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ingezonden Wilt u uw 
mening geven? 

U kunt een brief van maximaal 
200 woorden mailen naar 

schooljournaal@cnv.nl. 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen 

niet te plaatsen of 
in te korten.

De Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is 
onder meer door de Zwartepietendiscussie vaak 
in het nieuws geweest. Haar aanpak, zienswijze 
en voorstellen wekten mijn bewondering. Zij 
leek vrij te zijn van vooroordelen en zeer wel-
overwogen in haar uitspraken. Daarom was ik 
des te meer verbaasd door een passage in het 
artikel waarin zij wordt geïnterviewd, in School-
journaal 15. Het gaat daarin om steun van huis 
uit voor scholieren en de juistheid van het basis-
schooladvies voor de schoolkeuze. Ik citeer haar 
woorden: ‘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 plaat-
selijke timmerman: hoge Citoscore, maar niet 
genoeg support, dus toch na een half jaar naar 
de havo.’ 46 jaar lesgeven in de onderbouw van 
het voortgezet onderwijs, onder andere op havo/
vwo hebben mij wel geleerd dat schoolsucces 

Onze basisschool heeft in politiek café Dudok 
in Den Haag de originaliteitsprijs gewonnen 
van Pimp de Troonrede. In de opname besloot 
ik met een eigen troonrede. Voor het kind, voor 
ons. De jury o.l.v. oud-Tweede Kamervoorzit-
ter Frans Weisglas was onder de indruk en 
vond dat de boodschap onder politici verspreid 
moest worden. Wie wil me daar bij helpen? 
Mijn bijdrage was in het Fries, als Tweede 
Rijkstaal, en voor Dudok en u in het Hollands: 
‘U heeft de kinderen gehoord. De kinderen 
van onze school De Wel in Broeksterwâld in 
Fryslân. Deze jonge stemmen van de toe-
komst. Voor de toekomst. U heeft de kinderen 
gehoord. Het zijn hun eigen ideeën en hun 
eigen woorden. Ze vragen niets voor zichzelf. 
Ze vragen alleen voor anderen. Kleine mensen 
met grote harten. Daarom durf ik u voor deze 

gouden kinderen, voor alle schoolkinderen te 
vragen:
geef de kinderen hun juffen en meesters terug, 
in plaats van administrateurs. En geef de 
meesters en juffen de kinderen terug. In plaats 
van toetsbiggetjes, met labels met cijfers en 
scores. Geef ons het onderwijs terug. Geef ons 
ons vak terug. Het zal de begroting geen cent 
gaan kosten. Het zal geld opleveren. En méér 
dan geld: welzijn van kinderen, door welzijn en 
tijd van leerkrachten. Daarom, voor kinderen 
en voor collega‘s: neem ons de druk en bal-
last van papier en protocollen, van opgelegde 
systemen en modellen af. Want weten is, dat je 
een stuk minder moet willen meten. Om eerst 
en vooral het kind weer te kunnen zien”.

Willem Riemersma, Broeksterwâld

Alternatieve troonrede: 
red kind en leerkracht

Ouderbetrokkenheid
inderdaad sterk afhangt van de struc-
tuur in het gezin en de betrokkenheid 
van de ouders - al spelen ook andere 
factoren mee en blijft er een mate 
van onvoorspelbaarheid. Aandacht en 
belangstelling, een warme sfeer en 
structuur in het gezinsleven zijn echter 
niet voorbehouden aan de gezinnen 
van academici en andere ‘hoogopge-
leiden’. Ik herinner me veel, heel veel 
leerlingen met ouders die nauwelijks 
meer dan basisschool hadden kunnen 
volgen, maar door hun betrokkenheid 
een enorm positieve invloed hadden op 
(de schoolcarrière van) hun kind. En 
ook het omgekeerde: ouders mét een 
‘hoge’ opleiding, maar zónder tijd voor 
de kinderen.

Truus Doekes, Obdam
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de klas

Tweedeklassers op speeddate met 
zwaardvechters en fantasyschrij-
vers. Zo opende het Coornhert 
Gymnasium in Gouda de Kinder-
boekenweek. ‘Leesplezier 2.0 met 
het neusje van de zalm van literair 
Fantasy Nederland’, noemt docent 
Nederlands Marco Leeuwrik dat. 
‘Zo zie je maar, enthousiasme voor 
lezen láát ook echt lezen!’

Fantasy

04
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Sparen voor je school

‘Een leerkracht ziet weer andere dingen dan een 
ambtenaar’, verklaart Arianne van Os, juf groep 
8 en voorzitter van de Stuurgroep Jong van CNV 
Onderwijs, haar aanwezigheid onlangs op een reis 
naar Canada samen met staatssecretaris Sander 
Dekker en vijftien collega’s. Ze bezochten scholen 
in British Columbia en deden inspiratie op voor 
Onderwijs 2032, het platform dat het onderwijs 
toekomstbestendig moet maken. ‘Opvallend vond ik 
dat mobieltjes daar niet uit het klaslokaal geweerd 
worden, maar juist ingezet in de lessen. Ook inspi-
rerend: als er veranderingen komen in het onder-
wijs, mogen leraren meebeslissen. Het hele nieuwe 

curriculum was tot stand gekomen door overleg 
met leerkrachten, by teachers for teachers.’ Ze 
vertelt dat de staatssecretaris erg geinteresseerd 
was in de visie van de leerkrachten in de delegatie. 
En zelf kwam ze vol inspiratie terug: ‘Ja, ik heb 
mooie dingen gezien! Zoals dat vakken in Canada 
aansluiten op de huidige maatschappij en dat 
leraren niet gebonden zijn aan lesmethodes, maar 
zelf bepalen hoe ze te werk gaan om doelen te 
bereiken. En dat ze toetsen niet als doel zien, maar 
als middel om samen met de leerling te reflecteren 
op wat er geleerd is en waar ze nog mee aan de 
slag kunnen.’ CdG

Een nieuwe glijbaan, een step, spellen of een 
voorraad knutselmaterialen: supermarktketen 
Jumbo speelt met haar nieuwe actie Sparen voor 
je school goed in op de crowdfundingtrend in het 
onderwijs. Met elke € 10,- aan boodschappen kun je 
schoolpunten verzamelen en daarmee een bedrag 
dat besteed mag worden aan spel- en speelmate-
rialen. Aan het einde van de actie wordt per regio het 
beschikbare budget verdeeld over alle deelnemende 

scholen op basis van het aantal ontvangen school-
punten. De hoogte van het bedrag per regio wordt 
gebaseerd op het aantal scholen in dat gebied. Ruim 
tweehonderd scholen in heel Nederland hebben 
eigen spaardoelen aangegeven. Kijk voor meer 
informatie over de actie op www.jumbosparenvoor-
jeschool.nl. Hier kun je ook de tussenstand van jouw 
school bekijken. (Lees op bladzijde 24 meer over 
crowdfunden in het onderwijs) AvdG

Inspiratie opdoen in Canada

nieuws

Arianne van Os bekijkt hoe een jongen een som maakt op zijn iPad en opslaat in zijn portfolio.
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Netwerkbijeenkomst over radicalisering
‘Waar denken jullie aan bij radicalisering?’, vraagt 
Malika el Mouridi, adviseur en trainer van de Exper-
tise-unit Sociale Stabiliteit, ressorterend onder het 
ministerie van Sociale Zaken. Ze spreekt een groepje 
bezoekers toe, op een door het CNV georganiseerde 
netwerkbijeenkomst in Amersfoort over onder andere 
radicalisering. ‘ISIS’, zegt iemand. ‘Strakke stand-
punten’, vult een ander aan. Associaties die uiteraard 
kloppen. El Mouridi maakt overigens duidelijk dat 
radicalisering ook extreem-rechts betreft. Daarnaast 
legt ze het verschil uit tussen terroristen en extre-
misten: ‘Extremisten zijn gevaarlijker dan terroristen. 
Zij delen hun plannen met niemand. Zodra iemand 
gaat communiceren, worden er pas fouten gemaakt.’ 
De radicaliseringsdeskundige moet echter wel haar 
toehoorders teleurstellen die hadden gehoopt met een 
overzicht van kenmerken van radicalisering naar huis 
te kunnen gaan. ‘Ik zou willen dat ik een lijstje kon 
geven, maar dat is er niet.’
Ook voor de overheidsinstanties is het zoeken naar 
een goede aanpak. ‘Gemeenten zitten met de handen 
in het haar. Er is geen expertise. Daarnaast zorgen de 
bezuinigingen ervoor dat er een overdracht plaatsvindt 
van gemeenten naar de beveiligingsinstanties. Terwijl 
het juist zit in preventie.’

Bij het tegengaan van radicalisering is dus een belang-
rijke rol weggelegd voor professionals, zoals leraren. 
Maar om te voorkomen dat onderwijspersoneel daarin 
doorslaat met onschuldige, maar getraumatiseerde 
kinderen tot gevolg, raadt El Mouridi aan om vermoe-
dens eerst te checken. ‘Bijvoorbeeld bij collega’s. 
Hebben zij hetzelfde gevoel?’
‘Het is niet duidelijk bij welke instantie je terecht kunt’, 
zegt een van de aanwezigen. Een andere bezoeker 
vertelt over een voorbeeld bij hem op school: ‘Er was 
een meisje waar we bedenkingen bij hadden. De kleren 
die ze droeg, de dingen die ze zei. Ik ging te rade bij 
mijn zoon die bij de politie werkt. Hij vond dat ik er een 
melding van moest maken. Maar dat is het verschil met 
onderwijs, wij werken in een school vanuit een vertrou-
wensband met een kind.’
Uiteindelijk zijn er gesprekken met haar geweest en 
bleek er niets aan de hand te zijn. ‘Later toen ze van 
school af was, is ze nog wel eens langsgeweest om te 
laten zien hoe goed het met haar ging’, zegt de docent. 
Kon je niet naar de bijeenkomst komen? Belang-
stellende leraren kunnen ook een training Omgaan 
met (extreme) idealen volgen, georganiseerd door de 
expertise-unit. Kijk voor meer informatie op  
www.socialestabiliteit.nl/omei. EvB

LAWAAI EN ONGEREGELDHEDEN IN  
NEDERLANDSE SCHOOLKLASSEN 
Stilte in de klas en strenge tucht om kinderen te 
disciplineren. De schoolklassen van nu zijn volgens de 
OESO, organisatie van economische samenwerking 
en ontwikkeling, bijna het tegenovergestelde. Dat 
wanorde alledaags is in de Nederlands klas blijkt 
uit een rapport over de staat van het onderwijs. 
Tegenover 34 andere rijke landen scoorde Nederland 
het laagst op het disciplinaire klimaat. Het blijkt dat 
zelfs op de ‘betere’ Nederlandse scholen sprake is 
van lawaai en ongeregeldheden. Docenten krijgen 
de leerlingen niet snel stil en het kost nogal wat tijd 
voordat zij aan het werk zijn. Belangrijk om te melden 
is wel dat op onze Nederlandse scholen veel meer 
wordt samengewerkt dan in andere landen, wat 

resulteert in een andere sfeer. Tegen NRC Handels-
blad vertelt Veronica Weusten, expert in ordeproble-
men, dat de ouderwetse straf en strengheid geen rust 
in de klas brengt. ‘Als je dreigt met sancties, heeft je 
gezag gefaald. Een gastvrije ontvangst in een lokaal 
waar de leraar regels stelt werkt wél.’ De krant meldt 
dat een onrustige klas vaak ontstaat doordat er geen 
duidelijke afspraken zijn gemaakt over het gebruik 
van mobieltjes op school. Hierdoor moet de leraar zelf 
regels opstellen en zeker voor jonge docenten is dit 
lastig. Er staan ook positieve resultaten in het onder-
zoek: De Nederlandse leraren zijn goed opgeleid en 
basisvaardigheden van de leerlingen zijn hoger dan 
gemiddeld. EvdW 

In verband met de herfstvakantie verschijnt 
het volgende Schooljournaal niet over twee 
weken maar op 5 november. De redactie wenst 
alle lezers alvast een prettige vakantie.
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Creativiteit

de voorzitter

Snel afgeleide, hoog gevoelige en hoogbegaafde kinderen 
of zij die hun plek moeilijk kunnen vinden op reguliere 
scholen. Ze zijn welkom bij de spirituele scholen van Ik Ben 
Bewust Onderwijs (IBBO). De onderwijsinstelling kenmerkt 
zich door het scheppen van bewustzijn waardoor de leer-
lingen passievol en zelfstandig leeractiviteiten oppakken. 
Aangeboden wordt basis- en voortgezet onderwijs op de 
zeven vestigingen verspreid over Nederland, waarvan vier 
in oprichting. De school wordt gerund door vrijwilligers. 
‘Hierdoor werken bij ons alleen leraren die bewust kiezen 
voor IBBO en haar werkwijze,’ zegt coördinator voortgezet 
onderwijs Ricardo Chorus. Hij geeft aan dat de school flink 
uitbreidt en dat er zelfs wordt gezocht naar nieuwe bege-
leiders. Kinderen worden volgens hem aangetrokken door 
de rustige sfeer, die ze op de open dag ervaren. ‘Er wordt 
gekeken naar de individuele behoeftes van de leerlingen. 
Ze kunnen zelf aangeven wat ze willen leren en doen.’ Of 
ze hierdoor niet achterlopen op een doorsnee leerling? 
Chorus: ‘Sommige leerlingen raken wel iets achter, maar 
er zijn ook die, als we kijken naar het gemiddelde, voorlo-
pen. Er is een meisje van 13 dat zo een vwo-examen Engels 
kan doen.’ De scholieren zijn op vrijdag vrij. Want, vindt 
de school, de lesdagen zijn erg lang en zij moeten na het 
weekend weer goed uitgerust kunnen beginnen. EvdW

In het kader van de Dag van de Duurzaamheid las prinses 
Laurentien maandag met enkele andere prominenten, zoals 
weervrouw Helga van Leur, op de Atalantaschool in Heerhugo-
waard voor uit het boek De wereld van plastic. Ook op andere 
scholen in Nederland werd voorgelezen uit de speciaal voor 
deze dag gemaakte publicatie. Het is inmiddels de achtste 
editie van deze voorleesactie die wordt georganiseerd door 
Duurzame PABO, Missing Chapter Foundation, Urgenda en 
DuurzaamDoor. PM

Particuliere school gerund 
door vrijwilligers

Prinses Laurentien leest 
voor over duurzaamheid
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Twee vellen papier op tafel. Na enig gevouw ontstaan er twee kubus-
sen. Misschien verwacht u dat ik in een klas met leerlingen aan het 
knutselen ben. Maar dat is niet zo. Ik zat bij een rector op zijn kamer. 
Op een kubus staat de essentie van het schoolplan en op de andere 
kubus staan open vragen. Een creatieve rector heeft duidelijke doe-
len voor ogen: betrokkenheid van docenten, conciërges, leerlingen, 
ouders en zorgcoördinatoren over ontwikkeling, vertrouwen, kwaliteit 
en talent. Ik werd niet alleen getriggerd door de creatieve vorm voor 
het schoolplan, maar vooral de kubus met vragen. De vragen beogen 
een kwetsbaar gesprek te starten. Waar kan ik je vandaag mee hel-
pen? Waar wil jij vandaag beter in worden? Waar heb jij vandaag het 
meest van geleerd? Hoe gaat het vandaag met jou? Welke afspraak 
kom jij vandaag na? Welke uitdaging ga jij vandaag aan? 
Enkele dagen eerder was ik op een school waar heel bewust is 
nagedacht over de inrichting. Want rondom de balie staat ‘welkom’ 
in vele talen en er is een huiskamer voor ouders. 
Welkom en warmte dat zijn de twee begrippen van 
de school om ouders uit 24 verschillende landen 
zich ‘thuis’ te laten voelen. Schooldirecteur: ‘Op 
de grens van hoogbouw en laagbouw staat mijn 
school. Een veilige haven voor onze leerlingen. 
Een vertrouwde omgeving waar ouders warm 
worden verwelkomd. Het kost ontzettend veel 
energie, maar de kunst is om de dagelijkse 
en bijzondere stapjes die wij zetten, te 
vieren, want wij doen bijzondere dingen!’ 
Twee totaal verschillende verhalen tijdens 
een zoektocht naar betrokkenheid, 
kwetsbaarheid en creativiteit. Betrokken-
heid bij open en kwetsbare gesprekken, 
betrokkenheid van ouders en de 
aandacht van leerlingen in 
de les. En juist het gesprek 
zoek ik deze maanden om 
te horen wat er leeft.

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   



Particuliere school gerund 
door vrijwilligers

 

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

Tip: volg ’s middags één van  

de praktische subsessies!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

Congrescentrum Antropia, Driebergen

Datum: 

Dinsdag 31 januari 2017

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/groepsdynamicambo2017

Groepsprocessen analyseren,  

begeleiden en bijsturen

Groepsdynamica  
in het mbo
Lesgeven aan een klas met een verstoorde  
groepsdynamiek is onbegonnen werk voor u  
als docent. Wat is nodig voor het creëren van  
een positieve groep? Hoe analyseert u een niet 
goed lopende klas? En wat doet u als een groep  

Krijg grip op de groepsprocessen in uw klassen! 

niet tot rust komt? 

MEDIJL_Schooljournaal_195x130_151016.indd   1 27-9-2016   9:16:44

Leiderschap doet er toe! 
Themadag CNV Schoolleiders 2016 

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

De grote waarde van een goede  schoolleider 

wordt steeds meer erkend. Hij/zij zorgt voor een 

goede en  veilige schoolomgeving, zodat leraren 

en leer lingen tot hun recht komen. 

Excellente school leiders zijn geen  super sterren, 

maar gedreven mensen met benoembaar en 

leerbaar leiderschaps gedrag. Maar wat is nu  

het geheim van een heel goede schoolleider? 

De themadag inspireert schoolleiders om stap-

pen te zetten in de richting van  excellentie.  

Aan de hand van master classes worden de  

‘negen principes van de excellente schoolleider’ 

behandeld en wordt de  theorie met de praktijk 

 verbonden. 

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

Conn-Sch 2016-3006 themadag 2016 adv SJ-halve pagina.indd   1 05-10-16   13:42
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10

Leden van CNV Onderwijs maken zich zorgen over de kwaliteit van het 
onderwijs dat ze geven. Oorzaken: de hoge werkdruk en de toetscultuur. 
Gevolg: leerlingen komen aandacht en ondersteuning te kort. Dit 
blijkt uit een enquête van CNV Onderwijs. ‘Ik voel me soms meer een 
administratieve kracht, dan een leerkracht.’

‘Ik voel me soms meer een administratieve kracht dan een leerkracht’

Leden CNV Onderwijs: 
kwaliteit onderwijs onder druk

primair/voortgezet onderwijs en mbo
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Het is geen nieuws en daarmee des te erger: 
al jaren is bekend dat onderwijspersoneel 
de werkdruk te hoog vindt en het blijft on-
veranderd problematisch. Drie jaar geleden 

bevroeg CNV Onderwijs haar achterban ook over dit 
onderwerp en kreeg dezelfde uitkomsten. Volgens 77 
procent van de dik 3.800 respondenten is de werkdruk 
een probleem. Dit percentage wordt naar beneden bijge-
steld door onderwijsondersteuners en schoolleiders, die 
iets minder vaak aangeven de werkdruk een probleem te 
vinden. Als we alleen naar docenten kijken, geeft 80 pro-
cent aan de werkdruk problematisch te vinden. Gelukkig 
is het niet alleen maar kommer en kwel, getuige verhalen 
als deze: ‘Ik voel geen werkdruk en heb een goede relatie 
met de ouders van mijn leerlingen.’ ‘Ik ga met ontzettend 
veel energie naar mijn werk!’ ‘Het is een drukke baan, 
maar kinderen geven energie!’

NEGATIEVE ENERGIE
De hoge werkdruk heeft een negatieve uitwerking op – 
in volgorde van meest aangevinkte antwoorden – ‘het 
plezier in mijn werk, mijn privé-leven, mijn gezondheid 
en de kwaliteit van mijn werk.’ De grootste oorzaak van 
de hoge werkdruk zijn de administratieve verplichtingen 
en toetsen (69 procent vinkt dit aan in maximaal drie 
antwoorden), gevolgd door ‘structureel te weinig tijd om 
mijn werk goed te doen’ (51 procent) en ‘lesvoorberei-
ding en nakijken, inclusief schrijven handelingsplan-
nen en groepsplannen’ (49 procent). Slechts 3 procent 
geeft aan dat lesgevende taken een hoge werkdruk 
veroorzaken. Er is dan ook een grote onvrede over de 
verhouding tussen niet-lesgebonden en lesgebonden 
taken. Wel energie halen ze uit (in volgorde van meest 
genoemd) ‘zien hoe kinderen zich ontwikkelen’, ‘contact 
met leerlingen’, ‘contact met collega’s’ en ‘de vrijheid in 
mijn werk’. Een leerkracht in het speciaal basison-
derwijs schrijft: ‘We hebben een prachtvak! Maar het 
aantal kinderen per groep in het sbo is met 50 procent 
toegenomen, de problematiekzwaarte verdubbeld en de 
administratie- en vergaderlast verviervoudigd.’

LESGEVEN BIJZAAK
Opvallend vaak noemen de respondenten de grootte 
van de klassen als oorzaak van de hoge werkdruk. Ze 
schrijven: ‘Klassen van maximaal 25 leerlingen, please!’ 
‘Ik wil graag kleinere klassen of meer handen in de klas. 
En iemand die praktische dingen doet, zoals tekeningen 
ophangen, lijmpotten vullen en kopiëren. Daar heb je 
geen pabo-diploma voor nodig.’ Maar ook de papier-
bergen en andere niet-lesgebonden taken worden vaak 
genoemd in de antwoorden op open vragen: ‘Te veel 
bureaucratische rompslomp. In de tijd die ik daaraan 
besteed, geef ik liever aandacht aan de kinderen.’ ‘Te veel 
administratie en onnodige taken, zoals schoonmaken 
omdat de schoonmaakster is wegbezuinigd.’ ‘Ik ben zo 
veel tijd kwijt met andere dingen dan onderwijs! Het 

lijkt wel alsof lesgeven bijzaak is geworden.’ ‘Ik vind dat 
leraren zich alleen moeten bezighouden met onderwijs. 
De rest moet maar door anderen gedaan worden.’ ‘Ik 
doe mijn werk al jaren met veel plezier, met name door 
de interactie met kinderen. De negatieve prikkels zitten 
voor mij in de grote groepen, de hoge eisen en magere 
ondersteuning.’ En: ‘Jammer dat er zo weinig vertrouwen 
meer is in de professionaliteit van de man/vrouw voor de 
klas; alles moet geregistreerd en gecontroleerd worden.’

ENERGIE
Een van de gevolgen van de hoge werkdruk en de 
grote klassen is het feit dat de respondenten in grote 
meerderheid vinden onvoldoende aandacht te kunnen 
geven aan alle leerlingen (zie infographic op pagina 12). 
Dit gaat vooral ten koste van leerlingen die gemiddeld 
presteren of extra uitdaging nodig hebben. Een meer-
derheid van de respondenten antwoordt ontkennend 
op de stellingen: Wij kunnen in onze school de kinderen 
alle ondersteuning bieden die ze nodig hebben en Wij 
kunnen in onze school ieder voldoende ruimte bieden 
om zijn/haar talenten te ontwikkelen. Ze schrijven: ‘Ik 
geef alles wat ik kan, maar schiet toch te kort door allerlei 
verplichtingen.’ ‘Mijn leerlingen geven zelf aan dat ik 
te weinig tijd voor ze heb!’ ‘De oogappeltjes en boefjes 
pakken de aandacht.’ ‘Ik heb te veel zorgleerlingen: ik 
wil meer mogen verwijzen naar het speciaal onderwijs.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Illustraties: Susi Bikleprimair/voortgezet onderwijs en mbo

CNV Onderwijs: Extra geld voor 
 ondersteuning
‘Onze leden willen af van de vele administratieve taken en de toets- 
en testcultuur van politici. Hun noodkreet is duidelijk!’ zegt Loek 
Schueler, voorzitter CNV Onderwijs. ‘Ze willen weer hun vak uitoefe-
nen, ze willen weer doen waar ze voor opgeleid zijn. Ze vragen om 
tijd en ruimte om de leerlingen centraal te kunnen zetten en volop 
aandacht aan hen te kunnen besteden. De kwaliteit van ons onder-
wijs is in het geding als leraren dit soort signalen afgeven.’ Schueler 
is erg bezorgd over de geluiden van de leden. ‘Hun werkplezier, 
gezondheid en kwaliteit van hun werk staan onder druk.
Als dit doorsuddert, zullen sommige leden wellicht hierdoor uitval-
len, afhaken of energieloos voor de klas staan en hun les afdraaien. 
Dat is onacceptabel. CNV Onderwijs wil juist de professional in zijn/
haar kracht zetten. Dan haal je het beste in de leraar boven en geef 
je de leerlingen het beste onderwijs! Bevlogen leraren met passie 
voor hun vak en expertise om de aandacht van alle leerlingen te 
trekken en vast te houden. Iedereen op zijn of haar eigen niveau!’ 
De uitkomsten van de enquete zullen de komende periode richting 
geven aan het beleid en de lobby van CNV Onderwijs. Schueler: ‘Een 
ding is duidelijk: de aangekondigde bezuinigingen moeten van tafel. 
CNV Onderwijs wil juist gerichte investeringen in het onderwijsper-
soneel en hun ontwikekling en extra geld voor ondersteuning in en 
om de klas!’ 
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‘Gemiddelde leerling komt structureel te kort! Aandacht 
gaat vooral naar probleemleerlingen.’ ‘Door gedragspro-
blemen in de klas gaat 90 procent van de aandacht naar 
10 procent van de leerlingen.’  ‘Altijd een schuldgevoel 
…’ Maar iemand relativeert ook: ‘Tja, het is nu eenmaal 
geen privé-onderwijs.’

TE JONG
Een ander groot onderwerp in de enquête is toetsen. 
Saillant detail is dat 86 procent van de respondenten 
vindt dat politici zich niet met toetsen moeten bemoei-
en. En dat de politiek te ver afstaat van de realiteit op 
school (97 procent). Iemand schrijft: ‘Politici mogen 
beslissen over toetsen als ze zelf minimaal vijf jaar in het 
onderwijs hebben gewerkt.’ En: ‘Alles wordt bedacht van-
achter een bureau. Laat Dekker maar eens een weekje 
alleen voor een groep staan, dan piept hij wel anders.’
De onderwijsmensen zelf vinden dat kinderen te veel 
getoetst worden, hoewel die mening sterker leeft onder 
leraren basisonderwijs (71 procent), dan onder do-
centen voortgezet onderwijs (55 procent) en docenten 
mbo (35 procent). ‘Te jong’ getoetst krijgt zeker brede 
instemming van zo’n 80 procent van alle respondenten. 
‘Bij de kleuters toetsen vind ik waanzin!’ schrijft iemand. 
Groep 3 wordt vaak (44 procent) genoemd als geschikt 
beginmoment van toetsing. Duidelijk wordt ook dat het 
vele toetsen negatieve eff ecten heeft, in volgorde van 
meest genoemd: een groot deel van de kwaliteiten van 
kinderen blijft onderbelicht, grote druk op kinderen, te-
veel (zinloze) administratie, van toets naar toets werken 
en grotere druk van ouders. Of zoals respondenten op-
merken: ‘Toetsen laten niet de hele ontwikkeling van een 
kind zien en zijn slechts een momentopname’ en ‘Wat 
echt belangrijk is, de basis, namelijk sociaal-emotionele 

ontwikkeling, kan niet getoetst worden.’

OBJECTIEF LERARENADVIES?
Op de vraag wie of wat doorslaggevend moet zijn voor het 
eindadvies, groepsleraar, leerlingvolgsysteem of Citotoets, 
is er een ruime meerderheid voor de groepsleraar. Maar 
de verschillen zijn opvallend: de leraar basisonderwijs 
geeft zelf dat antwoord in 64 procent van de gevallen, 
terwijl docenten voortgezet onderwijs (33 procent) en 
mbo (45 procent) daar toch anders over denken en meer 
neigen naar het leerlingvolgsysteem als doorslaggeven-
de factor. Een daarmee samenhangende stelling luidt: 
het lerarenadvies leidt tot persoonlijke voorkeuren en 
is niet objectief genoeg. Daarmee is ruim een kwart het 
eens, maar dat wordt vooral veroorzaakt door docenten 
voortgezet onderwijs (57 procent). ‘Goed dat er getoetst 
wordt, want veel collega’s hebben geen reëel beeld van 
de kinderen in hun groep’, schrijft iemand. Leerkrachten 
basisonderwijs vinden hun eigen eindadviezen juist wel 
objectief, want zij zijn het voor 82 procent oneens met de 
stelling. Het enthousiasme voor toetsen is in elk geval ver 
te zoeken: ‘Bij ons op school worden wij als professionals 
niet zelden persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor 
de uitslag van Citotoetsen. Dit maakt dat ik er als een berg 
tegenop zie. Die spanning zal ik waarschijnlijk ook over-
brengen op de kinderen en dat vind ik heel erg.’
‘Die belachelijk moeilijke rekentoets eind pabo laat goede 
leraren verloren gaan.’ ‘Toetsen zijn goed om leerlingen 
te volgen in hun ontwikkeling, maar niet als afreken-
methode.’ 

De enquête is ingevuld door 3.817 respondenten, 11 
procent van de ondervraagden. CNV Onderwijs dankt de 
leden hiervoor.

Illustratie: Susi Bikle
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 IK KAN VOLDOENDE AANDACHT BESTEDEN 
AAN AL MIJN LEERLINGEN

DIT (ONVOLDOENDE AANDACHT) 
GAAT TEN KOSTE VAN
Beantwoord door alle respondenten, niet alleen leraren.

AANDACHT VOOR LEERLINGEN

ki
nd

er
en

 m
et

 
so

ci
al

e/
ge

dr
ag

sp
ro

bl
em

en



Susan van Raamt

Nu ik zelf weer 
leerling ben...

Het is lang geleden dat ik iets heb moeten leren wat 
zich niet binnen mijn zone van naaste ontwikkeling 
(Vygotsky) bevond. De laatste keer was in 2vwo toen 
ik de Duitse naamvallen moest leren. Ik heb het 
een paar keer geprobeerd om daarna de strijd op te 
geven. Als het er in de klas over ging, staarde ik uit 
het raam en de opgaven waarin deze naamvallen 
voorkwamen maakte ik niet. Als het aan bod kwam 
in een toets waagde ik, zonder succes, een gokje. 
Omdat ik me wel inzette voor de andere onderdelen 
van het curriculum Duits heb ik toch een zes op mijn 
cijferlijst staan. 

Na de middelbare school heb ik niet stilgezeten. Ik 
heb grote en kleine studies gedaan en ben hierdoor 
elke keer wat wijzer geworden. Het leren ging me 

goed af. De stof sloot precies aan op hetgeen 
ik al beheerste en was bovendien interessant. 
Hierdoor kreeg ik de indruk dat ik iemand ben die 
makkelijk leert. 
De master Leren en Innoveren, waar ik enkele 
weken geleden aan ben begonnen, heeft dit beeld 
aan het wankelen gebracht. De literatuur en de 
inhoud van de colleges moet ik meerdere keren tot 
me nemen om het te begrijpen. Soms geef ik het op 
omdat het kwartje niet wil vallen.   

Leuk vind ik deze nieuwe situatie niet, maar ik snap 
mijn leerlingen nu wel veel beter. Ik zie leerlingen 
afhaken omdat de stof niet bij hun voorkennis aan-
sluit. Ik zie leerlingen opdrachten overslaan omdat 
ze bang zijn dat het te moeilijk voor ze is en ik zie 
leerlingen die gaan klieren omdat ze de opdracht 
niet leuk vinden. Precies dezelfde mechanismen die 
soms bij mij aan het werk gaan. De afstand tussen 
mij en mijn leerlingen is kleiner geworden omdat ik 
ze beter begrijp. Ik weet weer hoe het is om leer-
ling te zijn, waardoor ik mijn leerlingen beter kan 
begeleiden. 

Soms geef ik het op omdat het 
kwartje niet wil vallen
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

van het MT. 

column
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Met de Week van het Pesten werd een langlo-
pende discussie landelijk weer flink aange-
zwengeld: Wat is de rol van de leraar als er in 
de klas gepest wordt? Sinds augustus moeten 

scholen aan een inspanningsverplichting voldoen om een 
actief veiligheidsbeleid te voeren. De Onderwijsinspectie 
ziet toe op naleving van de Wet veiligheid op school. Maar 
ondanks protocollen en richtlijnen hebben leraren nog 
steeds moeite met het aanpakken van pesten. Kinder-
ombudsvrouw Margritte Kalverboer trok in haar eerste 
weken als Kinderombudsvrouw aan de bel na gesprekken 
met kinderen: ‘Formeel is alles goed geregeld’, zei ze in 
een interview met Schooljournaal. ‘Maar wanneer ik met 
kinderen praat, hoor ik dat er nog steeds veel wordt getrei-
terd. De juf of meester ziet het wel, maar doet er niets aan.’ 
Ook in andere media wordt een luie leraar geschetst die 
geen verantwoordelijkheid neemt: “Pestprotocollen zijn 

dode letters als het onderin de la ligt”, aldus staatssecreta-
ris Dekker in Schooljournaal. En kranten kopten: “Leraren 
doen te weinig tegen pesten”, en “Veel docenten onbekend 
met pestprotocol.” Wat is er aan de hand?

VERTROUWENSRELATIE
‘De uitvoering van de wet valt mij best een beetje tegen’, 
zegt Klaas Hiemstra, directeur van stichting School & Vei-
ligheid. ‘Kennelijk moet er toch nog iets meer gebeuren 
voor leraren echt in actie komen tegen pesten. Ze krijgen 
nogal wat op hun dak en hebben het enorm druk, maar ze 

‘Kinderen pesten omdat ze 
cool en populair willen zijn’

De Wet veiligheid op school zou het schoolleven voor kinderen 
die gepest worden een stuk makkelijker moeten maken. Maar 
pestprotocols zouden onderin de la belanden en de leraren ‘kijken 
weg’. Is het echt zo dat de leraar er bewust weinig aan doet?

moeten er echt wat mee. Het moet normaal worden dat 
leraren pesten aanpakken.’ Leraren hebben een professio-
nele verantwoordelijkheid om pesten aan te pakken, zegt 
ook Wouter Prins, beleidsmedewerker arbo en veiligheid 
van CNV Onderwijs. ‘Leerlingen hebben recht op een 
veilige leeromgeving en de leraar heeft daar absoluut een 
belangrijke rol in. Maar dat betekent niet dat het makkelijk 
is. Zo is er een vertrouwensrelatie tussen leraar en leerling. 
Alle leraren willen hun leerlingen helpen als ze gepest 
worden, maar wanneer doorbreek je dat vertrouwen om 
de pester of omstanders aan te kunnen spreken? Want 
wat gebeurt er met een gepest kind als het ‘geklikt’ heeft 
tegen een leraar? De leraar wordt door dit soort kwesties 
handelingsverlegen. Daarbij, als zelfs de eigen ouders van 
een gepest kind niet op de hoogte zijn dat hun kind gepest 
wordt, wat kan en mag je dan van een leraar verwachten? 
Zeker in het voortgezet onderwijs, waar leraren hun leer-
lingen maar een klein aantal uren zien en meemaken.’

SOCIALE VAARDIGHEIDSCURSUS
De Week van het Pesten was net voorbij toen het proef-
schrift van de aan de Rijksuniversiteit Groningen verbon-
den socioloog Beau Oldenburg werd goedgekeurd. Hierin 
stelt ze deze zo prangende vraag: In hoeverre hebben 
basisschoolleraren de skills om pesten op school aan te 
pakken? ‘Er circuleert veel onzin over pesten. Zo zijn er 
artikelen waarin de pestslachtoffers wordt aangeraden op 
sociale vaardigheidscursus te gaan. Vreselijk.’ De moeilijk-
heid voor leraren om pesten aan te pakken begint al met 
de definitie van pesten, zegt ze. ‘Is dit pesten of plagen? 
Leraren hebben moeite om het verschil te zien. Pesten 
is structureel, er is een machtsverschil en het is bewust.’ 
Toch is het lastig te signaleren. ‘Slachtoffers vertellen het 
niet altijd aan de leraar, en zelfs niet altijd aan familie of 
vrienden, dus het is niet makkelijk voor leerkrachten om 

‘Als je pesten niet kunt    
 stoppen, betekent het niet 
dat jij je baan slecht doet’

alle sectoren
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het pesten direct te observeren.’ Blijf vooral praten met 
collega-leraren, zegt de socioloog. ‘Dan krijg je weer nieu-
we informatie over wat er gaande is. Zorg daarbij dat er zo 
min mogelijk onbewaakte momenten zijn. Bijvoorbeeld 
door te surveilleren op het plein in fluorescerende hesjes. 
Zo kunnen kinderen zien: hé de leraar is op het school-
plein en let op.’

FINS ONDERZOEK
Om pesten verder te kunnen stoppen is het belangrijk 
te weten waaróm sommige leerlingen nu eigenlijk pes-
ten. ‘Ook daar bestaan veel misverstanden over’, aldus 
Oldenburg. ‘Zo wordt gezegd dat pesters eigenlijk heel 
onzeker zijn, geen vrienden hebben, impulsief reageren. 
Dat is voor sommige pesters misschien wel waar, maar 
volgens onderzoek van de Finse wetenschapper Christina 
Samilvalli is de belangrijkste reden dat deze kinderen cool 
en populair willen zijn. Het gaat dus om sociale status.’ Dit 
zou ook betekenen dat het pesten niet alleen iets is tussen 
de pester en het slachtoffer, maar dat de hele klas er een 
rol in speelt. ‘De klasgenoten bepalen namelijk of pesten 
een succesvolle strategie is om cool te zijn. Als de klas 
de pester niet helpt en hem zelfs negeert dan werkt deze 
methode  voor hem dus niet.’ Leraren hebben volgens 
Oldenburg vaak het idee dat het probleem zich in hun 
klas niet zo erg voordoet. ‘Ze denken vaak dat het niet over 
hun klas gaat, of ze zeggen ‘Het valt wel mee”. Helaas: het 

is een verschijnsel dat in elke groep voorkomt. Daarom 
is het als eerste van belang om de leerkracht wakker te 
schudden: hé, het gaat óok over jou en je moet er wat 
mee! En ja, het is een subjectief verschijnsel, maar neem 
alle signalen die wijzen op pesten serieus.’

HARTSTIKKE DRUK
In de afgelopen jaren is er heel veel media-aandacht 
geweest voor pesten. Als gevolg daarvan is de druk op 
leraren om pesten te stoppen behoorlijk toegenomen. 
‘Van leerkrachten wordt steeds vaker verwacht dat zij er 
in slagen om het pesten tegen te gaan, terwijl ze al een 
heleboel andere taken hebben en hartstikke druk zijn’, 
zegt Oldenburg. ‘Het is goed om als leraar te beseffen 
dat het heel moeilijk is om pesten op te lossen en dat het 
in elke klas wel voorkomt. Als het jou niet lukt om het te 
stoppen, dan betekent het niet dat jij je werk niet goed 
doet. Het is gewoon heel erg lastig.’
Hiemstra denkt dat het uitgangspunt van de Wet sociale 
veiligheid in school in elk geval goed is: ‘De vrijblijvend-
heid van het aanpakken van pesten gaat er nu af. De 
Inspectie gaat echt kijken wat scholen er precies tegen 
doen en met welke methode. Er is een officiële monitor, 
gemaakt door sectorraden en Inspectie, die scholen 
móeten afnemen. Daarnaast zijn er gesprekken met 
docenten of de aanpak past bij het beleid en situatie van 
de school.’ 
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Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Wilbert van Woenselalle sectoren
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Het is 2025. Leraren stappen de deur uit voor 
hun driedaagse werkweek.  Ze zijn nog steeds 
vol passie om kinderen iets te leren. Eerst 
geven ze les in Nederlands. Gewoon op de 

klassieke manier, zoals het vroeger ook ging: oefenen met 
spelling totdat de leerlingen het volledig onder de knie 
hebben. Bij aardrijkskunde maakt de klas een wandeling 
over de Chinese Muur met een Virtual Reality-bril; enkel 
de frisse lucht ontbreekt. Naast de rekenles kunnen de 
kinderen ’s middags kiezen wat zij graag willen doen. Zo 
krijgen ze de ruimte om te ontdekken waar hun individu-
ele talenten liggen. Aan het eind van de dag worden de 

De klas van de toekomst. 
Iets waar veel docenten 

vast weleens over na 
hebben gedacht. Worden 
zij straks vervangen door 

ogenschijnlijk levend, 
voorgeprogrammeerd, 

mensvormig metaal, ofwel 
een robot?

antwoorden ingevoerd om vervolgens kant-en-klare be-
oordelingen te krijgen. Volgens trendwatcher Adjiedj Baks 
zou dit weleens een dag uit het toekomstige leven van een 
basisschoolleraar kunnen zijn. In zijn kantoorpand aan 
het Amsterdamse Sarphatipark met excentrieke meubels 
afkomstig uit de hele wereld, vertelt hij met welke trends 
en ontwikkelingen onderwijsinstellingen in de toekomst 
te maken krijgen.

NAPOLEON
‘We hoeven niet bang te zijn dat leraren straks worden 
vervangen door robots. De persoonlijke factor blijft het 

‘ Alle jongeren 
moeten Chinees 
en Hindi leren’

alle sectoren

Trendwatcher Bakas over onderwijsontwikkelingen in de toekomst
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op het idee om kinderen meer te leren over de cloud. Zij 
organiseren dan allemaal een eigen aanbesteding en hu-
ren een consultant. Maar als zij samenwerken en met alle 
instellingen samen één consultant inhuren, besparen ze 
veel geld. Wat weer ingezet kan worden voor leuke dingen 
voor de leerlingen.’ 

KENNISVOORSPRONG
Er ligt zeker een toekomst open voor de jongeren van nu, 
constateert  Bakas. ‘Ze moeten gestimuleerd worden om 
te reizen. Steeds meer studenten lopen stage in New York 
en leren Chinees en Hindi. Ze zijn veel handiger met soci-
ale media dan de oudere generaties, waardoor ze sneller 
netwerken opbouwen. Door contact met andere culturen 
raken ze geïnspireerd en daar leren ze veel van.’ Ook zijn 
er in andere landen veel meer toekomstmogelijkheden 
voor sommige sectoren. ‘Neem nu de scholieren met 
een landbouwopleiding. Zij kunnen rijk worden als zij 
groepjes vormen en in Suriname plantages opzetten. In 
vergelijking met de bevolking daar hebben zij een grote 
kennisvoorsprong.’
Hij geeft nog een laatste advies aan alle leraren: ‘Houd 
een open blik, blijft nieuwsgierig naar vernieuwing. 
Parkeer ideologie en politiek, dat is helemaal niet zo be-
langrijk. Geef les vanuit de drive om leerlingen een goede 
toekomst te bezorgen. Laat hen proeven van verschillen-
de culturen.’ 

belangrijkst. Maar, leraren moeten wel rekening houden 
met veranderingen.’ Bakas wijst erop dat de technologie 
zich alsmaar door blijft ontwikkelen. Dat heeft ook in-
vloed op het onderwijs. ‘Laat scholen de mogelijkheden 
van de digitale transformatie omarmen. Ze moeten kijken 
naar gametechnieken en andere manieren om kinderen 
meer te leren. Of,’ praat hij vol enthousiasme verder, ‘laat 
kinderen de veldslag van Napoleon naspelen. Zo leren ze 
steeds meer spelenderwijs. Natuurlijk moeten we niet van 
alles een spelletje maken. De basisvakken, zoals gram-
matica, moeten er gewoon in geramd worden. Toen ik in 
Suriname op school zat, had ik een hele strenge lerares 
Nederlands. Daardoor is mijn taalkennis nu wel perfect.’ 
Maar Bakas moest ook veel dingen doen waar hij niet 
goed in was. Achteraf zou hij zich liever hebben gefocust 
op zijn talenten. ‘Tegenwoordig gaan scholen steeds beter 
aan de slag met individuele talenten van leerlingen.’

SCHAAKLESSEN
Een toekomst waarbij leerlingen thuis aan hun scherm 
gekluisterd zitten, wordt volgens hem geen werkelijkheid. 
Bakas: ‘De menselijke factor komt weer helemaal terug. 
Wij zijn echte zoogdieren. Wij willen andere mensen 
ontmoeten en nieuwe dingen ontdekken. We digitaliseren 
de dingen waar we geen zin in hebben. Daarom moeten 
opleidingen die scholieren klaarstomen voor administra-
tief werk gesloten worden. Dit werk wordt in de toekomst 
overgenomen door machines. Waar wel aandacht aan 
moet worden gegeven is aan bètavakken zoals wiskunde, 
scheikunde of technologie. Dit is zo belangrijk voor de 
toekomst van de leerlingen. Ik las een keer een onder-
zoek dat 85 procent van de mensen aanleg heeft voor 
bètaberoepen. Maar de meesten beseff en dit niet omdat 
het onderontwikkeld is. In Engeland leren de kinderen 
al hoe zij computers moeten programmeren.’ Niet alleen 
onze buren zijn hier actief mee bezig. Bakas legt uit dat 
kinderen in Rusland al jaren schaaklessen krijgen op 
school. Hiermee wordt de linkerhersenhelft gestimuleerd. 
‘Maar er zijn ook alpha’s nodig. Creatieve mensen die 
over de bedachte uitvindingen communiceren.’ Het is een 
zaak van persoonlijke passie en interesse van de leraar 
om deze vakken te aan te moedigen bij kinderen. ‘Ik had 
vroeger een geschiedenisleraar die mij door zijn manier 
van lesgeven liefde voor het vak heeft gebracht.’

COÖPERATIES
Scholieren moeten opgeleid worden om als specialisten 
samen te werken. Door coöperaties te vormen kan er effi  -
ciënter worden gewerkt. Bakas: ‘Sommige scholen komen 

Tekst: Elize van de Werken  Foto: Evert Elzinga

De 5 toekomsttips van Bakas 
- Leer jongeren Chinees en Hindi
- Wees niet bang voor de digitale transformatie
- Leer scholieren om samen te werken
- Besteed meer aandacht aan bètavakken
- Gebruik gametechnieken om kinderen meer te leren

alle sectoren

Adjiedj Bakas: ‘Sluit opleidingen die 
scholieren klaarstomen voor adminis-
tratief werk. Dit werk wordt in de toe-
komst overgenomen door machines.’

Gratis boek
Samen met Witold Kepinski schreef Adjiedj 
Bakas het boek De digitale transformatie. Hierin 
staat onder andere een hoofdstuk over ontwik-
kelingen in het onderwijs. Schooljournaal mag 
vier exemplaren weggeven! Ben je geinteres-
seerd, stuur dan een e-mail waarom je het boek 
wilt hebben naar schooljournaal@cnv.nl.
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Het mooiste en moeilijkste vak ter wereld, 
zo noemt Hünneman het doceren. Goed 
lesgeven is een kunst. Een docent moet 
volgens hem inspirerend en relevant zijn, 

enthousiast over het eigen vak, goed les kunnen geven, 
en de leerlingen laten nadenken. ‘Hoe belangrijk de 
leraar is voor dit land? Cruciaal! Dat wordt echt onder-
schat. Ouders besteden de opvoeding steeds meer uit. 
Als leraar vervul je voor een deel die rol. Vorige week 
heb ik een mentorstudent geholpen met problemen 
met de woningbouwverening. In week 1 neem ik mijn 
mentorstudenten mee uit eten, en we worden vrienden 

Universitair docent en filosoof Ronald Hünneman geeft niet alleen les, maar ook 
workshops en dat doet hij energiek. Precies de goede man voor een workshop 
tijdens de Energizer 2016 van 5 november aanstaande. Hij geeft er twee: over de 
kunst van het lesgeven én het nut en nadeel van diagnoses. ‘Als ik moet kiezen 
tussen het helpen van een leerling of de administratieve rompslomp, dan kies ik 
voor de leerling.’

op Facebook, via mijn privéaccount, zodat we van elkaar 
weten wat we doen.’

DIAGNOSES
De tweede workshop gaat over het stellen van diagno-
ses in het onderwijs, aan de hand van vragenlijsten, 
observatieformulieren en computerprogramma’s. ‘Dat 
gebeurt heel veel. Adhd, dyslexie, hoogsensitiviteit. 
Hoofbegaafdheid is er ook eentje, nou, daar merk je als 
ze eenmaal op de universiteit zitten weinig meer van’, 
zegt hij lachend. ‘Men denkt dat diagnoses verhelderend 
zijn. Dat is niet zo. Ze zijn soms zelfs schadelijk. Mensen 

Ronald Hünneman: ‘Er 
zijn al genoeg saaie 
workshops en lezingen 
in de wereld.’

‘ Leren en leuk staan 
niet tegenover elkaar’

alle sectoren



19191919

hebben niet door dat het een ander soort diagnose 
is dan een medische als een gebroken been. Maar er 
wordt wel dat belang aan gegeven, dat is fout.’ Naast een 
overdaad aan diagnoses is er wat Hünneman betreft 
ook te veel administratie vereist in het onderwijs. ‘Dat 
levert zelden iets op voor leerlingen. Ik heb er als docent 
weleens wat aan, of de Inspectie is er blij mee, of de 
managers boven mij… maar of het nou werkt voor de 
leerling? Nee! Als ik moet kiezen tussen het helpen van 
een leerling of de administratieve rompslomp, dan kies 
ik voor de leerling.’

WARCRAFT
Hünneman staat zo rond de twaalf uur per week in de 
collegezalen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij 
geeft daar les over kunsten, cultuur en media. Hiervoor 
werkte hij in het speciaal onderwijs., op een zmok-
school in Drenthe, cluster 4, voor zeer moeilijk opvoed-
bare kinderen tussen de 13 en 17. ‘Met onder andere 
junks, criminelen, jongens met psychische stoornissen. 
Zwaar. Maar ik was als fi losoof niet op een verkeerde 
plek. Je moet jezelf daar heel goed kunnen relativeren.’ 
Wanneer een klas of collegezaal niet geïnteresseerd is, 
dan ligt dat wat Hünneman betreft aan de leraar. ‘Als 
kinderen 72 uur achter elkaar World of Warcraft kunnen 

spelen, kunnen ze ook een uur geconcentreerd luisteren. 
Leren en leuk staan niet tegenover elkaar. Leren is gewel-
dig!’

CABARET
Op zijn website belooft Hünneman dat er geen seconde 
verveling de zaal insluipt tijdens zijn workshops. Dat 
is een stoere uitspraak. ‘Mijn lezingen zitten tegen het 
cabaret aan, maar na afl oop kun je ook een literatuurlijst 
krijgen. Het is mijn taak om na workshops mensen te 
laten twijfelen. Ze dachten altijd A, maar misschien is het 
wel een beetje B. Juist waar je in je denken aan hecht, kan 
enorm in de weg zitten. Visies waar mensen helemaal voor 
staan, kunnen er voor zorgen dat je klem komt te zitten.’ 
Maar hoe houd je fi losofi e interessant en voorkom je dat 
een opsomming van oude Grieken de zaal in slaap sust? 
‘Ik doorspek het met dingen uit het dagelijks leven. Daar 
gaat fi losofi e over: Wat doe je in de supermarkt, en wat als 
je voor de klas staat? Het is de kunst om mensen na een les 
of lezing weg te zien gaan met een hunkering naar meer. 
Ik wil dat ze na een workshop nog een uur doorpraten. Er 
zijn al genoeg saaie workshops en lezingen in de wereld.’ 

Meld je via aan voor de Energizer 2016 via 
www.energizer2016.nl.   

Tekst: Hein Bosman  Foto: RUGalle sectoren

Advertentie
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De ‘mediane’ (de helft is beter af, de 
andere helft slechter) koopkrachtont-
wikkeling van gepensioneerden in 2017 
wordt door het Centraal Planbureau 
(CPB) geraamd op 0,7 procent. Daarbij 
gaat het CPB er van uit dat de aanvul-
lende pensioenen niet of nauwelijks 
geïndexeerd zullen worden. Die 0,7 
procent is opnieuw lager dan de mediane 
koopkrachtontwikkeling van werkenden, 
die door het CPB op 1,1 procent wordt 
geraamd. Wel is het gat een stuk kleiner 
dan de afgelopen jaren. Zo bedraagt het 
verschil in de mediane koopkrachtont-
wikkeling over 2016 liefst 2,4 procentpunt 
(werkenden 3,9 procent, gepensioneer-
den 1,5 procent). Dat de verschillen in 

2017 kleiner zullen zijn, is te danken 
aan de intensieve lobby dit voorjaar van 
vakbonden en ouderenbonden. Daardoor 
zag het kabinet zich gedwongen € 1,1 
miljard uit te trekken voor koopkracht-
reparaties, die grotendeels aan gepen-
sioneerden en uitkeringsgerechtigden 
ten goede komen. Maar desondanks zal 
ook in 2017 weer een substantieel deel 
van de gepensioneerden er feitelijk in 
koopkracht op achteruit gaan. Het CPB 
berekent dat dit voor 22 procent van de 
gepensioneerden het geval zal zijn. Bij 
onverhoopte kortingen op de aanvullende 
pensioenen en/of een grotere stijging van 
de nominale ziektekostenpremies dan de 
bescheiden toename waar het CPB van 

uitgaat, kan dat percentage natuurlijk 
veel hoger uitkomen. En hoge werkelijke 
zorguitgaven en/of huurverhogingen 
kunnen het individuele koopkrachtplaatje 
fors verslechteren. Koopkrachtverlies 
dreigt in elk geval voor gepensioneerden 
met een aanvullend pensioen vanaf circa 
€ 27.000 en voor vroeggepensioneerden. 
Zij profiteren bijvoorbeeld niet van de 
verhoging met € 105,- van de hoge 
ouderenkorting (die geldt voor AOW-ers 
met een verzamelinkomen tot en met 
€ 36.057). Klein lichtpuntje voor hen is 
wel de verlaging van de inkomensafhan-
kelijke bijdrage voor de Zorgverzeke-
ringswet van 5,5 naar 5,4 procent.

Deze maand wordt in de Tweede Kamer 
het wetsvoorstel behandeld dat structu-
rele bekostiging regelt voor godsdienstig 
en humanistisch vormingsonderwijs 
(GVO/HVO) in het openbaar basison-
derwijs. Om dat wetsvoorstel te onder-
steunen heeft CNV Onderwijs samen 
met andere organisaties een brief aan 
de Tweede Kamer gestuurd. De brief 

benadrukt dat structurele bekostiging 
zekerheid biedt aan de zeshonderd vak-
docenten, lerarenopleidingen, ouders en 
leerlingen. Met een structurele subsidie 
kan het aantal vakdocenten worden 
uitgebreid. Dit specifieke vormingson-
derwijs kan bovendien helpen bij de 
samenwerking tussen openbare en bij-
zondere basisscholen in gebieden waar 

de leerlingenaantallen sterk teruglopen. 
De organisaties noemen dit onderwijs 
‘onmisbaar in de huidige maatschappij’. 
De hele brief is te vinden op www.cnvo.
nl (nieuwsbericht van 6 oktober). Werk 
je in het GVO of HVO? Zorg dan dat je 
gegevens bij CNV Onderwijs bekend zijn, 
zodat we je op de hoogte kunnen houden 
van de voortgang rond het wetsvoorstel.

Koopkracht senioren blijft in 2017 opnieuw achter

Structureel geld nodig voor GVO/HVO

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Heeft de GMR al een 
vervangingsbeleid ontvangen 
van het bestuur?

21212121

Het CNV is ontevreden over de antwoor-
den van minister Asscher van Sociale 
Zaken aan de Tweede Kamer in reactie 
op een brandbrief van de vakcentrales 
over de vaak veel lager uitvallende 

WW-uitkering voor flexwerkers, starters 
en herintreders. Asscher wil nog steeds 
niet alle problemen met het WW-dagloon 
repareren en dus ook niet alle reeds 
getroffenen compenseren. Wie wel wordt 

gecompenseerd, ontvangt het geld pas 
vanaf 1 april 2017 (behoudens schrij-
nende gevallen die een voorschot kunnen 
krijgen). Het CNV vindt dat veel te laat.

Asscher lost problemen met WW-dagloon 
 onvoldoende en te laat op

21

Per 1 juli geldt de Cao PO 2016-2017. Daarin zijn afspra-
ken gemaakt over het te voeren beleid ten aanzien van 
vervanging (zie cao hoofdstuk 2.14 lid 4). Elk bestuur moet 
daarvoor een vervangingsplan schrijven. De PGMR heeft 
daarop instemmingsrecht. Het is een dringend advies 
daarbij ook de oudergeleding te betrekken: vervangingen 
moeten goed geregeld zijn in verband met de kwaliteit en 
de continuïteit van onderwijs.  
Het vervangingsplan beschrijft hoe het bestuur de ver-
vanging gaat regelen. Bedoeling is dat zoveel mogelijk 

met vaste contracten (bijvoorbeeld ook samen met andere 
besturen) te realiseren. Inmiddels zien we de eerste 
uitwerkingen in de praktijk. We beloofden voor de vakantie 
voor de medezeggenschapsraden een checklist te maken. 
Die checklist is nu voor (G)MR’en beschikbaar via 
aanvraagacademie@cnv.nl.
Voor nadere informatie kan worden gebeld met 030 751 
17 85. Wie de digitale MR-nieuwsbrief nog niet ontvangen 
heeft, kan een verzoek voor een gratis abonnement doorge-
ven via aanvraagacademie@cnv.nl.

getroffenen compenseren. Wie wel wordt 

De PO-Raad heeft op zijn website voor-
tijdig functiebeschrijvingen voor school-
leiders gepubliceerd. Tussen bonden 
en PO-raad was afgesproken om eerst 
het hele loongebouw en functiehuis te 
onderzoeken. In de komende periode zou 
gekeken worden naar de salarisschalen 
en zouden aanvullende afspraken worden 
gemaakt over de functiewaardering. De 
publicatie van de PO-raad fietst hier nu 

doorheen. De PO-raad komt voor school-
leiders met numerieke schalen. Maar 
de cao PO kent deze schalen niet voor 
schoolleiders en er moet dus nog worden 
gewerkt met de schalen AB t/m DC+. CNV 
Onderwijs en CNV Schoolleiders willen de 
leden er op wijzen dat aan het aanvaarden 
van een functie met een numerieke schaal 
rechtspositionele consequenties verbon-
den kunnen zijn, zoals het missen van de 

toelage directie en een lager maximum-
salaris. Ook kan het gevolgen hebben 
voor het houden van functionerings- en 
beoordelingsgesprekken. Die zijn name-
lijk voorbehouden aan schoolleiders in de 
salarisschalen AB t/m DC+. Zie voor meer 
informatie het uitgebreide nieuwsbericht 
van 28 september op www.cnvo.nl. Wie 
dan nog vragen heeft, wordt aangeraden 
contact op te nemen met de bond.

PO-Raad te snel met functiebeschrijvingen 
voor schoolleiders



•	Heb	je	plezier	in	het	invullen	van	je	eigen	belastingaangifte	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	voorjaar	beschikbaar?
	
Dan is de vrijwilligersfunctie van belastinginvuller vast 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-0816-advertentie bondsbladen liggend - half.indd   1 01-08-16   16:04
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Iedere deelnemer ontvangt  

GRATIS het boek  

‘De rouwende school’

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

Locatie: 

In de Driehoek, Utrecht

Datum: 

Dinsdag 13 december

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/rouw

Omgaan met verlies bij  

kinderen en jongeren

Rouw op je dak
Kinderen en jongeren verliezen door het overlijden van 
een dierbare in één klap hun gevoel van vertrouwen 
en veiligheid. Dit heeft veel invloed op hun gedrag en 
schoolprestaties. Hoe verschilt rouw bij kinderen en 
jongeren van rouw bij volwassenen? En hoe gaat u in  

Bied rouwende leerlingen de ondersteuning die zij

gesprek met leerlingen over verlies en de dood? 

nodig hebben!

MEDISA_Schooljournaal_195x130_151016.indd   1 27-9-2016   16:12:44
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Jan Bijstra

Kennis?
Hebt u ook vaak dat u denkt: OK…..ik weet best een paar 
dingen, maar wat is er toch ongelooflijk veel waar ik helemaal 
geen kaas van heb gegeten? En dan bedoel ik niet dat ik bij 
een uitleg van mijn hypotheekadviseur al na twee minuten ben 
uitgetuned. Ik vind van mijzelf dat dat mag; de man heeft er 
voor doorgeleerd en ik niet. Nee, dan gaat het echt om zaken 
die mijn werk betreffen.
Het begint al bij het contact met mijn vier directe collega’s. Als 
onderwijsadviseurs komen zij veel op onze scholen, maar ikzelf 
werk meer bovenschools en kom er minder. Het maandelijkse 
werkoverleg is daarom steeds weer een confrontatie met mijn 
gebrek aan kennis over zaken als instructiemodellen, refe-
rentieniveaus en wat dies meer zij. En dan kan ik mijzelf wel 
voorhouden: hier hoef jij niets van te weten, want daarvoor zit je 
collega, maar het is toch elke keer weer een schokje.
Want we leven toch in een kenniseconomie? We moeten toch 
levenslang leren? Ik probeer dat ook wel te doen, maar er is 

zoveel kennis: daar is geen kruid tegen gewassen. Ik zocht 
laatst naar wetenschappelijke literatuur over de effectiviteit 
van sociale vaardigheidstrainingen in de school, een 
onderwerp dat mij bezig houdt. Iedere universiteit heeft 
een databestand waar (bijna) onbeperkt in gesnuffeld 
kan worden. Na intypen van de woorden ‘social skills 
training’ en ‘school’ kreeg ik over de periode 2010-
2016 maar liefst 9.719 publicaties. Met welke zal ik 
vandaag eens beginnen? In een interview met de 
bekende onderwijsonderzoeker John Hattie las ik dat 
hij 65.000 onderzoeken naar de leerprestaties van 
kinderen heeft bestudeerd en daarnaast ook nog 17 
boeken heeft geschreven. Zou die man wel eens naar 
het strand gaan? Of voor zijn vrouw koken?
Gelukkig is er nu netwerkleren en kennisdelen. In mijn 
organisatie ontmoeten groepen collega’s elkaar rond 
thema’s die voor hen van belang zijn, wisselen kennis uit en 
leren op zo’n manier van elkaar. Daarnaast heeft iedereen in 
het digitale smoelenboek aangegeven waar hij/zij verstand van 
heeft; het is even een kwestie van zoeken naar de collega die 
iets weet wat jij niet weet en zo word je efficiënt een stuk wijzer 
en hoef je het wiel niet opnieuw uit te vinden.
Dit soort initiatieven helpt zeker, maar feit blijft dat ik niet zou 
weten hoe ik mij door die 9.719 publicaties heen moet worste-
len. Van René Descartes kwam ooit de beroemde uitspraak ‘ik 
denk, dus ik ben’. Ik voel daarnaast wel iets voor ‘ik weet veel 
niet, maar ik ben wel’.

Zou die man wel eens naar het strand 
gaan? Of voor zijn vrouw koken?
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Jan Bijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4



24

alle sectoren

RKBS John F. Kennedy bestaat 50 jaar! Helpt u 
mee om er voor de leerlingen een onvergete-
lijke feestweek van te maken?’
‘OBS Roald Dahl vindt sporten belangrijk. 

Goede sporttenues dragen bij aan de saamhorigheid en 
verbondenheid op school. De leerlingen gaan aan de 
bak voor een nieuw pak!’
‘De leerlingen van CBS Het Podium dromen van een 
schoolreis naar het Archeon en Monkeytown. Bezorg ze 
een onvergetelijke dag en doneer!’
Een rondje internet maakt duidelijk dat steeds meer 
scholen in crowdfunding een manier zien om geld te 
werven voor allerlei extraatjes. Stichting Geef Onder-
wijs in Amsterdam, hét platform dat zich specifiek op 
het onderwijs richt, ziet het aantal aanvragen voor 
online campagnes in raptempo stijgen. Waren dat er 
vorig jaar ‘slechts’ vier per maand, inmiddels is dat 
aantal gegroeid naar zestien aanvragen per maand. Een 
verviervoudiging. En volgens initiatiefnemer Annelies 
Schoonderwoerd is het einde nog lang niet in zicht. 
‘Dat scholen flink gekort worden, is geen geheim’, 
zegt ze. ‘Veel subsidiestromen drogen op. Ook staat 
de ouderbijdrage onder druk.’ Het op eigen kosten 
aanschaffen van lesmateriaal voor in de klas is onder 
basisschoolleraren dan ook de gewoonste zaak van de 
wereld, bleek onlangs uit een peiling.

REALISTISCH
Voor Schoonderwoerd was het oud nieuws. Voor ze 
in 2013 startte met Geef Onderwijs behandelde ze de 
subsidieaanvragen die binnenkwam bij het Europees 
Platform. Vanuit die rol had ze dagelijks contact met 
docenten, directie en ouders. ‘Toen al betaalden veel 
juffen en meesters kleine extraatjes uit eigen zak. Voor 
velen bijna een vanzelfsprekendheid. Ze doen het uit 
passie voor het vak, voor de kinderen...’ 
Ergens zou je dus verwachten dat scholen ook voor 
deze relatief kleine uitgaven aan crowdfunding doen. 
Maar volgens Schoonderwoerd trekken de meeste 

De flessenacties en sponsorlopen hebben afgedaan. Scholen zetten 
steeds vaker crowdfunding in om tablets, muziekinstrumenten of de 
herinrichting van het plein te kunnen betalen. Honderden scholen 
grijpen naar de nieuwe online campagnes om geld te werven.

Crowdfunding wint 
rap aan populariteit 

scholen pas aan de bel wanneer het om grotere pro-
jecten aankomt: de herinrichting van een schoolplein, 
zonnepanelen op het dak, of de aankoop van bijvoor-
beeld muziekinstrumenten. ‘Wel is het slim om hierbij 
een realistisch doelbedrag na te streven’, adviseert ze. 
‘Denk eerder aan een paar honderd of duizend euro, 
dan aan tienduizenden euro’s. Hoe behapbaarder 
je streefbedrag, hoe groter de kans dat de actie ook 
slaagt. Want als je na afloop van de online campagne 
niet minimaal vijftig procent van het doelbedrag hebt 
binnengehaald, is de actie mislukt. Dan sta je alsnog 
met lege handen.’ 
Dat gebeurde Annemarie Pijl, vrijwillig bestuurslid bij 
’t Kofschip, de Nederlandse school in Rome, gelukkig 
niet. Zij wisten hun streefbedrag van 7.500 euro voor 
de volle honderd procent binnen te slepen. ‘Gelukkig 
maar’, verzucht ze, ‘want zonder dat geld waren we er 
nu misschien niet meer geweest. Op 1 januari van dit 
jaar is de subsidie voor het Nederlands onderwijs in 
het buitenland afgeschaft. Ondanks verhoging van het 
lesgeld kwamen we nog altijd 250 euro per kind per 
maand tekort. Crowdfunding was voor ons de laatste 
strohalm die we konden aangrijpen om te blijven voort-
bestaan. In ieder geval voor nog een jaar.’ 

LOBBYEN
Aanvankelijk was Pijl helemaal niet zo enthousiast over 
crowdfunding. ‘Ik dacht: wie gaat er nu geld geven aan 
een schooltje met zestig leerlingen in dat verre Italië? 
Maar dat komt mede, omdat wij vooraf geen enkele 
ervaring hadden met online campagnes. Crowdfunding 
betekende voor mij gewoon een oproep op social 
media plaatsen, in de hoop dat er gaandeweg wat 
binnendruppelt. Zonder de professionele begeleiding 
en ondersteuning van Geef Onderwijs had het allemaal 
heel anders kunnen aflopen.’ Schoonderwoerd: ‘Een 
goed begin is het halve werk, en dat begint al ruim 
voordat je campagne online staat. De fase voordat het 
project daadwerkelijk op een platform staat, noemen 

‘



25252525

Tekst: Ilja Post  Foto: Evert Elzingaalle sectoren

Crowdfunding wint 
rap aan populariteit 

we de pre-crowdfundingfase, direct gevolgd door de 
intimifase. In deze fase is het zaak om de mensen die 
dichtbij je staan net zo enthousiast te krijgen over 
de campagne als jij dat bent. Ouders, leerkrachten, 
vrienden en familie; iedereen die je dan al voor je kunt 
winnen, speelt een cruciale rol in het mogelijke succes 
van je campagne. Door geld toe te zeggen, maar ook 
door in hun eigen netwerk te lobbyen voor de goede 
zaak. Denk aan opa’s en oma’s, ooms en tantes; mensen 
die meedoen, omdat ze het degene die hen vraagt zo 
gunnen. Gemiddeld brengen zij zo’n negentig procent 
van het benodigde bedrag in het laatje.’

STROOTMAN
Als je bredere netwerk al flink is ingestapt, en ongeveer 
de helft van je streefbedrag is gehaald, wordt het vol-
gens Schoonderwoerd steeds interessanter voor men-
sen die verder van je af staan om te participeren. ‘Dit is 
de tijd voor nog meer acties en een uitgelezen moment 
om publiciteit te zoeken. Ook leerlingen kunnen hierin 
een rol hebben. Denk bijvoorbeeld aan de aloude 

flessenacties of sponsorlopen. Je kunt crowdfunding 
zien als uit nood geboren, maar ook als een verrijking. 
Een succesvolle campagne creëert meer betrokkenheid 
bij school, vergroot de financiële zelfredzaamheid en 
stimuleert de ontwikkeling van ondernemersvaardig-
heden.’
Ook Pijl is positief, maar met een kanttekening. ‘Aan de 
ene kant heeft het ons wakker geschud en contacten 
met – in ons geval – de Nederlandse gemeenschap in 
Rome duidelijk versterkt. Zo hebben we zelfs profvoet-
baller Kevin Strootman van AS Roma bereid gevonden 
om de actie te delen op zijn Facebook-pagina. Ook heeft 
de ambassade ons geholpen structureel sponsors te 
werven. Anders zitten we over een jaar, als het geld op 
is, in exact dezelfde situatie. Tegelijk vreet dat commer-
ciële denken en handelen ook tijd en energie. Tijd die 
je liever besteedt aan goed onderwijs of leuke dingen 
doen met de leerlingen. Crowdfunding was in ons geval 
een tijdelijke redding, maar hiermee is de school nog 
niet uit de financiële problemen. De grote uitdaging is 
om structurele financieringsbronnen te vinden.’ 

Een succesvolle crowdfunding-campagne, voor bijvoorbeeld een schoolreisje, ‘creëert 
meer betrokkenheid bij school, vergroot de financiële zelfredzaamheid en stimuleert de 
ontwikkeling van ondernemersvaardigheden.’
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alle sectoren

Onderwijsvernieuwingen roepen nogal eens weerstand op. Deels 
vanwege slechte ervaringen uit het verleden. Maar soms leeft het idee 
dat er vernieuwd wordt om te veranderen, niet om te verbeteren. Zo 
werd ook Onderwijs 2032 niet door iedereen met gejuich ontvangen. 
Staatssecretaris Dekker heeft de Onderwijscoöperatie, waar ook CNV 
Onderwijs in participeert, gevraagd om het plan te toetsen in het veld, wat 
de afgelopen maanden is gebeurd. Los daarvan is ook een petitie gestart 
door een groep docenten. Duizenden mensen tekenden die tot nu toe.

‘Leraren moeten meer tijd 
en autonomie krijgen’

In het plan Onderwijs 2032 staan volgens Marjolein 
Zwik, leerkracht basisonderwijs, master SEN-spe-
cialist leren en initiatiefnemer van de petitie, goede 
dingen. Maar er ontbreekt wat haar betreft iets 

essentieels aan het door oud-SCP-directeur en D66-Eerste 
Kamerlid, Paul Schnabel, geschreven stuk: tijd en ruimte. 
Zwik: ‘Na de presentatie is er een flinke discussie op gang 
gekomen. De verdiepingsfase is ingesteld omdat er geen 
draagvlak was onder de leraren. Maar het bracht voor- en 
tegenstanders in het werkveld niet direct dichter bij elkaar. 

De discussie werd juist nieuw leven ingeblazen. Op zich 
niet fout, maar via sociale media heeft dat ook zijn beper-
kingen, bijvoorbeeld omdat het via Twitter maar in 140 
tekens kan. De nuance ontbrak.’ Samen met een groep me-
destanders probeerde ze tot een gezamenlijk standpunt te 
komen, een brandbrief. De brief werd al snel ondertekend 
door wat zij noemt ’22 opiniemakende docenten’. Een 
week later stond er een flink opinieartikel in dagblad 
Trouw. De petitie van de groep bezorgde docenten is tot 
aan de eerste week van oktober 2.100 keer ondertekend.
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ONLINE
Om tot een genuanceerd beeld te komen van wat er leeft 
onder de docenten organiseerde de Onderwijscoöpe-
ratie de afgelopen maanden discussiebijeenkomsten 
over Onderwijs 2032. Iedereen die dat wilde moest mee 
kunnen doen. Naast fysieke bijeenkomsten is vooral ook 
online gediscussieerd. Zwik hoort van collega’s dat zij 
de discussie te gestuurd vonden. Dat kan liggen aan de 
manier van bevragen. Eerst is in groepen van vijf perso-
nen gediscussieerd. Als de deelnemers het eens waren 
met een stelling werd deze voorgelegd aan een andere 
online groep. Volgens de onderzoekers kan het zijn dat de 
stellingen daardoor als sturend werden ervaren, maar ze 
kwamen voort uit discussies van vakgenoten.

TEMPO
Het gewicht dat grote veranderingen in het onderwijs 
hebben, wordt duidelijk uit het feit dat bovenop eerder-
genoemde discussies er daarbuiten dus ook driftig over 
het plan wordt gepraat. De petitie van Zwik en haar 
medestanders stelt: Zorg dat leraren nu tijd en autonomie 
krijgen voor werkelijke verbetering van het onderwijs. Dat 
zal ons als beroepsgroep de noodzakelijke ruimte geven 
om verder te praten over vernieuwing. En zelfs die petitie 
was er niet zonder slag of stoot. ‘We lagen soms behoorlijk 
in de clinch’, zegt Zwik, ‘maar we constateerden ook een 
grote gemene deler: tijd en autonomie wordt wel kort 
genoemd in het plan, maar niet gerealiseerd. De trein van 

Onderwijs 2032 lijkt door te denderen in een te rap tempo. 
Onzorgvuldigheid ligt op de loer. Leraren moeten tijd en 
autonomie krijgen en die in de toekomst behouden, zodat 
een permanente ijking van ons onderwijs mogelijk is.’ 

WERKDRUK
Volgens Zwik staat de huidige werkdruk in het onderwijs 
dit in de weg. Dat er eerder dit jaar een wetsvoorstel 
is aangenomen waarin geregeld wordt dat leraren 25 
procent minder les hoeven te geven, verandert daar nog 
te weinig aan, stelt ze. ‘Met een kwart reductie kom je 
op het gemiddelde van Europa, waar we nu dus nog fors 
boven zitten. Er moet sowieso meer tijd komen om lessen 
goed te kunnen voorbereiden en evalueren en van goede 
feedback te kunnen voorzien. Dat levert direct onderwijs-
verbetering op.’

OPBRENGST
Binnenkort zal blijken of het gevoel van Zwik en haar 
bondgenoten gedeeld wordt door andere docenten die 
deelnamen aan de bijeenkomsten en online discussies. 
De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd 
op de website van de Onderwijscoöperatie. Dan blijkt ook 
of er voldoende steun is voor het plan. In november zal 
staatssecretaris Dekker de uitkomsten presenteren aan de 
Tweede Kamer. Dekker zelf laat weten dat de input van de 
docenten niet alleen essentieel is, maar ook ‘richtingge-
vend voor het vervolg’. 

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!

*Dit is mogelijk tot 1 november 2016. Let op: het  
contributieteruggaveformulier wordt alleen per e-mail toegestuurd.

EN ONTVANG 
EENVOUDIG 
40% VAN JE 

CONTRIBUTIE
TERUG! 

BESPAAR 
SLIM

Advertentie
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Ik ben verrast door de bereidheid en interesse over 
hoe de workshops zijn opgezet. Hiermee laten 
jullie zien dat je als leerkracht regie kunt hebben 
op en over het eigen vak’, sprak staatssecretaris 

Sander Dekker bij de opening van het Lerarencongres 
in Amersfoort vorige week vrijdag. Tientallen leraren 
hebben zich in de aula verzameld om meer te horen 
over de workshops die plaatsvinden. Docenten, die de 
workshops geven, krijgen allemaal een halve minuut om 
hun deelnemers over te halen. Hierbij halen ze alles uit 
de kast: spandoeken, hartjes, cadeautjes. Er komen zelfs 
twee docenten met doorzichtige bakken op hun hoofd 
het podium op. Laatstgenoemden willen leraren ‘out of 
the box’ laten denken in plaats van ‘in the box’. Hiernaast 
zijn er nog verschillende andere activiteiten. Zo kan een 
superkrachttest worden gedaan bij de stand van CNV 
Onderwijs. Haarstylisten en visagisten staan klaar om 
bezoekers een kleine make-over te geven. Het school-
plein is omgetoverd tot een festivalterrein, inclusief 
circustent, pipowagen en tipi. 

PIPOWAGEN
Tijdens een lezing in de grote circustent met de naam 
Zanzara, vertelt Fred van Leeuwen, secretaris-gene-
raal van Education International, over belangrijke 
internationale ontwikkelingen in het onderwijs. Ook de 
organisatie Leraar24 is aanwezig, ze heeft zich gevestigd 
in de pipowagen die omgetoverd is tot kleine bioscoop. 
Knabbelend op popcorn kijken deelnemers filmpjes 
die speciaal voor het onderwijs zijn gemaakt. Zo komt 
er een video voorbij over het digitaal voorlezen met 

Drommen leraren stromen uit de treinen op Amersfoort Schothorst. 
In de straten rondom Roc Midden Nederland wordt het steeds 
drukker. Docenten zijn hier vandaag niet om les te geven 
aan de Amersfoortse mbo-leerlingen. Nee, zij bezoeken het 
Lerarencongres. Een tweedaags festival georganiseerd voor en 
door leraren.

‘levende’ prentenboeken. In de tipi 
kunnen docenten terecht met al hun 
vragen over het Lerarenregister. ‘Wie 
kan het Lerarenregister inzien, ook de 
ouders van leerlingen?’ Is de vraag van 
een bezoeker. Het blijkt dat veel docen-
ten wat huiverig zijn om zich te laten 
registreren. Dit hoeven ze niet te zijn, 
volgens de organisatoren achter het register. ‘Openbaar 
is alleen je naam en waar je werkt, alle andere informatie 
is alleen voor jou beschikbaar.’ Kees Tondeur, docent 
verpleegkunde op Roc Midden Nederland, heeft een 
bezoek aan de tipi gebracht. ‘Ik vond het erg interessant. 
Aan ons werden concrete vragen gesteld waarbij we als 
groepje antwoorden konden geven via een app’. Hij is 
vooral gekomen om zich meer te verdiepen: ‘Ik heb het 
niet zo op de juichsfeer.’ 

MYSTERIEUZE STEM
Een goed begin is het halve werk luidt de naam van 
één van de workshops, gegeven door Wies Admiraal 
(docent Frans), Michelle Geisink (docent Engels) en 
Frank Gaarthuis (docent economie) van het Coornhert 
Lyceum in Haarlem. Het gaat over lesopeningen in het 
voorgezet onderwijs. Volgens de drie vinden de meeste 
scholieren de start van de lessen maar saai. Door een 
prikkelend begin krijg je sneller hun aandacht en wor-
den ze nieuwsgierig naar de lesstof. Om dit te bewijzen 
lopen de workshopbedenkers in de eerste minuut plots 
het lokaal uit en is er een stem te horen: ‘Zondag is er 
kans op een bui…’ De mysterieuze stem beëindigt zijn 

alle sectoren

‘

Popcorn knabbelen   
 en filmpjes kijken op 
Lerarencongres
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verhaal met: ‘Onder één van jullie stoelen zit een brief, 
zoek deze en lees hem voor’. Lachende gezichten als een 
deelneemster de brief onder haar stoel vandaan haalt. 
Aan het eind van de brief worden de workshopleiders 
weer aangekondigd. Hierna gaan de leraren aan de slag 
met het bedenken van een originele lesopening. Uit het 
grote aantal deelnemers blijkt dat veel docenten het 
interessant vinden om hier meer over te horen. Wiskun-
de-docent Wim Niesing van het Krimpenerwaard Colle-
ge in Krimpen aan den IJssel bevestigt dit. ‘Het is lastig 
om de lessen te beginnen. Ik vind deze nieuwe manieren 
om te beginnen erg leuk. Wel vraag ik me af hoe ik mijn 
leerlingen weer terug kan halen naar de lesstof’. Een 
andere docent vertelt dat hij vaak begint met een spreuk. 
Hier kunnen leerlingen over nadenken terwijl ze zich 
installeren in de klas.
 
FINALE
Hoogtepunt van het tweedaagse congres is toch wel de 
finale van de verkiezing tot Leraar van het Jaar op zater-
dag. Minister Bussemaker is aanwezig om vier genomi-
neerden tot winnaars te betitelen. Luid gejuich klinkt 
bij de bekendmaking van de winnaar in de categorie 

primair onderwijs, Daisy Mertens van brede basisschool 
De Vuurvogel in Helmond. Ze betrekt leerlingen bij de 
inrichting van hun eigen leerproces en vervult daarbij 
een coachende rol. Ook is ze constant op zoek naar 
verbetering van het onderwijs. Anna Hinkema van de Dr. 
J. de Graafschool in Groningen ontvangt de award in de 
categorie speciaal onderwijs. ‘Ik begeleid leerlingen op 
weg naar de juiste bestemming en wil ervoor zorgen dat 
ze allemaal een goede plek krijgen.’ Ze werkt met kinde-
ren die slechthorend of autistisch zijn, of een stoornis in 
de taalontwikkeling hebben. De winnaar in de categorie 
voortgezet onderwijs is Joke de Jong, docent drama op 
Het Schoter in Haarlem. Ze staat bekend als bevlogen, 
creatief en iemand die leerlingen motiveert om het beste 
uit zichzelf te halen. De laatste award is in de categorie 
mbo. De trotse, innovatieve en creatieve Merel Brug-
man van Roc A12 in Velp is de gelukkige. Ze is docent 
fotografie en beeld & geluid en wil zich richten op de 
verbinding tussen opleiding en praktijk, om studenten 
goed voor te bereiden op de toekomst. Komend jaar 
zijn deze vier winnaars het gezicht van de beroepsgroep 
binnen hun sector. Ze krijgen de ruimte om anderen te 
inspireren met hun passie voor het lesgeven. 

Anna Hinkema, Leraar 
van het Jaar in de cate-

gorie speciaal onderwijs 
met haar fans.

Tekst: Elize van de Werken   Foto: Ruben Schipperalle sectoren



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 Rivierendelta
Donderdag 27 oktober, 13.30-15.30 
uur. Zalencentrum De Til, Breedstraat 
1, Giessenburg. Jaarvergadering. Met 
huldiging jubilarissen (ochtend). Tevens: 
Wat kan de bond voor ons, gepensio-
neerden, betekenen door J. Schellings, 
voorzitter Gepensioneerden CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden: C.J. den Dopper, 
078 617 00 05, 06 51 56 50 02, cjdendop-
per@gmail.com.

Rayon Noordoost-Brabant
Donderdag 3 november, De Brouwketel, 
Hoogeweg 9, Escharen. Lezing door R. 
Bastiaanse, directeur van het Brabants 
Historisch Informatie Centrum over 
Het Brabants Verleden, met quiz. Eigen 
bijdrage € 5,-. Info/aanmelden:  
A. Brou wers, 0486 46 16 95,  
adbrouwers@hotmail.com.

Rayon Den Bosch
Dinsdag 8 november, 14 uur, Sociaal 
Cultureel Centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115, Den Bosch. 
Lezing: Van boerendorp naar burger-
dorp. Info/aanmelden: jacquespoulus@
upcmail.nl,  0418 51 65 61 o.v.v. Den 
Bosch 8-11-2016.

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

Provincie Flevoland
Donderdag 3 november, 10.30-14.30 uur, 

Kerk/zalencentrum Open Hof, De Zuid 
2, Dronten. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Omgaan met 
je vrije tijd. Info/aanmelden: netwerkfle-
voland@cnv.nl o.v.v. Dronten 3-11-2016.

Provincie Limburg
Donderdag 3 november, 10.30-14.30 uur, 
De Vlonder, Florasingel 38, Roermond. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepen-
sioneerden over NLP. Geraerts. Info/
aanmelden: netwerklimburg@cnv.nl o.v.v 
Roermond 3-11-2016.

Provincie Noord-Holland
Donderdag 3 november, 10.30-14.30 uur, 
Ontmoetingsruimte van de Moeder van 
de Verlosserkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
Haarlem. Netwerkbijeenkomst voor re-
cent gepensioneerden over Conflicthan-
tering door K. Pronk, workshopgever 
CNV Connectief. Info/aanmelden: net-
werknoordholland@cnv.nl o.v.v. Haarlem 
3-11-2016.

Provincie Overijssel
Dinsdag 8 november, 10.30-14.30 uur, 
Het Centrum, Constantijnstraat 7a, Nij-
verdal. Netwerkbijeenkomst voor recent 
gepensioneerden over Emotionele intel-
ligentie. Info/aanmelden: netwerkover-
ijssel@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 gepen-
sioneerden over Emotionele intelligen-
tie. Info/aanmelden: netwerkgroningen@
cnv.nl o.v.v. Groningen 10-11-2016.

Provincie Gelderland
Dinsdag 15 november, 10.30-14.30 uur, 
Bethelkerk, J.Th.Tooropln. 133, Ede. 
Netwerkbijeenkomst voor jong gepen-
sioneerden over RET. Info/aanmelden: 
netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. Ede 
15-11-2016.

NETWERKEN
Gelderland
Dinsdag 25 oktober, 16-20.30 uur, Dok-
ter A. Verschoorschool, Groenelaantje 
40, Nunspeet. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
verschillende workshops. Info/aanmel-
den: netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. 
Nunspeet 25-10-2016.

Dinsdag 22 november, 16-20.30 uur, Ise-
linge Hogeschool, Bachlaan 11, Doetin-
chem. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Connectief. Keuze uit verschillende 
workshops. Info/aanmelden: netwerk-
gelderland@cnv.nl o.v.v. Doetinchem 
22-11-2016.

Groningen
Woensdag 26 oktober, 16-20.30 uur, Roc 
Menso Alting, Vondelpad 4, Groningen. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit 3 workshops: 
Koraaltekenen; Identiteit: wat is jouw 
verhaal en In gesprek met de Inspec-
teurs door A. Knuver en M. Okkerse, 
onderwijsinspecteurs. Info/aanmelden: 
netwerkgroningen@cnv.nl o.v.v. Gronin-
gen 26-10-2016.
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Zuid-Holland
Donderdag 27 oktober, 16-20.30 uur, 
Geuzencollege, locatie Westwijk, Geu-
zenplein 1, Vlaardingen. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 
Keuze uit workshops: Ouderbetrokken-
heid door W. Prins; Identiteit: wat is jouw 
verhaal; Assertiviteit en Praten over 
boeken. Info/aanmelden: www.netwerk-
vlaardingen.eventbrite@cnv.nl o.v.v. 
Vlaardingen 27-10-2016.

Overijssel
Donderdag 27 oktober, 16-20.30 uur, Sbo 
De Rank, Thorbeckelaan 186, Almelo. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit verschillende 
workshops. Info/aanmelden: netwerk-
overijssel@cnv.nl o.v.v. Almelo 27-10-
2016.

Donderdag 3 november, 16-20.30 uur, 
CBS Bloemenhof, Floralaan 18, Harden-
berg. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Connectief. Keuze uit verschillende 
workshops. Info/aanmelden: netwerk-
overijssel@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: netwer-
kutrecht@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 door een ambassadeur van 
de Onderwijscooperatie en Aansluiten 
bij de leefwereld van je cliënt. Info/aan-

melden: 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 ver-
schillende workshops. Info/aanmelden: 
netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. Hoogeveen 
9-11-2016.

Noord-Brabant
Woensdag 16 november, 16-20.30 uur, 
Prinsentuin College, Frankenthalerstr. 
15, Breda. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Connectief. Keuze uit work-
shops: Van werkdruk naar werkplezier; 
Registerleraar: laat zien wat je waard 
bent; Ouderbetrokkenheid: lust of 
last? en Social media. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. Breda 16-
11-2016.

Flevoland
Woensdag 23 november, 16-20.30 uur, 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit verschillende 
workshops. Info/aanmelden: netwerk-
flevoland@cnv.nl o.v.v. Lelystad 23-11-
2016.

INVALLERS
Regio Limburg
Woensdag 19 oktober, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), De Syner-
gieschool, Herkenbosscherweg 22, 
Roermond. Bijeenkomst voor inval-
lers van CNV Onderwijs. Workshops: 
Vervangingsbeleid en ketenbepaling en 
Rechtspositie door L. Freyee, consulent 
Starters & Studenten, CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden: werkgroepinvallers@
cnv.nl o.v.v. Roermond 19-10-2016.

Regio Midden
Woensdag 26 oktober, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), CNV-gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeenkomst voor 
invallers van CNV Onderwijs. Work-
shops: Vervangingsbeleid en ketenbe-
paling en Rechtspositie door L. Freyee, 
consulent Starters & Studenten, CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: werkgroe-
pinvallers@cnv.nl o.v.v. Utrecht 26-10-
2016.

Regio West
Dinsdag 1 november, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), De Noorderzon, 
J. de Wittlaan 31, Gouda. Bijeenkomst 
voor invallers van CNV Onderwijs. Work-
shops: Vervangingsbeleid en ketenbe-
paling en Rechtspositie door L. Freyee, 
consulent Starters & Studenten, CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: werkgroe-
pinvallers@cnv.nl o.v.v. Gouda 1-11-2016.

Regio Zuid
Woensdag 9 november, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), MFC Oelbroeck, 
Breedstraat 1d, St. Anthonis. Bijeen-
komst voor invallers van CNV Onder-
wijs. Workshops: Vervangingsbeleid en 
 ketenbepaling en Rechtspositie door  
L. Freyee, Consulent Starters & Studen-
ten, CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. St. 
Anthonis 9-11-2016.

ANDERS ACTIEVEN
Donderdag 21 oktober, 10-16 uur, 
CNV-gebouw, Tiberdreef. 4, Utrecht. 
Bijeenkomst voor anders actieve leden 
van CNV Connectief. Presentatie: Pen-
sioenen: wat is de stand van zaken en 
de toekomst van de pensioenen door P. 
Fey, voorzitter sector CNV Overheid en 
Publieke Diensten. Workshop: Wat voor 
visie op het leven heb jij? Info/aanmel-
den: andersactieven-cnv-onderwijs@
cnv.nl.

Woensdag 9 november, 10-16 uur, 
Opstandingskerk, Hoefslag 132, Nijkerk. 
Ontmoetingsdag/themadag/jaarverga-
dering. Presentatie: Veranderingen in de 
zorg door S. Kruizinga, voorzitter sector 
CNV Zorg& Welzijn. In de middag keuze 
uit vijf workshops. Info/aanmelden: an-
dersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl.

SCHOOLLEIDERS
Donderdag 3 november, 9.30-16.15 uur. De Reehorst, Ede. Themadag CNV 
Schoolleiders. Leiderschap doet er toe! – De negen principes van de excel-
lente schoolleider. Na de inleiding van L. Greven is er keuze voor een van de 
acht masterclasses. Info/aanmelden: www.cnvs.nl/themadag.
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berichten

Lesboek over positieve psychologie
Wil je leerlingen aan het werk krijgen met positieve psy-
chologie? Ilona Boniwell en Lucy Ryan reiken in het les-
boek Aan de slag met positieve psychologie wetenschap-
pelijke inzichten aan, vertaald tot hippe lesprogramma’s. 
Het is geschikt voor leerlingen van groep 6 tot en met de 
vierde klas van het voortgezet onderwijs. De 34 lessen 
sluiten aan bij de leefwereld van jongeren. Zo wordt er 
gebruik gemaakt van YouTube-video’s. De lessen in dit 
boek kunnen jongeren helpen om richting te bepalen en 
vertrouwen te ontwikkelen in de eigen mogelijkheden in 
een leefomgeving die steeds turbulenter en ongewisser 
wordt, meent Ernst Bohlmeijer, hoogleraar geestelijke 
gezondheidsbevordering aan de Universiteit Twente. Het 
boek kost € 39,90, isbn 9789088506659.
 

Muzieklespakketten 
voor de bovenbouw

vereniging

 

OOP
Dinsdag 15 november, 9.30-16.15 uur, 
Hotel en Congrescentrum Belmont, 
Goorsteeg 66, Ede. Landelijke OOP-dag; 
algemene ledenvergadering en sector-
bijeenkomsten po, vo, mbo en hbo. Twee 
workshoprondes met keuze uit acht 
verschillende workshops. Info/aanmel-
den: oopdag2016.eventbrite.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, ver-
minderen van draaglast met workshops 
Regelgeving en Werkplezier en vitaliteit. 
Info/aanmelden: netwerkgroningen@
cnv.nl o.v.v. 55+ leden 26-10-2016.

Woensdag 16 november, 16-20.30 uur, 
Prinsentuin College, Frankenthaler-
str. 15, Breda. Bijeenkomst voor leden 
van 55 jaar en ouder werkzaam in het 
onderwijs. Thema: Vergroten van draag-
kracht, verminderen van draaglast. Met 
workshops: Regelgeving, Werkplezier en 
vitaliteit. Info/aanmelden: netwerkbra-
bant@cnv.nl o.v.v. 55+ leden 16-11-2016.

Dinsdag 22 november, 16-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst voor leden 
van 55 jaar en ouder werkzaam in het 
onderwijs. Thema: Vergroten van draag-
kracht, verminderen van draaglast. Met 
workshops: Regelgeving, Werkplezier en 
vitaliteit. Info/aanmelden: netwerkgel-
derland@cnv.nl o.v.v. 55+ leden 22-11-
2016.

PRIMAIR ONDERWIJS
LAG Brabant/Zeeland
Woensdag 2 november, 16-20.30 uur, 
Wijkcentrum De Stolp, Rijnstr. 497, 
Den Bosch. Bijeenkomst voor leden 
en niet-leden uit de regio. Keuze uit 
2 van de 4 workshops: Pensioenen, 
Loopbaankansen, Moeilijk gedrag en 
Cao PO 2016-2017. Tussendoor gratis 
broodmaaltijd. Info/aanmelden: www.
cnvonderwijs.eventbrite.nl  + aangeven 
keuze workshops + aantal personen + 
wel/niet gebruik maaltijd.32

Leerlingen vinden het leuk om te zingen en muziek te 
luisteren. Daarom hebben Schooltv en Muziek in de Klas 
gratis lespakketten ontwikkeld met filmpjes uit de BZT 
Muziek Show van NPO Zapp. Het is bedoeld voor kinderen 
uit groep 6 tot en met 8. Iedere week na de show is het 
lesmateriaal te vinden op www.schooltv.nl en  
www.meermuziekindeklas.nl.
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Programmeerlessen voor 
basisschoolleerlingen 
Kinderen met kennis op het gebied van programmeren hebben 
straks betere kansen op de arbeidsmarkt. Met dit in het achter-
hoofd geven studenten van Ict en Media van het Da Vinci College 
in Dordrecht en pabostudenten van Hogeschool Inholland pro-
grammeerlessen aan basisschoolleerlingen in de Drechtsteden. 
Niet alleen de leerlingen leren van hen, want door de combinatie 
van technische kennis van de ict-studenten en de didactische 
vaardigheden van de pabostudenten leren zij ook van elkaar. Op 
13 december zijn de eerste lessen van het project CodeUur mede 
georganiseerd door Duurzaamheidsfabriek/LexLab en het pro-
gramma Arbeidsmarkt Drechtsteden.

Werkgroep levensbeschouwelijke 
identiteitsbegeleiders zoekt nieuwe leden
Heeft het aandachtsgebied identiteit en levensbeschouwing voor jou een 
belangrijke waarde? En vind je het belangrijk om de belangen van dit 
vakgebied te behartigen voor jezelf en vakgenoten? De werkgroep Levens-
beschouwelijke Identiteitsbegeleiders (LIB) van CNV Onderwijs zoekt 
nieuwe leden. Als je deel uitmaakt van de groep denk je mee over het beleid 
voor jouw vakgebied en geef je richting aan politieke lobby. De werkgroep 
komt vijf keer per jaar bijeen. Een zichtbare activiteit was de afgelopen 
jaren onder meer het organiseren van een tweejaarlijks symposium voor 
alle collega’s in het land, dit in samenwerking met het Landelijk Overleg 
en Coördinatie Identiteitsbegeleiding (LOCI). De werkgroep streeft naar 
een balans tussen belangenbehartiger zijn en inhoudelijke input geven aan 
collega’s in het land. Voor meer informatie:  Wim Wever, 06 53 37 58 62 of 
wim.wever@quicknet.nl.
 

Boek over betrokken-
heid van leerlingen
Volgens Robert Marzano, een Amerikaanse onderwijswe-
tenschapper, hebben leraren invloed op de interesse van 
leerlingen. In zijn nieuwe boek Betrokkenheid! vertelt hij 
hoe leerlingen gestimuleerd kunnen worden om meer te 
leren. Dit aan de hand van een aantal vragen van leerlin-
gen, zoals: ‘Vind ik dit belangrijk?’ Hierbij geeft hij diverse 
voorbeelden en praktische strategieën. Het boek is te koop 
voor € 59,-, isbn: 9789461182227.
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Een netwerkbijeenkomst voor de Anders Actieven 
van CNV Connectief. Werklozen en arbeidsonge-
schikten van de sectoren Onderwijs, Zorg & Welzijn 
en Overheid & Publieke Diensten ontmoeten elkaar 
op een regiodag. Eén van de activiteiten waar het 
samen Connectief - zijn al concreet met en voor de 
leden wordt ingevuld. Vanuit mijn onderwijsach-
tergrond bezocht ik deze bijeenkomsten al voor de 
Anders Actieven uit het onderwijs. Na een ken-
nismakingsronde, een inleiding over de structuur 
van CNV Connectief, een informatief onderdeel 
over bijvoorbeeld pensioenen, gevolgd door een 
goed verzorgde lunch, is er tijd voor ontmoeten. 
De organisatoren van deze bijeenkomsten zoeken 
hiervoor verschillende werkvormen waarbij mensen 
met elkaar in gesprek kunnen komen. Bij deze 
gezamenlijke bijeenkomsten valt op, dat de pro-
blematiek van de Anders Actieven in alle sectoren 
vergelijkbaar is: we staan allemaal aan de kant, 
hebben verhalen waarin we elkaar herkennen. In 
een veilige omgeving met lotgenoten worden erva-
ringen uitgewisseld, tips gedeeld en vooral worden 
we ons bewust dat we niet alleen zijn. Wij zijn niet 
schuldig en hoeven ons niet schuldig te voelen 
over de situatie waarin we zijn beland. Tijdens dat 
middagdeel blijkt steeds weer, hoe de deelnemers 
zoeken naar zingeving in hun leven, hoe er gezocht 
wordt naar mogelijkheden om binnen de beper-
kingen die er zijn actief te blijven in de samenleving. 
Het zijn inspirerende dagen waarin veel kan en 
niets moet, waardoor een mooie invulling gegeven 
wordt aan het begrip ‘ont-moeten’. Deze regiobij-
eenkomsten wil ik dan ook van harte aanbevelen bij 
al onze leden die om welke reden dan ook Anders 
Actief zijn.

Ont-moeten

Henno Eckhardt
(61) is lid van de 

Stuurgroep Anders 
Actieven
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Roc’s mogen leerlingen met de juiste diploma’s niet weigeren. Dat is de strekking van een 
door minister Bussemaker van Onderwijs geïnitieerde wet die enkele weken terug werd 
aangenomen door een meerderheid van de Tweede Kamer. Mbo-leerlingenorganisatie 
JOB juicht de maatregel toe, nadat dit jaar 69 klachten waren ontvangen over merendeels 
kwetsbare leerlingen die om onduidelijke redenen waren geweigerd. 

Kritiek mbo op knieval 
politiek wettelijke 
zorgplicht 

mbo
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Het is schieten met een kanon op een mug, oor-
deelde MBO Raad-voorzitter Ton Heerts over 
de wet. Volgens hem gaat het om 150 klachten 
per jaar op 150.000 aanmeldingen bij de 

verschillende mbo-opleidingen. Hij vindt ook dat de wet 
voorbijgaat aan de professionaliteit van het personeel van 
de instellingen. Gerard Schuttenbelt, voorzitter van de Sec-
torraad Mbo van CNV Onderwijs valt de voorman van de 
werkgeversorganisatie bij. ‘Het is triest dat de Kamer vindt 
dat zo’n wet nodig is, terwijl het om relatief weinig leer-
lingen gaat. Het gevolg is dat het mbo weer in een kwaad 
daglicht wordt gesteld, terwijl het veel genuanceerder ligt.’

PILOOT
‘Uiteraard is elke geweigerde leerling er een teveel’, ver-
volgt Schuttenbelt, ‘al hecht ik eraan vast te stellen dat de 
meeste mensen die op een roc, aoc of vakscholen werken 
het beste voorhebben met hun leerlingen. Maar met zoveel 
publiciteit over een aantal geweigerde leerlingen kon je 
verwachten dat de politiek in het geweer kwam. Het gevolg 
is een wet waarin van alles wordt geregeld wat niets met 
het eigenlijke, veel kleinere probleem te maken heeft. 
Daardoor wordt onvoldoende rekening gehouden met 
zaken als capaciteitsproblemen voor zorgleerlingen, leer-
lingen die hun bekostigde verblijfsjaren in het mbo al heb-
ben opgebruikt, waardoor de vraag onbeantwoord blijft 
wie dan voor de kosten opdraait en pure ongeschiktheid 
voor een studie. We vinden het logisch dat je met slechte 
ogen geen piloot kunt zijn, maar zodra een mbo-instelling 
een leerling adviseert een bepaalde opleiding niet te doen 
is het verdacht. Terwijl je van iemand die last heeft van 
hooikoorts ernstig moet afvragen of die wel op zijn plek 
is op een aoc. Hetzelfde geldt mbo-breed bij een aantal 
studierichtingen voor leerlingen met een lichamelijke 
beperking.’
Volgens Schuttenbelt heeft het mbo de strengere wet-
geving deels over zichzelf afgeroepen. Als een leerling 
plaatsbaar is, dan zullen de meeste roc’s en aoc’s daar geen 
punt van maken, daar ben ik van overtuigd. Maar er was 
sinds de komst van passend onderwijs wel een zorgplicht. 
Weliswaar was die voor het mbo niet wettelijk verankerd, 
maar dat ontslaat instellingen niet van hun sociale verant-
woordelijkheid. Toch wil ik er op wijzen dat in het voort-
gezet onderwijs, waar de zorgplicht wel was vastgelegd, dit 
evengoed speelt.’

VERKEERDE VERWACHTINGEN
‘Voor mij was de wet niet nodig geweest, maar nu die er 
is, gaan we hem uitvoeren en kijken of het inderdaad tot 
verbetering leidt. Maar het roept bij mij wel wat tegenstrij-
dige gevoelens op’, zegt Ineke van der Linden, voorzitter 
van het college van bestuur van Roc TOP in Amsterdam 
(4.500 leerlingen). ‘De aanleiding is zo’n 150 klachten per 
jaar. Gezien het totaal aantal inschrijvingen in het mbo, 
lijkt er geen sprake te zijn van een heel groot probleem. 

Mijn beleving is dat ook zonder deze wet instellingen 
ontzettend hun best doen om leerlingen te plaatsen die de 
juiste vooropleiding hebben.’ Ze benadrukt dat mensen 
die betrokken zijn bij de intakegesprekken, helemaal niet 
bezig zijn met de vraag of een leerling geld oplevert of niet. 
‘Ze oordelen integer over de opleiding die iemand wil gaan 
doen, het aanwezige talent, de motivatie, de kans dat de 
studie wordt afgemaakt. Wij merken zelf dat leerlingen 
zich soms met heel verkeerde beelden of verwachtingen 
aanmelden voor een studie. Ze hebben de juiste voorop-
leiding, weigeren zullen we dus zeker niet doen, maar wij 
hebben soms twijfels of het past bij de persoon die ze zijn. 
Sommigen zijn ook faalangstig. Daar wordt allemaal naar 
gekeken tijdens zo’n intakeproces. Als roc met een groot-
stedelijke instelling hebben wij ook veel leerlingen met een 
privé-situatie die, zacht gezegd, soms nogal ingewikkeld 
is. En hoewel wij deze groep veel steun bieden, kan dit een 
rol spelen bij het inschatten of het zin heeft überhaupt aan 
een opleiding te beginnen.’

WARME OVERDRACHT
Van der Linden ziet het helpen en begeleiden van zorg-
leerlingen als de tweede belangrijke functie van het mbo, 
‘omdat deze leerlingen ook recht hebben op onderwijs. Ik 
kan natuurlijk alleen maar praten over mijn eigen instel-
ling maar ik vind dat er eigenlijk geen wet nodig is om dit 
als een belangrijke taak van een mbo-instelling te zien.’ 
Ze ziet het aantal leerlingen dat zorg nodig heeft jaarlijks 
toenemen. ‘Wij werken daarom in de regio veel samen met 
scholen voor voortgezet onderwijs en met de betrokken 
gemeenten. Daardoor kennen wij de achtergrond van de 
leerlingen die zich aanmelden. Dat lukt ieder jaar weer wat 
beter. Je wilt natuurlijk dat geen enkele leerling thuiszit. 
Daarom doen wij veel aan “warme overdracht”. Dat bete-
kent veel gesprekken met de decanen van de betrokken 
scholen. Ik vind de overgang naar het mbo een gezamenlij-
ke verantwoordelijkheid van de oude en nieuwe school, 
net zoals in het mbo en hbo. Het enige verschil is dat het 
om leerplichtige leerlingen gaat.’ 

CASCADEMODEL
Het begin 2015 voor het mbo omarmde cascademodel, 
is volgens Van der Linden debet aan het feit dat sommige 
leerlingen worden geweigerd voor een vervolgstudie op 
een hoger mbo-niveau. ‘Het is een ongewenst bijeffect.’ 
Bij dit model is het niveau van bekostiging in het eerste 
jaar van een leerling het hoogst en neemt dit af naarmate 
het aantal verblijfsjaren in het mbo toeneemt. Het moet 
scholen prikkelen het onderwijs in het eerste jaar te inten-
siveren en de studie als geheel compacter te maken. ‘Wat 
mij betreft is een goede mix van instroom van leerlingen 
die nog geen bekostigingsjaren hebben opgemaakt, en 
leerlingen die er wat langer over doen en al wel bekosti-
gingsjaren hebben opgesnoept, belangrijk om een school 
draaiende te houden.’  

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woenselmbo



Jij bent er voor je leerlingen,  
wij zijn er voor jou!
Met training, coaching, advies, studiedagen en workshops helpt CNV Connectief Academie  

jou in je professionele ontwikkeling. In onze aanpak staan jij en je collega’s centraal.  

Samen met jou bepalen we welke dienstverlening het beste aansluit op jouw behoefte.  

Zo kun je je individueel inschrijven voor een cursus, maar kun je ook als team, stichting, (G)MR, 

OR of OPR een programma op maat laten maken. De vorm en de inhoud bepalen we samen met 

jou. Voor (G)MR, OR en OPR is er het Partnerschap voor meer structurele ondersteuning. 

Professionalisering
 

Al lerende kom je verder.  
Maar hoe investeer je effectief 
in je ontwikkeling, in je loop
baan?

Leidinggeven 
 

Als leidinggevende wil je de 
kwaliteit van je school verhogen 
en sta je voor het welbevinden 
van de medewerkers. 

Bellen of mailen
Wil je direct aan de slag? Of wil je wat meer informatie over  

trainingen, advies, coaching of het Partnerschap?  

Bel dan 030 751 1785 of mail naar aanvraagacademie@cnv.nl. 

Kijk voor actuele informatie op www.cnvconnectief.nl/academie. 

Waar wil je naartoe en hoe wil je dat 
doel bereiken? Met een individuele 
training of met een teamtraining? 
Bijvoorbeeld over intervisie, time
management of communicatie.  
Of wil je liever een persoonlijke  
coach uit ons landelijke netwerk? 
Professionele begeleiding op maat 
helpt je verder. Zo blijf je vakkundig 
en gemotiveerd, en ga je met plezier 
naar je werk. Zo help je jezelf en het 
onderwijs.  

Maar hoe zorg je voor groei, voor 
ontwikkeling, voor gemotiveerde  
en geïnspireerde medewerkers?  
Hoe versterk je een professionele 
leergemeenschap en cultuur van 
‘elke dag een beetje beter’?  
Hoe houd je de werkdruk van je  
team binnen aanvaardbare grenzen 
en werk je aan een betere commu
nicatie? En hoe ga je om met nieuwe 
wetten en regels? Wij ondersteunen 
je graag met adviesgesprekken en 
coaching of met studiedagen en  
korte workshops voor het team.

Medezeggenschap
 

Als lid van de MR, OR of OPR wil 
je het personeel en de ouders 
goed vertegenwoordigen.

Om je vertegenwoordigende werk 
goed te kunnen uitvoeren heb je 
 kennis en vaardigheden nodig. 
Bijvoorbeeld kennis over rechten, 
plichten en financiën, handigheid in 
vergaderen en onderhandelen.  
CNV Connectief Academie biedt 
trainingen of een structureel 
 Partnerschap. Het Partnerschap 
geeft je precies de ondersteuning die 
je nodig hebt en een vaste contact
persoon met wie je kunt overleggen. 
Dat helpt jou, je collega’s en  
je school. 
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persoon met wie je kunt overleggen. 
Dat helpt jou, je collega’s en  
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Het College van Bestuur van de Stichting voor  
Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch 
Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor 

VSO De Regenboog
locatieleider m/v

info: www.regenboogvso.nl. Tot  29 oktober 2016 
Sollicitatiebrief incl. CV richten aan: 
e.nagtegaal@vsoregenboog-schreuder.nl

Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
 Opleiding voor individuele   
 leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door   
 COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten,  
 erkend effectief (NJi)

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
kanjertraining.nl

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs te Putten vraagt met ingang 
van 1 februari 2017 voor basisschool De Pelikaan 
te Putten

een inspirerende directeur
(werktijdfactor 0,7 - 1,0 / salarisschaal DB)

Basisschool De Pelikaan
Boekweitstraat 24

3882 GN Putten
www.pcbdepelikaan.nl

Voor meer informatie, de volledige advertentie en de profielschets 
verwijzen we u graag naar de website van de school:  
www.pcbdepelikaan.nl

Ook kunt u contact opnemen met:
• dhr. D. Vonck, algemeen directeur ‘ 06 – 10 16 58 62

Uw sollicitatiebrief en cv kunt u tot uiterlijk 20 oktober 2016 richten 
aan het bestuur, t.a.v. de algemeen directeur:  
dhr. D. Vonck, vpcoputten@gmail.com

ECHT 
GROENE 

STROOM?

Vergelijk het zelf 
en stap over via

www.wise-energievergelijker.nl 

Dit is een campagne van WISE
ondersteund door



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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

38

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december

Kun jij reanimeren?

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

Fabian hoopt op  
een échte oplossing.
Lees in ons magazine Voortleven wat drie generaties 
vertellen over de impact van een nierziekte. Aan te vragen 
via nierstichting.nl/nalaten



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

39393939

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
kader-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



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.
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