuisd. Er was daar precies op dat moment een 
vacature van LanguageOne beschikbaar. Ik solliciteerde 
en werd aangenomen.’
Ook Henk Zwart (27) kwam bij de school in Singapore 
terecht. Inmiddels is hij verhuisd naar Abu Dhabi. ‘Ik 
ben samen met mijn vrouw naar Singapore geëmigreerd. 
Zij kreeg een baan op een volledig Nederlandstalige 
basisschool. Tijdens haar sollicitatieprocedure werd 
mij aangeraden om contact op te nemen met Rijnlands 
Education Worldwide, de voorganger van LanguageOne. 
Er was daar een vacature en ik kreeg de baan. Vorig jaar 
zijn we naar Abu Dhabi verhuisd, waar ik locatieleider 
ben. En sinds dit schooljaar ben ik dat ook van de school 
in Dubai.’

Ruim 13.000 Nederlandse kinderen volgen in het buitenland onderwijs in hun 
moedertaal. Dertienhonderd zijn leerlingen van LanguageOne, een internationale 
onderwijsorganisatie uit Voorburg, aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in 
het Buitenland (NOB). Veel van hun leraren en docenten kwamen in juli in Sassenheim 
en Veldhoven bijeen voor bijscholing, overleg en het uitwisselen van ervaringen.  

CONTINUÏTEIT 
Een van de kenmerken van het werk is volgens Zwart: 
‘De gigantisch grote doorloop. Ouders komen en gaan, 
net als bestuursleden en leraren. De uitdaging is om 
continuïteit vast te houden, een eenduidige lijn in onder-
wijs. En dat lukt bij LanguageOne. De onderwijsinhoud 
staat, de visie staat, het pedagogisch-didactisch model 
staat. Dat is ook handig als er nieuwe leraren worden 
aangenomen. Zij kunnen zo in het bestaande raamwerk 
meegaan.’ Sijbers: ‘De leerlingen krijgen maar drie uur 
in de week les. Dat vraagt iets van je creativiteit. En de 
samenwerking met internationale scholen, waar de 
kinderen overdag zijn, is heel erg leuk. Het internationale 
onderwijs is anders ingericht dan het Nederlandse 
systeem. Het loopt ver vooruit.’ ‘Het is een andere manier 
van werken’, vult Zwart aan. ‘Wij werken vanuit de visie 
dat wanneer je succesvol bent in je moedertaal, je ook 
succesvol kunt zijn in andere talen. Het is daarom essen-
tieel dat je je moedertaal beheerst. Het internationale 
onderwijs ziet die noodzaak ook.’ 
Sijbers: ‘Als er kinderen uit het buitenland in Nederland 

primair/voortgezet onderwijs

‘Nederlands 
onderwijs kan 

leren van 
internationale 

scholen’
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komen, zeggen we tegen ze, je mag hier alleen Neder-
lands praten. Je mag niet meer je eigen taal in de school 
gebruiken. In Singapore ontdekte ik dat we zoveel meer 
gebruik zouden kunnen maken van de taal die kinderen 
wel goed beheersen. Je krijgt een ander perspectief. In-
eens ben je de taal die niet meer gesproken mag worden. 
Daar zouden we in Nederland ook iets mee moeten doen.’

NEDERLANDSE GEMEENSCHAP
Werken in het buitenland houdt ook in dat je onderdeel 
uitmaakt van de Nederlandse gemeenschap aldaar. Als 
leraar of schoolleider kun je wel eens een uitnodiging 
voor een verjaardag verwachten van de vader of moeder 
van een leerling. Ga je daarop in? Sijbers reageert: ‘Een 
van de redenen om naar het buitenland te gaan, was om 
in aanraking te komen met andere culturen. Dat wil niet 
zeggen dat ik niet met ouders op een verjaardag wil zijn, 
maar ik zoek niet uitsluitend de Nederlandse gemeen-
schap op.’ Zwart vult aan: ‘Je komt elkaar soms tegen, 
maar dat is ook niet erg. Ik kom zelf uit een heel klein 
dorpje, Rinsumageest, 1.100 inwoners. Ineens ben je in 
Singapore, met 5 miljoen inwoners. Daarna in Abu Dhabi, 
2 miljoen inwoners. Dat klinkt als een grote stap. Maar het 
leuke van het expatleven is dat je eigenlijk nog steeds in 
datzelfde kleine dorpje woont. Want de Nederlandse ge-
meenschap is dat kleine dorpje. Je komt elkaar tegen. Niet 
alleen op verjaardagen, maar ook bij culturele activiteiten 
zoals Sinterklaas. Een half krat bier leegdrinken bij ouders 
op een feestje is niet heel handig, maar het contact met 
hen is wel belangrijk. Het zijn hun kinderen die bij ons op 

school zitten. Het is belangrijk dat die lijn er is.’

AFSCHAFFEN SUBSIDIE
Vanaf volgend jaar wordt de subsidie voor Nederlands 
onderwijs in het buitenland stopgezet. ‘Doodzonde’, 
noemt Zwart het. ‘Het lijkt alsof in Nederland de indruk 
bestaat dat er allemaal dure expats in het buitenland 
zitten waar je makkelijk potjes geld kunt weghalen. Dat 
beeld is onjuist, want het werk dat we doen is van groot 
belang. Bijvoorbeeld om de terugkeer van onze leerlingen 
in het Nederlandse of Vlaamse onderwijs soepel te laten 
verlopen. Dat alleen al is reden genoeg om ons in stand te 
houden.’ Sijbers: ‘De vaste lasten blijven: voor lerarensa-
larissen, materialen, lokalen. Dus moet het schoolgeld 
omhoog. Sommige ouders zeggen al “ik kan het niet meer 
betalen “ en moeten hun kinderen van school halen. En 
dat is zo, zo zonde.’
Hoe lang ze nog in het buitenland blijft, weet Sijbers niet. 
‘We gingen voor een jaar en zitten er intussen anderhalf. 
Het is zo leerzaam, leuk en altijd anders. We blijven nog 
even. Misschien zitten we er over twintig jaar nog, wie 
weet zijn we volgend jaar weer terug.’ Zwart: ‘Het werken 
in het buitenland is heel mooi en het werken met al die 
verschillende culturen is ook geweldig. Ik doe het met 
heel veel plezier en ik wil het graag nog een aantal jaren 
blijven doen. En wellicht kunnen wij, als we nog eens 
terugkomen, die moedertaalgedachte van het internatio-
nale onderwijs ook in Nederland verspreiden.’ 

Meer over LanguageOne: www.languageone.org

Tekst: Edwin van Baarle  Foto: Privébezit Krista Sijbers en Henk Zwartprimair/voortgezet onderwijs

Sijbers en Zwart 
aan het werk op 
de Nederlandse 
scholen in het 
buitenland
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berichten

Van Gogh op school bevat gratis online lesmateriaal over 
leven en werk van Vincent van Gogh (1853–1890). Leraren in 
het primair onderwijs kunnen het lesmateriaal in zijn geheel 
gebruiken op het digibord of zelf een les samenstellen met 
elementen uit het aangeboden werk. De lessen bestaan uit 
afbeeldingen, interactieve elementen en verschillende opdrach-
ten en zijn ontwikkeld om direct in de klas te tonen. Het past 
in het curriculum van verschillende vakken zoals beeldende 
vorming, geschiedenis, wereldoriëntatie en lessen over cultuur 
of taal. Onderdelen uit de lessen kunnen gebruikt worden als 
bouwstenen waarmee een leerkracht een eigen, nieuwe Van 
Gogh-les kan maken in het online programma LessonUp. Het 
in het Nederlands en Engels beschikbare materiaal zal zich 
gedurende het schooljaar blijven uitbreiden. In 2017 worden 
lessen toegevoegd voor het voortgezet onderwijs. Voor meer 
informatie: www.vangoghmuseum.nl.

Online lessen over Vincent van Gogh

Symposium over 
ontwikkelings-
stoornissen
Nieuwe tools, bijzondere invalshoeken, inspirerende 
inzichten en slagvaardige samenwerkingsvormen. Dat 
biedt het symposium Stoeien met ontwikkelingsstoornissen 
thuis, op school en bij de therapeut van oudervereniging 
Balans op vrijdag 14 oktober tussen 8.30 en 16.30 uur in 
het Beatrixtheater in Utrecht. Het blijkt dat het omgaan 
met ontwikkelingsproblematiek als adhd en autisme 
spectrum stoornissen taai is. Hierdoor ontstaat voor de 
klas, thuis en in de behandelpraktijk regelmatig een gevoel 
van machteloosheid. Op het symposium dat zich op ouders, 
onderwijs- en zorgprofessionals richt, zijn tal van lezingen 
door vooraanstaande sprekers, afkomstig uit de zorg, de 
wetenschap en het onderwijs. Meer informatie en aanmel-
den: www.balansdigitaal.nl.  

Educatief programma 
over bootvluchtelingen  
Wat zijn de beweegredenen van de bijna half miljoen 
mensen die jaarlijks hun leven op het spel zetten door 
met gammele bootjes via de Middellandse Zee naar 
Europa te vluchten? Leerlingen in het voortgezet onder-
wijs kunnen daar nu zelf achter komen met het interac-
tieve, educatieve programma van ZEP Theaterprodukties 
en het Tropenmuseum, Lampedusa - De Oversteek. Ze 
stappen letterlijk aan boord van de vluchtelingenboot die 
van september t/m oktober en van april t/m juni 2017 
naast het Tropenmuseum ligt. De theatrale ervaring 
geeft de leerlingen een uniek perspectief op de reis die 
veel vluchtelingen maken, en laat hen nadenken over de 
redenen waarom mensen vluchten en wat het betekent 
om te moeten vluchten. Door de laagdrempelige opzet van 
het programma kunnen leerlingen hun vragen of ideeën 
direct delen met de acteur. Voor meer informatie en 
reserveren: tropenmuseum.nl/voortgezet-onderwijs.

Om vertrouwenspersonen bij leerlingen bekend te 
maken, heeft Stichting School & Veiligheid een 
voorlichtingsflyer ontwikkeld. Vertrouwensperso-
nen in het primair-, voortgezet- en middelbaar 

beroepsonderwijs kunnen de flyer uitdelen 
aan leerlingen aan het begin van dit 

nieuwe schooljaar. De flyer is gratis te 
downloaden via www.schoolen-

veiligheid.nl.

Voorlichtingsflyer 
voor vertrouwens-
personen

Het  bestuur  van  

CBS  Koningin  Wilhelmina  

te  Hollum  (Ameland)

zoekt  per  1  januari  2017  een

betrokken,  onderwijskundig  
en  ondernemende  

DIRECTEUR  
(0,6-1,0  fte)

www.cbskoninginwilhelmina.nl  en  www.bureaumeesterschap.nl

Bureau  Meesterschap  Werving  &  Selectie
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Tanja Vogels
is docent Loopbaan 
& Burgerschap en 
ict bij Helicon Mbo 

Nijmegen. 

Debat over meertaligheid 
Meertaligheid in het onderwijs is het thema van de Taalunie Talendebatten 
2016, waarvoor taalliefhebbers en onderwijsgevenden worden uitgenodigd mee 
te denken en praten over de positie van het  Nederlands in zo’n  samenleving. 
De bijeenkomsten, georganiseerd door de Taalunie, Epos en EP-Nuffic, zijn op 
maandag 26 september van 13-15 uur in Brussel en op  vrijdag 30 september 
van 12.30-14.30 uur in Utrecht. Mening en ervaring van de deelnemers wordt 
meegenomen in de visietekst meertaligheid, die op initiatief van de organi-
satoren wordt geschreven. Het debat in Utrecht is onderdeel van het Drongo 
Talenfestival. Voor meer informatie mailen naar Mieke Smits, senior-adviseur 
taalbeleid msmits@taalunie.org of raadpleeg http://taaluniversum.org.
 

Week tegen pesten
Voor de vakantie werd mij gezegd dat 
ik een vast contract kreeg. Niet dat 
ik me veel zorgen maakte, maar het 
was wel prettig om het definitieve 
besluit te horen. Het was een moment 
van vreugde, maar ook van verdriet, 
want er waren collega’s van wie de 
contracten niet werden verlengd. 
Collega’s, van wie ik zelf veel heb 
geleerd door met ze te praten over de 
lessen, de problemen die we daarin 
tegenkwamen en door elkaar te 
helpen bij de lesvoorbereidingen.
In de zomervakantie heb ik kunnen 
uitrusten. Oké, ik moet eerlijk zeggen 
dat ik voor mijn project in september 
wel wat heb gewerkt. Desalniettemin 
kijk ik vol interesse naar het komende 
jaar. Hoe gaat mijn nieuwe coachklas 
eruit zien, hoe wordt het onderwijs 
met de nieuwe Herziende Kwalificatie 
Structuur (HKS) en hoe ga ik zijn als 
docent? Ik heb het afgelopen jaar veel 
geleerd door vallen en opstaan en 
weet precies waar ik aan ga werken 
op persoonlijk en professioneel vlak. 
Ik haal diep adem en zie mezelf al 
door de schooldeuren lopen voor 
weer een nieuw jaar. Kom maar op, ik 
heb er zin in!

Fris begin

Groen onderwijs

Oud KOV-voorzitter Sef van 
Wegberg (83) overleden
In augustus 1972 trad Sef van Wegberg in Limburg aan als bestuurder 
van de KOV, rechtsvoorganger van CNV Onderwijs. Primair werd hij 
belast met het behartigen van de individuele belangen van de leden 
in deze provincie en het lidmaatschap van het dagelijks bestuur van 
de landelijke KOV in Den Haag. De schoolbesturen eisten veel van het 
personeel, gaven daarvoor weinig waardering terug en verwachtten van 
de vakbond slechts gehoorzaamheid en erkenning van hun autoriteit. 
In Van Wegberg vonden ze een taaie opponent. Voordeel was dat hij het 
typische katholieke onderwijsestablishment van haver tot gort kende. 
Daarbij kwam zijn verbindend vermogen, in dit geval tussen de school-
besturen en de mensen voor wie hij het opnam, nu heel goed van pas. 
Zijn hart lag bij de mensen voor de klas, in wie hij alle vertrouwen had. 
Zijn kunde en inzet straalde ook over provincie- en bisdomgrenzen 
heen, met als gevolg dat hem in 1976 werd gevraagd de voorzittersha-
mer van de KOV over te nemen van Theo Knippen. Onder Van Wegberg 
werd de KOV, door een fusie met de Vereniging voor leraren en direc-
ties in het katholieke beroepsonderwijs Sint Bernardus, de grootste 
onderwijsvakbond in Nederland. Ook trad de bond toe tot het CNV en 
werd voor het eerst meegedaan aan een onderwijsstaking. Na zes jaar 
stapte Van Wegberg over naar de Inspectie als rijksinspecteur voor het 
volwassenenonderwijs. 

Het thema van de landelijke week tegen het pesten van 19 tot en met 23 sep-
tember is dit jaar #Jedoetertoe. Hierbij staat de leraar centraal. Achterliggend 
idee is dat hij of zij alles in huis heeft om te werken aan een veilige klas. En dat 
is belangrijk, want in een klas waar het sociaal veilig is wordt er minder gepest 
en komen leerlingen tot leren. Als leraar speel je  een grote rol in het realise-
ren van een prettige groep en veilige klas voor iedereen. Kortom: je doet ertoe! 
Stichting School & Veiligheid biedt daarom in samenwerking met Respect 
Education Foundation en Beau Oldenburg (Rijksuniversiteit Groningen) een 
interactieve test waarmee leraren hun unieke leraarstijl kunnen ontdekken. Bij 
elke stijl krijgen zij tips en tools om het schooljaar nóg beter van start te gaan. 
Kijk voor de test op www.weektegenhetpesten.com.



Leergang Professioneel Meesterschap 
Voor jonge, ambitieuze starters in het onderwijs

Leergang Professioneel Meesterschap 
Vanaf oktober 2016 ga je in een half jaar tijd 

dieper in op de onderwijspraktijk. In 10 bij-

eenkomsten  komen  verschillende thema’s aan 

bod. Denk aan thema’s als: Wat is mijn rechts-

positie als leraar? Hoe ga ik om met intimiderende 

ouders? Hoe kan ik invloed hebben op het beleid 

van mijn school? Of hoe profileer ik mijzelf?

 

Iedere bijeenkomst bestaat uit een  workshop en 

intervisie met vier of vijf andere jonge starters. 

De intervisie wordt begeleid door young profes-

sionals. Zij zijn jouw coach, helpen je met vragen 

en geven je waar  nodig advies. Onderdeel van 

het programma is ook een dagje Den Haag, het 

politieke middelpunt van Nederland. Tijdens deze 

dag ga je in gesprek met politici over hun onder-

wijsvisie. 

Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Daar komt veel bij kijken. Het is meer dan les geven alleen. Zo is 

leraar zijn ook orde houden, werken in een team en kritisch omgaan met met nieuwe onderwijs modellen. 

Maar hoe ga je met al deze rollen om, zonder dat je jezelf hierin verliest? De Leergang Professioneel 

Meesterschap geeft je meer bagage om jouw positie als leraar te versterken en daarmee ook je kansen op 

de arbeidsmarkt te vergroten. Ben jij die jonge, ambitieuze leraar, en wil je jezelf verder ontwikkelen? 

Dan willen wij je hier graag bij helpen!

Is deze leergang ook voor mij?
De Leergang Professioneel Meesterschap is speciaal voor starten-
de en/of werkzoekende leraren (tot vijf jaar werkervaring) en stu-
denten (laatste jaar lerarenopleiding of pabo). 

Wat levert de leergang mij op? 
Na het volgen van de leergang heb je extra bagage naast je pabo 
diploma of lerarenopleiding. Zo kun je jouw kansen op de arbeids-
markt vergroten. Daarnaast kun je wekelijks in de intervisie be-
spreken waar je tegenaan loopt waardoor je groeit als professional.

Officieel certificaat
Aan het einde van de leergang ontvang je een officieel certificaat. 
Deze leergang is gevalideerd door het lerarenregister.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op 
via: 030 - 751 17 47 of professioneelmeesterschap@cnv.nl

    

Meld je aan op: www.starteninhetonderwijs.nl
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Christelijke Basisschool De Wiekslag te Bleiswijk zoekt

een ervaren directeur
(minimaal 0,8 fte)

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

Heeft u interesse?
Op www.spectrum-spco.nl en www.cbsdewiekslag.net vindt u 
meer informatie over de school en de wijze van solliciteren 
(voor 11 september 2016).

Spectrum-SPCO

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

Jij bent betrokken bij de ontwikkeling van kinderen vanuit 
je rol als professional. Welke rol ouders hierbij pakken, 
verschilt. Wil je weten hoe je goed samenwerkt met ouders 
als je van achtergrond verschilt? Of  als je een andere taal 
spreekt? Leer van professionals uit Nederland, Engeland, 
België en Duitsland hoe je een brug slaat tussen culturen 
en talen. 

Better together 
Samenwerken met ouders 
uit andere culturen 

Want samen staan we sterker | we’re better, together!

Kosten: € 95,00 per deelnemer, voor Rotterdamse 

onderwijsprofessionals is deelname gratis.

De voertaal van het congres is (deels) Engels. 

woensdag 12 oktober 2016
9.00 uur tot 17.00 uur
Engels Conference Center, Stationsplein 45 in Rotterdam

Aanmelden en meer informatie op 
www.rotterdam.nl/bettertogether

Kom naar de internationale conferentie Better together voor 
onderwijsprofessionals po en vo. 
Met sprekers Gill Crozier, Maurice Crull en Eddie Dennessen.

Manager Onderwijs en Kwaliteit m/v  

Sti chti ng Catent zoekt een ambiti euze kandidaat 
die met passie bouwt  aan de kwaliteit van het 
onderwijs van de 21ste eeuw

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

Leergang Professioneel Meesterschap 
Voor jonge, ambitieuze starters in het onderwijs

Leergang Professioneel Meesterschap 
Vanaf oktober 2016 ga je in een half jaar tijd 

dieper in op de onderwijspraktijk. In 10 bij-

eenkomsten  komen  verschillende thema’s aan 

bod. Denk aan thema’s als: Wat is mijn rechts-

positie als leraar? Hoe ga ik om met intimiderende 

ouders? Hoe kan ik invloed hebben op het beleid 

van mijn school? Of hoe profileer ik mijzelf?

 

Iedere bijeenkomst bestaat uit een  workshop en 

intervisie met vier of vijf andere jonge starters. 

De intervisie wordt begeleid door young profes-

sionals. Zij zijn jouw coach, helpen je met vragen 

en geven je waar  nodig advies. Onderdeel van 

het programma is ook een dagje Den Haag, het 

politieke middelpunt van Nederland. Tijdens deze 

dag ga je in gesprek met politici over hun onder-

wijsvisie. 

Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Daar komt veel bij kijken. Het is meer dan les geven alleen. Zo is 
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Meesterschap geeft je meer bagage om jouw positie als leraar te versterken en daarmee ook je kansen op 
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Dan willen wij je hier graag bij helpen!
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Meld je aan op: www.starteninhetonderwijs.nl
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Kleine advertenties
Kerstmusical: 
Gratis kerstmusicals (5) in pdf. Musicals rond het Bijbelse 
kerstverhaal op uitvoerend niveau van de bovenbouw van de 
basisschool. Minimaal vijftien spreekrollen. Aantal spelers 
onbeperkt uit te breiden. Zeer gedetailleerd script. Zes tot 
acht liedteksten per musical op melodieën van klassieke 
kerstliederen of andere christelijke liederen. Nadere infor-
matie bij Frank de Graaf, fdegraaf@solcon.nl.

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

38

nr. 14 17 september

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december

•	 Heb	je	plezier	in	het	invullen	van	je	eigen	belasting-
	 aangifte	en	wil	je	daar	graag	anderen	bij	helpen?
•	 Ben	je	lid	van	het	CNV,	of	ben	je	partner/kind	(>18	jaar)		
van	een	CNV-lid?
•	 Kan	je	goed	werken	op	een	PC	of	laptop?
•	 Ben	je	vanaf	half	oktober	zes	dagdelen	beschikbaar	voor	de	
(digitale)	basiscursus	in	jouw	regio?
•	 Ben	je	bereid	om	jaarlijks	je	fiscale	kennis	te	vergroten	via		
e-learning	en	klassikale	bijeenkomsten?
•	 Én	ben	je	op	minimaal	vijf	CNV-belastingzittingen	in	het	voor-
jaar	beschikbaar?

Dan is de vrijwilligersfunctie van belastinginvuller iets voor jou!
Tijdens	de	belastingzittingen	in	het	voorjaar	van	2017	doe	je	in	
eerste	instantie	onder	begeleiding	ervaring	op	als	beginnend	
invuller.	Eventuele	reiskosten	die	je	maakt	in	het	kader	van	
de	jaarlijkse	vervolgcursus	en	de	belastingzittingen	worden	
vergoed.	

Belangstelling?*
En	ben	je	CNV-lid	of	partner	of	kind	van	een	CNV-lid,	mail	dan	
je	gegevens	naar	ledenservice@cnv.nl	of	neem	contact	op	met	
Maud	Marres	(landelijk coördinator CNV Belastingservice) 
via	030	751	12	86.	Vervolgens	sturen	we	jou	een	
intakeformulier	toe.

* Bij belangstelling s.v.p. uiterlijk binnen 
14 dagen reageren (i.v.m. start basiscursus)

CNV	Belastingservice	zoekt	ter	uitbreiding	van	de	vrijwilligersteams	
in	de	regio’s	Overijssel,	Gelderland,	Zeeland,	Flevoland,	

Friesland	en	Noord-Brabant	Oost:

     Belastinginvullers	(M/V)	
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De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote,  

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

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

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

oplage: 
55.000

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets bereiken 
in het onderwijs?

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie
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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. Wering
0575 47 04 45
jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

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

adres & telefoonnummers



‘Ik help met het werven 
van nieuwe leden’

Stefany Martina (25):
Sinds Stefany Martina (25) uit Utrecht, docent 
Nederlands en burgerschap op Roc Midden-Ne-
derland, lid is van CNV Onderwijs wordt ze ook 
ingezet als Jonge Ambassadeur van de bond. 
‘Binnenkort is er de Energizer (zie advertentie in 
dit blad) en dan help ik met gasten ontvangen en 
nieuwe leden werven.’ Een leuk extraatje waardoor 
ze nog geen dag spijt heeft van haar lidmaat-
schap. Hoe ze in haar huidige baan belandde? 

‘Ik heb eerst personeelswerk gestudeerd en 
daarna de versnelde lerarenopleiding. Ik 

geef les aan de richting juridisch, 
business administration, mbo- 

niveau 4.’ 

Foto: Sijmen Hendriks


