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‘Minister Jade’ overhandigt een dag 
voor de Troonrede de kindermiljoe-
nennota (een samenwerkingsproject 
van Madurodam en ProDemos) 
aan VVD-Tweede Kamerlid Pieter 
Duisenberg. In de blauwe stoelen 
leerlingen van basisscholen De Kern 
in Ede en De Wegwijzer in Neder-
hemert. Opvallend: de kinderen 
hebben fors meer geld over voor het 
leger, veiligheid en de natuur. 

Koffertje

Foto: Hans Kouwenhoven

05050505
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De gemeente Amsterdam maakt geld 
vrij om jonge academici met interesse 
in onderwijs voor de klas te zetten op 
vmbo-scholen. Per docent is hiervoor 
ruim € 4.000,- beschikbaar. Het project 
zit nog in de pilotfase en duurt een 
jaar. Doel is om jonge academici aan 
te trekken binnen het vmbo en ze 
werkervaring op te laten doen. Ook 
zou het een oplossing bieden voor het 
huidige docententekort. De deelnemers 
zullen als co-docent onderwijsinstel-
lingen en leraren steunen binnen en 
buiten de klas. Daarnaast krijgen ze 
begeleiding bij het halen van diploma’s 
om les te mogen geven op het vmbo. 
Over een jaar bekijkt de gemeente of 
deze werkwijze heeft bijgedragen aan 
het aantrekken van meer academisch 
opgeleide docenten in het vmbo. AvdG

Amsterdam zet jonge academici 
voor vmbo-klas 

nieuws

Foto: W
ilbert van W
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Gezamenlijke aanpak  scholen Peel tegen   
depressies en zelfdoding
In en rond De Peel start dit schooljaar een groot 
project dat via het onderwijs depressies en zelfdoding 
bij jongeren moet voorkomen. Volgens het Eindhovens 
Dagblad gaat het om een nieuwe aanpak voor 3.500 
leerlingen in het tweede leerjaar van het voortgezet 
onderwijs. Het ‘aanvalsplan’ komt van instanties, 
waaronder het Trimbos Instituut, en zeven gemeen-
ten, waaronder Helmond. Het is een antwoord op 
de piek in het aantal zelfdodingen vorig jaar onder 
jongeren tot 23 jaar in deze streek op de grens van 
Noord-Brabant en Limburg. Acht jongeren stierven 
door zelfdoding, in heel Zuidoost-Brabant ging het 
in 2015 over twaalf gevallen. De mentoren van de 
leerlingen krijgen een training om het onderwerp 
in de klas bespreekbaar te maken. De leerlingen 
zullen onder andere meedoen aan een rollenspel, 
waardoor ze beter moeten leren omgaan met nega-

tieve ervaringen. Daarnaast wordt ze gevraagd om 
vragenlijsten in te vullen over hoe ze zich voelen. 
Ook ouders krijgen voorlichting. Er is gekozen voor 
het tweede leerjaar omdat depressieve gevoelens en 
gedachten van suïcide zich vooral bij jongeren vanaf 
14 jaar ontwikkelen. Naar verwachting zullen zo’n 350 
leerlingen daarna extra hulp moeten krijgen omdat 
ze met depressieve klachten of zelfmoordgedachten 
kampen. Naar schatting tien procent daarvan zou met 
spoed gespecialiseerde hulp moeten krijgen. Volgens 
landelijk onderzoek denkt elf procent van de jongeren 
wel eens aan zelfdoding. Eerder dit jaar publiceerde 
113Online, een stichting die strijdt tegen zelfdodin-
gen, een stappenplan voor docenten om het taboe te 
doorbreken om met leerlingen over hun zelfmoordge-
dachten te praten. Als ik kan zeggen wat ik denk is te 
downloaden op www.113online.nl. HB



Onderwijsraad: 
‘Versterk positie leraar 
vanuit het team’
Leraren vinden de werkdruk in het onderwijs veel 
te hoog, en de zeggenschap over hun eigen werk te 
gering. De overheid voert beleid dat de positie van de 
leraar moet versterken, maar die richt zich volgens 
de Onderwijsraad te veel op de individuele leraar en 
er is een neiging om te veel van bovenaf op te leggen. 
‘Om de leraar meer zeggenschap te geven over het 
onderwijs dat hij geeft, moet de samenwerking in en 
met lerarenteams verbeteren’, zo stelt de raad in het 
advies Een ander perspectief op professionele ruimte 
in het onderwijs, dat afgelopen dinsdag gepresenteerd 
werd aan de Tweede Kamer. Het overheidsbeleid 
gericht op het verbeteren van ‘professionele ruimte’ 
is te eenzijdig en helpt onvoldoende, stelt de raad. Die 
pleit dan ook voor een bredere kijk op wat dat precies 
is, die professionele ruimte. ‘Het gaat niet alleen om 
het versterken van individuele kennis en vaardigheden 
van de leraar, maar ook om het verbeteren van de 
omstandigheden waaronder leraren werken’, aldus de 
raad. Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, is 
blij met de conclusie van de Onderwijsraad dat leraren 
meer professionele ruimte moeten krijgen. ‘Onze leden 
geven steeds weer aan dat dit voor  hen essentieel 
is om hun werk goed en met plezier te kunnen doen. 
Dat betekent dat er goed materiaal is om les te geven, 
de leraar niet te veel werkdruk heeft en sociale steun 
krijgt van collega’s en de leidinggevende.’ HB

CNV ONDERWIJS EN CNV 
JONGEREN WILLEN REGIO-
NALE INVALPOOLS 
CNV Onderwijs en CNV Jongeren roepen schoolbesturen 
op vervanging regionaal te regelen in invalpools. Reden is 
dat het met name in de krimpregio’s moeilijk is voor jonge 
leraren om meteen een vaste baan te vinden in het primair 
onderwijs. De invalpools bieden starters de kans om een 
inkomen te verdienen en ervaring op te doen. En schoolbe-
sturen hoeven geen klassen naar huis te sturen. Volgens 
CNV Onderwijs en CNV Jongeren biedt de cao primair 
onderwijs de mogelijkheid om via nieuwe contractvormen 
invallers te binden aan hun scholen. Elk schoolbestuur 
heeft op jaarbasis een relatief vast aantal invallers nodig 
om ziekte en verlof op te vangen. In de cao primair onder-
wijs staat dat een school invallers zes tijdelijke contracten 
in drie jaar tijd mag bieden. Daarna heeft een invaller recht 
op een vast contract. Verder biedt de cao de mogelijkheid 
voor min-max contracten en bindingscontracten waarmee 
schoolbesturen invallers aan zich kunnen binden.
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Even ben ik terug in Rome, wandelend door het park Villa Borg-
hese. Er oefenen jonge kinderen op een fiets, zwetende joggers 
passeren mij en aan het eind van een laan doemt een villa op. 
De indrukwekkende beelden van Bernini maken een onvergete-
lijke indruk op mij. De verbeelding (zie foto) is zo werkelijk dat 
ik bijna voel dat Daphine in een laurierboom verandert als ze de 
liefde van Apollo niet beantwoordt. 
In de verte hoor ik een rustige stem uitleg geven, ik zit in lokaal 
206 van het Christelijk Lyceum Delft. Mijn eerste werkbezoek 
als voorzitter van CNV Onderwijs, maar ook mijn eerste les 
Latijn. Geconcentreerd werken leerlingen in duo’s of alleen 
aan het vertalen van een pittige Latijnse tekst. Daar waar nodig 
geeft de docent uitleg. Op de kaft van het lesboek een beeld van 
Bernini. 
In de moderne personeelskamer maak ik kennis met 
gedreven leraren. Van jongs af aan bevlogen om 
leraar te worden of vol overtuiging na een loopbaan 
in de petrochemie of het ziekenhuis gekozen 
voor een carrierèswitch naar het onderwijs. Een 
krachtige samenvatting van een wiskundedocent 
raakt mij: ‘Ik begin met maatschappijleer en 
eindig mijn les met wiskunde’. Helaas is de 
pauze te snel om, want ik wil graag verder 
praten met deze mensen, die elke dag weer 
voor de mooie uitdaging staan om jongeren 
voor te bereiden op hun toekomst: als 
mens, als werknemer, als deelnemer 
aan onze samenleving. Het bewerken van 
een ruwe steen kan leiden tot wereldbe-
kende kunstwerken. Ik ben trots 
op iedereen die dagelijks in 
school het zware handwerk 
doet om jongeren te vormen 
tot volwassenen met eigen 
dromen en idealen.

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   07070707



Kinderombudsvrouw vindt kansenongelijkheid vreselijk

‘ Leraren discrimineren 
niet, ze voorspellen’

primair/voortgezet onderwijs
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Margrite Kalverboer: ‘Ik kan 
vaak niet eens iets doen voor 
individuele gevallen. Ik kom 
met lege handen en daar maak 
ik ze al blij mee!’
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‘Vluchtelingenkinderen hebben last van 
de polarisatie in Nederland. Door mensen 
die zeggen “Rot op naar je eigen land”, 
denken ze: ik ben niet goed genoeg, ik 
mag er niet zijn.’ Geëmotioneerde woorden 
van de nieuwe Kinderombudsman Margrite 
Kalverboer, die Kinderombudsvrouw 
genoemd wil worden. Ze toert langs dertig 
kinderrijke plekken, waar ze hoort over 
eenzaamheid en pesten. ‘De juf weet wel 
dat ik gepest word, maar ze doet niks.’

aangesproken.” Het stopt vaak doordat de pester of de 
gepeste van school gaat, niet door actief ingrijpen van 
de leerkracht dus. Daar schrik ik van. Ik zou graag eens 
aan kinderen zelf vragen welke oplossingen zij zien 
voor pesten. Wij kunnen weer van alles bedenken en 
protocollen opstellen, maar kinderen zijn degene die 
pesten en gepest worden. Gisteren op een school voor 
uitgeprocedeerde asielzoekers, vertelde een meisje 
dat ze af en toe zo ontzettend boos kon worden op de 
situatie dat ze wel kon gaan slaan. Ik vroeg haar of ze 
dat dan ook deed en ze antwoordde: “Ja, op mijn bed”. 
Zo’n meisje zou ook andere kinderen kunnen gaan 
slaan. Kijk dus goed naar de achtergrond van een kind, 
waarom het pest, waar het mee geholpen kan worden.’ 

ACHTERVOLGEN
‘Ik wil dat de Jeugdwet gaat gelden voor jongeren tot 
23 jaar in plaats van tot 18 jaar’, stelt Kalverboer. ‘Als 
ouders moet je ook van de wet tot die leeftijd voor je 
kinderen zorgen. Maar kinderen in de jeugdhulpverle-
ning worden zonder pardon met 18 jaar op straat gezet. 
Alsof ze het dan zelf kunnen! Zelfs kinderen die wel een 
gezin en netwerk hebben, blijven steeds langer thuis 
wonen. En dan verwachten we van juist die kwetsbare 
kinderen dat ze het op hun 18e zelf wel kunnen.’ Zo 
zijn er wel meer van die dingen die naar haar idee niet 
kloppen. ‘Een jongen van 15 jaar vertelt dat hij van zijn 
7de tot zijn 10de gesloten geplaatst is en dat hij nog 
steeds wordt achtervolgd door dingen in zijn dossier 
die op zijn 7de gebeurd zijn. Hulpverleners nemen het 
dossier over en daardoor krijgt hij nauwelijks kansen. 
Daar doe je kinderen geen recht mee.’  

OPPASSEN
De nieuwe Kinderombudsvrouw, van huis uit ortho- 
pedagoog en jurist, maakt zich zorgen over de 
toenemende kansenongelijkheid, waar onder meer 
de Onderwijsinspectie onlangs de vinger op legde. 
‘Ik vind dat vreselijk. Als kinderen op basis van hun 
achtergrond niet gelijk behandeld worden, zal ik daar 
op alle manieren iets aan proberen te doen. Er wordt 
materieel wel meer gedaan voor kinderen met weinig 
kansen. Dan kunnen ze bijvoorbeeld wel via het 
armoedebeleid van de gemeente op een sport, maar 
vervolgens komen ze niet, omdat ze op hun broertje 

primair/voortgezet onderwijs

‘Ik hoor veel schokkende dingen van kinderen. Het 
is af en toe best heftig ja’, erkent Kalverboer (55) in 
haar kantoor in Den Haag. Sinds april is ze opvol-
ger van Kinderombudsman Marc Dullaert. Ze legt 

deze maanden haar oor te luisteren bij de doelgroep 
waar ze voor opkomt. ‘Eenzaamheid is een rode lijn. 
Kinderen kunnen eenzaam zijn omdat ze in armoede 
leven, alleen thuis zitten en niet kunnen deelnemen 
aan activiteiten omdat ze geld kosten. Dan zeggen ze 
maar dat ze niet van de film houden als klasgenoot-
jes naar de film gaan. “Er is nog nooit echt met mij 
gepraat. Ik heb dit nog niet eerder aan iemand verteld, 
want er luistert toch nooit iemand”, hoor ik ook van 
kinderen. Of kinderen die gevlucht zijn en zeggen: “Er 
houdt niemand van mij”. Vreselijk vind ik dat. En ik kan 
vaak niet eens iets doen voor individuele gevallen, al-
leen de verhalen aanhoren en de grote lijnen bespreek-
baar maken in Den Haag. Ik kom met lege handen en 
een luisterend oor en daar maak ik ze al blij mee!’

PESTEN
Pesten wordt ook vaak genoemd als probleem, merkt 
Kalverboer, die behalve Kinderombudsvrouw ook 
hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht 
in Groningen is. ‘Veel kinderen zeggen op mijn vraag 
“Wat zou jij doen als je de Kinderombudsman was?”: 
“Doe iets aan pesten”. Ik weet dat er al van alles aan ge-
daan wordt op scholen, maar blijkbaar niet genoeg. Op 
basisscholen hoor ik: “De juf of meester ziet het wel, 
maar doet er niets aan. En de pester wordt er niet op 
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of zusje moeten passen. Er zou echt meer persoonlijke 
begeleiding moeten zijn voor zo’n kind, bijvoorbeeld 
in de vorm van een buddysysteem. Misschien kunnen 
gepensioneerde leerkrachten daar op vrijwillige basis 
een rol in spelen?’

VOORSPELLEN
Ze benadrukt niet met de vinger naar vermeend be-
vooroordeelde leerkrachten te wijzen, die bij kinderen 
van laagopgeleide ouders lager zouden adviseren dan 
bij kinderen van hoogopgeleide ouders. ‘Ik denk dat 
ze voor een deel wel gelijk hebben als ze dat doen. 
Dat is niet altijd een vooroordeel, maar een oordeel 
gebaseerd op het hele plaatje. Geen discriminatie, 
maar voorspellen. Als er wel een hoge toetsscore is, 
maar geen support in het gezin of de omgeving, dan 
wordt ‘t ‘m ook niet. In de gymnasiumklas van mijn 
kinderen zat een kind van de plaatselijke timmerman: 
hoge Citoscore, maar niet genoeg support, dus toch 
na een half jaar naar de havo.’ Met een gelaten gebaar: 
‘Het is ook gewoon zo dat veel hoogopgeleide ouders 
van alles om die school heen organiseren om hun kind 
te supporten. Ik denk dat leerkrachten dat meewegen 
in hun advies. En daar hebben ze geen ongelijk in. Ik 
zou willen dat het al dan niet bestaan van die support 
niet afhankelijk is van ouders, maar dat het dan geor-
ganiseerd wordt.’

TE LANG!
De groep thuiszitters die het maar niet lukt om een 
passende plek in het onderwijs te vinden, staat ook op 
Kalverboers netvlies. ‘Alle kinderen hebben recht op 
onderwijs, dus ik maak me daar druk over. Er is nu een 
convenant afgesloten waarin staat dat kinderen niet 

langer dan drie maanden thuis mogen zitten. Maar ik 
was bij het Laks en daar zeiden ze: “Als je drie weken 
niet op school bent, dan haal je het niet meer in.”  Drie 
maanden is dus veel te lang! Kinderen moeten zo snel 
mogelijk terug naar school. Wat mij betreft moet het 
onderwijs sowieso doorgaan, ook al zit een kind thuis 
en moet het via internet of een videoverbinding lessen 
volgen. Kinderen worden ook gewoon heel verdrietig 
van thuiszitten. Je hoort er dan niet bij.’ 

TWEEDE WERELDOORLOG
Gesproken over verdriet, komt ze al snel op vluchte-
lingenkinderen. ‘Ik was gisteren op een AZC en sprak 
daar met kinderen in groep 4/5 en 7/8. 
De oudere kinderen gaven aan het verschrikkelijk te 
vinden dat er elke keer kinderen uit hun klas verdwij-
nen. Ze maakten zelf de vergelijking met de Tweede 
Wereldoorlog. “Wij moeten ook elke dag stempelen, 
voor ons is dit ook ons laatste kamp en bij ons verdwij-
nen er ook kinderen uit de klas.”’ Ze is even stil. Zegt 
dan: ‘Daar schrok ik enorm van. Bij groep 4/5 vroeg ik 
wat ik moest doen als Kinderombudsvrouw en toen 
zeiden ze: “Er voor zorgen dat er geen brandnetels 
meer zijn”.’ Ze lacht. ‘Daar werd ik heel blij van. Zij voe-
len het dus nog niet zo sterk. Maar naarmate kinderen 
ouder worden, begrijpen ze het meer. School is voor 
kinderen hoop. Ze willen ook zo hun best doen. “Als 
ik heel lief ben, de beste van de klas en aardig voor ie-
dereen, dan mag ik misschien wel blijven.”  Ze hebben 
ook veel last van de polarisatie die nu in Nederland is: 
ze voelen zich minderwaardig. Doordat er mensen zijn 
die zeggen: “Rot op naar je eigen land”, krijgen kinde-
ren het idee: “Ik moet weg, ik ben niet goed, ik ben het 
niet waard om er te zijn.”’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Kinderombudsman

Margrite Kalver-
boer: ‘Als kinde-
ren op basis van 
hun achtergrond 
niet gelijk behan-
deld worden, zal 
ik daar op alle 
manieren iets aan 
proberen te doen.’



Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Kinderombudsman primair/voortgezet onderwijs

De tekst van de troontrede was nog niet uitgesproken of het ministerie van Onderwijs 
werd er door D66-leider Pechtold van beschuldigd te rommelen met de cijfers. Reden 
was dat het kabinet zei € 200 miljoen te hebben vrijgemaakt voor extra investeringen 
in het onderwijs, terwijl volgens bonden en oppositie uit de onderwijsbegroting het 
tegendeel bleek met een nog groter bedrag aan bezuinigingen. Desondanks is 
staatssecretaris Sander Dekker optimistisch en ziet hij een positieve loonontwikkeling.

Interview staatssecretaris Dekker: 

‘ Vrijheid van onderwijs   
 bescherm je niet door 
‘m af te schaffen’ 

Als letterlijk alles werd opgeteld stond in de 
onderwijsbegroting voor € 400 miljoen aan 
bezuinigingen. Of dat nu wel de juiste reken-
methode was, daarover was op Prinsjesdag 

onzekerheid, want er stond ook veel tegenover om het 

leed te verzachten. Maar dat er flink was gesnoeid, 
vooral op de lumpsum, was voor bonden en oppositie-
partijen duidelijk. 
Ontspannen in hemdsmouwen - de Algemene 
Beschouwingen begonnen later die ochtend -, 11111111

Sander Dekker: ‘Probleem is dat we de vrijheid van onderwijs in 
de praktijk nog heel erg organiseren langs de klassieke zuilen.’
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Tekst: Peter Magnée  Foto’s: Hans Kouwenhoven

 pareert staatssecretaris Sander Dekker de negatieve 
rekensommen. ‘Een begroting is een open boek, daar 
zitten geen geheimen in, maar dan moet je wel naar 
het totale plaatje kijken: dus ook naar de plussen en de 
minnen. En dan constateer ik dat het onderwijs er over 
de hele linie op vooruit gaat. Overal, van basisscholen 
tot universiteiten, stijgt de bekostiging per leerling en 
student en gaan leraren er net als vorig jaar financieel 
op vooruit. Ik ben blij dat daar weer beweging in zit, na 
jaren van nullijn.’

FORSE TEGENVALLERS
De bezuiniging zou er onder meer mee te maken 
hebben dat de lonen harder stijgen dan het budget dat 
ministeries hiervoor krijgen.
‘Dit jaar hadden we een aantal forse tegenvallers. De lo-
nen en prijzen stegen harder dan geraamd. En ook voor 
de opvang van asielzoekerskinderen zijn we flink meer 
kwijt geweest. Ik hecht er nu eenmaal aan dat deze 
kinderen, zodra ze in Nederland aankomen, onderwijs 
aangeboden krijgen. Maar het sloeg wel een gat in de 
begroting. Tegelijkertijd heeft het kabinet extra geld 
vrijgemaakt voor een aantal zaken die het belangrijk 
vindt. Voor het onderwijs gaat het alles bij elkaar om 
een bijkomend bedrag van € 200 miljoen. Ik vind’, zegt 
Dekker, ‘dat we daarmee een hele belangrijke slag heb-
ben gemaakt, anders hadden we op de directe bekos-
tiging van scholen, de lumpsum, moeten bezuinigen. 
Daarnaast bood het ruimte voor een aantal accenten: 
budget voor gelijke kansen voor kinderen, de voor- en 
vroegschoolse educatie in kleine gemeentes die onder 
druk staat en een jaar extra bekostiging voor taallessen 
aan asielzoekerskinderen.’

SPEELSER
U vindt het zonde dat leerlingen een jaar blijven kleute-
ren en wil de overgang van groep 2 naar 3 versoepelen. 
Volgens boze ‘kleuterleiders’ hebben kinderen die soci-
aal-emotioneel onhandig zijn er juist baat bij. Ook voor 
hun verdere leven. U kijkt alleen naar de kille cijfers.
‘Ik kijk naar de kinderen. Doorkleuteren in groep 2 is 
in Nederland ongelooflijk populair, terwijl we toch ook 
weten dat kinderen zich vaak met sprongen ontwikke-
len. Een kind dat in september nog niet klaar is voor 
groep 3, kan dat in januari wel zijn en dan is het jammer 
dat hij nog een half jaar door moet. We denken hier nog 
te veel vanuit het systeem van jaargroepen. Slechts een 
keer per jaar maken we de overstap naar een andere 
klas. Ik zie dat de overgang naar groep 3 nogal groot is, 
omdat het daar vaak al heel schools is. Mijn suggestie is 
om groep 3 wat speelser in te richten, zodat de knip tus-
sen groep 2 en 3 niet zo hard is als nu. We hebben toch 

ooit kleuter- en lager onderwijs samengevoegd omwille 
van een doorlopende leerlijn?’

VRIJHEID
Volgend jaar herdenken we de gelijkbekostiging van 
openbaar en bijzonder onderwijs, de pacificatie, ver-
woord in wat tegenwoordig artikel 23 heet. Als het aan 
de SP ligt wordt al het onderwijs openbaar om proble-
men zoals rond de Gülenscholen te voorkomen.  
‘Ik vind dat je de vrijheid niet beschermt door hem af 
te schaffen. De vrijheid van onderwijs hoort bij Neder-
land. Hier kun je een school kiezen die bij je opvattin-
gen past. Wij hebben geen staatsonderwijs, waarbij alle 
kinderen om half negen hetzelfde boekje voor hun neus 
hebben. Ik vind dat een groot goed. Daarom wil ik zeker 
niet af van het bijzonder onderwijs. De vraag is wel hoe 
we ervoor kunnen zorgen dat we die vrijheid van on-
derwijs actueel houden. Het is als een monument, dat 
af en toe onderhoud nodig heeft. Probleem is dat we de 
vrijheid van onderwijs in de praktijk nog heel erg orga-
niseren langs de klassieke zuilen. Je hebt wel de vrijheid 
om een school te starten, maar vooral als je hoort tot 
een bepaalde levensbeschouwing of religieuze richting. 
Terwijl er tegenwoordig toch heel wat ouders zijn die 
veel meer vanuit een pedagogisch-didactische visie een 
school willen beginnen. Ik zou daar meer ruimte voor 
willen geven op basis van een goed onderwijsconcept.’ 
Ook aan de waarborgen moet volgens Dekker nog 
flink worden gesleuteld. ‘Ik wil meer zekerheid dat een 
nieuwe school past bij onze opvattingen over goed bur-
gerschap en sociale integratie. Het is mij een doorn in 
het oog dat als we een school hebben gesloten vanwege 
de slechte kwaliteit, een verantwoordelijk bestuurder de 
volgende dag alweer een aanvraag kan indienen voor 
een nieuwe school. Er zijn nu te weinig instrumenten 
en handvatten in de wet om te zeggen: ”Dat gaan we 
niet nog een keer zo doen.’’’ 

VUIST MAKEN
Het is de week tegen het pesten. Volgens cijfers van uw 
ministerie wordt er minder gepest dan in 2014. Toch 
waarschuwde de Kinderombudsman pas nog dat pest-
protocollen niet effectief genoeg zijn.
‘Vier jaar geleden, ik was net aangesteld, pleegden vlak 
achter elkaar een paar leerlingen zelfmoord omdat ze 
gepest werden. Ik heb toen samen met de Kinderom-
budsman een tournee gemaakt door Nederland om te 
praten met ouders, leerlingen en scholen. Ik ben toen 
echt ongelooflijk geraakt door de verhalen van kinde-
ren, die vertelden wat het betekent om niet met een 
fijn en veilig gevoel naar school te kunnen gaan. Dat 
kan mensen een leven lang achtervolgen. Veiligheid op 
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school en een vuist maken tegen pesten vind ik daarom 
essentieel. De basis moet goed zijn. Als kinderen zich 
niet veilig voelen, komen ze ook niet aan leren toe. Wat 
ik positief vind, en we meten dat iedere twee jaar, is dat 
het pesten ten opzichte van 2014 is afgenomen. In het 
basisonderwijs van 14 naar 10 procent en in het voort-
gezet onderwijs van 11 naar 8 procent. Dat is opgeteld 
een kleine honderdduizend kinderen minder dan twee 
jaar geleden. Ik denk dat dat een groot compliment is 
voor scholen die daar de afgelopen jaren extra werk van 
hebben gemaakt. Pestprotocollen zijn dode letters als 
het onder in een la ligt. Sinds het invoeren van de Wet 
sociale veiligheid op school controleert de Inspectie 
veel meer of scholen hun plicht vervullen als het gaat 
om sociale veiligheid. Wat zien we daar van terug in de 
klas? Weten kinderen waar ze terecht kunnen?’ 

MANNEN
Het basisonderwijs telt maar 14 procent mannen. 
Naast allerlei plaatselijke acties om meer mannen te 
trekken is een van de opties een hoger salaris om het 
vak aantrekkelijker te maken. De OESO vindt dat de 

lerarensalarissen in Nederland sowieso te laag zijn om 
voldoende goed personeel aan te trekken
‘Ik vind het idee dat een hoger salaris nodig is om man-
nen te trekken volstrekt ridicuul en nogal stereotiep. 
Alsof vrouwen dat niet ook zouden willen. Ik ben in 
ieder geval blij om te zien dat we nu na jaren nullijn 
weer stapjes vooruit zetten. Het startsalaris van een 
beginnende leraar in het basisonderwijs is helemaal 
niet slecht, maar je zit zo gauw aan je plafond. Heel veel 
mensen die voor het onderwijs kiezen doen dat echt 
niet om nou heel rijk te worden. Wel denk ik dat het 
gebrek aan perspectief soms een hobbel kan zijn om de 
stap te maken. Daarom vind ik het belangrijk om meer 
te kunnen differentiëren. De functiemix biedt daar wel 
mogelijkheden voor, maar die ruimte wordt zeker in het 
basisonderwijs nog niet ten volle benut. Reden waarom 
ik met schoolbesturen zoek naar een ander loopbaan-
perspectief, zoals bijvoorbeeld specialisatie op zorg, 
omdat dat vanwege passend onderwijs door steeds 
meer scholen zal worden vereist.’
 
AUTOMATISME
Hoe ziet u ‘2032’, over de toekomst van het onderwijs, 
waarover nu discussiebijeenkomsten plaatsvinden, zelf 
voor u? 
‘Het gaat erom wat leerlingen die vandaag in groep 1 
beginnen tegen die tijd op school moeten hebben 
meegekregen. Kortom, wat kunnen we doen om ons 
curriculum actueel, eigentijds en uitdagend te houden 
en maken voor alle leerlingen met al hun verschillende 
talenten? Die discussie hebben we hier heel lang niet 
gevoerd, in tegenstelling tot veel andere landen. Er is 
te weinig nagedacht over de vraag of onze kinderen 
dat wat ze leren straks ook echt nodig zullen hebben. 
Rekenen en taal zijn in 2032 nog even belangrijk, maar 
neem burgerschap in een veranderende samenleving, 
waar kinderen die van buiten komen niet automatisch 
meekrijgen wat de grondwet betekent, wat onze gedeel-
de waarden zijn. Dat wordt een belangrijk thema om 
op school over te dragen. Verder vind ik dat het curri-
culum, de inhoud van het onderwijs in Nederland, veel 
te veel wordt bepaald door instanties buiten de leraren 
zelf. Door de kerndoelen, die natuurlijk in de wet staan, 
maar ook de methodes van educatieve uitgeverijen, is 
er een automatisme ontstaan in het gebruik daarvan 
en het van hoofdstuk tot hoofdstuk doorlopen van de 
leerstof. Terwijl ik heel graag zie dat leraren als vakspe-
cialisten zelf meer eigenaar worden van de inhoud van 
het onderwijs. Dat moet lukken met een sterke beroeps-
groep van leraren die onderling afspraken maken over 
het curriculum en hun vakkennis en vaardigheden 
voortdurend bijhouden en aanscherpen.’ 

Sander Dekker: ‘Ik vind het idee dat een hoger 
salaris nodig is om mannen te trekken volstrekt 
ridicuul en nogal stereotiep.’
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Hoewel het kabinet zelf aangeeft te investeren in onderwijs, lijkt het het 
tegenovergestelde te doen. Er gaat eerst zo’n € 255 miljoen van de lumpsum 
af, en nog eens € 150 miljoen omdat de leerlingenaantallen dalen, waarna er 
weer ongeveer € 188 miljoen bijkomt. De Tweede Kamer floot het kabinet dan 
ook terug bij de Algemene Politieke Beschouwingen. Gegoochel met getallen 
en plannen in de onderwijsbegroting 2017.

Tweede Kamer fluit kabinet terug: niet bezuinigen

Goochelen met cijfers in 
Onderwijsbegroting 2017

alle sectoren
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Ronduit teleurgesteld’ is Loek Schueler, 
voorzitter CNV Onderwijs. ‘Als we gaan 
rekenen, dan blijkt tegenover de zogenaamde 
investering van € 200 miljoen per jaar, die de 

regering met veel bombarie brengt, ook een bezuiniging 
van zo’n € 400 miljoen te staan (€ 255 miljoen op lump-
sum en € 150 miljoen voor dalende leerlingaantallen, 
red.). Kortom, het onderwijs wordt enorm gekort.’ De 
Tweede Kamer bleek deze mening te delen, want bij 
de Algemene Politieke Beschouwingen werd een motie 
aangenomen waarin een stokje wordt gestoken voor de 
bezuinigingen. Schueler: ‘Dat is goed nieuws, maar per 
saldo is er nog steeds geen sprake van investeringen en 
dat is toch hard nodig in deze sector!’ 

DRUPPEL
Schueler mist in de plannen de mensen waar het daad-
werkelijk om gaat: het onderwijspersoneel. ‘Dat vind 
ik onbegrijpelijk: juist in een tijd waarin er een enorm 
lerarentekort dreigt. Wel positief is dat er erkenning 
is voor de professionaliteit van de schoolleiders en 
aandacht voor onderwijskundig leiderschap.’ Ook blij is 
Schueler met de € 25 miljoen voor het verminderen van 
ongelijke onderwijskansen. ‘Maar het is wel een drup-
pel op een de gloeiende plaat. En we moeten ervoor 
waken dat de problemen in de samenleving allemaal 
op het bordje van de leraar worden neergelegd.’ Verder 
maakt ze zich zorgen over de afnemende bekostiging 
van (v)mbo groen: ‘Er zal met name op de praktijk 
worden bezuinigd, terwijl dat juist de spil van het groen 
onderwijs is. Veel leerlingen gaan naar deze instellingen 
omdat ze met dieren of planten willen werken. Vaak zijn 
het kinderen van agrariërs of ze hebben er gewoon veel 
belangstelling en gevoel voor. Praktijk is dus belangrijk, 
terwijl de bezuinigingen juist daarop zijn gericht.’ 

ARBEIDSMARKT
‘Leraren zijn de meest bepalende factor voor goed 
onderwijs’, zo schrijven de bewindslieden. Nieuw 
extra geld is er echter niet voor het personeel, 
ondanks de dreigende lerarentekorten. Wel zet het 
kabinet in op begeleiding van startende leraren. 
Hierbij krijgen starters in het voortgezet onderwijs 
die dat willen een coach, wordt hun werk geob-
serveerd en krijgen ze feedback. ‘In alle verbeter-
processen is de rol van de schoolleider cruciaal’, 
schrijven de bewindslieden, waarna ze recente 
initiatieven aanhalen zoals het schoolleidersregis-
ter en beroepsstandaarden.

PRIMAIR ONDERWIJS
Op de lumpsum van het primair onderwijs wordt  
€ 70 miljoen bezuinigd, waarvan er weer € 30 
miljoen terug komt. Er gaat € 15 miljoen extra naar 
basisscholen voor onderwijs aan asielzoekerskin-
deren. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de 
motie van de Tweede Kamer om een tweede jaar 
taakonderwijs te kunnen bekostigen.  Verder gaat 
er € 5 miljoen naar voorscholen voor kinderen met 
een risico op taalachterstand. Ook is er € 25 miljoen 
voor het verkleinen van ongelijkheid in onderwijs-
kansen, waar onder andere de Inspectie dit jaar 
op wees. De invulling daarvan is nog onduidelijk. 
OCW gaat in elk geval een Gelijke Kansen Alliantie 
opzetten met allerlei partners, die maatregelen 
zal bedenken.  Voor de overgang tussen primair 
en voortgezet onderwijs zullen verbeterplannen 
komen. Het kabinet noemt de wisselwerking en 
samenhang tussen eindtoets, enkelvoudig en 
meervoudig basisschooladvies en het stimuleren 
van brede burgklassen. De al eerder aangekondig-
de € 25 miljoen voor muziekonderwijs staat ook in 
deze begroting. 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Om de talenten en gelijke kansen van leerlingen 
te stimuleren, wordt het in het voortgezet onder-
wijs mogelijk om vakken op een hoger niveau te 
volgen. Op die manier wordt er met meer kennis 
doorgestroomd en kunnen de scholieren hun extra 
inzet en ambities aantonen. Daarnaast wordt er 
ingezet op het behoud en de komst van meer brede 
brugklassen.
Het vmbo moet uiterlijk augustus 2017 profielen en 
beroepsgerichte keuzevakken ingevoerd hebben. 
Leerlingen volgen twee of vier regionale keuze-
vakken. Doel is de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te verbeteren.
Op 1 juli 2017 zal de wijziging in de Wet op het On-
derwijstoezicht ingaan. Door een investering van 
€ 2 miljoen kunnen alle scholen in het funderend 
onderwijs één keer in de vier jaar blijven rekenen 
op een bezoek van de Onderwijsinspectie. 

Goochelen met cijfers in 
Onderwijsbegroting 2017

alle sectoren

‘



MBO
Momenteel ligt er het voorstel bij de Tweede 
Kamer om een vroegtijdige aanmelddatum en het 
toelatingsrecht in het mbo vast te leggen. Daarmee 
krijgen jongeren met de juiste vooropleiding het 
recht om, behalve een aantal uitzonderingen, 
toegelaten te worden tot de mbo-opleiding van zijn 
of haar keuze. Om kansenongelijkheid te bestrijden 
komt er € 10 miljoen voor schoolkostencompen-
satie voor gezinnen met lage inkomens. Ook voor 
de nieuwkomers is aandacht. In het mbo moeten 

passende voorzieningen voor hen komen, zoals 
extra aandacht voor taalverwerving. 
Met zogenaamde practoraten, naar het voorbeeld 
van lectoraten in het hbo, moet de onderwijskwali-
teit worden versterkt en een brug worden geslagen 
naar de veranderende beroepspraktijk. Om jonge-
ren te helpen bij hun studiekeuze, wordt in 2017 
een LOB (Loopbaanoriëntatie)-portal voor het mbo 
gemaakt. 
Ook wordt gestart met de nieuwe kwalifi catie-
structuur. Deelnemers kunnen kiezen uit ongeveer 
zevenhonderd keuzedelen, die van belang zijn 
voor de regionale arbeidsmarkt en de doorstroom 
naar het hbo. Deze delen kunnen elk kwartaal 
worden aangepast. Zo kan er veel sneller worden 
ingespeeld op veranderingen in de maatschappij. 
Instellingen kunnen onder bepaalde voorwaarden 
samen met het bedrijfsleven in de regio ook zelf 
een onderwijsprogramma opzetten, de zogenaam-
de cross-overs. Een belangrijk aandachtspunt voor 
het ministerie is verder het stimuleren van door-
stroom en stapelen. Om de route via het mbo naar 
het hbo aantrekkelijker te maken, is er gezorgd 
voor verkorte driejarige mbo-opleidingen, die 
intensiever en uitdagender worden.

HBO
De plannen voor het hbo steunen voor een 
belangrijk deel op de Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs, die de koers aangeeft voor 2015-2025. 
Daarin wordt voornamelijk ingezet op kleinschalig 
en intensief onderwijs, talentprogramma’s, onder-
wijsgerelateerd onderzoek, studiefaciliteiten en di-
gitalisering. Net als in de andere sectoren is er ook 
in het hoger onderwijs aandacht voor een betere 
doorstroom. Daarbij wordt met name gekeken naar 
het verbeteren van regionale samenwerking, onder 
meer op basis van bestaande goede voorbeelden. 
Om onderwijsvernieuwing te stimuleren worden in 
2017 tien zogenaamde Comenius-beurzen uitge-
reikt aan docenten en onderwijsleiders. Het bedrag 
van de beurs, die vorig jaar voor het eerst werd 
uitgereikt, kan oplopen tot € 250.000.
In 2017 is het ook de bedoeling dat er in het hoger 
onderwijs met het zogenaamde fl exstuderen wordt 
gestart. Doel van het experiment is de mogelijkheid 
voor studenten creëren om andere activiteiten (tij-
delijk) te combineren met hun voltijdsstudie. Het 
collegegeld wordt dan vervolgens ook naar rato van 
de  omvang van het gevolgde onderwijs betaald. 
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Helmy van Dooren

Helikopterouder
Ik vind helikopterview een mooie term. Fijn als ik of een ander 
die overall blik heeft, dan is er altijd iemand die het geheel 
kan overzien. 
Er bestaat echter ook de term helikopterouder, maar dat is 
verre van positief bedoeld. Ook dan probeer je alles te over-
zien, maar met het doel de totale ontwikkeling van je kind te 
sturen en waar het kan te versnellen. 
Hoogleraar gerontologie Karen Fingerman heeft een paar jaar 
geleden al geconcludeerd dat er tegenwoordig meer van dit 
soort ouders zijn dan pakweg 25 jaar geleden. En anno 2016 
bestaan dergelijke ouders nog steeds. 

Iedereen kent ze wel, deze overbezorgde ouders. Denk aan 
het kind dat niet mee mag met de bus op schoolreis, omdat er 
onlangs een busongeluk is gebeurd. Ook mengen deze ouders 
zich te snel in kinderruzies. Wie kent niet de moeder die zich 
aan de rand van de zandbak zelf in de strijd gooit, zodra twee 
peuters met zand gooien? Kortom, genoemde ouders pro-
beren alle problemen voor hun kinderen op te lossen. Zo zet 
pappa ook de complete spreekbeurt voor zoonlief in elkaar, 
inclusief Powerpoint-presentatie.

Overbezorgde ouders proberen hun kroost te beschermen 
tegen elk gevaar. Ook de Amerikaanse journalist Alissa Quart 
schreef daar al over. Zij herhaalt nog eens dat kinderen juist 
de ruimte nodig hebben om met gevaar om te leren gaan. Ze 
moeten in bomen mogen klimmen en vuurtjes kunnen stoken, 
zonder dat hun ouders er met een blusdekentje naast staan. 
Ik krijg als juf ook ouders die steevast zeggen: ‘Als er iets is, 
laat het me dan weten.’ Maar wat is hun definitie van iets? 
En moet ik die definitie van elke ouder in mijn klas kennen? 
Laat staan dat ik de tijd heb om over al die ‘ietsen’ dagelijks te 
communiceren. 

Maar nu, wat voor soort kinderen krijg je met overbescher-
mende volwassenen in de buurt? Onderzoek onder studenten 
laat zien dat degenen met helikopterouders onzelfstandiger 
zijn, vaker depressief, minder tevreden met hun leven en 
minder bestand tegen stress dan studenten zonder extreem 
bemoeizuchtige ouders. 
Verder geeft de helikopterstijl van opvoeden later meer kans 
op risicovol gedrag, zoals veel drank- en drugsgebruik. 
En geen mens moet er toch aan denken dat je pappie of mam-
mie later je partner gaat kiezen. Hoewel, als je ouders altijd je 
huiswerk hebben gemaakt, je vrienden hebben geselecteerd, 
je studierichting hebben bepaald en je aan een baan hebben 
geholpen, dan kan de liefde er ook nog wel bij.

Helikopterouders proberen alle 
 problemen voor hun kinderen op 
te lossen
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Samen met de Utrechtse vestiging van het Creative  
College, om de hoek bij het Beauty College, kreeg de 
school in april de Zilveren Schoolkantine Schaal uitgereikt. 
Bas van den Brand: “We zijn bijna twee jaar geleden  
begonnen met de omslag naar een Gezonde School.  
Dat begon met meer beweging. Zo hebben we in al onze 
voltijdopleidingen weer sportlessen opgenomen in het 
programma, zoals zelfverdediging of en fitness. We willen 
de studenten leren om de regie te nemen over hun  
ontwikkeling en verdere leven. En daar is beweging,  
maar ook zeker voeding een belangrijk onderdeel van.”

Voorbeeldbeleid
Daarom ging Van den Brand vorig jaar ook aan de slag 
met een voedingsbeleid, de basis van een Gezonde School-
kantine. “Daarmee ben ik naar Het College van Bestuur en 
de collegadirecteuren gegaan en zij waren het ermee eens. 
Ik ververs het beleid elk jaar, zodat het altijd actueel blijft.” 
In het beleid staat bijvoorbeeld hoe de school ernaar streeft 
een omgeving te zijn waar gezond eten gemakkelijk is. 
Ook het belang van een gezonde presentatie in de kantine 
en automaten wordt aangestipt, net als het aanbieden van 
gratis water bij een openbare tap in de kantine. Van den 
Brand maakte gebruik van een voorbeeldvoedingsbeleid 

van het Voedingscentrum én van de ondersteuning van  
de Schoolkantine Brigade. “Brigadier Kathelijne (Bottema, 
red.) is heel belangrijk geweest voor onze Gezonde School-
kantine. Ze is altijd enthousiast en geïnteresseerd en heeft 
tijdens het proces veel bruikbare input geleverd.”

Gouden balies
Met hulp van cateraar Zo-Vital, brigadier Kathelijne en een 
team medewerkers vanuit ROC Midden Nederland zelf 
kwam uiteindelijk een nieuwe, gezondere kantine tot 
stand. Juist die samenwerking is volgens Van den Brand 
een voorwaarde voor succes. “Het is belangrijk dat  
iedereen met de neuzen dezelfde kant opstaat. Zonder 
draagvlak lukt het niet.” Samen gas geven, dat is het  
advies van Van den Brand. “Je kunt het schoolbeleid  
wijzigen, maar je moet ook zorgen dat iedereen op school 
erachter staat. Dat geldt in het begin vooral voor het  
bestuur en de OR. Natuurlijk stuit je soms op weerstand, 
maar dan kun je, dankzij die brede steun, zeggen: we 
doen dit nu.” Door de inspanningen van een brede  
werkgroep slaagde het Beauty College erin om binnen een 
halfjaar te voldoen aan de voorwaarden van een Zilveren 
Schoolkantine Schaal. “Daar zijn we heel blij mee, maar nu 
gaan we natuurlijk ook voor goud. En dat lukt aardig, we 

Beauty College  
heeft een Zilveren  
Schoolkantine

‘ En nu gaan we 
ook gewoon  
voor goud’

Van twee locaties in april naar elf locaties nu: ROC Midden Nederland is hard op  
weg overal de omslag naar een Gezonde Schoolkantine te maken. Het Beauty College 
in Utrecht was de eerste die een Zilveren Schoolkantine Schaal ontving. Directeur  
Bas van den Brand: ‘Gezond eten: het leeft steeds meer.’

Met een Schoolkantine 
Schaal op naar het vignet 
Gezonde School 

Hebben jullie al een School - 
kantine Schaal? Dan voldoe je  
ook bijna aan de criteria voor  
het Vignet Gezonde School  
met themacertificaat voeding.  
Kijk voor meer informatie op

www.gezondeschool.nl/middelbaar-beroepsonderwijs 

zijn al een eind op weg. De balies zijn eigenlijk al ‘goud’: 
die bieden 80% betere keuzes aan. Netjes in het zicht  
en mooi gepresenteerd, zodat het er aantrekkelijk uitziet. 
Maar op de automaten kan nog een slagje worden  
gemaakt.”

Energiedrankjes
Het aanbod, dat wordt verzorgd door cateraar Zo-Vital, 
wordt elk jaar beoordeeld met de Kantinescan van het 
Voedingscentrum. En worden er tussentijds nieuwe  
producten aan het assortiment toegevoegd, dan wordt 
eerst gekeken of die voldoen aan de nieuwe Richtlijnen 
Gezondere Kantines. “Ook met Zo-Vital hebben we veel 
om de tafel gezeten. Iedereen wil natuurlijk een gezon-
dere kantine, maar er moet óók omzet gedraaid worden. 
Zo-Vital organiseert daarom trainingen voor zijn mede-
werkers, zodat die gaan werken via de nieuwe richtlijnen 
en ook enthousiast worden voor de gezonde kantine.” 
Positieve ontwikkeling: sinds het succes van de gezonde 
kantine van het Beauty College en andere scholen krijgt 
Zo-Vital meer nieuwe klanten die graag een gezonder 
aanbod willen. 

Ook het enthousiast maken van de studenten, vraagt 
soms wat tijd en moeite. “Het lastige is: je wilt de  
studenten niet wegjagen, anders brengen ze straks  
hun lunchpauzes door in het winkelcentrum verderop.  
Toen de energiedrankjes bijvoorbeeld verdwenen uit de 
automaten, leverde dat best wat gesprekken op. Door 
gezonde alternatieven op een aantrekkelijkere manier te 
presenteren, moet je de studenten dan zien te verleiden. 
Maar we hebben de tijd mee, dat scheelt een hoop.  
Je kunt geen tv aanzetten of blad openslaan of het  
gaat over suikervrij of superfoods. Gezond eten, sporten: 
het leeft steeds meer. En dan kan de schoolkantine  
niet achterblijven.”

Bas van den Brand

“ Het is belangrijk dat iedereen met de  
neuzen dezelfde kant opstaat”

Zo krijg je de Schoolkantine Schaal
Van primair onderwijs tot universiteitskantine: al zo’n dertien 
jaar zet het Voedingscentrum zich in voor een gezondere 
school omgeving. Inmiddels is de Gezonde Schoolkantine een 
groot en zichtbaar programma en hebben veel middelbare en 
mbo-scholen al de Schoolkantine Schaal ontvangen. Vanaf 
2017 gelden nieuwe richtlijnen om zo’n Schaal toegekend te 
krijgen. Deze zijn:
n  In elke aangeboden productgroep wordt op z’n minst één  

betere optie aangeboden. Een voorbeeld: volkorenbrood in 
plaats van witbrood.

n  Betere opties krijgen een opvallende plaats.
n  Water drinken wordt gestimuleerd. 
n  De gezonde kantine is schriftelijk vastgelegd in het beleid  

van de school.

Ook een Schoolkantine Schaal behalen? 
Het Voedingscentrum kan daarbij helpen. Kijk op  
www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine voor  
informatie en tips, zoals een Kantinescan, een voorbeeld-
voedingsbeleid of inspiratie voor een gezonder assortiment.  
Of bel gratis 070-3068875 voor ondersteuning op maat.
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Samen met de Utrechtse vestiging van het Creative  
College, om de hoek bij het Beauty College, kreeg de 
school in april de Zilveren Schoolkantine Schaal uitgereikt. 
Bas van den Brand: “We zijn bijna twee jaar geleden  
begonnen met de omslag naar een Gezonde School.  
Dat begon met meer beweging. Zo hebben we in al onze 
voltijdopleidingen weer sportlessen opgenomen in het 
programma, zoals zelfverdediging of en fitness. We willen 
de studenten leren om de regie te nemen over hun  
ontwikkeling en verdere leven. En daar is beweging,  
maar ook zeker voeding een belangrijk onderdeel van.”

Voorbeeldbeleid
Daarom ging Van den Brand vorig jaar ook aan de slag 
met een voedingsbeleid, de basis van een Gezonde School-
kantine. “Daarmee ben ik naar Het College van Bestuur en 
de collegadirecteuren gegaan en zij waren het ermee eens. 
Ik ververs het beleid elk jaar, zodat het altijd actueel blijft.” 
In het beleid staat bijvoorbeeld hoe de school ernaar streeft 
een omgeving te zijn waar gezond eten gemakkelijk is. 
Ook het belang van een gezonde presentatie in de kantine 
en automaten wordt aangestipt, net als het aanbieden van 
gratis water bij een openbare tap in de kantine. Van den 
Brand maakte gebruik van een voorbeeldvoedingsbeleid 

van het Voedingscentrum én van de ondersteuning van  
de Schoolkantine Brigade. “Brigadier Kathelijne (Bottema, 
red.) is heel belangrijk geweest voor onze Gezonde School-
kantine. Ze is altijd enthousiast en geïnteresseerd en heeft 
tijdens het proces veel bruikbare input geleverd.”

Gouden balies
Met hulp van cateraar Zo-Vital, brigadier Kathelijne en een 
team medewerkers vanuit ROC Midden Nederland zelf 
kwam uiteindelijk een nieuwe, gezondere kantine tot 
stand. Juist die samenwerking is volgens Van den Brand 
een voorwaarde voor succes. “Het is belangrijk dat  
iedereen met de neuzen dezelfde kant opstaat. Zonder 
draagvlak lukt het niet.” Samen gas geven, dat is het  
advies van Van den Brand. “Je kunt het schoolbeleid  
wijzigen, maar je moet ook zorgen dat iedereen op school 
erachter staat. Dat geldt in het begin vooral voor het  
bestuur en de OR. Natuurlijk stuit je soms op weerstand, 
maar dan kun je, dankzij die brede steun, zeggen: we 
doen dit nu.” Door de inspanningen van een brede  
werkgroep slaagde het Beauty College erin om binnen een 
halfjaar te voldoen aan de voorwaarden van een Zilveren 
Schoolkantine Schaal. “Daar zijn we heel blij mee, maar nu 
gaan we natuurlijk ook voor goud. En dat lukt aardig, we 

Beauty College  
heeft een Zilveren  
Schoolkantine

‘ En nu gaan we 
ook gewoon  
voor goud’

Van twee locaties in april naar elf locaties nu: ROC Midden Nederland is hard op  
weg overal de omslag naar een Gezonde Schoolkantine te maken. Het Beauty College 
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Vraag antwoord

Waarom wordt mijn 
salaris gekort als ik 
arbeidstherapeutisch 
werk verricht?

namens de school de contacten met haar 
zal onderhouden. Het is zowel voor de 
directeur als voor zijn teamlid belangrijk 
dat de casemanager iemand is waarin 
beiden vertrouwen in hebben. Immers, 
uiteindelijk gaat het erom dat Krista zo 
spoedig mogelijk zal herstellen. Een 
prettig contact draagt hier zeker aan bij. 
Voordat verdere re-integratie plaats zal 
vinden, zal ze zich eerst richten op de 
vraag: past het onderwijs nog wel bij mij?

Krista is nog nooit langdurig ziek geweest 
en is onbekend met deze situatie. 
Gelukkig is ze lid van de bond. Niet alleen 
kan ze daar met al haar vragen over 

ziekteverlof en re-integratie terecht, ze 
hoort ook over de mogelijkheid van een 
loopbaanscan door de Academie van CNV 
Connectief, waar CNV Onderwijs deel van 
uitmaakt. Tevens meldt Krista  zich aan 
voor een coach via het coachingsnetwerk 
van CNV Connectief (aanvraagacademie@

cnv.nl). Krista kan een steuntje in de rug 
nu goed gebruiken. De uitkomst laat 
zien dat het onderwijs nog steeds haar 
belangstelling en passie heeft. De vele 
ontwikkelingen in het onderwijs en in 
haar privé-situatie hebben gezorgd voor 
een tijdelijke disbalans, waardoor ze is 
uitgevallen. 
In het kader van haar re-integratie 
heeft Krista contact gehouden met een 
juridisch adviseur van CNV Onderwijs. 
Deze wijst op de verplichtingen die zowel 
werkgever als werknemer hebben in het 
kader van de re-integratie. De juridisch 
adviseur van de bond wijst haar op de 
Rechtspositiegids (gratis voor leden te 
downloaden via www.hetonderwijsplein.
nl) van CNV Onderwijs. Daarin is een 
heel hoofdstuk gewijd aan ziekteverlof en 
arbeidsongeschiktheid in het onderwijs. 

Gaandeweg gaat het steeds beter 
met Krista en wordt in overleg met 
de bedrijfsarts en haar casemanager 
besloten om haar re-integratie gericht 
op terugkeer in het eigen werk rustig op 
te pakken en uit te bouwen. Te begin-
nen met aangepast werk op school op 
arbeidstherapeutische basis. Met haar 
directeur spreekt zij af dat ze kinderen 

Juf Krista is al vele jaren werkzaam als 
leerkracht op basisschool De Opstap in 
een parttime dienstbetrekking. Werken 
met kinderen en lesgeven is altijd haar 
grote passie geweest. Op 1 februari 2015 
is ze uitgevallen vanwege een operatie 
aan haar knie. Zeven maanden na haar 
revalidatie lukt het haar niet goed in 
balans te komen. Na fysieke klachten 
krijgt Krista psychische klachten. De 
taken naast het lesgeven vallen haar 
steeds zwaarder. Gecombineerd met de 
mantelzorg die zij ook nog geeft aan haar 
zorgbehoevende ouders, wordt het haar 
op een gegeven moment te veel. Het lukt 
haar niet meer om alle ‘ballen in de lucht 

te houden’. Krista valt drie weken na haar 
volledige herstel opnieuw uit. Ze gaat 
twijfelen aan zichzelf, past het onderwijs 
nog wel bij mij?
Tijdens haar uitval wordt ze regelmatig 
opgeroepen door de bedrijfsarts en 
wordt een casemanager aangewezen die 

Krista wordt geconfronteerd met een korting 
op haar  salaris van 30 procent. Kan dit zomaar?
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Het Actuarieel Genootschap (AG) heeft de nieuwe 
tweejaarlijkse prognose van de toekomstige sterfte van 
de Nederlandse bevolking uitgebracht. Hieruit blijkt 
dat de sterftekansen voor zowel vrouwen als mannen 
nog steeds dalen en dat de levensverwachting dus 
blijft stijgen. De levensverwachting van een in 2016 
geboren meisje komt uit op 93,0 jaar. Die van een in 
2016 geboren jongen op 90,1 jaar. Het AG voorziet over 
50 jaar een verdere stijging van de levensverwachting 
van pasgeboren jongens en meisjes met 3 tot 4 jaar. De 
levensverwachting van een 65-jarige bedraagt in 2016 
voor een vrouw 23,1 jaar en voor een man 20,0 jaar. Het 
AG schat in dat de levensverwachting van een 65-jarige 
over 50 jaar met tussen de 5 en 6 jaar zal zijn gestegen.
De lagere sterftekansen voor ouderen hebben gevolgen 
voor de AOW-leeftijd en de aanvullende pensioenen. 
Eind dit jaar wordt vastgesteld of de AOW-leeftijd al 
in 2022 van 67 jaar naar 67 jaar en 3 maanden gaat. 

Werk & Recht
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een op een zal gaan begeleiden en 
ondersteunen. 
Na twaalf maanden ziekteverlof wordt 
Krista geconfronteerd met een korting 
op haar salaris van 30 procent. Kan dit 
zomaar? Ze was na haar knie-operatie 
toch hersteld voor een periode van drie 
weken? Haar juridisch adviseur legt 
haar uit dat er pas een nieuwe keten 
ziekteverlof gaat lopen als een werkne-
mer haar taken ten minste vier weken 
daadwerkelijk volledig heeft hervat. Daar 
is in de situatie van Krista geen sprake 
van geweest. De salariskorting van 30 
procent na twaalf maanden ziekteverlof is 
dus correct. 
Krista voelt zich steeds beter en verricht 

langer dan zes weken aangepaste 
werkzaamheden. Voor de groep staat zij 
nog niet, maar zij doet wel aangepast 
werk voor tien uur per week. Haar salaris 
wordt echter nog steeds gekort met 30 
procent over haar volledige arbeidsom-
vang. Opnieuw heeft zij contact met haar 
juridisch adviseur van CNV Onderwijs. 
Arbeidstherapeutisch werk is maximaal 
zes weken toegestaan. De werkzaam-
heden moeten deel uitmaken van een 
opbouwend re-integratietraject, er moet 
te allen tijde begeleiding aanwezig zijn en 
de zieke werknemer moet op elk moment 
weg kunnen gaan. Krista verricht haar 
passende werkzaamheden al langer dan 
zes weken en zij kan zeker niet op elk 

moment weg. De juridisch adviseur geeft 
aan dat Krista over de tien uur per week 
aangepast werk aanspraak heeft op 100 
procent salaris. Het gaat nu niet meer 
om arbeidstherapeutisch werk maar om 
wenselijk geachte arbeid. Het feit dat ze 
nog niet voor de groep staat is hiervoor 
niet relevant. In een goed gesprek brengt 
de juridisch adviseur van CNV Onderwijs 
de onterechte salariskorting onder de 
aandacht van haar directeur. De salaris-
korting wordt uiteindelijk teruggedraaid 
en Krista is korte tijd daarna weer vol-
ledig hersteld. Met hernieuwde energie 
pakt zij haar grote passie weer op.

Op basis van de cijfers van het AG lijkt deze verhoging 
er te komen. Bepalend is de later dit jaar verschijnende 
prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), 
maar die zal vermoedelijk niet tot een andere uitkomst 
leiden. De (op langere termijn natuurlijk steeds onzeker-
der) prognose van het AG leidt, bij de huidige wettelijke 
bepalingen, tot een AOW-leeftijd van 68 jaar in 2027, van 69 
in 2035, van 70 in 2044 en van 71 in 2053. De cijfers van het 
AG wijzen ook op het al in 2018 verhogen van de pensioen-
richtleeftijd voor de (nieuwe) opbouw van het aanvullend 
pensioen van 67 naar 68 jaar. Ook daarvoor is de komende 
CBS-prognose beslissend. En dan heeft de prognose van 
het AG nog een (bescheiden) effect op de financiële positie 
van ABP. Het bestuur van ABP heeft onlangs besloten 
de verplichtingen uit te rekenen op basis van de laatste 
prognose van het AG (en niet meer die van het CBS). De nu 
bekend geworden cijfers van het AG zullen de dekkings-
graad licht omlaag drukken (met rond de 0,3 procentpunt).

Stijgende levensverwachting
en pensioenleeftijd
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Omgaan met storend 

gedrag in de klas
Probleemgedrag
Probleemgedrag dat niet tijdig wordt aangepakt leidt  
tot een negatief gedragspatroon dat steeds moeilijker  
te doorbreken is. Dit heeft zijn weerslag op zowel de  
leerling als de leerkracht. Hoe formuleert u met uw  
collega’s duidelijke gedragsverwachtingen en creëert  
u draagvlak? En hoe zet u de kernkwaliteiten van uw  
leerling in om storend gedrag te veranderen?

Pak probleemgedrag aan!

Kies twee subsessies 

die aansluiten bij uw  

praktijksituatie!
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Ruud Staverman

Het hoofd van 
Meijerink

Wat zou ik graag in het hoofd van H.P. Meijerink willen kijken. Negen 
jaar geleden publiceerde een commissie onder zijn leiding de eisen die 
aan de taalniveaus voor Nederlands werden gesteld. Anderen gaan nu 
met zijn levenswerk aan de haal. 
Half september kwam het bericht dat het vak Loopbaan en Burger-
schap in het mbo de ‘kritische denkvaardigheden’ van leerlingen moet 
gaan toetsen. Wat dat met Meijerink te maken heeft? Welnu, deze 
kritische denkvaardigheden worden al in de eisen van zijn referentieni-
veaus genoemd. De docenten Nederlands zorgen ervoor dat hun leer-
lingen aan de hand van de vaardigheden Lezen, Luisteren, Schrijven, 
Gesprekken Voeren en Spreken zich in drie tot vier jaar professioneel 
en communicatief ontwikkelen... en dus kritisch leren denken.
Enkele voorbeelden. Volgens het nieuwe besluit moeten leerlingen  
‘informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten en daarbij het 
onderscheid kunnen maken tussen argumenten, beweringen, feiten 
en aannames’. Meijerink stelt als één van de eisen voor de vaardig-
heid Lezen (3F) dat de leerling onderscheid weet te maken ‘tussen 

hoofd- en bijzaken, meningen en feiten en tussen standpunt 
en argument’. Daarnaast moet een leerling het verschil 
kennen ‘tussen drogreden en argument’. 
Nog één. Het besluit meldt dat leerlingen ‘het perspec-
tief van een ander kunnen innemen’. De vaardigheid 
Luisteren op 3F stelt dat een leerling in staat moet zijn 
om ‘de bedoeling van de spreker(s) te verwoorden als 
ook de verbale en non-verbale middelen die gebruikt zijn 
om dit doel te bereiken’. Daarnaast moet die een oordeel 
kunnen geven ‘over de waarde en de betrouwbaarheid van 
de gegeven informatie voor zichzelf en voor anderen’. Ook op 
2F-niveau (voor leerlingen van niveau 2 en 3) geeft Meijerink 
voldoende handvatten om  studenten  kritisch te leren denken. Zo 
heeft de vaardigheid Gesprekken Voeren als eis dat de student in staat 
moet zijn doelgericht door te vragen ‘om de gewenste informatie te 
verwerven’.  En bij de vaardigheid Luisteren leert die het interpreteren 
van ‘informatie en meningen’.
In eerste instantie dacht ik dat in het vak Loopbaan en Burgerschap de 
leerlingen de kennis vanuit de Nederlandse referentieniveaus zouden 
gaan oefenen. Toen ik nog eens goed keek naar alle rimram rond de 
kritische denkvaardigheden kwam ik snel tot een andere conclusie. 
Ze worden, zonder enige verwijzing naar ‘Meijerink’, door gerenom-
meerde instituten, zoals het Expertisecentrum Beroepsonderwijs,  de 
MBO Raad en het CINOP, als iets totaal nieuws  gepresenteerd. Alsof 
de referentieniveaus Nederlands nooit hebben bestaan.  
Ach, kon ik toch maar in dat hoofd van meneer Meijerink kijken!

De kritische denkvaardigheden worden 
zonder verwijzing naar Meijerink als 
iets nieuws gepresenteerd 
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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Vis, worteltjes, 
prei en andijvie

primair onderwijs

Het is weer Kinderboekenweek! In dit Schooljournaal 
zit een klein cadeautje: een niet eerder gepubliceerd 

verhaal uit de bekende kinderboekenserie Lotte & 
Roos, van schrijfster Marieke Smithuis. Het past helemaal 
in het thema van dit jaar: Oma’s en opa’s, voor altijd jong. 

Veel voorleesplezier!
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Opa, Lotte en Roos zitten op het bankje voor het huis. Ze 
eten koekjes en drinken thee.
‘Fijn,’ zegt opa, ‘zo’n herfstzonnetje. Daar kan ik nou echt 
van genieten.’ Hij schuift zijn bril op zijn hoofd en doet zijn 
ogen dicht. 
‘Opa,’ vraagt Lotte opeens. ‘Hoe oud ben jij?’ 
‘Heel oud,’ zegt opa. ‘Stokoud.’ 
‘Zo oud als Sinterklaas?’ 
Opa doet zijn ogen weer open en neemt een slokje thee. 
‘Ja, wij zijn even oud, de Sint en ik.’
Roos schudt haar hoofd. ‘Dat kan niet! Sinterklaas leeft al 
heel lang! Langer dan iedereen!’
‘Ik zie er misschien ietsepietsje jonger uit,’ zegt opa, ‘maar 
dat komt door die baard van hem. We zijn even oud!’ 
‘Je maakt een grapje,’ zegt Lotte. ‘Toch, opa?’ 
Opa knikt en aait haar over haar hoofd. 
Dan vraagt Lotte: ‘Ben jij ouder dan 100?’ 
Over de rand van zijn bril kijkt opa haar aan. ‘Waarom wil 
je dat weten, Lotje?’ 
Lotte bijt op haar duim. Ze geeft geen antwoord. 
‘Als opa honderd was dan was hij allang dood,’ zegt Roos. 
Maar daar is opa het niet mee eens. ‘Er zijn tegenwoordig 
mensen die 120 worden,’ zegt hij. ‘Of nóg ouder. Maar 
meestal zijn dat vrouwen. Of Japanners, want die eten de 
hele dag vis.’ 
‘Vis?’ vraagt Lotte met een vies gezicht.
‘Vis is gezond,’ legt opa uit. ‘Net als groente. Worteltjes. 
Prei. Andijvie.’ 
‘Bah’, zegt Lotte. ‘Dat vind ik niet lekker.’ 
‘Maar je wordt er wel héél oud van,’ zegt opa. 
Even zijn ze allemaal stil. Dan vraagt Lotte: ‘Opa, ben jij 
bang om dood te gaan?’
‘Waarom?’ vraagt opa.
‘Omdat je stokoud bent en omdat het eng is om dood te 
gaan. En moeilijk?’

Opa glimlacht. ‘Het is helemaal niet moeilijk om dood te gaan. 
Je veters knopen is moeilijk, want daar moet je een beetje 
bij nadenken. Maar doodgaan? Dat is echt supermakkelijk. 
Iedereen kan het.’ 
Zachtjes zegt Roos: ‘Het lijkt mij eng.’ 
‘Mij ook,’ zegt Lotte. Haar stem trilt een beetje. 
Opa tilt Lotte op schoot. ‘Jullie zijn nog jong,’ zegt hij. ‘Als je 
jong bent, wil je nog heel lang leven. Dan is de dood zó ver weg 
dat je er helemaal niet over na hoeft te denken. 
‘Maar jouw dood dan?’ zegt Roos. ‘Die is helemaal niet ver 
weg!’ 
‘En als je doodgaat, hoe vind je dan de weg naar de hemel?’ 
Lotte veegt over haar wang.
‘Ik geloof dat er engelen staan te trompetteren langs de weg,’ 
grinnikt opa. ‘Dat heb ik wel eens gehoord.’ 
‘Ik meen het serieus!’ zegt Roos boos en ze geeft opa een 
stomp op zijn arm. 
Opa schraapt zijn keel. ‘Zo zie ik het: zolang ik leef, hoef ik me 
geen zorgen te maken over de dood, en als ik dood ben, kán ik 
me geen zorgen meer maken.’ Hij houdt de koektrommel voor 
Roos’ neus. ‘Nu gaan we het over iets leuks hebben. Hier, neem 
nog maar een koekje.’
‘Roos en Lotte kiezen om de beurt een koekje uit.
Maar als opa de koektrommel naar zich toe wil trekken, trekt 
Lotte terug.
‘Geen koekjes meer,’ opa, zegt ze. ‘Jij mag alleen nog vis met 
worteltjes, prei en andijvie.’
‘Ja’, zegt Roos. ‘Want jij moet 120 worden.’ 
‘Maar ik hou niet van vis!’ roept opa. ‘En ook niet zo erg van 
groente.’ 
‘Je hebt het herfstzonnetje om van te genieten,’ zegt Roos. ‘En 
je hebt ons.’ 
‘En wij hebben jouw koekjes,’ zegt Lotte tevreden. 
‘Tja,’ zegt opa, ‘zo gaat dat. Als je oud wordt, pakken ze je alles 
af.’ 
Maar Lotte en Roos zien aan hem dat hij het helemaal niet erg 
vindt. Glimlachend draait opa zijn gezicht weer naar de zon. 

De Kinderboekenweek duurt van 5 tot 16 oktober.

Tekst: Marieke Smithuis  Illustraties: Annet Schaap. Foto: Fleur Speetprimair onderwijs

Marieke Smithuis (1967) is journa-
list en schrijver. Ze vertelt al jaren-
lang verhalen op de basisschool 
van haar drie kinderen. Lotte & 
Roos gaat over twee zusjes die 
helemaal niet op elkaar lijken. 
Ze spelen veel samen, maar ze 
maken ook ruzie. Met hun opa die 
vaak oppast beleven ze allerlei avonturen. 
Dan komen er twee jongens wonen in de 
straat: Lasse en Joppe. Ze zijn precies even 
oud als Roos en Lotte, maar dat betekent 
nog niet dat ze meteen vrienden worden. 
Afgelopen maand verscheen het laatste deel 
van deze serie bij Uitgeverij Querido: De slag 
om Bullebak.



Nationale Opleiding MediaCoach 
Veelzijdige, actuele en thematische opleiding 
voor professionals met als concreet resultaat 
het eigen Mediawijsheid Beleidsplan voor uw 
werkveld. informatie: www.nomc.nl 

Social Media Professional
Innovatieve en praktijkgerichte vakopleiding  
over Social Media en externe communicatie,  
intern beleid, en vakinhoudelijk instrument.  
informatie: www.mediaenmaatschappij.nl

Anti Pest Coördinator 
Inspirerende vakopleiding ter preventie van  
(digitaal) pesten, met de adviezen van OCW, 
PO en VO Raad als leidraad. 
informatie: www.mediaenmaatschappij.nl 

Mediawijsheid  
voor professionals 
Inspiratie, expertise, innovatie 

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!

 072 – 888 7 222

Social Media
Professional

Voor jeugd zijn media van levensbelang.  
Het is voor mij als docent vanzelfsprekend dat 
ik investeer in deskundigheidsbevordering 
over mediawijsheid. 

“
 ”

 

 

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

Autisme in 
het mbo

Studenten met autisme  
begeleiden bij hun studieloopbaan

Studenten met autisme zijn minder zelfstandig en hebben meer moeite met  
zelfreflectie en flexibiliteit dan andere studenten. Hoe begeleidt u studenten  
met autisme bij de problemen die zij ondervinden door het competentiegerichte 
onderwijs? En hoe vergroot u de zelfredzaamheid van een student met autisme?  

Help uw studenten met autisme succesvol door hun studieloopbaan heen! 

 Locatie: 
 
Antropia, Driebergen

 Datum: 

Woensdag 14 december

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/autismembo

Extra: leer van de ervaring  

van een student met autisme
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primair/voortgezet onderwijs

In Nederland heeft 14 procent van de leerlingen een 
chronische ziekte. Doordat zij vaak in het ziekenhuis of 
thuis verblijven raken zij achter bij de lessen. Maar dat niet 
alleen, ook contact met klasgenootjes ontbreekt. Dit jaar 
maken ruim 900 langdurig zieke leerlingen gebruik van 
KlasseContact. Deze organisatie maakt het mogelijk dat 
deze kinderen lessen thuis en in het ziekenhuis kunnen 
volgen. Door de nieuwste technologie, een 360-graden 
camera- en geluidsverbinding, mist de leerling niks. 
Hiernaast kan het kind na de lessen of in de pauze 
bijpraten met klasgenootjes.

Langdurig zieke leerlingen ‘in de klas’ door nieuwe technologie

‘ Haha, ik zit niet in mijn 
pyjama hoor’

Nungka Schefer heeft een chronische dar-
maandoening: de ziekte van Crohn. Ze is 
13 jaar en leerling van het Anna van Rijn 
College in Nieuwegein. Vandaag maakt ze 

voor het eerst gebruik van KlasseContact. Speciaal 
voor Schooljournaal heeft ze zich met haar laptop ge-
installeerd in de woonkamer en maakt ze verbinding 
met de klas. Op school hebben haar zogenoemde 

Speciaal voor Schooljournaal heeft Nungka zich met 
haar laptop geïnstalleerd in de woonkamer en maakt 
ze verbinding met de klas.
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buddy’s, twee vriendinnen, de KPN-Klasgenoot 
klaargezet. Hierdoor kan zij de klas inkijken en zien 
klasgenoten ook daadwerkelijk haar gezicht. ‘Haha, 
ik zit niet in mijn pyjama hoor’, is het eerste wat ze 
zegt tegen haar klasgenoten, die denken dat ze haar 
nachtkleding nog aan heeft. 

ZIEKTE
Sinds drie jaar gebruikt zij medicijnen en moet 
ze regelmatig naar het ziekenhuis. Meestal voor 
controle of om bloed te prikken. Door de medicatie 
is zij erg snel moe en is het voor haar niet mogelijk 
om alle lessen te volgen. Hierdoor haalde zij vorig 
jaar onnodig lage cijfers. Doordat ze nu lessen thuis 
in haar eigen kamer kan volgen in plaats van op 
school hoopt ze dit studiejaar beter bij te blijven.

MOGELIJKHEDEN
Naast KlasseContact zijn er diverse manieren om 
thuis lessen te volgen. Te denken valt aan Skype. 
Maar de mogelijkheden met KlasseContact van 
KPN zijn uitgebreider dan alleen meekijken met 
de klas. ‘Ik kan overal naar toe kijken: omhoog, 
omlaag, van links naar rechts. Ik kan gewoon vra-
gen stellen en je krijgt alles mee uit de klas, ook de 
instructie’. Inzoomen op het bord en het werken in 
groepjes is ook mogelijk. Deze ochtend volgt Nung-
ka een les natuur- en scheikunde. Tijdens het vol-

gen van de eerste les loopt zij tegen wat technische 
problemen aan. Het afgelegen klaslokaal beschikt 
niet over een sterke internetverbinding, daardoor 
is contact leggen tussen de twee apparaten lastig. 
Na een tijdje slaagt de verbinding, maar de leraar is 
nog moeilijk te verstaan. Dit moet overlegd worden 
met de organisaties achter KlasseContact. 

LERAREN
Wanneer een school gebruik maakt van KlasseCon-
tact is goede communicatie essentieel. Tegenover 
de leerlingen en ouders, maar ook tegen de leer-
krachten. ‘Iedereen vindt het spannend’ volgens 
Audrey Torn, de moeder van Nungka. ‘Ze weten 
niet hoe het allemaal zal gaan met de camera en de 
microfoon. Iedere leraar heeft instructie gekregen 
en ze staan er allemaal voor open. Wel moeten zij 
over bepaalde dingen nadenken: “Hoe moet ik 
lesgeven vandaag, gaan de leerlingen in groepjes?” 
Dat moet allemaal van tevoren gecommuniceerd en 
voorbereid worden.’

OPLUCHTING
Torn is erg blij dat haar dochter de lessen thuis 
goed kan volgen. ‘Het geeft mij ook wat meer rust 
en vrijheid. Omdat je toch altijd probeert om haar 
zoveel mogelijk naar school te laten gaan. Dan is 
het iedere keer een afweging: lukt het vandaag wel 
of lukt het vandaag niet?’ Ook de school werkt heel 
goed mee: Nungka’s rooster is aangepast. Toen 
Nungka afgelopen weken een dag thuis was ontving 
zij informatie over de les van klasgenootjes. Nu is 
dat niet meer nodig en krijgt zij zelf alle lesstof mee. 
Torn: ‘Ik hoop dat zoveel mogelijk kinderen die 
het echt nodig hebben, geholpen worden. Dat het 
aan hen wordt gegund. Zodat ze gewoon op niveau 
school kunnen blijven volgen. Want dat is het, als je 
ziekt bent en je raakt achterop, presteer je onder je 
niveau en doe je iets wat helemaal niet nodig is.’ 

KlasseContact is een initiatief van de stichting KPN 
Mooiste Contact Fonds en Ziezon, het landelijk net-
werk ziek zijn en onderwijs

Tekst: Elize van de Werken  Foto’s: René Bouwman

Nungka volgt een les 
natuur- en scheikunde. 
‘Ik kan overal naar 
toe kijken: omhoog, 
omlaag, van links naar 
rechts.’



Jouw werk,
hun toekomst.

Jij bent er voor je leerlingen, 
wij zijn er voor jou.

In het onderwijs zet je je elke dag in voor 
je leerlingen. Samen met jouw collega’s 
werk je aan de toekomst van een nieuwe 
generatie. Jij bent er voor je leerlingen, wij 
zijn er voor jou.
Gun je jouw collega ook de voordelen van 
het lidmaatschap van CNV Onderwijs? Maak 
hem of haar dan nu lid! Het nieuwe lid 
ontvangt de eerste 3 maanden gratis en het 
Inspiratieboekje cadeau. Jij ontvangt tijdens 
deze actie een cadeaubon t.w.v. €25,- voor 
het aanbrengen van een nieuw lid. 

Je kunt kiezen uit de volgende 
cadeaubonnen t.w.v. €25,-:
• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com-cadeaubon
• VVV-bon

MELD JE COLLEGA AAN 
VIA WWW.CNV-ACTIE.NL* 

* Deze actie loopt van 23 september t/m 16 december 2016. 
De korting geldt alleen voor nieuwe leden werkzaam binnen 
één van de sectoren van CNV Connectief: Onderwijs, Zorg & 
Welzijn, Overheid & Publieke Diensten. Let op: de korting voor 
het nieuwe lid wordt niet expliciet op www.cnv-actie.nl vermeld, 
maar wordt wel automatisch doorgevoerd.

zwart = 0/0/0 RGB
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

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

Rayon Noordoost-Brabant
3 november, De Brouwketel, Hooge-
weg 9, Escharen. Lezing door mees-
terverteller R. Bastiaanse, directeur 
van het Brabants Historisch Infor-
matie Centrum over Het Brabants 
Verleden, met quiz. Eigen bijdrage  
€ 5,-. Opgave bij penningmeester. 
Info/aanmelden: A. Brouwers, 0486 
46 16 95, adbrouwers@hotmail.com.

Provincie Noord-Holland
Donderdag 3 november, 10.30-14.30 
uur, Ontmoetingsruimte van de 
Moeder van de Verlosserkerk, Prof. 
Eijkmanlaan 48, Haarlem. Netwerk-
bijeenkomst voor recent gepensio-
neerden over Conflicthantering. Info/
aanmelden: netwerknoordholland@
cnv.nl o.v.v. Haarlem 3-11-2016.

Provincie Overijssel
Dinsdag 8 november, 10.30-14.30 
uur, Het Centrum, Constantijnstraat 
7a, Nijverdal. Netwerkbijeenkomst 
voor recent gepensioneerden over 
Emotionele intelligentie. Info/aan-
melden: netwerkoverijssel@cnv.nl 
o.v.v. Nijverdal 8-11-2016.

Provincie Groningen
Donderdag 10 november, 10.30-

14.30 uur, Kerkhorn, Kerkstraat 89, 
Zuidbroek. Netwerkbijeenkomst 
voor recent gepensioneerden over 
Emotionele intelligentie. Info/aan-
melden: netwerkgroningen@cnv.nl 
o.v.v. Groningen 10-11-2016.

NETWERKEN
Gelderland
Dinsdag 25 oktober, 16-20.30 uur, 
Dokter A. Verschoorschool, Groene-
laantje 40, Nunspeet. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 
Keuze uit verschillende workshops. 
Info/aanmelden: netwerkgelder-
land@cnv.nl o.v.v. Nunspeet 25-10-
2016.

Groningen
Woensdag 26 oktober, 16-20.30 uur, 
Roc Menso Alting, Vondelpad 4, 
Groningen. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
verschillende workshops. Info/aan-
melden: netwerkgroningen@cnv.nl 
o.v.v. Groningen 26-10-2016.

Zuid-Holland
Donderdag 27 oktober, 16-20.30 
uur, Geuzencollege, locatie West-

wijk, Geuzenplein 1, Vlaardingen. 
Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Connectief. Keuze uit verschil-
lende workshops. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. 
Vlaardingen 27-10-2016.

Overijssel
Woensdag 12 oktober, 16-20.30 uur, 
Pr. Julianaschool, Zwolseweg 103, 
’s-Heerenbroek. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Connectief. Keuze 
uit verschillende workshops. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.
nl o.v.v. ’s-Heerenbroek 12-10-2016.
Donderdag 27 oktober, 16-20.30 uur, 
Sbo De Rank, Thorbeckelaan 186, 
Almelo. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Connectief. Keuze uit ver-
schillende workshops. Info/aanmel-
den: netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 
Almelo 27-10-2016.
Donderdag 3 november, 16-20.30 
uur, CBS Bloemenhof, Floralaan 18, 
Hardenberg. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
verschillende workshops. Info/aan-

schooljournaalagenda cnvo.nl

schoolleiders
Donderdag 3 november, 09.30-16.15 uur. De Reehorst, Ede. Themadag 
CNV Schoolleiders. Leiderschap doet er toe! – De 9 principes van de 
excellente schoolleider. Na de inleiding van L. Greven is er keuze voor 
masterclass. Er zijn 8 masterclasses. Info/aanmelden: www.cnvs.nl/
themadag.
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Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda



melden: netwerkoverijssel@cnv.nl 
o.v.v. Hardenberg 3-11-2016.

Utrecht
Woensdag 2 november, 16-20.30 uur, 
CNV gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit verschillende 
workshops. Info/aanmelden: net-
werkutrecht@cnv.nl o.v.v. Utrecht 
2-11-2016.

Zeeland
Woensdag 9 november, 16-20.30 uur, 
Ostrea Lyceum, Fruitlaan 3, Goes. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit de workshops: 
Van werkdruk naar werkplezier; 
Rouw op je dak; Registerleraar, laat 
zien wat je waard bent; Aansluiten 
bij de leefwereld van je cliënt. Info/
aanmelden: netwerkzeeland@cnv.nl 
o.v.v. Goes 9-11-2016.

Drenthe
Woensdag 9 november, 16-20.30 
uur, G.J. van der Ploegschool, Van 
Goghlaan 3, Hoogeveen. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 
Keuze uit verschillende workshops. 
Info/aanmelden: netwerkdrenthe@
cnv.nl o.v.v. Hoogeveen 9-11-2016.

INVALLERS
Regio West
Dinsdag 1 november, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), De Noor-
derzon, J. de Wittlaan 31, Gouda. 
Bijeenkomst voor invallers van CNV 
Onderwijs. Workshops: Vervan-
gingsbeleid en ketenbepaling en 
Rechtspositie door Lotte Freyee, 
consulent Starters & Studenten, CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: werk-
groepinvallers@cnv.nl o.v.v. Gouda 
1-11-2016.

Regio Zuid
Woensdag 9 november, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), MFC Oel-
broeck, Breedstraat 1d, St. Anthonis. 
Bijeenkomst voor invallers van CNV 
Onderwijs. Workshops: Vervangings-
beleid en ketenbepaling en Rechts-
positie door Lotte Freyee, Consulent 

Starters & Studenten, CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden: werkgroe-
pinvallers@cnv.nl o.v.v. St. Anthonis 
9-11-2016.

ANDERS ACTIEVEN
Woensdag 9 november, 10-16 uur, 
Protestants Landelijk Dienstencen-
trum, J. Haydnlaan 2a, Utrecht. Ont-

moetingsdag/themadag/ jaarverga-
dering. Presentatie: Veranderingen 
in de Zorg door Suzanne  Kruizinga, 
voorzitter CNV Zorg&Welzijn. In de 
middag keuze uit 5 workshops. Info/
aanmelden: phjhomburg@zeeland-
net.nl.

55+ LEDEN
Woensdag 26 oktober, 16-20.30 uur, Roc Menso Alting, Vondelpad 4, 
Groningen. Bijeenkomst voor leden van 55 jaar en ouder werkzaam in 
het onderwijs. Thema: Vergroten van draagkracht, verminderen van 
draaglast met workshops Regelgeving en Werkplezier en Vitaliteit. Info/
aanmelden: netwerkgroningen@cnv.nl ovv 55+ leden 26-10-2016.
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•	 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)	

CNVD-0616-advertentie bondsbladen staand-kwart.indd   1 01-08-16   15:30
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berichten

Staatssecretaris Dekker wil meer ruimte voor nieuwe 
scholen creëren door de regels voor het oprichten ervan 
in het basis- en voortgezet onderwijs aan te passen. De 
afgelopen maanden is dit voornemen in overleg met 
een groot aantal partijen uitgewerkt tot het wetsvoor-
stel Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen (MRvNS). Het 
ministerie wil graag in gesprek met ouders, gemeenten 
en het onderwijs over de uitwerking van deze plannen. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor één van 
de regiobijeenkomsten: woensdag 12 oktober, 14.30-18 
uur, Amsterdam; dinsdag 18 oktober, 14.30-18 uur, 
Eindhoven; woensdag 26 oktober, 14.30- 18 uur, Meppel; 
maandag 31 oktober, 14.30-18 uur, Lansingerland; vrij-
dag 4 november, 14.30-18 uur, Goes. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen aan 
mrvns@minocw.nl. Geef in de e-mail aan welke bijeen-
komst je wilt bezoeken en vermeld daarbij naam, functie, 
organisatie en contactgegevens.

Wetsvoorstel oprichten nieuwe scholen

Jubileumevent 
Samenwerken aan 
Maatwerk
Samenwerken aan maatwerk en innovatief omgaan 
met open leermateriaal. Aan dit onderwerp besteedt 
VO-content, stichting voor open lesmateriaal, op 
dinsdag 15 november aandacht tijdens een jubi-
leumevent, ter ere van haar 5-jarig bestaan. Er is 
keuze uit vijf thema’s, waaronder Maak je eigen les. 
Onderdeel hiervan is een sessie van Linda Le Grand, 
ict-ambassadeur op het Mondriaan College in Oss en 
het Udens College in Uden, over hoe Wikiwijs gebruikt 
kan worden bij het samenstellen van een eigen les. 
Meer informatie is te vinden op www.vo-content.nl/
jubileumevent.

Dag van het 
literatuuronderwijs 
Nieuw Elan in Literatuuronderwijs is het thema van de 
Dag van het Literatuuronderwijs op dinsdag 22 novem-
ber in De Doelen in Rotterdam. Er komen verschillende 
vragen aan bod, zoals: Wat kunnen we doen om het 
leesplezier en de kennis van literatuur(geschiedenis) 
te vergroten? Er is ruimte om ervaringen met andere 
literatuurliefhebbers te delen en om workshops, 
masterclasses en lezingen te volgen. Meer informatie 
is te vinden op: www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl.

Game bewustwording in het 
verkeer voor VO-scholieren

Nog even snel oversteken terwijl een auto twintig meter 
van je verwijderd is. Scholieren hebben vaak niet door dat 
een dergelijke actie fataal kan aflopen. Elektronicabedrijf 
Samsung en Veilig Verkeer Nederland hebben een virtual 
game gelanceerd om leerlingen in het voortgezet onder-
wijs bewuster te maken in het verkeer: Beat the Street. 
Scholieren worden in een verkeerssituatie geplaatst en 
leren spelenderwijs keuzes maken. De game is gratis 
te downloaden in de Oculus Store en te gebruiken met 
verschillende virtual reality-oplossingen. Er wordt gewerkt 
aan het gebruiksklaar beschikbaar stellen van deze app 
voor scholen.
 

De school heeft een grote invloed op het leesgedrag 
van kinderen. Maar hoe kun je lezen bij leerlingen 
verder stimuleren? Deze en andere vragen worden 
behandeld tijdens het wetenschappelijk congres 
Succesvol lezen in het onderwijs op donderdag 10 
november in De Veerensmederij in Amersfoort. 
Aan de orde komen onderzoekspublicaties van 

hoog leraren en er zijn diverse deelsessies 
rondom belangrijke vraagstukken in het 

onderwijs. Voor meer informatie: 
www.lezen.nl/wetenschappelijk-

congres

Congres over succesvol 
lezen in het onderwijs
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Een van mijn leerdoelen van dit schooljaar 
is het werken aan gepaste lessen voor 
niveau 2-3. Ik zie in mezelf meer een 
docent voor niveau 4. Bij niveau 2-3 moet ik 
mijn studieloopbaanbegeleiding en ict-les-
sen toch wel anders aanpakken en liggen 
mijn verwachtingen iets lager. Deze periode 
krijgen de niveau 2-3 leerlingen het sector-
werkstuk. Ze moeten in groepjes een eigen 
onderzoek doen in de sector waarvoor ze 
worden opgeleid. Deze opdracht heb ik 
twee jaar geleden aan niveau 4-leerlingen 
gegeven, maar zelf nog niet aan niveau 2-3. 
Ik hield mijn hart vast want ik verwachte 
niet dat ze het leuk zouden vinden en dacht 
dat ze alleen maar zouden klagen. Na wat 
gezucht over de bundel en de opdracht 
zijn ze dan toch aan de slag gegaan. Het 
was ingewikkeld om het verschil te zien 
tussen een onderzoeksvraag en deelvragen 
maar ze hebben me versteld doen staan. 
Onderzoeken naar het reilen en zeilen van 
een dierenkliniek, wat een beter transport-
middel is voor paarden (ter land, ter zee of 
in de lucht) en wat er komt kijken bij het 
aanleggen en onderhouden van een vijver 
in de tuin. In plaats van de docent ben ik 
nu de leerling. Hebben zij mij even geleerd 
dat het niveau niks hoeft te betekenen, als 
ze maar interesse en eigen verantwoorde-
lijkheid hebben. Ik kan niet wachten tot de 
presentaties, wat ga ik veel leren!

Verwachtingen

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

Nijmegen. 

Hoortrainingsprogramma voor 
dove en slechthorende leerlingen
Het is belangrijk dat dove en slechthorende kinderen zoveel moge-
lijk mee kunnen doen met hun leeftijdsgenootjes. Om hun gehoor 
optimaal te benutten is er het hoortrainingsprogramma HoorSpel. 
Het is ontwikkeld door Kentalis, specialist op het gebied van diag-
nostiek, zorg en onderwijs voor mensen met een beperking in horen 
en communiceren. De methode bevat duidelijk geschreven lessen 
met een vaste werkwijze. De lessen geven onder andere de kans om 
te werken op verschillende niveaus en om de hoorontwikkeling in 
kaart te brengen. Het programma is te bestellen via: www.kentalis-
shop.nl/nl/hoorspel.
 

Conferentie passend onderwijs in het VO
Veel scholen in het voorgezet onderwijs zijn actief bezig met het bieden 
van passend onderwijs. Op donderdag 13 oktober wordt hierover een 
gratis conferentie gehouden in het Van der Valk hotel in Vught onder 
de titel Passend Graag, maatwerk voor ieder kind. Er wordt bekeken 
hoe passend onderwijs kan worden toegepast in het voortgezet onder-
wijs. Deelnemers kunnen actief aan de slag tijdens workshops. Meer 
informatie: www.steunpuntpassendonderwijs-vo.nl/passend-graag-
maatwerk-ieder-kind.

‘In de klas’-video’s voor 
voortgezet onderwijs
Programma’s 
van de publieke 
omroep zijn 
niet speciaal 
afgestemd op het 
voorgezet onder-
wijs. Hier bedacht 
Schooltv wat op. 
Zij bewerkte er 
een aantal, voor 
verschillende 
vakken, tot korte 
filmpjes van 8 
minuten. De ‘in 
de klas’-formule voor biologie bevat onder andere stukjes uit Vroege 
vogels en Proefkonijnen. Bij iedere bewerking zit een gratis lesbrief. 
De video’s zijn te bekijken op www.schooltv.nl/indeklas.
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Een jaar geleden is door de Tweede Kamer 
een wetswijziging aangenomen waardoor 
de inbreng van leerlingen op het perso-
neelsplan in het schoolplan moet komen 

te staan. Om te zien hoe het daar nu mee staat, deed 
het Utrechtse onderzoeksbureau DUO onderzoek 
waaraan 251 directeuren uit het voortgezet onderwijs 
deelnamen. Er blijkt een verschil te zijn in het aantal 
scholen waar leerlingen de leraren evalueren en 
scholen die de leerlingen bij de sollicitatieprocedure 
betrekken. Die laatste groep is duidelijk kleiner. Bijna 
driekwart van de scholen neemt de scholieren niet 
mee in de sollicitatieprocedure, het merendeel van de 
directeuren is ook niet van plan leerlingen die rol te 
gaan geven in de komende jaren.

POSITIEF
Toch zijn er de nodige positieve geluiden, zo blijkt 
uit het onderzoek. Leerlingen zouden ‘heel goed 
observeren’ en daarmee snel inschatten of een docent 
een rol speelt of echt overwicht kan hebben in de klas. 
Door mee te draaien bij de sollicitatieprocedure doen 
scholieren bovendien nieuwe vaardigheden op. Ze 
vinden het ‘leerzaam en leuk’ en stellen vaak net ‘die 

‘ Leerlingen zijn prima in 
staat een sollicitant op zijn 
gemak te stellen’

Slecht slapen en zweethanden, mokken 
koffie om scherp te blijven en pepermuntjes 
om de koffiegeur weer weg te krijgen. Een 
sollicitatiegesprek biedt een kans op een 
baan, maar levert ook zenuwen op. Stel je 
nou eens voor dat je drie van die gesprekken 
achter elkaar hebt! Op het Maartenscollege 
in Haren doen leerlingen al 25 jaar mee bij 
de sollicitaties. Wie daar wil gaan lesgeven, 
moet achter elkaar gesprekken voeren met 
de schoolleiding, de vaksectie én een groepje 
leerlingen. Voordeel: je weet als leraar in ieder 
geval dat je benoeming breed wordt gedragen.

ene vraag die de leidinggevende niet te binnen was 
geschoten’.

DRAAGVLAK
Bij het Harense Maartenscollege wordt dus al lang op 
deze manier gewerkt. ‘Het bevalt heel goed’, zegt Lydi 
Tillema, teamleider onderwijs van het college. ‘Leer-
lingen nemen hun taak serieus en hebben vaak, door 
hun eigen invalshoek te benadrukken, een andere 
inbreng dan een docent of een schoolleider.’ Toch is 
na zoveel jaar ervaring met deze manier van werken 
niet echt in harde gegevens meetbaar te maken of het 
onderwijs er beter van wordt. ‘Het effect is vooral de 
beleving dat we het samen doen en ook samen een 
besluit nemen welke kandidaat het meest geschikt is. 
Het draagvlak wordt er door vergroot.’

STRENG
De leerlingenraad wijst twee of drie scholieren aan 
die in de sollicitatiecommissie komen. Maar is het 
nou zo dat die leerlingen, als ze vinden dat de docent 
nadat die is aangenomen veel te streng tegen ze doet, 

pesterig zeggen: ‘Hé, je hebt je baan aan ons te dan-
ken hè!’? Tillema: ‘Dat heb ik nog nooit gehoord. Zo 
wordt er in de school ook niet over gesproken.’ Blijft er 
nu een groep docenten aan de zijlijn staan die op het 
eerste gezicht zenuwachtig zijn, maar best goed mee 
zou kunnen?
‘Dat denk ik niet. Leerlingen zijn prima in staat een 
sollicitant op zijn gemak te stellen. Onze ervaring is 
dat veel sollicitanten het juist heel leuk vinden dat ze 
ook een gesprek met leerlingen hebben.’ Ze leggen 
vaak een casus voor aan de sollicitant, bijvoorbeeld 
over een voorbeeldige leerling die opeens minder 

Scholieren in sollicitatiecommissie

Samen de nieuwe 
leraar kiezen

voortgezet onderwijs
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gaat presteren of ruzie zoekt. Wat doet een docent 
dan? Ze letten dan ook scherp op hoe goed een leraar 
kan uitleggen. Docenten worden na afloop ingedeeld 
in een van de drie groepen: benoembaar, twijfel of 
niet benoembaar. Mochten na alle gesprekken twee 
sollicitanten positief scoren en niet veel van elkaar 
verschillen, dan is het de schoolleiding die de beslis-
sende stem heeft.

EVALUEREN
Het evalueren van docenten door scholieren gebeurt 
op 85 procent van de scholen in het voortgezet onder-
wijs. Een directeur zei daarover tegen de onderzoe-
kers van DUO: ‘Leerlingen hebben een heldere kijk 
op deskundigheid en vaardigheden van de docent. Als 
er dingen echt misgaan, voelen de leerlingen zich vrij 
om dat op een nette manier bij mentor of conrector 
te melden. Mooi is dat ze ook positieve dingen mel-
den.’ Op het Maartenscollege vullen de scholieren in 
klassenverband een enquête in om tot een evaluatie 
te komen.

BEDREIGING 
Toch ziet op vier van de tien scholen een groot deel 

of zelfs de meerderheid van de leerkrachten het be-
oordelen door leerlingen als een bedreiging. Er is dus 
ook protest. Peter van Heiningen, jarenlang docent 
en directeur in het onderwijs, schreef er een blog 
over en is kritisch: ‘Krijg je een dikke onvoldoende 
voor je toets, dan ligt dat aan de leraar. Word je eruit 
gestuurd, dan kan hij geen orde houden. Je pest dan 
gewoon de leraar de klas uit en dan heb je als leerling 
nieuwe kansen.’ Volgens Van Heiningen ontvangt de 
leraar al veel feedback waarmee hij uit de voeten kan. 
‘Door dergelijke suggesties wordt de leraar vreselijk 
onderschat.’

ONDERONSJE
Het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) is 
zoals verwacht te spreken over het betrekken van leer-
lingen bij de evaluatie, en biedt allerlei handvatten in 
de vorm van onder andere vragenlijsten. Een andere 
manier van feedback geven kan via de app Onze Les. 
Die is bedoeld om leraren en de manier van lesgeven 
te beoordelen, iets wat de docent ook direct meekrijgt. 
‘Een opbouwend onderonsje met de klas’, zegt beden-
ker Jonas Voorzanger erover. Niet iets waar de school-
leiding de docent mee om de oren kan slaan. 

Tekst: Hein Bosman  Illustratie: Susi Biklevoortgezet onderwijs



Wat houdt het MR Partnerschap in?
Met het Partnerschap heeft de medezeggenschapsraad 
onder andere recht op een aantal uren dienstverlening 
per jaar die naar eigen keuze kan worden ingevuld. 
Iedere (G)MR krijgt een vast contactpersoon bij CNV 
Onderwijs. Daarnaast biedt het Partnerschap mogelijk-
heden om met andere (G)MR’en in contact te komen. 
Om van elkaar te leren en om expertise te delen.

Ervaringen
Miriam Bremmers is voorzitter van de MR van het 
Commanderij College in Gemert. Sinds zes jaar wordt 
hier gebruik gemaakt van het MR Partnerschap. De 
vaste contactpersoon voor de MR is Hans van Dinteren, 
trainer en adviseur. Bremmers: ‘Omdat je een vaste 
contactpersoon hebt, kun je snel met vragen terecht. En 
Hans kan desgewenst ook onze vragen doorspelen aan 
de juridische afdeling van CNV Onderwijs. We maken 

al gebruik van het Partnerschap sinds het ontstaan 
ervan. In die jaren konden we met veel vragen terecht 
en hebben we verschillende cursussen gevolgd; over 
onderhandelen, over wat wel en niet bij de taken van 
een MR hoort en het maken van een transitieplan. 
Omgaan met leidinggevenden is voor mij persoonlijk 
het meest leerzaam geweest. Ik zou het Partnerschap 
zeker aanraden aan andere MR-en. De lijntjes met de 
contactpersoon zijn kort en door de jaren heen ontstaat 
er ook echt een band.’

Voor wie is het MR Partnerschap?
Voor MR’en  en GMR’en in het primair en voortgezet 
onderwijs.

Aanmelden of meer weten?
Stuur een e-mail naar infoacademie@cnv.nl o.v.v. 
MR Partnerschap of bel met 030 751 17 47.

Bij deze vorm van dienstverlening wordt de MR of GMR als collectief partner van 
CNV Onderwijs. 

Maak gebruik van het 
MR Partnerschap!
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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

Meld je aan op hartstichting.nl/reanimatie

Kun jij reanimeren?

De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers zoekt per 
direct een

Intern 
Begeleider
m/v wtf 0.6-0.8

De Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers zoekt per 
direct een daadkrachtige, ervaren en flexibele Intern 
Begeleider die kan functioneren in een dynamische 
omgeving. Een Intern Begeleider die altijd kansen ziet 
en anderen hier in mee kan nemen.

Een uitgebreide profielschets is te vinden op 
www.b-bekkers.nl 

Stichting Katholieke Onderwijs Centrale Groningen 
(KOC) bestuurt in de stad Groningen twee goedlopende 
basisscholen met in totaal ca. 44 vaste medewerkers 
(34 fte) en ruim 530 leerlingen verdeeld over de St. 
Michaëlschool – met dependance St. Franciscus – en de 
Katholieke Daltonschool Bisschop Bekkers.

Fabian hoopt 
op een échte 
oplossing.
Vraag ons magazine Voortleven aan via 
nierstichting.nl/nalaten

In Voortleven vertellen drie generaties over de 
impact van een nierziekte en leest u meer over 
de innovatieve projecten voor nierpatiënten. Ook 
vindt u in het magazine informatie  over  nalaten en 
het werk van de Nierstichting. 

En, hoe wilt u voortleven?

PCBO Dantumadiel zoekt met ingang van 1 januari 2017,  
of zo snel mogelijk daarna, een

  Schoolleider (0,5 – 0,6 fte)
voor haar Christelijke Basisschool 

De Wel in Broeksterwoude
Bent U een empathische, energieke en enthousiaste persoonlijkheid  

en heeft u interesse, bekijk dan de volledige tekst op onze website  
www.pcbodantumadeel.nl en reageer voor 12 oktober a.s.



Kleine advertenties
Te huur: 
In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, rust. 
Vrijstaand, landelijk en sfeervol vakantiehuisje voor 2-4 
personen. 2 slaapkamers. Met Wifi en tv. Bij meer, bos 
en hunebed. Fiets- en wandelpaden rondom. Herfst- en 
kerstvakantie vrij. € 325,- per week. Tel. 050 409 52 82, 
jvanweringh@hotmail.com.
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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.

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

9 november of 19 januari

www.medilexonderwijs.nl/ehbo

MEDIJS_Schooljournaal_95x130_September.indd   1 16-9-2016   9:10:55

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december
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EEN KIND LAAT JE NIET VERDRINKEN
STEUN ONS REDDINGSSCHIP OP DE MIDDELLANDSE ZEE

SMS SCHIP NAAR 4333
(doneer eenmalig € 3,-)

SEARCH.
RESCUE.
SAVE.



www.hetonderwijsplein.nl           www.facebook.com/cnvonderwijs           Twitter: @cnvonderwijs           Linkedin: www.cnvonderwijs.nl/linkedin
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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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