
NR. 12  02 JUL 2016

Loek Schueler  
nieuwe voorzitter 

CNV Onderwijs

Lesmateriaal ge
schiedenis voldoende 

politiek correct?

Smartphone 
steeds meer 

 gebruikt in de les

NR. 14  17 SEP 2016





03030303

inhoud

7  Journaal
13  Column Susan van Raamt
14 De leerlingen
20  Werk en recht
21  Vraag en antwoord
23  Column Jan Bijstra
28  Agenda
32  Berichten
32  Column Anders Actieven
36  Cursussen
39  Contact CNV Onderwijs

4  ‘Laat leraren trots zijn op hun vak en dat uitstralen!’
 Loek Schueler nieuwe voorzitter CNV Onderwijs

6 ‘Hij begrijpt ons echt’
 Genomineerden Leraar van het Jaar bekend 

8  ‘Komt Dekker met ondersteuning en extra geld?’
 Vragen bij plan om kinderen korter op kleuterschool te houden

17  ‘In een leerboek is de term “neger” niet meer gepast’
 Wie bepaalt wat er in de geschiedenisboeken komt te staan?

24  ‘De tijd waarin je maar één ding hoefde te kunnen is voorbij’
 Pabo start gecombineerde opleiding voor onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg

27  ‘Leerkracht kijkt niet naar percentages, maar naar de leerling’
 Leraar-ambtenaar moet kloof ministerie en werkvloer verkleinen

17

24

rubrieken

 Co
lo

fo
n 

   
  Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs, onderdeel van CNV Connectief Oplage: 55.000 exemplaren 

Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, tel. 030 751 10 03 E-mail schooljournaal@cnv.nl 
Website www.cnvonderwijs.nl/schooljournaal LinkedIn www.cnvonderwijs.nl/linkedin 
Redactie Edwin van Baarle, Hein Bosman, Ciska de Graaff (eindred.), Anouk van der Graaf, Peter Magnée 
(eindred.), Elize van de Werken (stagiair) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Jan Bijstra, Helmy van 
Dooren, Henno Eckhardt, Susan van Raamt, Ruud Staverman, Tanja Vogels. Omslagfoto Henriëtte Guest 
Basisontwerp en opmaak FIZZ Marketing & Communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel 
Abonnementen € 150,– per jaar. Personeels- en zakenadvertenties Opgeven bij Recent t.a.v. Ray Aronds 
(ray@recent.nl) of Joop Slor (joop@recent.nl), Postbus 17229 1001 JE Amsterdam, tel. 020 330 89 98. 
Personeelsadvertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag 14.30 uur. 
Prijzen vanaf € 106,- excl. BTW.

Hoe mobieltjes 
de lessen leuker 
kunnen maken
Overzicht van handige apps voor onderwijs



04

alle sectoren

Schueler (39) werkte de afgelopen vier jaar bij 
CNV Overheid, een van de andere sectoren 
binnen CNV Connectief. Maar haar onder-
wijshart is altijd blijven kloppen. ‘Als klein 

meisje wilde ik al juf worden. Ik heb de lerarenop-
leiding aardrijkskunde gedaan. Ik heb veel stages 
gelopen en dat vond ik heel mooi om te doen. Maar 
ik vond mezelf te jong om meteen voor de klas te 
gaan staan. Ik ben universitair verder gegaan in mijn 
vakgebied aardrijkskunde en daarna liep het anders 
dan ik had voorzien. Ik werd voorzitter van het CDJA, 
de jongerenafdeling van het CDA, en ging bij een com-
mercieel adviesbureau werken. Maar mijn gevoel voor 
onderwijs bleef, dus ging ik aan de slag bij het Plat-
form Bèta en Techniek om scholen te stimuleren om 
meer jongeren op te leiden tot een technisch beroep.’

SMOEL GEVEN
‘Toen de vacature voor voorzitter CNV Onderwijs 
voorbij kwam, wist ik: dit is mij op het lijf geschreven. 
Niet alleen vanwege mijn gevoel voor onderwijs, 
maar ook omdat ik ervaring heb met bestuurlijke 
complexiteit vanuit mijn functie als bestuurder CNV 
Overheid. Ik wil graag smoel geven aan deze vakbond’, 
zegt Schueler enthousiast. ‘Mijn verenigingshart is 

CNV Onderwijs heeft een nieuwe voorzitter: Loek 
Schueler. Afgelopen woensdag stemden de leden 

in met haar benoeming. ‘Ik zou willen dat leraren, 
schoolleiders en onderwijsondersteuners gewoon 
hun ding kunnen doen, zonder afgeleid te worden 
door over elkaar heen buitelende veranderingen. 

Laten ze trots zijn op hun vak en dat uitstralen!’ 

Loek Schueler nieuwe voorzitter 
CNV Onderwijs

‘Laten ze trots 
zijn op hun 
vak en dat 
uitstralen!’ 

gaan bloeien bij het CDJA en door mijn functie bij 
CNV Overheid heb ik geleerd goed te luisteren naar 
de leden. We moeten leden boeien en binden met 
activiteiten, met aandacht, door te luisteren.’ Schueler 
voerde de afgelopen jaren onderhandelingen voor 
Rijksambtenaren bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, 
de AIVD en Rijkswaterstaat. ‘Goed luisteren naar wat 
er leeft, dat bespreekbaar maken en als dat uiteindelijk 
niet het gewenste resultaat heeft, actie voeren’, vat ze 
samen.

CONSTRUCTIEF
‘Ik ben trots op de acties die we afgelopen jaar voor het 
Rijk hebben gevoerd. Ik was actieleider in Leeuwarden 
en daar lukte het om een mooi beeld neer te zetten in 
de media. Ik ben ook trots op de wijze waarop we heb-
ben gehandeld bij de Belastingdienst. Daar hadden 
we mooie afspraken gemaakt over een vertrekregeling, 
maar die afspraken bleken zo mooi dat er iets te veel 
uitstroom was. We zijn toen als CNV constructief blij-
ven praten met de werkgever en uiteindelijk hebben 
we, na constante communicatie met en raadpleging en 
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Tekst: Ciska de Graaff  Foto: René Bouwmanalle sectoren

instemming van de leden, de regeling stopgezet.’ 

VERFRISSEND
‘Hoe onderwijs er in 2032 uitziet? Er moeten dingen 
veranderen om leerlingen voor te bereiden op de toe-
komst. De werkers in het onderwijs moeten daar voor-
al over meedenken, zodat er draagvlak is voor even-
tuele veranderingen. En daarna is mijn vurige wens 
dat er rust komt in de scholen’, zegt ze met nadruk. ‘Al 
die over elkaar heen buitelende veranderingen leiden 
af van waar het om gaat: generaties voorbereiden op 
de toekomst. Ik zou willen dat leraren, schoolleiders 
en ondersteuners gewoon hun ding kunnen doen.’ 
Ook voor CNV Onderwijs heeft ze een droom: ‘Dat we 
een innovatieve en stabiele vereniging zijn, waar we 
verfrissend en vernieuwend bezig zijn met arbeids-
voorwaarden, activiteiten en communicatie. En dat de 
huidige leden blijven en nieuwe leden massaal naar 
ons toekomen!’ 

KLEIN HARTJE
‘Mijn plan is de komende tijd goed te gaan luisteren 

naar de leden en de vereniging. En dan wil ik begin 
2017 een actieplan hebben, waarin we prioriteiten 
stellen en accenten leggen’, blikt Schueler vooruit. 
‘Persoonlijk leg ik twee accenten. Ik vind dat on-
derwijs veel trotser mag zijn op alles wat er elke dag 
gebeurt op scholen en dat ook mag uitstralen. Ik 
geloof dat we dan een front kunnen vormen richting 
alle maatschappelijke discussies die er spelen en 
politieke oneliners die de komende periode op ons af 
zullen komen. Het tweede punt is inspiratie, inspiratie 
vanuit geloof, identiteit, de keuze om te werken in de 
publieke sector. Ik krijg inspiratie van mensen, van 
leerlingen. Ik kreeg een keer van een vmbo-leerling, 
die ik vrij lastig vond, een gekleid en gebakken asbak-
je met een bodem van knikkers. Ik zei: “Wil je die niet 
aan je moeder geven?” ‘Nee zeker niet!” zei de jongen. 
“Zij gooit ‘m toch meteen in de prullenbak.” Dan 
smelt ik. Wij hadden strijd, wij konden elkaar soms 
niet luchten of zien, maar het was wel een leerling 
met een heel klein hartje. Ik rook niet, maar die asbak 
was symbool voor een heel kwetsbaar kind. Daar raak 
ik door geïnspireerd.’ 

Loek Schueler: ‘Ik vind dat 
onderwijs veel trotser mag 
zijn op alles wat er elke dag 
gebeurt op scholen en dat 
ook mag uitstralen.’
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Bonus of leaseauto voor leraren?  

‘Jullie zijn als vakmensen onmisbaar en zullen 
vele vakgenoten inspireren’ waren vorig jaar de 
woorden van minister Bussemaker aan de win-
naars. Dit jaar is voor de verkiezing van Leraar 
van het Jaar opnieuw een zoektocht naar de 
meest bijzondere, onmisbare leerkrachten 
gestart in het basis- en speciaal onderwijs, 
het voortgezet onderwijs en het mbo. Genomi-
neerden onder hen zijn onder andere Marlieke 
Noord en Louwrens Dreise. Noord is genomi-
neerd voor de sector basisonderwijs. ‘Velen 
zullen het met me eens zijn dat alle kinderen 
allemaal even belangrijk zijn, er allemaal bij 
horen en zichzelf mogen zijn’ vertelt ze tegen 
AalsmeerVandaag. Het is duidelijk dat Noord, 
lerares op basisschool De Bem in Zevenaar, 
hart heeft voor kinderen. Bij het begeleiden 

van een jongetje met Downsyndroom kwam zij 
erachter wat de effecten zijn als je het beste in 
een kind naar boven haalt. ‘Ik vind het ook erg 
belangrijk dat er een goede band is tussen de 
leerkracht en de ouder, daar investeer ik veel 
tijd in’. 
Louwrens Dreise is genomineerd voor de sector 
voortgezet onderwijs. 
Hij geeft les op Rebound stad Groningen aan 
middelbare scholieren met gedragsproblemen. 
‘Het zijn heel gewone leerlingen. Ik maak 
makkelijk contact met ze, ze leren en komen 
verder. Daar draait het om in het onderwijs’. 
Hij is duidelijk, consequent en positief. Dat dit 
gunstige effecten heeft beamen de leerlingen 
in het Dagblad van het Noorden. ‘Hij begrijpt 
ons echt’. EvdW

Leraren trekken door middel van het aanbieden 
van bonussen of leaseauto’s? Als het aan het 
CDA ligt wordt dit realiteit in Den Haag. De partij 
wil zich zo weren tegen het dreigende leraren-
tekort. Het aantal eerstejaars studenten aan de 
pabo-opleiding van de Haagse Hogeschool is 

het afgelopen jaar met 45 procent gedaald. Uit 
eerder onderzoek van CNV Onderwijs bleek dat 
een beter salaris, meer carrièremogelijkheden, 
normale werkdagen en teruggaan naar de 
primaire taak meer studenten voor het onderwijs 
zou interesseren.

Verkiezing Leraar 
van het Jaar

nieuws
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Nieuw ‘lotingssysteem’ scholen Amsterdam 
bevalt steeds beter
In Amsterdam wordt sinds enkele jaren gewerkt 
met een alternatieve manier van ‘loten’ om 
leerlingen aan scholen in het voortgezet onder-
wijs te koppelen. Na veel heisa in 2015 bevalt 
die methode steeds beter, zo blijkt uit recent 
onderzoek. Het Parool schrijft dat er sinds 2014 
gebruik wordt gemaakt van matching: kinderen 
geven aan wat hun favoriete middelbare scholen 
zijn, een algoritme plaatst hen daarna bij een 
school. In 2015 bleek dat door het nieuwe sys-
teem ruim een kwart van de leerlingen niet op 
de school van hun eerste keuze kwam. Dat had 
veel ontstemde leerlingen en ouders tot gevolg 
en leidde zelfs tot een rechtszaak. Tot 2014 werd 
er geloot, ouders meldden hun kind op één 
middelbare school aan. Werd hij uitgeloot dan 

moest hij zelf een andere school vinden. Eind 
vorig jaar is een nieuw algoritme in het leven 
geroepen, waardoor meer leerlingen geplaatst 
worden op een school die in hun persoonlijke 
top 5 staat. Ouders, leerlingen en onderwijsin-
stellingen zien dit als een verbetering, zo stellen 
de onderzoekers van Dialogic die in opdracht 
van scholenkoepel OSVO de nieuwe methode 
onderzochten. Zo’n 84 procent van de leerlingen 
kwam op de school van hun eerste voorkeur 
terecht, meer dan 97 procent in hun top 5. Scho-
len die voorheen, ten tijde van de normale loting, 
niet hoefden te loten (met name vmbo-scholen) 
zijn minder te spreken over het huidige systeem 
omdat het administratieve taken oplevert waar 
ze eerder niet mee belast werden. HB

journaal
Artikel 23, dat de gelijke bekostiging van openbaar en 
bijzonder onderwijs regelt, staat ter discussie. Wederom. 
Als we er dit jaar elke keer een stuk over hadden 
geschreven, dan zaten we zo rond de 23 artikelen. 
Staatssecretaris Sander Dekker opende eerder dit jaar 
het vuur en nu is het de SP die voor modernisering pleit. 
Met als laatste nieuwsaanleiding het mogelijke bestaan 
van Gülenscholen en de segregatie die het wetsartikel in 
de hand zou werken. 
Toch is het binnenkort feest rond de wet. Het artikel 
wordt in 2017 honderd jaar en is al jaren politiek 

wisselgeld. Het is het lievelingetje van het CDA, de 
PvdA houdt ontwikkelingssamenwerking en de VVD de 
hypotheekrenteaftrek.
De honderdste verjaardag zal het artikel wel halen, zoals 
ook sommige mensen is gegeven. Dan komt familie 
langs en de burgemeester, en vaak ook iemand van de 
buurtkrant. Het is de vraag wie op het verjaarspartijtje 
van artikel 23 komt. Misschien wel alle 4.000 bijzondere 
scholen. Wordt vervolgd, en dan nog eens.
 
Hein Bosman

Updaten lidmaatschapsgegevens
Super snel contact met CNV Connectief? 
Update je gegevens! 
Zijn jouw lidmaatschapsgegevens up to 
date? Alleen dan kunnen we je namelijk 
vertellen wat we voor jou bereikt hebben 
zonder je te vervelen met berichten die je 
minder interessant vindt. Update daarom 

je lidmaatschapsgegevens in 
www.hetonderwijsplein.nl/login.
Slim is om daarbij je privé-emailadres te 
registreren en je mobiele telefoonnummer 
zodat we snel contact met je kunnen 
zoeken als je persoonlijke vragen hebt. 
Wel zo fijn!
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Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20 E. info@medilexonderwijs.nl

Schrijft u 5 docenten tegelijk in?  

Dan komt de 5e gratis! 

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

 Leerhotel het Klooster, Amersfoort

 Datum: 

Dinsdag 29 november

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/rekenenmbo

Verbreed uw vakdidactische  

             kennis en vaardigheden

Rekenen in het mbo
Rekenen en het nieuwe rekenexamen zijn voor veel  
van uw studenten een lastige opgave. Maar welk beroep  
uw studenten ook kiezen, rekenen is onmisbaar. Hoe  
verbindt u uw rekenlessen met de beroepspraktijk van uw 
studenten? Hoe motiveert u uw studenten voor rekenen?  
En waarin kunt u differentiëren tijdens de rekenles?

Zorg voor effectief rekenonderwijs voor al uw studenten! 

MEDISA_Schooljournaal_195x130_170916.indd   1 12-8-2016   11:32:00

nieuws

DEKKER: ‘KINDEREN TE LANG OP KLEUTERSCHOOL’ 
Veel kinderen zitten te lang op de kleuterschool 
volgens staatssecretaris Dekker van Onderwijs. Hij 
wil de kleuterdoorstroom van groep 2 naar groep 3 
versoepelen. Op dit moment blijft één op de tien kin-
deren in groep 2 zitten. Terwijl uit onderzoek blijkt dat 
extra ‘kleuteren’ geen blijvend voordeel biedt aan de 
kinderen. Volgens Dekker ontwikkelen kleuters zich 
heel snel. Het kan zijn dat kleuters die blijven zitten 
binnen enkele maanden opeens wel klaar zijn voor 
groep 3. Dekker wil dat het  verschil tussen groep 2 
en 3 verkleind wordt zodat de overstap makkelijker is. 
Ook stelt hij voor om verschillende momenten in het 
jaar door te voeren waarbij kinderen van groep 2 naar 

groep 3 kunnen overstappen. Rien de Jong van basis-
school Het Kompas in Werkendam: ‘Staatssecretaris 
Dekker heeft het over een best wel ideale situatie. 
Ik kan me niet in de kritiek vinden. Bij het kiezen op 
onze school worden heel afgewogen beslissingen 
gemaakt en veel andere scholen zijn er ook druk mee 
bezig.’  CNV Onderwijs vindt het proefballonnetje 
van de bewindsman een mooi idee, maar mist een 
concrete uitwerking. Maatwerk vraagt veel extra 
organisatie in de klas en op school. De bond  vraagt 
zich of hoe de staatssecretaris de scholen denkt te 
ondersteunen en of er extra geld voor de te maken 
kosten gereserveerd is. EvdW



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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Wel of geen smartphones in de les? Appjes, spelletjes en filmpjes 
maken er een stoorzender van, maar je kunt er als leraar niet meer 
omheen dat de slimme telefoons leerlingen ook kunnen helpen in de 
les. Hoe kun je de smartphone op een positieve en leerzame manier in 
te zetten op school? Drie trends in digitaal lesgeven. 

Smart door je phone: 
hoe mobieltjes je lessen 
juist leuker kunnen maken

primair/voortgezet onderwijs
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1. CHATTEN EN QUIZZEN
Hazardous, preacher, atmosphere, schedule, pecu-
liar. In de les van Gijs Palsrok, docent Engels op het 
Veluws College Walterbosch in Apeldoorn, vliegen de 
woorden over het digibord. Zijn leerlingen zitten met 
hun neus in een Engels boek en sturen begrippen die 
ze niet begrijpen meteen via hun telefoons en laptops 
het bord op met het programmaatje TodaysMeet. Na 
tien minuten lezen bespreekt Palsrok klassikaal wat 
de woorden betekenen: ‘Mark stuurde “uneasiness”, 
wie weet het Nederlandse woord hiervoor?’ 
De slimme telefoons zijn in deze les helemaal geïn-
tegreerd. Palsrok is dan ook een groot voorstander 
van “lesgeven 2.0”, zij het in combinatie met ‘tradi-
tioneel’ lesmateriaal. In een les van vijftig minuten 
laat hij zijn leerlingen zowel aan de slag gaan met 
tekstboeken, het whiteboard en leesboeken als het 
digibord, smartphones en luisterfragmenten. ‘Je moet 
als docent in de belevingswereld van de kinderen 
stappen en begrijpen dat hun spanningsboog kort 
is’, stelt de docent. Hij vraagt aan de klas wat ze 
van deze leswijze vinden. ‘Als ik deze opdracht op 
papier had gemaakt, had ik denk ik minder woorden 
opgeschreven’, zegt een leerling. Palsrok: ‘Het liefst 
zie ik dat hun aandachtspanne toeneemt, maar de 
grote mate van afwisseling in werkvormen zorgt dat ik 
leerlingen vijftig minuten bij de les heb, en dat is mijn 
voornaamste doel.’
Eén leerling kijkt vanuit achterin de klas stiekem een 
aflevering van Prison Break. Hij zet het gauw uit, als 
zijn quizscore met het programma Kahoot steeds on-
der de top 5 best scorende leerlingen terechtkomt. De 
rest van de klas gaat mee in het vlotte tempo waarin 
de onderdelen voorbij komen. Tijd om stiekem een 
appje te lezen of beantwoorden? Dat hebben ze toch 
helemaal niet? 

Gijs Palsrok blogt over o.a. over 2.0 lesgeven op 
www.meestergijs.nl.

Met TodaysMeet kun je in besloten kring, via bijvoor-
beeld je smartphone, maar ook met tablets en lap-
tops, berichten uitwisselen. Net als bij Twitter mogen 
deze berichten maar maximaal 140 tekens zijn. Ze 
verschijnen onder elkaar in een timeline, het laatste 

verzonden bericht komt steeds bovenaan te staan. 
In de les kan TodaysMeet gebruikt woorden voor 
het oefenen van dicteewoorden, of rekensommen. 
Leerlingen kunnen ook aan het begin van de les on-
derwerpen noemen die ze willen behandelen, tijdens 
de les vragen stellen die dan later kunnen worden 
bekeken en achteraf zouden ze feedback kunnen 
geven op de les. Ook kunnen tijdens een presentatie 
van een leerling vragen en opmerkingen worden 
verzameld van de klas, die daarna doorgenomen 
worden. Handig!
  

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Henriette Guest, Jeffrey Swerissenprimair/voortgezet onderwijs



12

Kahoot is inmiddels voor 
veel docenten al een be-
wezen succes in het klas-
lokaal. Het is een ‘overho-
ringsapp’ die leerlingen 
door een interactieve quiz 
inzicht geeft in hoeveel 
ze al weten van bepaalde 
lesstof. De vragen ver-
schijnen op het digibord 

en leerlingen kunnen er via hun tablet of smartphone 
antwoord op geven. Het programma geeft ook inzicht 
in hoe de leerlingen het hebben gedaan, maar alleen 
door de bovenste, meest succesvolle kandidaten te 
noemen. Leerlingen die de vragen het slechtste heb-
ben gemaakt zijn dus niet zichtbaar, maar er ontstaat 
wel een competitief element dat ze kan motiveren 
hun best te doen. 

2. AUGMENTED REALITY
“Meneer, er zit een Pokémon op uw bureau!” en: 
“Aaaah, een tyrannosaurus rex!” Deze kreten zijn 
allang geen verrassing meer op school. De populaire 
Pokémon-app is in no-time miljoenen keer gedown-
load en de dinosauruskaartjes van Albert Heijn 
waren de afgelopen tijd enorm populair. En als je een 
Pokémon of dinosaurus tevoorschijn kunt toveren 
waar je maar wilt; waarom dan niet ook Michiel de 
Ruyter, tijdens een geschiedenisles? Of de Eiff eltoren, 
midden in het klaslokaal om ‘m tijdens de les Frans 
even goed te kunnen bekijken? Augmented reality 
heet deze techniek, waarbij je een soort laagje over 
de werkelijkheid legt. En je hebt gelukkig geen dure 
Google Glasses nodig om dit voor elkaar te krijgen; 
dat kan gewoon met je smartphone of tablet. Deze 
apps zorgen dat ingewikkelde materie een stuk tast-
baarder en spannender wordt voor leerlingen.

Voor de biologiedocent: 
met de app Anatomy 4D 
kun je biologielessen nét 
een beetje spannender 
maken. Het werkt zo: 
via de app download 
je een afbeelding die je 
kunt afdrukken of naar je 
leerlingen kunt mailen. 
Als ze deze met tablet of 

telefoon scannen komt er een multidimensionaal 
menselijk lichaam op hun scherm. Die kun je dan van 
alle kanten bekijken door het apparaat te bewegen. 
Ook kun je ervoor kiezen om bepaalde delen van het 
lichaam te zien, zoals alleen het zenuwstelsel, spier-
stelsel of skelet. Cool!

Voor scheikundedocenten 
is er Elements 4D. Leer-
lingen kunnen hiermee 
‘spelen met de elementen’ 
en er zo laagdrempeling 
over leren. 

3. VIRTUAL REALITY
Tijdens de aardrijkskundeles met een helikopter 
over een dampende vulkaan vliegen, voor lessen 
over kunst en cultuur door de slaapkamer van 
Van Gogh lopen en zijn schilderijen van dichtbij 
bekijken en tijdens een les over zwaartekracht in 
een enorme, loeisnelle achtbaan stappen. Het zijn 
prachtige voorbeelden van lesverrijking die normaal 
gesproken onbereikbaar en onmogelijk zijn. Toch 
beleven de leerlingen van Jeff rey Swerissen, leraar op 
basisschool De Bosberg in Hollandsche Rading, al 
deze avonturen op school: met een virtual reality-bril 
stappen ze zo een ‘andere wereld’ binnen. Swerissen 
gebruikt de bril tijdens zijn lessen aan groep 5 en 6. 
Hoe het werkt? ‘Je stopt je smartphone in een virtual 
reality bril en zet hierop een speciaal ‘360®’ fi lmpje 
aan,’ legt Swerissen uit. ‘Deze kun je inmiddels al via 
YouTube vinden en gratis bekijken. Als je zoekt op 
‘360 graden video’s’ vind je een heleboel video’s waar 
je uit kunt kiezen. Zo kun je fi lmpjes zien waar je met 
je virtual reality-bril bijvoorbeeld in de ruimte kunt 
zweven of met dolfi jnen kunt zwemmen!’  

Op kennisnet.nl zijn gratis virtual reality-lessen te 
vinden die leraren kunnen uitproberen. Andere fi lm-
pjes zijn via Youtube te vinden onder te zoekterm: 
‘360 graden video’. Virtual reality-brillen zijn bijvoor-
beeld bij online in kartonnen versie voor ongeveer 
tien euro te koop. De ‘professionele’ versies zijn wat 
duurder. 



Susan van Raamt

De warme 
douche

Elk jaar heb ik wel een leerling in de klas die ik 
achter het behang zou willen plakken. In mijn 
allergie zitten leerlingen die negatieve aandacht 
vragen. Met name het soort leerling dat gewend is 
alleen maar negatieve aandacht te krijgen en van 
mij hoopt dat ik hetzelfde veilige gedrag vertoon: 
boos worden, straf geven en afstand houden. Mijn 
eerste neiging is om daar gehoor aan te geven. Ze 
spelen het spel immers zo goed!

In mijn tweede jaar op school had ik ook zo’n 
lastige leerling in de klas. Hij had een vervelende 
invloed op de sfeer en hij haalde het bloed onder 
mijn nagels vandaan. Toen kwam onze zorgcoör-
dinator met het idee om hem ‘onder een warme 

douche te zetten’. “Onder een warme douche?” 
dacht ik, hij verdient “een bad met ijsblokjes!”. 
Toch ben ik het gaan doen. Elk (enigszins) positief 
gedrag heb ik gecomplimenteerd.
 
Want zelfs als je naar die lastige leerlingen kijkt, 
kun je zoveel positief gedrag zien. De leerling biedt 
een ander hulp aan, heeft snel de juiste bladzijde 
voor zich of heeft netjes geschreven. Het is zeg 
maar op elke slak zout leggen, maar dan precies 
andersom. In de jaren heb ik ontdekt dat ook het 
geven van vertrouwen en verantwoordelijkheden 
helpt: ‘Ik denk dat jij dit moeilijkere werk wel aan 
kunt’. ‘Zou jij mij kunnen helpen nakijken, jij werkt 
altijd zo precies’. 

Op de eerste dag dit schooljaar merkte ik mijn 
weerstand tegen leerling X. Hij was precies zo’n 
‘bloed-onder-de-nagels-leerling’! Mijn collega 
gaf me de tip om er niet te veel bovenop te zitten, 
waardoor ik weer dacht aan die warme douche. 
Zoals elke keer dat ik ‘de warme douche’ inzette 
was het resultaat verbluffend. Binnen drie weken 
had X zich ontpopt van mijn lastigste leerling tot 
degene waar ik het meest dol op ben.

Op elke slak zout leggen, maar 
dan andersom
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

van het MT. 

column
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de leerlingen

Kort voor de zomervakantie onderging het plein 
van basisschool Cornelis Jetses in Eindhoven een 
metamorfose. Kleurrijk middelpunt sindsdien is 
de door de leerlingen van groep 7 en 8 samen met 
beeldend kunstenaar Sven Sanders vervaardigde 
graffiti-muurschildering. Opdracht was dat de 
poppetjes uit het logo van de school op de zijwand 
moesten terugkomen. 

Muurschildering

14
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Hoe maak je je onderwijs uitdagend en telkens weer interessant? 

Door het te koppelen aan de actualiteit! 

Ruim tien jaar is er Nieuwsbegrip: begrijpend lezen aan de hand van het nieuws. Maak ook 

kennis met Nieuwsrekenen, Newswise en Sil op school;  van de makers van Nieuwsbegrip!

Actueel onderwijs

pixel:ID

pixel:ID
ontw

erp, creatie en drukw
erkvoorbereiding

CED
T.a.v. Marije Berding
Dwerggras 30
Postbus 8639
3009 AP Rotterdam

Logo NieuwsRekenen
Variaties

Tattistraat 32   |   3066 CG  Rotterdam
T: 010 - 818 3 818   |   E: info@pixelid.nl   |   W: www.pixelid.nl

kvk.: 24466343   |   BTW: NL 135956213B01  |   INGbank: 5274090

Suus

Suus

Belangrijke aanvulling 
op uw rekenmethode

 Wekelijks levensechte 

rekenopgaven op zes niveaus

 Aan de hand van het 

Nieuwsbegriponderwerp

 Leerlingen voorbereiden op 

de Cito-toetsen

 Meer plezier in rekenen!

nieuwsrekenen.nl

Begrijpend leeslessen 
voor het vak Engels

 Tweewekelijkse teksten over 

interessante onderwerpen uit 

het (wereld)nieuws

 Succesvolle aanpak aan de hand 

van vijf leesstrategieën

 Kant-en-klaar lesmateriaal (op 

twee niveaus) te gebruiken 

naast elke methode Engels 

en zeer geschikt om mee te 

differentiëren

 Door gebruikers gewaardeerd 

met rapportcijfer 8

newswise.nl

@Newswise_NL

Meest inspirerende 
kleutermethode

• Een online aangeboden, 

complete methode waarmee u 

opbrengstgericht werkt aan de 

nieuwste SLO-doelen

 Volwaardig VVE-programma 

(erkenning aangevraagd bij NJI)

 Met plezier werken aan 

betekenisvolle en afwisselende 

activiteiten die op de eigen 

groep zijn af te stemmen

silopschool.nl

@silopschool
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Ruim tien jaar is er Nieuwsbegrip: begrijpend lezen aan de hand van het nieuws. Maak ook 

Gratis 
 proefperiode

U kunt alle programma’s 

twee maanden gratis 

uitproberen. 
Kijk op de website voor 

meer informatie.
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Wie schrijft onze 
geschiedenis?

primair/voortgezet onderwijs

‘In een leerboek is de term “neger” niet meer gepast’

Geschiedenismethodes 
zijn een weerslag van de 
tijdgeest. Zoals hier te zien 
bij de nieuwe methode Bran-
daan van uitgeverij Malm-
berg (verschijnt mei 2017), 
waarin uitgebreid aandacht 
wordt besteed aan het slaver-
nijverleden.
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Als DENK-politica Sylvana Simons één ding zou 
mogen veranderen in Nederland, zou ze pleiten 
voor een herziening van het geschiedenison-
derwijs. ‘We zijn een divers land en dat betekent 

dat we in geschiedenisboeken ook een divers perspectief 
moeten bieden. Dat gaat verder dan “Er kwamen in de 
jaren zeventig veel migranten naar Nederland”. Waarom 
kwamen die migranten naar Nederland? En waarom kwa-
men juist zij? Begrip voor hoe het gekomen is, leidt ook tot 
begrip van waarom het zo is. Met duiding kun je spanning 
en onbegrip wegnemen.’
‘De laatste maanden heb ik vaak gehoord: “Rot op naar 
je eigen land.” Maar dat ìs Nederland. Mijn Neder-
landerschap is niet iets wat ik heb verdiend of cadeau 
gekregen. Ik ben geboren in Suriname, destijds Neder-
lands grondgebied. Ik vind het best kwalijk dat mensen 
zich daar niet bewust van zijn.’

RICHTLIJNEN
Wat het volk, en met name de jeugd, te lezen en te zien 
krijgt, ligt onder een vergrootglas. Bijvoorbeeld strips als 
Kuifje in Afrika (betiteld als racistisch) en de Smurfen (vol-
gens de bewering van een Franse wetenschapper commu-
nisten en nazi’s, zie de rode outfit van Grote Smurf en het 
Arische schoonheidsideaal dat Smurfin belichaamt). Niet 
gek dus dat ook de lesstof in de gaten wordt gehouden, met 
name bij het vak geschiedenis.
De inhoud van het lesmateriaal begint bij het ministerie 
van Onderwijs. Een woordvoerder van het College voor 
Toetsen en Examens (CvTE) geeft een korte technische 
uitleg: ‘Het curriculum voor bijvoorbeeld het vak geschie-
denis in de bovenbouw van vmbo, havo en vwo wordt 
grotendeels bepaald door het examenprogramma. Het 
ministerie stelt dit vast. Hierin wordt bepaald welke eind-
termen in het SE (schoolexamen) getoetst moeten worden 
en welke eindtermen in het CE (centraal examen). Het CE-
deel wordt gespecificeerd in de syllabus. Deze wordt door 
ons vastgesteld. Het SE-deel van het examenprogramma 
wordt door de school uitgewerkt in een Plan van Toetsing 
en Afronding. De SLO (Stichting Leerplanontwikkeling, 
red.) geeft hiervoor adviezen in een handreiking. Edu-
catieve uitgevers brengen lesmethoden op de markt. Zij 
bepalen zelf de inhoud van hun methoden. Daarbij maken 
zij gebruik van de handreiking van de SLO en volgen ze de 
syllabus van het CvTE.’

MEENEMEN OF WEGLATEN?
Behalve deze richtlijnen zijn uitgevers redelijk vrij in wat 
er in een lesmethode komt, vertelt Michiel Bugter van uit-
geverij Malmberg. ‘Het programma dat ons wordt verstrekt 
bestaat eigenlijk uit een formulering die een historische 
ontwikkeling weergeeft. Daar kun je als uitgever voorbeel-
den bij bedenken. Het probleem is de overvloed daarvan. 
Zoals bij het onderwerp ontdekkingsreizen. Welke neem 
je dan? Je kunt ze niet allemaal behandelen, dus je moet 
de grote lijnen weergeven. En vervolgens ga je op een paar 
ontdekkingsreizen dieper in, als daar ruimte voor is.’
En die beschikbare ruimte is beperkt. Bugter: ‘Ik ben 
eens benaderd door een man die vond dat wij te weinig 
aandacht besteden aan de misdaden van de kruisvaarders 
in Constantinopel (het huidige Istanbul red.). Je zou 
prachtige lessen kunnen maken over wat daar precies 
gebeurde. Welke gevolgen heeft dat gehad? En hoe is onze 
beeldvorming daar nu van? Maar ja, die ruimte hebben we 
niet. Want we moeten ook zoveel andere gebeurtenissen 
behandelen. Het verhaal van Constantinopel met alle 
nuances weergeven kost zoveel ruimte, dat je het maar niet 
doet.’

TELEFOONTJE UIT ISRAËL
Ophef en discussie ontstaan meestal over de onderwerpen 
die wèl in de geschiedenisboeken terechtkomen. Zoals 
in mei vorig jaar. Een 16-jarige Nederlands-Israëlische 
leerling trekt aan de bel. In het lesboek Geschiedeniswerk-
plaats van uitgeverij Noordhoff wordt Menachem Begin, 
oud-premier van Israël en Nobelprijs voor de Vrede-win-
naar, een terrorist genoemd, Hamas betiteld als verzets-
organisatie en volgens velen gebruikgemaakt van tenden-
tieus beeldmateriaal. Ook in Israël raakt het bekend. De 
media berichten erover. Naftali Bennett, de Israëlische 
minister van Onderwijs, belt over de kwestie met staatsse-
cretaris Sander Dekker. De Nederlandse ambassadeur in 
Israël spreekt tegenover het ANP het vermoeden uit ‘dat er 
toch iets mis is gegaan in de kwaliteitscontrole bij uitgever 
Noordhoff. De geschiedenis lijkt hier eerder suggestief 
weergegeven dan in de juiste verhouding geplaatst’. 
Noordhoff wil nu niet reageren op het incident. Destijds 
zei een woordvoerder over de ophef: ‘Wij stellen het les-
materiaal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen 
en zijn van mening dat we de feiten zorgvuldig en in de 
juiste verhouding hebben weergegeven.’
Staatssecretaris Dekker ondernam ook geen actie. Op 
Kamervragen van de PVV antwoordde hij: ‘Het is niet aan 
mij om een lesmethode inhoudelijk te beoordelen en ik 
ga deze dan ook niet goed- of afkeuren. (…) Het is aan hen 
(de Israëlische overheid red.) om eventueel aan de bel te 
trekken bij de desbetreffende uitgeverij en het gesprek 
aan te gaan over de weergave van deze geschiedenis en de 
daarbij gebruikte kwalificaties.’

ONZIN
‘Pertinente onzin’, noemt Sylvana Simons de weigering 
van de staatssecretaris om zich te bemoeien met de 

Het woord ‘neger’ dat uit lesboeken wordt 
geschrapt. De term politionele actie die eigenlijk 
ook niet meer kan. En de Israëlische minister van 

Onderwijs die belt met staatssecretaris Sander 
Dekker over de inhoud van een Nederlandse 

lesmethode. Het is duidelijk, een schoolboek, en 
in het bijzonder voor het vak geschiedenis, maak 
je niet zomaar. Maar wie bepaalt er eigenlijk wat 

er de geschiedenisboeken ingaat?
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inhoud van lesmateriaal. ‘Het is een beetje oneerlijk om te 
zeggen dat de overheid daar ver weg van moet blijven. De 
overheid bemoeit zich continu met het onderwijs. En dat is 
maar goed ook.’ 
Ze pleit voor een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt, 
op zo’n manier samengesteld dat er ruimte is voor verschil-
lende perspectieven. ‘Natuurlijk mag je aandacht besteden 
aan de helden van de VOC, als je ze zo wilt noemen, maar 
dan moet er ook aandacht zijn voor de andere kant van het 
verhaal. Aan de mensen die de prijs hebben betaald voor 
de daden van het VOC.’
Ondertussen zijn de uitgeverijen zich ook bewust van de 
bovengemiddelde aandacht voor de weergave van bepaal-
de historische gebeurtenissen, zoals het bovengenoemde 
Israëlisch-Palestijnse conflict. Malmberg-uitgever Bugter: 
‘Het is heel moeilijk om dat conflict zo te beschrijven, 
zonder dat iemand zich daar een buil aan kan vallen. De 
teksten worden door critici heel gedetailleerd gelezen. Op 
het moment dat je te veel meebeweegt met kritiek verlies 
je je neutraliteit. In onze nieuwe editie hebben we het 
hoofdstuk laten lezen door deskundigen. Als je niet uitkijkt 
word je onderdeel van een strijd. Daar moet je als uitgever 
buiten blijven.’

TAALGEBRUIK
Ook in het taalgebruik staat zorgvuldigheid voorop.  
Marieke van der Meer van uitgeverij ThiemeMeulenhoff 
vertelt: ‘Voor onze meest actuele editie van de geschie-
denismethode Feniks kijken wij bewust naar een juiste 
benoeming van de donker gekleurde mens. Waar daar 
vroeger neger of negroïde zou kunnen staan, past dat in 
deze tijd niet meer en wekt een dergelijke term weerstand 
op en zou als discriminerend kunnen worden ervaren. In 
een leerboek is de term dan niet meer gepast.’
Maatschappelijk debat leidt ook tot andere inzichten. 
Bijvoorbeeld over de door de overheid bedachte term 
‘politionele actie’, om het ingrijpen in Nederlands-Indië te 
verbloemen en de oorlog die het eigenlijk was te verdoeze-
len. Lange tijd ging het onderwijs mee in het gebruik van 
deze term. Bij Malmberg ligt dat intussen anders. Bugter: 

‘Die term zou ik nu in onze methode Memo niet meer 
gebruiken. Maar ja, toen vond je er niks van. Niemand 
dacht dat het anders zou kunnen. Als ik terugkijk zou ik het 
nu niet meer zo beschrijven, maar ik vind het niet erg dat 
het toen zo gebeurd is. Dat was de manier waarop men het 
destijds deed.’
Bij ThiemeMeulenhoff herkennen ze dat. Van der Meer: 
‘Methodes zijn een weerslag van de tijdgeest. De bewust-
wording van de rol van het Westen in het verleden is ver-
anderd en dat zie je terug in de boeken door de jaren heen.’

MEER VROUWEN
Terugkoppeling van de klanten, de docenten in dit geval, 
is ook erg belangrijk. Zoals bij Malmberg. Expertpanels 
van leraren geven de uitgeverij feedback. ‘Vrouwelijke do-
centen hebben ons daarin wel eens gezegd dat ze het fijn 
zouden vinden wanneer er meer vrouwen in de methodes 
voor zouden komen. Dat gebeurt nu. Ik kan me er ook 
wel iets bij voorstellen. Geschiedenis is natuurlijk redelijk 
masculien ingestoken.’ 
Ook Simons pleit voor meer vrouwen in het lesmateriaal. 
‘Het Nederlandse verzet heeft een aantal vrouwelijke ico-
nen, maar de rol van vrouwen in de strijd tegen slavernij 
is bijvoorbeeld altijd onderbelicht gebleven. Terwijl zij het 
waren die onderdak en kleding verzorgden voor ontsnapte 
slaven. Dat zijn belangrijke zaken waarmee je meisjes laat 
zien dat ook zij een doorslaggevende rol in de geschiedenis 
kunnen spelen.’
Maar de grootste uitdaging en belemmering voor uitgevers 
lijkt toch het eerder genoemde ruimtegebrek te zijn. Van 
der Meer (ThiemeMeulenhoff): ‘Het aantal kerndoelen 
van het ministerie is enorm groot en de lestijd is daarvoor 
eigenlijk onvoldoende. Dat heeft tot gevolg dat vrijwel alle 
doelen kort aan bod komen, maar met evenveel ‘waarde’. 
Dat betekent dat de doelen over slavenhandel en het ko-
loniale verleden niet meer of minder aan bod komen dan 
andere doelen. Want schrappen in doelen mogen en kun-
nen we niet. Als de overheid wil dat bepaalde geschiede-
nisonderwerpen uitgebreider aan bod komen dan andere, 
dan zal het curriculum aangepast moeten worden.’  

DENK-politica Sylvana Simons ziet graag 
meer vrouwen in de geschiedenisboeken. 
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In de cao voor het primair onderwijs is 
afgesproken dat schoolbesturen in het 
bijzonder onderwijs uiterlijk 1 oktober 
2016 moeten melden of zij op 1 febru-
ari 2017 personeel in het rddf plaat-
sen. Die melding moet gedaan worden 
via melding@po-raad.nl. De melding 

moet voorzien zijn van een vastgesteld 
formatieplan, de instemming van de 
(gemeenschappelijke) medezeggen-
schapsraad en een beschrijving van 
de voorgenomen maatregelen om 
plaatsing in het rddf en eventueel 
gedwongen ontslag te voorkomen. Als 

de te verwachten formatieve proble-
men ook door andere redenen dan 
een autonome daling van het aantal 
leerlingen worden veroorzaakt, moet 
ook de meest recente continuïteitspa-
ragraaf van het financieel jaarverslag 
aan de melding worden toegevoegd.

Na de cao hbo die per 1 april 2016 is 
ingegaan, zijn per 1 juli ook de nieuwe 
cao’s voor primair onderwijs, voortge-
zet onderwijs en middelbaar beroeps-
onderwijs in werking getreden. In alle 
cao’s zijn afspraken gemaakt over 
de salarissen en de reparatie van de 
verslechtering van de WW in relatie 

tot de bovenwettelijke uitkeringen. 
In de cao voor het primair onderwijs 
zijn daarnaast onder meer afspraken 
gemaakt over vervangingen. In de 
cao’s voor het voortgezet onderwijs 
en het middelbaar beroepsonderwijs 
zijn onder andere specifieke afspra-
ken gemaakt over de versterking 

van de rol van de vakbonden bij het 
voorkomen van ontslag. De integrale 
teksten van al deze cao’s zijn te vinden 
op: www.cnvo.nl >> arbeidsvoor-
waarden >> primair onderwijs of 
voortgezet onderwijs of mbo of hbo 
>> cao-teksten.

Van de nieuwe cao voor het mbo zijn 
ook boekjes gedrukt. Als werknemer 

in het (v)mbo kun je deze van je 
werkgever krijgen. De werkgever kan 

de boekjes bij de MBO Raad bestellen 
en aan de werknemers uitreiken. 

Rddf-plaatsing melden aan bonden en PO Raad

Integrale cao-teksten op de site

Boekjes Cao Mbo 2016-2017

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Nieuwe regels
medezeggenschap

2121212121

Per 1 januari 2017 zijn wijzigingen in de regels voor 
medezeggenschap en de onderwijswetten van kracht. 
De medezeggenschapsreglementen van uw GMR, MR 
(en OPR) moeten daarop worden aangepast. 
1.  Een GMR krijgt een rol bij de werving en selectie van 

een bestuurder (vertegenwoordigers in de sollicita-
tiecommissie en adviesrecht op het profiel en de te 
benoemen kandidaat)

2.  De interne toezichthouder en de GMR (of bij besturen 
met één school de MR) overleggen ten minste twee 
keer per jaar met elkaar. 

3.  Leerlingen in de MR (VO) krijgen instemmingsrecht 
op het leerlingenparticipatiebeleid: ze kunnen 
meebeslissen hoe leerlingen hun stem kunnen laten 
horen.

4.  Een bevoegd gezag met 50 werknemers of meer 

moet een klokkenluidersregeling voorleggen aan de 
(G)MR.

5.  De MR krijgt recht op vergoeding van te maken 
kosten op de manier zoals het ook in de onderne-
mingsraden geldt: je moet het vooraf melden en het 
voorstel moet ‘redelijkerwijs’ zijn. 

6.  Als een bestuur of (G)MR de wet niet naleeft, kunnen 
beiden een nalevingsgeschil aangaan. De LGC (Lan-
delijke Geschillencommissie) is bevoegd om hierover 
bindende uitspraken te doen. Daarbij krijgt de LGC de 
bevoegdheid om aan het bestuur en aan een MR op te 
dragen om handelingen uit te voeren of na te laten.  

Wij hebben een uitgebreider overzicht van deze 
 wijzi              gingen en een aantal adviezen daarbij voor je MR. 
Je kunt deze aanvragen bij de Academie aanvraag-
academie@cnv.nl  

EEN KIND LAAT JE 
NIET VERDRINKEN
SMS SCHIP NAAR 4333

(doneer eenmalig € 3,-)

SEARCH.
RESCUE.
SAVE.



 

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

Schrijft u 5 docenten tegelijk in?  

Dan komt de 5e gratis!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

 Leerhotel het Klooster, Amersfoort

Datum: 

Donderdag 24 november 2016

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/differentiatie

Aan de slag met  

                       
gedifferentieerd lesgeven

Differentieer en activeer
Kom tegemoet aan de verschillende niveaus  
en leervoorkeuren van uw leerlingen met een  
gedifferentieerd lesaanbod!

Tijdens deze studiedag volgt u praktische workshops  
over verschillende vormen van differentiatie. Onder  
professionele begeleiding gaat u aan de slag met uw  
eigen lesmateriaal.

MEDIJL_Schooljournaal_195x130.indd   1 17-8-2016   9:11:28

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
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Angstpsychose
Welgemoed stapte ik in de trein op weg naar Schiphol: 
vakantie! We waren amper op weg en opeens klonk ergens 
vanuit de trein een hels geratel … als van een schietwapen. 
Samen met de hele coupé zat ik meteen recht overeind: 
lichte paniek … wat is dit? Er bleek gewoon niets aan de 
hand. Drie weken later en teruggekeerd van mijn vakantie 
in Amerika, bekenden we als reisgenoten aan elkaar dat 
we regelmatig om ons heen hadden zitten kijken om te 
bepalen waar we naartoe zouden kunnen vluchten in geval 
van een schietpartij.
Ik schrijf dit omdat ik een recent bericht van een adviseur 
crisisbeheersing onder ogen heb, die heeft gezegd dat 
Nederlandse scholen slecht zijn voorbereid op terroristi-
sche aanslagen. Franse kinderen krijgen met ingang van 
september les op school hoe zij kunnen overleven bij een 
terroristische aanslag en de crisisadviseur vindt dat dit 
ook op Nederlandse scholen moet gebeuren. Hij stelt dat 
scholen in het algemeen ervan uitgaan dat het risico op 
een schietpartij in Nederland heel klein is en dat daarom 
een gevoel van urgentie ontbreekt.
Wat vind ik hiervan? Ik sta weer eens in twijfel. Enerzijds 

denk ik: als je het niet doet en er gebeurt iets, dan is het te 
laat. En omdat het dan ook meteen goed te laat is, kom ik 
tot de conclusie: verstandig idee, laten we het maar doen. 
Anderzijds: in hoeverre lukt het je om alle potentiële geva-
ren vanuit de boze buitenwereld voor te zijn? Moet je daar 
naar willen streven, zeker wanneer de kans relatief klein 
is dat iemand iets rampzaligs overkomt? Want de vraag is: 
creëer je niet nog meer onrust dan er momenteel onder 
de mensen al is, wanneer er een landelijk lesprogramma 
‘overleven bij terroristische aanslagen’ op scholen wordt 
geïntroduceerd? 
Ik moet denken aan het gedachtengoed van de medisch 
socioloog Tijmstra. Zijn stokpaardje is: moeten we via 
allerlei preventieve medische bevolkingsonderzoeken alles 
willen weten? Is het het waard om onzekerheid en stress 
te veroorzaken bij duizenden mensen ten behoeve van 
het opsporen van de enkeling die de ziekte daadwerkelijk 
onder de leden heeft? Het is een gewaagde stelling want 
‘je zult die ene maar zijn’.
Het is precies dit dilemma waardoor ik over het advies van 
de crisisadviseur in twijfel sta. Je zult inderdaad maar een 
kind op school hebben waar de schietpartij plaatsvindt. 
Maar hoe meer preventieve maatregelen, hoe groter de 
kans dat we met zijn allen in een angstpsychose schieten; 
en al paniekerig gaan reageren wanneer er in de trein een 
onduidelijk geluid klinkt.

In hoeverre lukt het je om alle poten
tiële gevaren vanuit de boze buiten
wereld voor te zijn?
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Katholieke Pabo Zwolle start nieuwe opleiding

‘Hier leiden 
we het    pedagogisch 

personeel 
van de toe
komst op’

hbo

De Katholieke Pabo 
Zwolle leidt met haar 

nieuwe opleiding 
breed op voor onder-

wijs, kinderopvang, 
welzijn en jeugdzorg.



25252525

De leraar die alleen maar lesgeeft, is passé. 
In Zwolle geloven ze dat centralisering de 
toekomst heeft. Vind nog maar eens een 
basisschool zonder dat er een kinderopvang 

bij zit, of een naschoolse opvang. En dan wordt er van 
het personeel opeens iets anders verwacht. Dat je op al 
die onderdelen inzetbaar bent als dat nodig is, bijvoor-
beeld. Er wordt steeds meer flexibiliteit verwacht van 
personeel, maar ook een gedegen opleiding. Het is een 
ontwikkeling die niet meer te stoppen is, denkt Anne 
Looijenga, directeur dienstverlening van de Katholieke 
Pabo Zwolle (KPZ). ‘We hoorden steeds vaker vanuit het 
werkveld, vooral kinderopvang en basisscholen, dat het 
moeilijk is personeel te vinden. Studenten worden vaak 
opgeleid voor een specifiek, bestaand beroep. Terwijl 
binnen het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en 
welzijn steeds meer nieuwe beroepen en rollen ont-
staan, bijvoorbeeld door samenvoeging van instellin-
gen. Wij besloten toen; daarin moeten we meebewegen. 
We leiden toch op voor de arbeidsmarkt.’ 

WENSEN
De opleiding is een samenwerking tussen de Gerefor-
meerde Hogeschool VIAA en KPZ en de mbo-instellin-
gen Landstede en Menzo Alting. Samen zetten ze een 
nieuwe, tweejarige deeltijdopleiding op papier. Een 
hele dag in de week naar school, of twee avonden per 
week. Daarnaast moet iedere leerling een baan hebben 
in het onderwijs voor 16 uur per week of stage lopen. 
Looijenga: ‘We vinden praktijkervaring heel belangrijk. 
Ook is het praktisch van belang. Voor een duale oplei-
ding krijg je geen studiefinanciering. Als we studenten 
dan dwingen fulltime de schoolbanken weer in te gaan, 
is dat voor veel mensen niet te doen.’ 
De scholen zoeken contact met het werkveld. Zo’n 70 á 
80 bedrijven denken mee en geven aan: deze opleiding 
sluit aan bij de wensen van de werkgevers. Belangrijk 
voor hen is dat studenten na twee jaar met een hbo-di-
ploma de deur uit stappen. Looijenga: ‘Dat maakt ze 
veel breder inzetbaar.’ Als de inschrijving voor de nieu-
we opleiding opent, zijn het dan ook vooral mbo’ers 
die hun graad wat op willen halen. We zien dat van de 
75 aanmeldingen die we hebben gekregen, zo’n 60 á 65 
procent afgestudeerde mbo’ers zijn die merken dat hun 
diploma niet meer toereikend is. Voor hen openen veel 

De toekomst staat voor de deur. De huidige opleidingen in het onderwijs 
voldoen niet altijd meer, begrepen ze in Zwolle vanuit het werkveld. En dus 
start er dit schooljaar een nieuwe opleiding getiteld Pedagogisch Professional 
Kind en Educatie, die studenten in twee jaar klaarstoomt voor waar nu echt 
behoefte aan is in onderwijs, kinderopvang, welzijn en jeugdzorg.

deuren als ze dat papiertje aanvullen tot hbo-niveau. 
Dat sluit beter aan bij de praktijk, de wensen van poten-
tiële werkgevers maar ook van de overheid.’ 

MEER OOG
De plannen van de regering spelen de nieuwe opleiding 
flink in de kaart. Onlangs maakte het ministerie van 
Sociale Zaken 200 miljoen euro vrij om pedagogisch 
medewerkers beter te scholen. Een kinderdagverblijf 
of peuterspeelzaal moet meer worden dan alleen een 
plek waar kinderen opgevangen worden, het moet 
aansluiten op de basisschool. De werknemers moeten 
meer oog hebben voor de ontwikkeling van het kind. 
Die moet worden voorbereid op de stap naar echt leren. 
En dat betekent dat er hoger opgeleid personeel moet 
komen. De nieuwe opleiding in Zwolle levert studenten 
af op niveau 5, het laagste hbo-niveau. Looijenga: ‘In 
heel Europa hebben we sinds een aantal jaar dezelfde 
schaal qua waardering van een afgeronde opleiding. 
Mbo heb je tot niveau vier. Een hbo-bachelor is niveau 
6 en een hbo-master is niveau 7. Wij leveren studenten 
af op niveau 5. Dat is geen mbo+, dat is echt een hbo-ni-
veau. Genoeg om een hbo-functie in het onderwijs of 
de kinderopvang mee te bekleden.’ 

COMPLEX
Komt het gros van de aanmelding voor dit eerste jaar 
nog vanuit de kinderopvang, de school heeft de ambitie 
om binnen twee jaar meer mensen uit jeugdzorg, wel-
zijn én onderwijs aan te trekken. Looijenga ziet zeker 
voor basisscholen veel mogelijkheden: ‘Op grotere 
scholen is er steeds meer behoefte aan pedagogisch 
professionals die hbo geschoold zijn. Niet langer kan 
een conciërge de boel in zijn eentje runnen, daar zijn 
veel scholen te groot en complex voor geworden. Er zijn 
professionals nodig, bijvoorbeeld om alle culturele acti-
viteiten op te zetten. Als je de pabo hebt doorlopen kun 
je zeggen: nu ben ik leraar. Bij deze nieuwe opleiding 
leveren we pedagogisch professionals af, die dat soort, 
nieuwe, flexibele functies kunnen bekleden. We hopen 
niet alleen studenten te bedienen met een opleiding 
die beter aansluit op de praktijk, maar ook scholen. Die 
hebben vaak veel moeite om passende werknemers 
te vinden. De tijd waarin je maar één ding hoefde te 
kunnen is echt voorbij.’ 

Tekst: Renée Lamboo-Kooij  Foto: Wilbert van Woenselhbo



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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Rosa du Pré, net 26 jaar geworden, zit in een 
ontmoetingsruimte van het ministerie van 
Onderwijs, met luxe koffi  ebar en hapjes. Veilig 
achter glazen toegangspoorten waar je alleen 

met een pasje doorheen komt. Een heel andere omgeving 
dan een dag eerder, voor de klas in een basisschool. Ze is 
een van de eerste leraar-ambtenaren. Twee dagen is ze juf 
van de bovenbouw op een montessorischool in Wassenaar. 
Is het niet een schizofrene werkweek zo, maandag leraar, 
dan drie dagen ambtenaar, om de week weer te eindigen 
voor de klas?‘ ‘Zeker. Er heerst onder leraren twijfel over 
de onderwijskennis van het ministerie, terwijl sommige 
ambtenaren denken dat de leraren weigeren om dingen uit 
te voeren. Dat is allebei ongegrond, of in ieder geval geldt 
het niet voor de hele groep. Veel ambtenaren denken goed 
na voordat een plan wordt gelanceerd en veel leraren gaan 
daar professioneel mee om.’ 

PROEFBALLONNETJES
Voordat Du Pré bij OCW begon, had ze weleens het idee 
dat het ministerie zomaar proefballonnetjes opliet. ‘Dat is 
niet zo. De mensen zonder onderwijsachtergrond, verdie-
pen zich er in doormiddel van werkbezoeken en vakbla-
den. De groep leraar-ambtenaren is de volgende stap.’ En 
die groep groeit, inmiddels zijn het er twaalf. ‘Er zit nu ook 
een schoolleider bij, en een docent passend onderwijs en 
een pabo-docent.’ 

POLITIEK
Du Pré houdt zich daarbij vooral bezig met onderwerpen 
als toptalenten, de overgang van primair naar voortgezet 
onderwijs en kansengelijkheid. Maar ze geeft toe dat ze op 
het ministerie niet “activistisch” kan zijn. ‘Een plan moet 

Onderwijsambtenaren en leraren… ze 
liggen elkaar niet altijd even lekker. 

Sterker nog, soms is het haat en nijd 
tussen de plannenmakers en degenen 

die de plannen uit moeten voeren. 
Er is een nieuwe functie in het leven 
geroepen die de groepen bij elkaar 
moet brengen: de leraar-ambtenaar. 

door zes lagen voordat het bij de minister terechtkomt. Als 
die er iets in ziet, gaat het naar beide Kamers.’ En dan kan 
een plan nog zo mooi zijn, maar politieke partijen hebben 
allemaal andere idealen. De invloed is dus beperkt, maar 
er zijn dingen mogelijk, hoe klein ook. Toen bleek dat maar 
een op de zes leerlingen die op de Citotoets hoger scoort 
dan wat de leerkracht adviseerde ook echt een hoger ad-
vies kreeg, was daar in de Tweede Kamer verontwaardiging 
over. ‘Ik kan dan vanuit de praktijk uitleggen waarom 
leerkrachten tot bepaalde conclusies komen. Misschien 
scoort een kind goed bij de toets omdat hij die met een 
geluidsband heeft gemaakt, maar heeft hij dyslexie en 
daarom is juist instromen op een lager niveau beter. Als 
leerkracht kijk je niet naar percentages of aantallen, maar 
naar de individuele leerling.’ 

Kloof ministerie en 
werkvloer kleiner met 
leraar-ambtenaar

primair onderwijs     Tekst: Hein Bosman  Foto: Ministerie OCW
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Rosa du Pré: invloed is beperkt, 
maar er zijn dingen mogelijk, 
hoe klein ook.

Praktijkspiegel
Om de dialoog tussen overheid en werkvloer kracht en vorm te geven is 
op 5 oktober de eerste zogenaamde Praktijkspiegel. Leraren en school-
leiders die beleidsmedewerkers van OCW op prangende problemen 
willen wijzen en ideeën willen uitwisselen over onderwijsbeleid kunnen 
naar Den Haag. Meer informatie: http://bit.ly/praktijkspiegelOCW.



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayons Eindhoven e.o./ 
De Kempen
Donderdagen 22 september 2016: ex-
cursies in Eindhoven. 
Deelname leden, al of niet met part-
ner/introducé(e), naar keuze op een 
van deze data. Om 13.30 uur samen-
komst bij Usine, restaurant in de 
Philips-Lichttoren tegenover Medi-
amarkt. Wandeling kunstroute 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 deel-
name € 12,- p.p., overmaken op NL 21 
INGB 0000 209647 t.n.v. CNV Onderwijs 
rayon Eindhoven/Valkenswaard. 

Rayon Haaglanden
Woensdag 12 oktober, 10 uur, Ooster-
kerk Zoetermeer, Jaarvergadering. 
Info/aanmelden (voor 1 okt.): Nel van 
Rutten, 015 256 68 83, nelvrutten@
casema.nl; Harry Bogers, 06 44 19 75 
71, riandalarissa@ziggo.nl.

Rayon West-Brabant
Woensdag 5 oktober 2016, ontmoe-
tingsdag, 9.30 uur(inloop) De Linde, 
Lambertusstraat 7, Etten-Leur. Parke-
ren via Wipstraat naast Brandweer. 
Rondleiding Heemkundig Streekmu-
seum en Vincent van Goghmuseum. 
Lunch en optreden Piet Theunissen. 
Huldiging jubilarissen. Ledenbijdrage: 
€ 12,50, partners € 17,50. Betaling 
via: NL30RABO0185235565 t.n.v. CNV 
Connectief inzake SG gepens. Onder-
wijs Rayon West-Brabant o.v.v. Ont-

moetingsdag. Info/aanmelden (voor 
25 september): Mevr. Jeanne de Nijs, 
0165 52 07 40, amcdenijs@home.nl.

Rayon ‘t Groene Hart
Donderdag 27 oktober, 10 uur, Hotel 
Café Restaurant Boerhaave, He-
renstraat 57, Voorhout. Ledenvergade-
ring, daarna spreekt Jerome Schel-
lings, voorzitter Gepensioneerden 
CNV Onderwijs, over wat de bond voor 
ons gepensioneerden kan betekenen. 
Na de lunch optreden barokensem-
ble Qamm. Info/aanmelden voor 12 
oktober 2016: per mail agdezeeuw@
gmail.com, schriftelijk A.G de Zeeuw, 
Thorbeckelaan 19, 2805 CA Gouda, 
telefonisch 06 22 48 73 62.

Rayons Noord-Holland
Donderdag 6 oktober, gezamenlijke 
ontmoetingsdag, Hotel Akersloot, 
afrit A9/afrit 11, ook bereikbaar met 
bus 163 vanaf Alkmaar NS (9.28 uur) 
of Uitgeest NS (9.07 uur). Leden 
betalen € 10,-, introducés € 25,-. 
Sprekers: Jerome Schellings, de 
nieuwe voorzitter van het sectorbe-
stuur Gepensioneerden, Patrick Fey, 
voorzitter CNV Overheid en Publieke 
Diensten. Powerpointpresentatie over 
de Noord-Hollandse Watersnood, de 
vergeten ramp van 1916, door regis-
seur Patrick Laureijs. Aanmelden tot 
24 september bij Anneke de Wilde, tel. 
023 524 51 07 of via e-mail: anneke.
dewilde@kpnmail.nl.

Rayon Achterhoek
Maandag 10 oktober, 14 uur, Culture-
le Zaal De Bongerd, De Bongerd 81, 
Doetinchem/De Huet. Jaarvergade-
ring/Ontmoetingsmiddag met hapje en 
drankje. Daarna huldiging jubilarissen. 
Info/aanmelden: cnvo-achterhoek@
lijbrandt.nl, 0545 84 00 65.

Provincie Zeeland
Donderdag 29 september, 10.30-14.30 
uur, Wijkgebouw De Spinne, J. Lun-
slaan 7, Goes. Netwerkbijeenkomst 
voor recent gepensioneerden over 
RET. Info/aanmelden: netwerkzeel-
and@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.

Provincie Noord-Brabant
Woensdag 12 oktober 10.30 - 14.30 
uur, Gemeenschapshuis Lievendaal, 
Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Net-
werkbijeenkomst voor recent gepensi-
oneerden over Conflicthantering. Info/
aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. Eindhoven 12-10-2016.

Donderdag 13 oktober 10.30 - 14.30 uur 
Roosendaal, locatie volgt na aan-
melding. Netwerkbijeenkomst voor 
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recent gepensioneerden over Conflict-
hantering. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnv.nl o.v.v. Roosendaal 
13-10-2016.

Provincie Utrecht
Dinsdag 25 oktober 10.30 - 14.30 
uur CNV gebouw, Tiberdreef 4, 3561 
GG Utrecht. Netwerkbijeenkomst 
voor recent gepensioneerden over 
Conflicthantering. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. Utrecht 
25-10-2016.

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 work-
shops: Rouw op je dak; Identiteit: wat 
is jouw verhaal; Faalangst; Ethiek in de 
zorg door Suzanne Kruizinga, voor-
zitter CNV Zorg & Welzijn. Info/aan-
melden: netwerkbijeenkomstleiden.
eventbrite.nl.

Gelderland
Woensdag 28 september, 16-20.30 uur, 
Nieuwe Kerk, Verl. Maanderweg 33, 
Ede. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Connectief. Keuze uit de work-
shops Minibootcamp: grip op stampen; 
Registerleraar: laat zien wat je waard 
bent; Identiteit: Wat is jouw verhaal? 

Info/aanmelden: netwerkgelderland@
cnv.nl o.v.v. Ede 28-9-2016.

Limburg
Donderdag 6 oktober, 16-20.30 uur, 
Gilde Opleidingen, Hotelschool, 
Laaghuissingel 4, Venlo. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Keuze uit 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 J. van den Groe-
nendal, voorzitter Stuurgroep Onder-
wijsondersteuners. Info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. Venlo 
6-10-2016.

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/aan-
melden: netwerknoordholland@cnv.nl 
o.v.v. Hoorn 5-10-2016.

Friesland
Woensdag 5 oktober, 16-20.30 uur, SBO 
De Twine, Hantumerweg 28, Dokkum. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit de workshops: 
De kracht van de leerkracht; Identiteit: 
wat is jouw verhaal; Autisme Spectrum 
Stoornis in de klas. Info/aanmelden: 

netwerkfriesland@cnv.nl o.v.v. Dokkum 
5-10-2016.

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

 ALLE LEDEN NOORDOOST
BRABANT
Donderdag 22 september, 10 uur, Vin-
cent van Gogh, Stationsweg 46, Venray. 
Ontmoetingsdag, met bezoek aan Mu-
seum van de Psychiatrie, kennisma-
king met huidige psychiatrisch terrein 
en een rondleiding in de Sint Petrus’ 
Bandenkerk. Info/aanmelden: t_aben@
hotmail.com, 0485 38 28 30.

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

ANDERS ACTIEVEN
(Let op! Locatie is gewijzigd)
Donderdag 29 september, 10-16 uur, 
Best Western City Hotele Goderie, 
Stationsplein 5A, Roosendaal. Bijeen-
komst voor anders actieve leden van 
CNV Connectief. Presentatie: Pensioe-
nen: wat is de stand van zaken en de 
toekomst van de pensioenen door P. 
Fey, voorzitter CNV Overheid & Publie-
ke Diensten. Workshop: Wat voor visie 
op het leven heb jij?. Info/aanmelden: 
phjhomburg@zeelandnet.nl, 0113 21 
21 21.

Donderdag 21 oktober 10-16 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeen-
komst voor anders actieve leden van 
CNV Connectief. Presentatie: Pensi- 2929

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



oenen: wat is de stand van zaken en 
de toekomst van de pensioenen door 
Patrick Fey, voorzitter sector Overheid 
& Publieke Diensten. Workshop: Wat 
voor visie op het leven heb jij? door Flip 
Homburg. Info/aanmelden: andersac-
tieven-cnv-onderwijs@cnv.nl  
 

INVALLERS
Regio Oost
Woensdag 5 oktober, 17 uur; inloop 
16.30 uur (incl. broodje), Basisschool 
Het Timpaan, Kon. Wilhelminastraat 
10, Wehl. Bijeenkomst voor inval-
lers van CNV Onderwijs. Workshops: 
Vervangingsbeleid en ketenbepaling 
en rechtspositie door L. Freyee. Info/
aanmelden: werkgroepinvallers@cnv.nl 
ovv Wehl 5-10-2016.

Regio Noord 
Woensdag 12 oktober, 17 uur (inloop 
16.30 uur) Zalencentrum de Schulp, 
Buizerdstraat 10, Assen. Bijeenkomst 
voor invallers van CNV Onderwijs, 
inclusief broodje. Workshops: Ver-
vangingsbeleid en ketenbepaling 
en Rechtspositie door Lotte Freyee, 
Consulent Starters & Studenten, CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: werkgroe-
pinvallers@cnv.nl  o.v.v. Assen 12-10-
2016. 

Regio Limburg
Woensdag 19 oktober, 17 uur (inloop 
16.30 uur) De Synergieschool, Herken-
bosscherweg 22, 6045 AR Roermond. 
Bijeenkomst voor invallers van CNV 
Onderwijs, inclusief broodje. Work-
shops: Vervangingsbeleid en keten-
bepaling en Rechtspositie door Lotte 
Freyee, Consulent Starters & Studen-
ten, CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl  o.v.v. 
Roermond 19-10-2016. 

Regio Midden
Woensdag 26 oktober, 17 uur (inloop 
16.30 uur) CNV gebouw, Tiberdreef 4 
Utrecht. Bijeenkomst voor invallers 
van CNV Onderwijs, inclusief brood-
je. Workshops: Vervangingsbeleid en 
ketenbepaling en Rechtspositie door 
Lotte Freyee, Consulent Starters & 

Studenten, CNV Onderwijs.
Info/aanmelden: werkgroepinvallers@
cnv.nl  o.v.v. Utrecht 26-10-2016. 

55+ LEDEN
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, verminderen van draag-
last met workshops over Regelgeving 
en Werkplezier en vitaliteit. Info/aan-
melden: netwerknoordholland@cnv.nl 
ovv 55+ leden 5-10-2016.

PRIMAIR ONDERWIJS
LAG Brabant/Zeeland
Woensdag 5 oktober bezoeken leden 
van de Ledenactiviteitengroep Bra-
bant-Zeeland scholen in de regio Den 
Bosch.

Woensdag 2 november, 16-20.30 uur, 
wijkcentrum De Stolp, Rijnstraat 497, 
Den Bosch, voor leden en niet-leden 
uit de regio. Keuze uit twee van de vier 
workshops: Pensioenen, Loopbaan-
kansen, Moeilijk gedrag en Cao PO 
2016-2017. Tussendoor gratis brood-
maaltijd. Aanmelden bij netwerk-
brabant@cnv.nl en aangeven keuze 
workshops, aantal personen, wel of 
geen gebruik maaltijd.

LAG Zuid-Holland
Woensdag 5 oktober, van 14 
uur, onderwijsmiddag vanwege 
de Dag van de Leraar. Locatie: 
Christus Triumfatorkerk, Juliana 
van Stolberglaan 154, Den Haag, 
lopend bereikbaar vanaf Den 
Haag Centraal (15 min.) of sta-
tion Laan van NOI (5 min.), tram 
2 en 6, uitstappen halte Oostinje 
of  vanaf station Voorburg bus 
23 richting Duindorp. Keuze uit 
vijf workshops: Een kleuter is 
geen schoolkind; Filosoferen met 
kinderen; Registerleraar: laat zien 
wat je waard bent; Wat betekent 
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de (P)MR voor mij?; Signaleren 
van motorische achterstanden. 
Deelnemers aan de workshops 
ontvangen een certificaat voor het 
 bekwaamheidsdossier. Voorma-
lig leraar en schoolleider Arie 
de Bruin verzorgt een optreden 
over het leraarschap. Aanmelden 
voor 30 september via de link 
http//:goo.gl/forms/LMHDXh1bvB-
J5ONBb2, per mail: CNVOprimo-
ZH@telfort.nl of tel/sms/whatsApp 
06 33 65 32 93. 

 

ONDERWIJSONDER
STEUNEND PERSONEEL
Loopbaanbijeenkomst
Heb jij vragen op het gebied van 
werk en loopbaan? Wil jij door-
groeien in je carrière en je talenten 
benutten als ondersteuner, maar 
heb je geen idee hoe je dit kunt 
aanpakken? Kom dan op donder-
dag 13 oktober van 16 tot 20 uur 
naar de loopbaanbijeenkomst 
voor onderwijsondersteuners 
(t/m schaal 7) van CNV Onderwijs 
in het CNV-gebouw in Utrecht. 
Het programma is interactief en 
inspirerend. Ontdek je ambities 
met behulp van een kaartspel, 
ga in gesprek met de coach over 
je loopbaan. Leer welke stappen 
je kan zetten om jouw ambitie 
bespreekbaar te maken binnen 
de school. Aan het einde van de 
bijeenkomst ontvang je een cer-
tificaat. Voor leden is de bijeen-
komst gratis. Niet-leden betalen 
€ 15,-. Dit bedrag vervalt voor wie 
lid wordt tijdens de bijeenkomst. 
Aanmelden voor 6 oktober 2016 
via onderwijsondersteuners@cnv.
nl o.v.v. ‘loopbaanbijeenkomst 13 
oktober 2016’. 



www.onderwijscooperatie.nl

Afgelopen januari heeft de commissie Schnabel 
advies uitgebracht over het onderwijscurriculum. 
Veel leraren herkenden zich niet in dit advies. 
Jij als leraar weet het beste hoe het onderwijs-
curriculum eruit moet zien en wat jij als leraar 
daarvoor nodig hebt. Daarom wordt jouw mening 
gevraagd. Werk je als leraar in het basis- of 
voortgezet onderwijs? Laat van je horen!

Hoe kun je meedoen?

•  Praat mee in een online dialoog

•  Ga naar een van de bijeenkomsten

•  Ga op 4, 5 of 6 oktober met je eigen team 
in gesprek

Kijk voor meer informatie en de data van de dialogen 
en bijeenkomsten op onderwijscooperatie.nl

Denk mee
curriculum

over het
Jouw mening telt!

ONW080 WTK Advertentie SJ 215x285.indd   1 16-08-16   08:44



32

berichten

Langdurig zieke kinderen hoeven niet meer achter 
te lopen dankzij KlasseContact, een initiatief van 

EDventure, de vereniging van onderwijsadviesbu-
reaus. Om interactie met de klas te realiseren wordt 
er een geluidsverbinding gemaakt tussen school en 

leerling. Door een 360 gradencamera kan het gehele 
klaslokaal worden overzien. Volgens directeur 
Annemarie Kaptein staat voorop dat langdurig 

zieke leerlingen de lessen kunnen blijven 
volgen en tegelijk contact houden met hun 

klasgenoten. Meer informatie is te 
vinden op www.klassecontact.nl

Betere interactie met 
langdurig zieke leerlingen

Mummificeren 
kun je leren

Aruba en Bonaire 
ontbijten mee 
tijdens Nationaal 
Schoolontbijt

Een speedrondleiding door de nieuwe zalen van het 
Rijksmuseum van Oudheden. Op vrijdag 18 november 
is dit mogelijk tijdens een speciale avond voor docen-
ten in het basis- en voortgezet onderwijs. Het is dan 
namelijk de openingsdag van de nieuwe zalen van 
het oude Egypte en de tentoonstelling Koninginnen 
van de Nijl. Nieuwe lesmaterialen worden gedemon-
streerd en er is een mummificatie-act. Deelname is 
gratis, aanmelden kan via www.rmo.nl/docentendag

Dit jaar doen scholen op de Benedewindse 
Eilanden Aruba en Bonaire voor het eerst mee 
met het Nationaal Schoolontbijt. Tijdens de 
14e editie van het event op 11 november gaan 
in totaal op 2.720 basisscholen ruim 520.000 
leerlingen samen ontbijten. Het Nationaal 
Schoolontbijt vraagt dit jaar aandacht voor het 
goede doel Jantje Beton. Dit zet zich in voor 
meer speelbuurten, gezonde schoolpleinen en 
andere uitdagende speelplekken. De donatie 
aan Jantje Beton komt tot stand door een 
bijdrage van gemeenten die deelnemen aan het 
Schoolontbijt. Het geld gaat naar kwetsbare 
kinderen voor wie buitenspelen niet vanzelf-
sprekend is. 

Het leren voorbij. Na tien 
jaar Nederlandse versie 
van boek Gert Biesta
Tien jaar nadat het invloedrijke boek Beyond Learning 
van pedagoog Gert Biesta verscheen, is er nu ook een 
Nederlandse versie: Het leren voorbij: Democratisch 
onderwijs voor een menselijke toekomst. Zweden, 
Denemarken, Portugal en China kregen eerder al hun 
vertaling. Het tekent het grote bereik van zijn theorie. 
Die komt erop neer dat in het onderwijs steeds meer 
aandacht moet zijn voor persoonsvorming. Doceren is 
niet alleen het overbrengen van kennis en vaardighe-
den, maar ook het ontwikkelen van de leerlingen. In dit 
boek vraagt onderwijspedagoog Gert Biesta zich af wat 
het zou betekenen voor opvoeding en onderwijs wan-
neer we de vraag van het mens-zijn niet vooraf invullen, 
maar ons radicaal open stellen voor het nieuwe begin 
dat zich aandient met  ieder kind. Het boek kost € 29,99, 
ISBN: 9490120170 en wordt uitgegeven door uitgeverij 
Phromese.



Leerlingen functioneren het beste in een positief 
schoolklimaat. Hierdoor leren zij het snelst en is 
er minder snel sprake van gedragsproblemen. 
Dit is het uitgangspunt bij de 8ste nationale 
School Wide Positive Behaviour Conferentie 
georganiseerd door Fontys Hogescholen en het 
Expertisecentrum PBS Windesheim. Het vindt 
plaats op vrijdag 11 november in Utrecht. Er is 
een lezing over pestpreventie door Scott Ross, 
hoogleraar speciaal onderwijs aan de Utah State 
University in de Verenigde Staten. Daarnaast zijn 
er diverse workshops. Voor meer informatie: 
www.swpbsconferentie.nl.

Conferentie over pesten 
en gedragsproblemenDat er grote behoefte is aan informatie over 

gedragsproblemen blijkt uit de herhaling van 
het congres Gedragsproblemen in de klas 3.0, op 
donderdag 17 november in De Reehorst in Ede. Hier 
komen verschillende aspecten rondom probleem-
gedrag en specifieke stoornissen van leerlingen 
op een praktische manier aan de orde. Daarnaast 
is er aandacht voor de onderwerpen nieuwe 

media, pesten, radicalisering van jongeren, 
motivatietechnieken, pedagogische tact 

en pedagogisch vakmanschap. Voor 
meer informatie en inschrijven: 

www.educampus.nl.

Congres gedrags-
problemen
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Lesprogramma ter pre-
ventie van overgewicht
Gezond eten is niet iets wat kinderen altijd aantrekkelijk 
in de oren klinkt. Obesitas onder leerlingen is dan ook 
een groeiend probleem. Lifestyle Junior, een organisatie 
om overgewicht bij kinderen te voorkomen, wil laten 
zien dat gezond en lekker eten juist heel goed samen-
gaat. Het door hen samne met De Apenheul en JOGG 
(Jongeren op gezond gewicht) Apeldoorn ontwikkelde 
lesprogramma Apentrots, bedoeld voor groep 5, 6 en 
7, bevat drie hoofdthema’s: meer water drinken, meer 
groente en fruit eten en meer bewegen. Inspiratiebron 
waren apen. Kinderen kunnen namelijk heel wat van 
deze dieren leren, omdat ze veel groenten eten en veel 
in beweging zijn. Het programma bevat onder meer 
een gymles waarbij de kinderen op ludieke wijze wordt 
geleerd om meer te bewegen. Als klap op de vuurpijl 
brengen de leerlingen een bezoek aan De Apenheul 
waar zij hun apentrotsdiploma kunnen afstempelen en 
een speurtocht beleven. Voor meer informatie; www.
apenheul.nl of neem contact op met Lifestyle-oprichtster 
Miriam Bouwens: miriam@lifestylejunior.nl.

Veel docenten vinden het moeilijk om te gaan met 
bevooroordeelde reacties van leerlingen, collega’s en 

leidinggevenden over seksuele identiteit. Voor hen heeft 
EduDivers/GALE, de kenniscentra seksuele diversiteit in 
het onderwijs, e-cursussen ontwikkeld. Goede voorlich-

ting draait volgens hen vooral om houding. Deze cur-
sus helpt bij het aansporen van een democratische 

instelling en het leren omgaan met angst.  
Tot eind dit jaar zijn de cursussen  kosteloos 

te downloaden op www.lgbt- 
learning.org.

E-cursussen  
seksuele diversiteit  

voor docenten
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Roald Dahl Kinderwoordenboek 
Kinderen meer leren dan 
de standaardwoorden? 
Wel als het aan de erven 
van kinderboekenschrijver 
Roald Dahl ligt. Het nieuwe 
Roald Dahl woordenboek 
staat vol met gewone én 
ongewone woorden. Bij 
ieder woord staat een 
bijpassende voorbeeldzin 
en het boek is voorzien van 

kleurrijke tekeningen. Het is geschikt voor kinderen vanaf groep 
5. Verkrijgbaar via de reguliere (online)boekhandel en in de Van 
Dale-webwinkel voor € 24,99. 
 

Week van de 
Mediawijsheid
Kinderen en jongeren hebben te maken met een steeds 
veranderende digitale omgeving. Daarom vestigt de Week 
van de Mediawijsheid met als thema Feit, Fake of Filter 
daar de aandacht op. Van 18 tot en met 27 september toont 
organisator de Stichting Mediawijzer aan hoe beïnvloeding 
werkt in onze wereld vol media. Want veel factoren zoals 
sociale media, tv, radio en omgeving beïnvloeden onbewust 
ons brein. Onderwijsinstellingen worden opgeroepen om 
mee te doen aan de vele activiteiten of zelf iets te organise-
ren. Meer informatie: www.weekvandemediawijsheid.nl.
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Henno Eckhardt
(61) is lid van de 

Stuurgroep Anders 
Actieven
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Anders Actieven

Dit jaar hebben we in Drachten, Eindhoven, 
Roosendaal, Apeldoorn en Haarlem weer vele 
leden mogen ontmoeten. We zien bekende 
gezichten, maar ook mensen die sinds kort tot 
onze doelgroep horen.
Tijdens deze netwerkbijeenkomsten van de 
Anders Actieven kunnen mensen hun eigen 
verhaal kwijt. Een leerkracht stond al bijna 
40 jaar met plezier in de bovenbouw van een 
school in een probleemwijk. Zijn bestuur 
fuseerde met een ander bestuur en deze leer-
kracht werd overgeplaatst naar een andere 
school. Er moest meer mobiliteit komen, 
zodat de kwaliteit zou verbeteren. Op zich is 
daar niets mis mee. Maar deze leerkracht 
werd ineens voor groep 2 gezet. Dit heeft hij 
enkele weken volgehouden, totdat hij ziek 
thuis zat. Op een andere school was er ook 
geen plek in de bovenbouw. Hierdoor ontstond 
er een arbeidsconflict tussen bestuur en 
leerkracht.
Wie is eigenlijk het schoolbestuur? Meestal 
bestaat het uit vrijwilligers ofwel ouders van 
jouw school, die worden gevraagd enkele 
jaren voor een schoolbestuur hun tijd te 
geven. Mensen die daarmee de werkgevers 
zijn van professionele onderwijsmensen. Er 
zijn besturen bij die capabel zijn en professi-
oneel werken. Daartegenover bestaan er ook 
besturen die veel “kennis” moeten inkopen 
bij commerciële bureaus en daar afhankelijk 
van zijn. Als werkgever ga je immers voor 
kwaliteit, getuige ook bovenstaand voorbeeld.
Blijf ik alleen zitten met de vraag……..wie 
bewaakt de kwaliteit van het schoolbestuur?

Schoolbestuur

Congres KwaliTijd 
voor schoolleiders en 
bestuurders
Directeuren en bestuurders hebben weinig tijd om up-to-date 
te blijven over de belangrijkste thema’s in het basisonderwijs. 
Daarom organiseert OinO-Advies op vrijdag 30 september het 
congres KwaliTijd, om in één dag bijgepraat te worden. Er zijn 
lezingen over de zin en onzin van beoordelingsgesprekken. Daar-
naast is er keuze uit zeven workshops. Het congres vindt plaats 
in NH Conference Centre Sparrenhorst in Nunspeet. Voor meer 
informatie: www.kwaliteitopschool.nl.



Heb jij je financiële 
toekomst veilig 
gesteld?

Zekerheid bestaat niet, ook geen financiële zekerheid. Maar je kunt 
wel heel dicht in de buurt komen door je tijdig te verdiepen in jouw 
financiële toekomst. Of je nou een gezin hebt, te maken krijgt met 
arbeidsongeschiktheid, overlijden of ontslag of vlak voor je pensioen 
staat, een goed inkomen is altijd van belang. Maar hoe bescherm je  
je inkomen het beste? Daarbij kan Loyalis je helpen.

Stel je inkomen veilig. Ga naar www.loyalis.nl.
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Om een lerende organisatie te worden, en bijvoorbeeld 
professionele leergemeenschappen te laten ontstaan, is 
intervisie een krachtig en belangrijk hulpmiddel. Wil je 
op jouw school ook meer en beter aan intervisie doen, en 
heb je daar nog intervisieleiders voor nodig? Of wil je zelf 
graag intervisieleider worden? Dan is deze training een 
uitkomst. In een korte tijd leren de deelnemers de beno-
digde vaardigheden om intervisiegroepen te begeleiden. 
De deelnemers worden opgeleid om collega’s en bijvoor-
beeld jonge leerkrachten zich te laten ontwikkelen tot 
betere leraren, d.m.v. het geven van intervisie. Dit kan ook 
ingezet worden om jonge leerkrachten zich van startbe-
kwaam naar basisbekwaam te laten ontwikkelen.
De training bestaat uit drie dagdelen, waarin zowel kennis 
wordt gemaakt met de theorie en de methodiek, als 
uitgebreid wordt geoefend in het intervisie geven. 

Voor wie?
Voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onder-
wijs en het mbo.

Praktische informatie
Data en tijd: 12 oktober, 23 november en 11 januari van 
14 tot 19 uur. De terugkommiddag is 22 maart van 
14 -17.30 uur
Locatie: CNV-kantoor, Tiberdreef 4 in Utrecht
De leergang kan ook op maat en locatie worden aangebo-
den. Informeer naar de mogelijkheden!

Meer informatie of aanmelden
Kijk op www.cnvonderwijs.nl/academie of bel met 
030 751 17 47.

Korte leergang 
 intervisieleider
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 Heb jij zin om praktisch aan de slag te gaan en inspirerend thuis te 
komen? Meld je aan voor een cursus van Onderwijsbureau Semko. 

Kinderyoga in de klas – rust en balans voor lichaam en geest 
Mindmapping in de basisschool – creatief en efficiënt leren 
Portfolio voor de basisschool – kijk echt naar het kind 
NLP in de basisschool – positief communiceren 
Kinderen met faalangst in de klas – lekker in je vel zitten 

                       www.semko.nl 

 

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

De stichting PCPO Duin- en Bollenstreek is een organisatie met 

negen basisscholen en ongeveer 175 personeelsleden die voor 

1.600 leerlingen primair onderwijs verzorgen.

Een van de basisscholen binnen PCPO Duin- en Bollenstreek, 

Het Landtgoed in Warmond, heeft een vacature voor een

directeur (0,6 fte)

Het Landtgoed ontstond in 2015 uit de samenvoeging van Jena-

planschool De Alleman en basisschool Oostergeest, een PCPO-

school. Het Landtgoed is een levensbeschouwelijke school die 

vernieuwend wil werken en zich ontwikkelt conform de principes 

van de stichting LeerKRACHT. 

Ga voor de profielschets en meer informatie naar onze website: 

www.pcpo-db.nl/vacatures

Reageren kan tot uiterlijk 1 oktober 2016, 

via de mail naar: bureau@pcpo-db.nl 

of naar: Stichting PCPO-DB 

t.a.v. de voorzitter van 

het College van Bestuur, 

Postbus 411, 2160 AK Lisse. 

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

adv-schooljournaal-PCPO.indd   1 13-09-16   11:20

 
 
Zoekt voor CBS Het Baken te Westerlee een inspirerende en daadkrachtige 

Directeur (m/v) 
wtf 0,6 

 
 

Meer informatie over onze organisatie, het profiel en de school kunt u 
vinden op onze website 

www.vco-middenenoostgroningen.nl 
 

 
 
 
 



Kleine advertenties
Leskisten Afrika-project: 
Wanneer u met uw school een schoolbreed Afrika-project 
wilt combineren met een actie voor een goed doel, dan 
mag de school de vier leskisten (onder-, midden- en bo-
venbouw + muziekinstrumenten) drie weken lang koste-
loos gebruiken. Voor doel en inhoud: www.mchildcare.nl. 
De gehele opbrengst gaat naar Hanukkah’s Children’s 
Home in Sunyani, Ghana. Contact: info@mchildcare.nl of 
pem.vd.berg@quicknet.nl.
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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.

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

met andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent  

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

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

oplage: 55.000
adverteren 

vanaf € 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in Schooljournaal

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

•	 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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Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december

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

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

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



EN ONTVANG 
EENVOUDIG 
40% VAN JE 

CONTRIBUTIE
TERUG! 

Veel werkende CNV-leden 
kunnen ook dit jaar weer heel 
eenvoudig €55 tot €88 op hun 
jaarcontributie besparen.*

HOE? Log in op
www.hetonderwijsplein.nl/login 
en volg de instructies!

BESPAAR 
SLIM

*Dit is mogelijk tot 1 november 2016. Let op: Het contributieteruggave formulier wordt alleen per e-mail toegestuurd.
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