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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.

Waarom zijn wij ook al weer in het onderwijs gaan werken 
als juf of meester? Het plezier van lesgeven en met en voor 
kinderen bereiken wat er in zit. Daar is de laatste jaren 
minder van te merken. Administratie, toetsen, bespreken van 
leerlingen en overdracht naar specialisten in de school. Dat 
kan ook anders en geeft direct ook minder werkdruk en meer 
plezier aan de leerkracht. School de remedial teacher om in 
een vakleerkracht: gym, muziek en handenarbeid bijvoor-
beeld. Zet deze vakleerkracht een middag in de week voor je 
groep en neem als leerkracht zelf het werk van de remedial 
teacher over. Je hoeft zo minder lessen voor te bereiden, wat 
tijd oplevert. Maakt zelf het aangepaste programma voor je 
zorgleerlingen, dat je de hele week door kunt gebruiken en je 
hoeft niet heen en weer “over te dragen” en te overleggen. Je 
wordt weer zelf verantwoordelijk voor het programma en wer-
ken met je leerlingen en wordt dus ook weer aangesproken 
op je professionaliteit als leerkracht. Mogelijk kan binnen de 
scholengroep, of zelfs landelijk, een makkelijk toegankelijke 
en bereikbare informatiebank opgericht worden, met allerlei 
handige adviezen, oplossingen en materialen. Een snelle en 
ook simpele manier om de werkdruk te verminderen, je zelf 
als leerkracht weer professioneel op de kaart te zetten, en 
weer met plezier aan het werk te gaan waar jij goed in bent, 
het lesgeven aan je leerlingen.  

Dick Westerbeek, Nijmegen

Liep laatst door de duinen in Den Haag. Onderweg 
kwam ik kinderen tegen in camouflagekleding 
met geweren en vegen op hun gezichten. Vroeg 
aan een jongen waar hij op moest schieten. ‘Op 
de andere kinderen’ en hij liet daarbij trots zijn 
geweer zien. Een knop om op het hoofd te schie-
ten, een voor op het lichaam met: ‘Vandaag is de 
dag om te sterven’. Vertelde hem dat ik juffrouw 
was op een basisschool en hier erg verdrietig van 
werd. De begeleider zei dat ik het niet zo zwaar 
moest nemen, het maar een kinderfeestje was en 
ze niets voelden als ze geraakt werden. Toen ik de 
duinen uitliep was daar het ontmoetingspunt waar 

de spullen weer ingeleverd moesten worden. Alle 
geweren werden op een hoop gegooid en er werd 
gevraagd of ze het leuk hadden gehad. ‘Ja’, riepen 
alle kinderen! Ik werk in het Laakkwartier en doe 
mijn best agressief gedrag bij kinderen weg te ne-
men, hun een veilige plek te bieden. Onder andere 
vluchtelingen uit Syrië die beschadigd zijn. Wat 
als zij door de duinen wandelen en deze kinderen 
tegenkomen? Ik sta versteld dat dit soort spelletjes 
wordt toegelaten en dat ouders hiervoor kiezen als 
verjaardagspartijtje.  

Joan Tarenskeen, Den Haag

Veilige plek

Werkdruk
Tijdens het doorbladeren van ons vakbondsblad 
Schooljournaal zag ik tot mijn verbazing een foto 
van Sylvana Simons. Ik ben van mening, dat een 
politica van de partij Denk! niet thuishoort in een 
uitgave van het CNV. Er is vast wel een minder 
omstreden persoon te vinden die iets nuttigs kan 
zeggen over de inhoud van geschiedenismetho-
den. We hoeven alleen maar te denken aan de 
discussie over Zwarte Piet en de manier waarop 
de leden van Denk! zich presenteerden tijdens de 
oprichting van die partij. Hebben we nog behoefte 
aan ‘knuffelallochtonen’ om te laten zien dat we 
ieder toch zo serieus nemen? Ik denk het niet! 

Ruud van Loon, Capelle aan den IJssel

Sylvana Simons
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Het monumentale schoolgebouw van 
het Haagse Aloysius College, dat vorig 
jaar noodgedwongen haar deuren sloot, 
is weer in gebruik. Het is het tijdelijk 
onderkomen van het Vrijzinnig-Christelijk- 
Lyceum, de oude school van koning 
Willem-Alexander en zijn broers, dat 
momenteel wordt verbouwd. In een ander 
deel van de school zijn 1.100 vluchtelingen 
met een status gehuisvest.  

Tijdelijk  
onderkomen

Foto: Henriëtte Guest
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Gezocht: nieuwe columnist Schooljournaal  

Het is een goed begin, maar er is echt meer nodig om 
kansenongelijkheid in het onderwijs structureel aan te 
pakken. Dit zegt CNV Onderwijs in reactie op de plan-
nen van minister Bussemaker om € 87 miljoen voor dit 
probleem uit te trekken. Uit diverse onderzoeken blijkt 
dat de kansenongelijkheid van leerlingen de afgelopen 
jaren is toegenomen. Een kind van hoogopgeleide 
ouders heeft meer kans op een hogere opleiding dan 
een kind met dezelfde intelligentie van laagopgeleide 
ouders. CNV Onderwijs vindt dat er meer structurele 
investeringen moeten komen om dit probleem aan 
te pakken. Daarbij is het belangrijk dat de sector zelf 
kan bepalen waar dit geld naar toe gaat. Een goed 
voorbeeld is het toenemende aantal zomerscholen, 
die leerlingen de kans geven in de vakantie alsnog een 

voldoende te behalen voor een of twee vakken, waar-
door ze toch over kunnen naar het volgende schooljaar. 
De zomerscholen zijn een initiatief van CNV Onderwijs 
en de PO-Raad.  
Daarnaast is er volgens de bond behoefte aan 
structureel meer handen in de klas. Dit komt door 
groter wordende klassen met daarin meer kinderen 
met gedrags- en leerproblemen. De werkdruk van 
leraren wordt daarmee onacceptabel groot. Dit blijkt 
ook weer uit een recente enquête van CNV Onderwijs 
onder haar leden. Leraren geven daarbij zelf aan dat 
de hoge werkdruk ten koste gaat van de kwaliteit van 
het onderwijs en de aandacht voor alle leerlingen. 
Extra geld voor onderwijs ondersteunend personeel is 
daarom hard nodig.

Schooljournaal zoekt een columnist voor de sector 
primair onderwijs. De huidige columnist Helmy van 
Dooren stopt met lesgeven en maakt daarom plaats 

voor een opvolger. Wie pakt in 2017 de handschoen 
op? Mail uiterlijk 15 november een proef column van 
420 woorden naar schooljournaal@cnv.nl.

87 miljoen om kansongelijkheid 
te verkleinen

nieuws

Foto: W
ilbert van W

oensel



Baangarantie voor  
pabo-studenten Noord-Holland 
Studenten die volgend jaar de opleiding leraar 
basisonderwijs aan Hogeschool iPabo (Amsterdam/
Alkmaar) volgen, kunnen rekenen op een baan in het 
basisonderwijs na het behalen van het diploma, zo 
schrijft De Telegraaf. De baangarantie komt van een 
groep schoolbesturen in Noord-Holland. Reden is 
het verwachte aanstaande lerarentekort binnen het 
primair onderwijs en de wens om goede leerkrach-
ten voor de klas te krijgen. ‘Het mes snijdt aan twee 
kanten met deze baangarantie’,  stelt Titia Bredée, 
bestuursvoorzitter van Hogeschool iPabo. ‘De 
basisscholen in Noord-Holland en onze studenten 
profiteren hier optimaal van. Alle partijen zullen zich 
ervoor inspannen dat de aanstaande leerkracht op 

het moment van afstuderen direct aan de slag kan.’ 
De verwachting is dat de baangarantie aanstaande 
studenten stimuleert eerder voor de pabo-opleiding 
te kiezen. Er zijn meer soortgelijke acties aan de 
gang. Onlangs gaf het CDA in Den Haag, waar 
het afgelopen jaar de instroom in de pabo met 45 
procent is gedaald, aan leraren te willen trekken 
door bonussen en leaseauto’s aan te bieden. In een 
artikel over de functiemix verderop in dit blad (pag. 
10) zegt Cor Duinmaijer, regiobestuurder van CNV 
Onderwijs, dat in het Westen waar het lerarentekort 
‘wat nijpender’ wordt, mensen eisen gaan stellen 
zodat ze uitzicht krijgen op een beter betaalde 
LB-functie. HB

07070707

SCHOLEN LEREN STUDENTEN ‘ETHISCH HACKEN’ 
Het imago van de hacker zit in de lift. Uit onderzoek 
van de Russische beveiligingsexpert Kaspersky onder 
12.000 ict-professionals en consumenten uit de VS en 
Europa blijkt dat zestig procent van de Nederlanders 
onder de 25 jaar hacken een ‘indrukwekkende’ vaar-
digheid vindt. Steeds meer jongeren willen zich ook 
inzetten in de strijd tegen cybercrime. Scholen spelen 
inmiddels in op de trend. Zo biedt Roc Flevoland vanaf 
volgend jaar vakken aan die studenten leren om legaal 
te hacken. Ict-opleidingsmanager Frank Maas tegen 
nieuwsprogramma Editie NL: ‘Wij kregen geluiden 
dat er een tekort is aan jongere werknemers in cyber-

security.’ De scheidslijn tussen goed en kwaadschiks 
hacken is echter dun, zegt hij. ‘Mensen denken bij 
“hacken” tegenwoordig meteen aan Anonymous (een 
internationaal collectief van zogenoemde ‘hacktivisten’, 
red.) maar vergeet niet: hackers zijn ook de personen 
die DDoS-aanvallen uitvoeren of phishingmails sturen.’ 
Bijna 30 procent van de jongeren in het onderzoek van 
Kaspersky ziet zichzelf best hacken voor een illegaal 
doel of voor geld. Toch ziet Maas het vooral voor zich dat 
deze studenten straks bijvoorbeeld banken gaan helpen 
met het dichten van gaten in de beveiliging. Oftewel, 
legaal hacken voor een goed doel. 

Scholen hebben problemen om invallers te vinden, zo blijkt 
uit het Meldpunt Geen Invaller van CNV Schoolleiders. 
Tussen 2 juli en 31 oktober meldden 274 scholen dat 
ze geen invaller konden vinden. Bestuurslid Rijk van 
Ommeren, schoolleider van de Margrietschool in Woerden, 
presenteerde afgelopen donderdag de resultaten op het 
congres van CNV Schoolleiders. Hij vertelt: ‘In nog geen 
tien procent van de gevallen worden leerlingen naar huis 
gestuurd als er geen leraar beschikbaar is. In 90 procent 
dus niet! Dat getuigt van een enorme creativiteit van 
scholen. In meer dan de helft van de gevallen wordt een 
ib’er, rt’er of directielid voor de klas gezet. In ongeveer 
een derde van de gevallen worden leerlingen verdeeld over 
andere groepen. Goed dat prioriteit ligt bij het primaire 
proces, maar het betekent wel een taakverzwaring voor 
anderen in de school.’ Oorzaken van de problemen: het 

lerarentekort en de ketenbepaling in de Wet Werk en 
Zekerheid. Van Ommeren: ‘En het is zeker niet zo dat 
schoolbesturen niks ondernemen om invallers te vinden: 
het merendeel heeft vaste invallers in dienst of werkt met 
invallerspools.  Maar ook als er wel invallers gevonden 
worden, zijn er zorgen: door de ketenbepaling moet er 
gewerkt worden met meer verschillende invalkrachten, 
dus meer gezichten in de school en minder betrokkenheid. 
De kwaliteit van het onderwijs staat hierdoor onder 
druk.’ CNV Schoolleiders roept schoolleiders op met 
hun besturen in gesprek te gaan over de nieuwe 
contractvormen die mogelijk zijn, maar blijkbaar nog niet 
genoeg bekend zijn, zoals het bindingscontract. ‘Hiermee 
kunnen invallers voor de school behouden blijven’, aldus 
Van Ommeren. Het Meldpunt Geen Invaller blijft open 
staan: www.meldpuntgeeninvaller.nl. CdG

Zoektocht naar invallers erg moeizaam
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Energie

de voorzitter

Op woensdag 30 november is de Algemene Vergade-
ring (AV) van CNV Connectief. De kaderleden hebben 
inmiddels per mail een uitnodiging met informatie 
en de agenda met de stukken ontvangen. De AV vindt 
plaats in De Schakel in Nijkerk, begint om 11 uur en 
zal rond 15.30 uur afgelopen zijn. Voorafgaand aan de 
AV is er om 10 uur voor de liefhebbers toelichting op 
de begroting 2017. Onderwerpen op deze AV zijn onder 
andere de jaarrekening 2015 en de begroting voor 2017, 
een presentatie over de strategie van CNV Connectief, 
de nieuwe declaratieregeling en verkiezingen voor de 
raad van toezicht en de geschillencommissie. 
Kandidaten voor de geschillencommissie kunnen nog 
tot en met dinsdag 8 november 17 uur aangemeld wor-
den bij de bestuurssecretaris: j.degroot@cnv.nl. Voor 
meer informatie over de AV of over het aanmelden, 
kunt u mailen naar av-cnv-connectief@cnv.nl.

Naast Roc Arcus (samenwerking met VDL/Nedcar, zie 
pagina 18) heeft ook Roc Nijmegen geld ontvangen van 
minister Bussemaker uit het Regionale Investerings 
Fonds (RIF). In totaal zestien samenwerkingsverban-
den van overheden, mbo’s en bedrijven mogen € 12,8 
miljoen subsidie verdelen. Het bedrijfsleven en de 
regionale overheden vullen dit bedrag aan tot ruim € 40 
miljoen. Samen met logistieke bedrijven in de regio richt 
Roc Nijmegen zich nu op innovatie binnen een loopbaan 
in de logistiek. Het betreft onder andere de opleidingen 
logistiek medewerker, teamleider, supervisor, manager 
transport en logistiek en planner wegtransport. Aukje 
Banda, voorlichter van de mbo-instelling: ‘In samenwer-
king met het bedrijfsleven gaan we nu onderwijsmodu-
les ontwikkelen. De bedrijven kijken daarbij met name 
naar de inhoudelijke praktijk en de mbo-instellingen 
naar de didactische en pedagogische kant. Maar wij 
blijven eindverantwoordelijk voor het lesprogramma. 
Afgestudeerden krijgen een volwaardig mbo-diploma en 
kunnen daarmee dus in heel Europa terecht.’ AvD

30 november: 
 Algemene Vergadering 
CNV Connectief

Roc Nijmegen aan de 
slag met regionaal 
bedrijfsleven
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Op de foto staan prachtige schalen, die het grondwater extra 
energie geven. Ik zag ze tijdens mijn bezoek aan de Stichting 
Warmonderhof in Dronten. Op het terrein wonen, leren en werken 
studenten die zich bezighouden met biologisch-dynamische 
akkerbouw en veeteelt. De energie van het kolkende water geldt 
ook voor de bevlogenheid van docenten en leiding. Ze hebben een 
passie, een overtuiging en brengen dit over aan zeer bewuste 
studenten. 
Het leren experimenteren met de natuur zag ik eerder die week 
ook bij AOC De Groene Welle. Daar experimenteerden leerlingen 
(vmbo en mbo) met grond. Wat gebeurt er met paprika’s als er 
extra zuurstof of algen worden toegevoegd? Of welk effect heeft 
LED-verlichting op planten? Innoveren kan alleen maar door te 
proberen, te falen en te zoeken naar een doorbraak.

Energizer vindt, terwijl jij het Schooljournaal leest, 
plaats in DeLaMar in Amsterdam. Een heel 
bewust gekozen naam voor het CNV-event voor 
jonge onderwijsprofessionals. Een vol middag-
programma met inspirerende workshops en 
sprekers. Wij willen nieuwe leraren en onder-
wijsondersteuners inspiratie en nieuwe ideeën 
geven om het werk leuk en interessant te 
houden. 
De energie die er dagelijks in elk klaslokaal 
en schoolgebouw rondzingt, is niet te 
meten in joule. Sterker, die energie brengt 
nog meer teweeg. De ideeën en ervaringen 
van jullie als professionals worden op 
vele momenten met ons gedeeld. 
Dat inspireert en voedt ons 
om vervolgens energiek 
op te komen voor jullie 
belangen, op school, bij de 
werkgever en in Den Haag.

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   



Een goed inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid?
Zó geregeld!

Uw voordelen
   Altijd verzekerd van minstens 70% inkomen tot 

uw AOW-leeftijd
  Minimaal 20% premiekorting via uw werkgever
   Sluit perfect aan op de WIA, uw cao en 

pensioenregeling

   U blijft bij arbeidsongeschiktheid pensioen 
opbouwen

   Geen medische vragen als u zich aanmeldt binnen 
6 maanden na indiensttreding

Met bevlogenheid draagt u bij aan de ontwikkeling van een ander. Want kiezen voor het onderwijs 
doet u vanuit een passie. Elke dag weer. En dat vergt nogal wat. Belangrijk dat u goed voor uzelf 
zorgt. Want als u uit de running raakt, heeft dat veel impact. Ook op uw inkomen. Dat kan afzakken 
tot bijstandsniveau! Voorkom geldzorgen met dé arbeidsongeschiktheidsverzekering speciaal voor 
iedereen die werkt in het onderwijs.

Wacht niet te lang, u hebt het zó geregeld! 
Bereken uw premie op: www.loyalis.nl/aov-onderwijs

90.1627.16 adv Aov Onderwijs 215x285.indd   1 10-10-16   15:44
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Vorig jaar kreeg de functiemix in het primair onderwijs een financiële impuls toen 
staatssecretaris Dekker zijn handtekening zette onder het Convenant Functiemix 
PO. Het bleek niet genoeg voor het creëren van meer LB-functies. Op sommige 
scholen lijkt het instrument om leraren hoger in het salarisgebouw te krijgen 
onderin de kast beland. Dit komt vooral door problemen met het op orde 
krijgen van strategisch HRM-beleid. Een van de positieve uitzonderingen is de 
Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) waar intussen ruim 32 procent van het 
personeel is opgewaardeerd naar schaal LB.

Kleinere scholen en besturen lopen achter bij invoering functiemix

Anke van der Spil: ‘Ik vind het leuk 
om op een gebied specialist te zijn.’

‘ Het is geen onwil, maar 
gebrek aan inzicht’

primair onderwijs
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How do you feel?’ ‘What do you like to drink?’ 
‘How do you like pizza?’ Terwijl de fotograaf 
een foto maakt van hun juf Anke van der 
Spil (leerkracht groep 7B/8A), bestoken 

Jouad en Ouassim, die van hun ouders niet op de foto 
mogen, op de gang Kristie de Jong, schoolleider van de 
uit goudgele baksteen opgetrokken Marcusschool in de 
Utrechtse wijk Overvecht, met een bombardement aan 
vragen. Als De Jong de jongens complimenteert en ook 
in het Engels aangeeft hoe ze haar pizza graag bereid 
ziet, mogen ze weer terug in de klas voor de laatste tien 
minuten van de les. De kinderen bereiden zich voor op 
een overhoring de volgende dag. De woorden a bite, 
cheese, sandwich, chocolate en pear staan onder meer 
op het smartboard. ‘Hannah, wat is een banaan in het 
Engels?’, wil haar juf weten. ‘Bilal, wat betekent a bite?’ 
‘Een hap nemen’, is het antwoord van de jongen. Hij 
geeft aan vooral pear een moeilijk woord te vinden. 

GEEN UITGEMAAKTE ZAAK
Van der Spil is een van de leerkrachten die voordeel 
heeft gehad van de functiemix. ‘Ik heb zo’n jaar of vijf, 
zes geleden tijdens de allereerste ronde om LB’er te 
worden gesolliciteerd. Toen zaten we nog in de eindfase 
van het invoeren van de methode Siso (Structureel In-
dividueel Samenwerkingsonderwijs, red.). Er kwamen 
toen een aantal LB-functies vrij voor specialisaties op 
gedrag, rekenen en Siso. Ik heb toen voor dat laatste 
gekozen. Ik had weliswaar dezelfde training gevolgd 
als de rest van het team, maar ik had op mijn vorige 
school al met het Siso-concept gewerkt. Het was voor 
mij niet nieuw meer en ik paste er al een hoop dingen 
van toe. Je staat op dat moment net een stapje verder 
dan de rest.’ Ze vertelt dat de benoeming zeker geen uit-
gemaakte zaak was. ‘Ik heb een heleboel competenties 
in mijn sollicitatiebrief en voor een commissie moeten 
beschrijven. Maar dat gaf niet, want dit past heel erg bij 
mij. Ik heb me er sinds mijn benoeming verder in ver-
diept, het protocol op orde gemaakt, nieuwe leerkrach-
ten bijgepraat en geobserveerd. Ik vind het leuk om op 
een gebied specialist te zijn, maar dat brengt natuurlijk 
ook een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. 
Zo bewaak ik de voortgang van de Siso-aanpak en kom 
ik na consult van de collega’s met aanbevelingen voor 
aanpassingen door de directie. Momenteel volg ik een 
studie tot kindercoach. Ik wil me blijven ontwikkelen. 
Het stimuleert mij dat de resultaten worden opgeno-
men in het Lerarenregister en het vaardigheidsdossier.’

GEBREK AAN INZICHT
‘Veel scholen hebben problemen met een samenhan-
gend strategisch HRM-beleid. Ze kunnen daardoor 
geen vooruitblik geven welke kwaliteiten hun school 
nodig heeft over bijvoorbeeld vijf jaar’, waarschuwt CNV 
Onderwijsregiobestuurder en functiemix-specialist 
Cor Duinmaijer. ‘De KSU in Utrecht en de meeste grote 

‘ Met LB-functies wordt het onderwijs 
weer teruggegeven aan de 
leerkrachten. Er is zoveel expertise 
binnen de scholen’ 

schoolbesturen in de Randstad doen het goed, maar 
veel eenpitters en kleinere schoolbesturen komen soms 
niet eens tot 1 procent LB-functies. Als zo’n HRM-be-
leid, waardoor leraren weten in welke richting ze zich 
moeten scholen, ontbreekt, gaat het heel langzaam met 
het verwerven van competenties en het opschalen naar 
voldoende LB-functies. Natuurlijk kunnen leraren zich 
scholen met een Lerarenbeurs, maar wat moet je kiezen 
als je school niet aangeeft wat ze nodig hebben, wat 
hun ambities zijn. Er zijn al honderden masters SEN. Je 
kunt ze moeilijk allemaal een LB-functie geven.’ 
Volgens Duinmaijer is het geen onwil, maar gebrek aan 
inzicht. ‘Er is vorig jaar door de staatssecretaris met het 
Convenant Functiemix PO genoeg geld toebedeeld voor 
de functiemix. In Noord-Brabant gaat het nu wat min-
der, omdat daar de krimp behoorlijk heeft toegeslagen, 
en schoolbesturen de middelen voor de functiemix in-
zetten om het hoofd boven water te houden en de klas-
sengrootte niet al te gek te maken. Maar je ziet dat in 
het Westen waar het lerarentekort wat nijpender wordt, 
mensen eisen gaan stellen aan uitzicht op een LB-func-
tie.’ Hij legt uit dat scholen hulp kunnen krijgen bij het 

invoeren van de functiemix. ‘Samen met de PO-Raad 
en het ministerie van Onderwijs organiseren de bonden 
bijeenkomsten waar we uitleg geven over strategisch 
HRM-beleid. Daar proberen we goed presterende scho-
len te koppelen aan scholen die achterblijven.’

EXPERTISE
‘Het is iets waar je scherp op moet blijven, het gaat 
niet vanzelf’, zegt schoolleider Kristie de Jong van de 
Marcusschool (310 leerlingen, verdeeld over 16 groepen 
en ongeveer 36 personeelsleden) over het verkrijgen 
en toewijzen van LB-functies. Het dwingt leraren en 
scholen om na te denken over de (eigen) toekomst.‘ Ze 
geeft eerlijk toe moeite te hebben om leerkrachten op 
grond van excellentie naar schaal LB te bevorderen. 
‘Daar is veel discussie over geweest binnen de KSU. Zelf 
vind ik het een glijdende schaal. Je kunt excellent zijn in 
mijn school, met de kinderen uit deze wijk, maar dat wil 
niet zeggen dat het op een school in een andere buurt 
net zo goed gaat. Iedereen die hier LB’er is, is dat op 
grond van opleiding, of omdat ze ernaar gesolliciteerd 
hebben en toen als specialist zijn aangewezen, zoals 
Anke met haar Siso-achtergrond. Ik heb nu nog twee 
taalcoördinatoren in opleiding en volgend jaar willen 

primair onderwijs

‘
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we een LB’er voor gedrag. Die salarisruimte heb ik nu 
nog. Voordeel van de expertise in huis is ook dat ik die 
niet in hoef te huren.’ 
Cor Spiegels (34, leerkracht groep 8): ‘Ik heb het afgelo-
pen schooljaar de opleiding rekencoördinator gevolgd 
aan de Katholieke Pabo Zwolle. Nee, niet via de Lera-
renbeurs, maar betaald door het schoolbestuur. Kijk, ik 

wil niet stilstaan. Ik wil verder groeien. Altijd hetzelfde 
moeten doen, lijkt mij saai. Althans, zo zit ik in elkaar. 
En dat geldt voor de meesten hier, vermoed ik. Boven-
dien verbetert het rekenonderwijs aan de kinderen door 
de verkregen expertise, die ik deel met het team.’ Dat 
hij daarvoor financieel wordt beloond vindt Spiegels 
terecht, omdat ‘hij met twee andere coördinatoren ver-
antwoordelijkheid voor het rekenen draagt. De directie 
moet en mag dat van ons verwachten.’
De Jong: ‘Met de mogelijkheid tot LB-functies wordt het 
onderwijs weer teruggegeven aan de leerkrachten. Hun 
professionaliteit telt. Ik kan wel van bovenaf gaan op-
leggen, maar ik heb liever dat ze daar als deskundigen 
onderling over sparren. Daarom kies ik ook voor meer-
dere LB’ers op een vakgebied. Laat ze trots zijn op wie 
ze zijn en wat ze kunnen. Er is zoveel expertise binnen 
de scholen. Zonde als dat verloren gaat.’ 

Alternatieve LB-route
‘Ik vind de gedachte achter de functiemix belangrijker dan het instrument’, 
zegt Carel Laenen, lid van het college van bestuur van de Katholieke 
Scholenstichting Utrecht (KSU, 26 scholen, 6.300 leerlingen en 650 
medewerkers). ‘Dat je leraren de mogelijkheid biedt om perspectief te heb-
ben in het vak van leerkracht, vind ik heel wezenlijk, maar vooral ook het 
aandurven om onderscheid te maken en leraren te belonen die investeren 
in zichzelf. Nadeel van de functiemix is dat ik de salarisverschillen vrij klein 
vind en het lastig is om criteria te benoemen. Wij zijn het functiemixbeleid 
gestart met als uitgangspunt dat leerkrachten in staat moesten zijn om 
twee rollen binnen de school te vervullen, waarvan er een in de praktijk 
ook daadwerkelijk werd ingevuld. Denk bijvoorbeeld aan bouwcoördina-
toren, intern begeleiders, rekenspecialisten en taalcoördinatoren. Op een 
gegeven moment merkten we dat de benoemingen in de functiemix stok-
ten, omdat we gewoon niet voldoende personeel hadden om die rollen 
te vervullen. Toen hebben we een tweede route bedacht om voor schaal 
LB in aanmerking te komen: de excellente leerkracht, zoals de functiemix 
aanvankelijk ook was bedoeld. Ons criterium was dat als leerkrachten een 
aantal competenties lieten zien, die boven het gemiddelde uitstegen, zij op 
basis daarvan in een LB-functie benoemd konden worden. Dat heeft nog 
geen vlucht genomen, omdat onze scholen het moeilijk vinden die criteria 
te objectiveren en om excellentie te duiden. Daar hebben we nog wel een 
pad te gaan, om dat enigszins aan te scherpen.’

Functiemix VO voorlopig 
op orde
Ook het voortgezet onderwijs kent de functie-
mix, maar omdat in de laatste cao is afgespro-
ken dat iedereen die in de bovenbouw werkt 
minimaal een schaal 12-functie moet krijgen 
heeft het percentage docenten met een 
LD-functie volgens CNV Onderwijsregiobe-
stuurder en functiemix-specialist Cor Duin-
maijer ‘een behoorlijke boost gekregen. De 
problemen komen over een paar jaar als veel 
oudere docenten, die in een hogere schaal zijn 
beland, uitstromen. Dan blijven de jongeren 
over en begint het spel weer van voren af aan.’  

De Marcusschool 
telt naast Cor Spie-

gels twee andere 
rekencoördinato-
ren. Schoolleider 

Kristie de Jong
wil dat de des-

kundige leraren 
onderling sparren 

over het vak. 
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Natuurlĳ k willen jouw leerlingen weten 
wat hun rechten zĳ n. Maar waar moeten 
ze beginnen? Bĳ  een les van Amnesty 
International natuurlĳ k. Voor leerlingen 
van het basis- en voortgezet onderwĳ s 

hebben we aansprekende lespakketten 
gemaakt. Of het nu gaat om een losse les, 
een gastles  of een lessenserie: we helpen 
jou en je klas graag op weg. Waarschuwing: 
ze worden er wel (nog) mondiger van!
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FEITEN EN FABELS 40URIGE WERKWEEK

primair onderwijs

Bart Audenaerd (36), leerkracht groep 7 aan 
basisschool Sinte Maerte in Breda en lid 
van de Stuurgroep Jong van CNV Onder-
wijs, heeft het idee dat zijn werkdruk sinds 

de nieuwe cao primair onderwijs (2016-2017) ‘heel 
lichtjes gestegen is. Ik maak niet meer of minder uren 
per week, maar ik heb nog maar vier dagen adv tegen 
veertien ooit. Maar ik klaag zeker niet als fulltimer! Ik 
weet van parttimers op school dat ze naast de twee 
dagen die ze normaal werken opeens bijvoorbeeld 

Bevraag je leraren over hun werkdruk, dan is de kans vrij groot dat ze spontaan 
de invoering van de 40-urige werkweek noemen als werkdrukverhogende factor. 
‘Vakantie inleveren om werkdruk te verminderen was het slechtste idee ooit!’ 
schrijft een lid. Leerkracht Bart Audenaerd vertelt over zijn eigen werkdruk en CNV 
Onderwijs-onderhandelaar Joop Witteveen ruimt misverstanden uit de weg.

40-urige werkweek kán aanleiding zijn om werkdruk aan te pakken

‘ Het zijn keuzes van 
de school’

acht dagen per jaar moeten terugkomen. Voorheen 
werkten ze die uren ook wel, maar dan in hun eigen 
tijd met werk voor hun eigen groep. Nu moeten ze 
bijvoorbeeld toetsen afnemen of invallen voor een 
andere groep. Ik kan me heel goed voorstellen dat zij 
de 40-urige werkweek als een verzwaring zien.’

VERSCHILLEN
‘Wat volgens mij vooral werkdrukverhogend werkt, is 
de onduidelijkheid en het voorkomen van verschillen 14



WERKDAG 

WERKDRUK

BASISMODEL EN 
OVERLEGMODEL

VAKANTIEVERLOF

COMPENSATIE
(VERLOF) EN ADV

FABEL FEIT

Iedere werkdag is altijd 8 uur 
per dag.

Een 40-urige werkweek  
vermin dert de werkdruk. 

Het bestuur heeft besloten het 
overlegmodel in te voeren en 
bepaalt dat er straks 5 dagen 
van 8 uur op school moet worden 
gewerkt.

Er is veel minder vakantie. 
Per schooljaar moet twee weken 
in de vakanties van de leerlingen 
worden doorgewerkt.
 

Het compensatieverlof bestaat 
met de invoering van de 40-urige 
werkweek niet meer, ook niet 
voor werknemers met een 
maximale lessentaak. 
Ook de adv is straks verdwenen.

Dat een werkdag perse 8 uur moet zijn is niet waar. 
Dit kan ook meer of minder dan 8 uur zijn. 

Door de 40-urige werkweek wordt beter zichtbaar hoeveel uren 
er gewerkt wordt. Dat kan aanleiding zijn op school te praten 
over wat er allemaal gedaan wordt, of dat op de goede manier 
gebeurt en of dat allemaal wel noodzakelijk is. De uitkomst van 
het gesprek zou moeten leiden tot minder werkdruk.

Het invoeren van het overlegmodel en/of het wijzigen van het 
aantal te werken uren per dag heeft altijd de instemming van 
de P(G)MR nodig. Vervolgens moet het invoeringsplan voorge-
legd worden aan de MR en moet ten minste 50 procent van het 
personeel op schoolniveau akkoord gaan met het invoerings-
plan. Zo niet, dan wordt gewerkt volgens het basismodel en 
geldt het inzetbaarheidschema in de cao. 

Voorheen liep het vakantieverlof van werknemers gelijk aan die 
van de 12 weken schoolvakantie van de leerlingen.
De 428 uur vakantieverlof  (bij een fulltime dienstverband) is 
totaal 10,7 weken vakantieverlof. Dat betekent dat er 1,3 week, 
oftewel 6,5 dag in de vakanties van de leerlingen moet worden 
gewerkt. 

In de vorige cao stond al dat je drie dagen kon worden terug-
geroepen in de zomervakantie. Met een 40-urige werkweek 
is er uiteindelijk 3,5 dag meer die in de vakanties van de leerlin-
gen moet worden gewerkt. Maar er staat nergens dat deze 
dagen feitelijk op school moeten worden doorgebracht. 
Er zijn besturen die hier een studiedag inplannen of werk 
dat niet tijd- en plaatsgebonden is.

Indien in overleg tussen de werkgever en werknemer wordt 
besloten dat individuele werknemers meer dan de maximale 
lessentaak lesgeven, moet dit worden gecompenseerd. Dit 
mag in tijd, maar ook door het aantal taken dat de werknemer 
moet verrichten te beperken. De werknemer geeft dan meer 
les, maar voert minder taken uit. Op deze wijze hoeft er niet te 
worden gecompenseerd in tijd, de werknemer werkt dan niet 
meer dan 40 uur per week (bij WTF 1). 

De adv bestond al jaren niet meer. Met het indertijd verlagen 
van de normjaartaak naar 1.659 uur werkte iedereen 
circa 131 uur minder. Dit was de compensatie voor het ver-
dwijnen van de adv.

FEITEN EN FABELS 40URIGE WERKWEEK
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primair onderwijs
Bart Audenaerd: ‘Onduidelijk-
heid en verschillen tussen scho-
len veroorzaken werkdruk.’



tussen scholen onder hetzelfde bestuur’, zegt Au-
denaerd nadenkend, terwijl hij zijn zoontje, die voor 
de deur staat, maant om zijn bemodderde laarsjes 
uit te trekken. ‘Ik snap dat collega’s daar stress van 
krijgen. Op de ene school moet je bijvoorbeeld die 
extra dagen op school zijn en op de andere school 
niet. Ik vind onze directeur heel schappelijk. Ik moet 
zeven dagen werken als de leerlingen vakantie heb-
ben. Maar mijn directeur zegt: haal daar alvast maar 
die paar dagen af die je toch wel op school bent in 
de laatste week van de zomervakantie en trek ook de 
ouderavonden en informatieavonden er maar af. We 
werken die dagen eigenlijk al, dus per saldo veran-
dert er niet zo veel. Maar werkdrukverlichtend werkt 
de nieuwe cao dus ook niet, wat volgens mij wel de 
bedoeling was.’

GESPREK
‘En dat is nou één van de grote misverstanden’, slaat 
CNV Onderwijs-onderhandelaar Joop Witteveen 
meteen aan. ‘De fabel is dat de 40-urige werkweek 
de werkdruk zou verminderen. Dat is niet zo, want 
dat hangt af van de afspraken die de school daar zelf 
over maakt. De 40-urige werkweek is bedoeld om de 
werkdruk inzíchtelijk te maken. Als er uren worden 
bijgehouden,  en er blijkt dat de werkgever te veel 
van de werknemer vraagt, moet je daarover praten en 
daar een oplossing voor vinden, hetzij minder werk 
verrichten hetzij gecompenseerd worden.’

DIEFSTAL
‘We zijn naar een 40-urige werkweek gegaan, maar 
maken toch meer dan 40 uur per week en krijgen nu 
minder vakantie om toch aan die 1.659 uur te komen. 
Ik noem dit pure diefstal’, schrijft een respondent 
op een open vraag in de vorige maand gehouden 
ledenenquête over werkdruk. Een ander: ‘Vakantie 
inleveren om werkdruk te verminderen was het 
slechtste idee ooit!’ ‘De nieuwe cao zorgt ervoor dat 
ik acht dagen extra kan werken voor hetzelfde salaris. 
Het is Utopia om te denken dat het werk binnen de 
normale uren gedaan kan worden. Ik werk nog net zo 
veel buiten de normale uren thuis en kan daarnaast 
nog extra terugkomen.’ En een vierde: ‘Ik ben stan-
daard iedere zondagmiddag bezig voor school. Ook 
ga ik vaak langer door dan 5 uur. En dan nog maak ik 
blijkbaar niet genoeg uren en krijg ik er taken bij of 
moet extra voor de klas. Ik vind dit onacceptabel.’

PASSIE
Witteveen reageert: ‘Als je elke zondag de hele mid-

dag voor school werkt, moet je je afvragen of dat past 
binnen de uren die je van je werkgever voor je werk 
krijgt. Het zou heel goed kunnen dat je uit enthou-
siasme of passie meer doet dan de werkgever van je 
vraagt. Maar het kan ook zijn dat de werkgever echt 
te veel van je vraagt. In de cao staat dat er elk jaar 
een gesprek met het team moet zijn over het werk 
dat gedaan moet worden en hoeveel uur daarvoor 
beschikbaar is. Dat gesprek moet ook gaan over de 
vraag of wat een team allemaal wil doen, wel kán in 
de uren die daarvoor zijn. Misschien moeten er wel 
keuzes gemaakt worden om iets niet meer of heel 
anders te gaan doen. Dat gesprek kan het begin zijn 
van het verlagen van de werkdruk.’

FABELTJE
‘De nieuwe cao zou werkdruk verminderen. Het is 
een fabeltje’, schrijft een respondent in de werkdruk-
enquête. ‘Bij ons wordt die misbruikt om ons nog 
meer te dwingen te lopen in het gareel van de Stich-
ting. En als het je niet aanstaat, dan ga je toch lekker 
weg.’ En een ander: ‘De nieuwe cao zou werkdrukver-
lagend moeten werken. Ik heb gemerkt dat er meer 
gehamerd wordt op het maken en verantwoorden van 
uren en het behalen van taakuren. Er is minder eigen 
verantwoordelijkheid en er wordt vaker verwacht 
dat je op bepaalde momenten terugkomt. Zo zijn er 
al dertien vrije dagen weggesnoept en veranderd in 
verplichte terugkomdagen.’ 

THUIS
CNV Onderwijs-onderhandelaar Witteveen reageert: 
‘Dat er bij een 40-urige werkweek op meer dagen ge-
werkt moet worden dan bij een 42-urige werkweek is 
duidelijk. Dat betekent dat er ook werkdagen gepland 
moeten worden op het moment dat de leerlingen 
vakantie hebben. Er staat alleen nergens in de cao 
dat al die dagen ook op school doorgebracht moeten 
worden. Je kunt ook thuis heel goed lessen of pro-
jecten voorbereiden. Het is een keuze die de school 
zelf maakt. Als je het daar niet mee eens bent, kun je 
proberen die afspraak via de personeelsgeleding van 
de MR weer te veranderen. Ook de verplichting om 
elk uurtje te verantwoorden is nergens te vinden in de 
cao. Sterker nog’, met nadruk ‘de cao gaat uit van ver-
trouwen in de medewerker die in een functionerings-
gesprek verantwoording aflegt over wat er gedaan is 
en hoe dat gedaan is.’ 16

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Erald van der Aa  Illustratie: Studio Zipper
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Over (leer)behoeften van jongens 

in het voortgezet onderwijs

Jongens, bij de les!
Jongens doen de afgelopen jaren langer over hun 
schoolloopbaan, halen lagere cijfers en stromen vaker  
dan meiden af naar een lager onderwijsniveau.  
Aan u de belangrijke taak om uw onderwijs zo in te  
richten dat het meer aansluit bij de (leer)behoeften  
van jongens. Maar hoe doet u dit in de dagelijkse  
lespraktijk? Wat zijn kenmerken van het jongensbrein? 
En hoe maakt u werkelijk contact met jongens? 

Maak uw onderwijs ‘jongensproof’! 

MEDISA_Schooljournaal_195x130_031116.indd   1 13-10-2016   16:53:04

www.vso.nl/meetvso

Werken 
in Afrika
of Azië?

VSO is continu op zoek naar onderwijs-
professionals die hun kennis willen delen.
Meer weten? Kom langs op 16 november!

Meet VSO  
16 november



18

mbo

VDL Nedcar, een uitgestrekt autoproductie-
bedrijf van Mini’s met een oppervlakte van 
330.000 vierkante meter, ligt in het smalste 
stukje van Nederland. Nu werken er bij het 

met het Duitse BMW samenwerkende bedrijf in het 
Limburgse Borne 2.800 mensen. Met de verse order 
voor de productie van de Mini Countryman, moeten 
daar straks 1.200 personeelsleden bijkomen. Een van de 
VDL Nedcar-onderdelen is sinds 2014 een mbo-prak-
tijkschool op locatie van Roc Arcus in Weert. Het levert 
het bedrijf geschoolde arbeidskrachten in een provincie 
van krimp en vergrijzing, terwijl het roc een betere 
aansluiting krijgt met het bedrijfsleven. In juni dit jaar 
studeerden vol trots de eerste tien voltijds-mbo’ers af. 
‘We kregen daarna alle tien een baan bij VDL Nedcar’, 
aldus een enthousiaste Marco van Doorn (22) die nu in 
de lakstraat werkt. Zijn docent Bas Frijns was een van 
de ontwikkelaars van een gezamenlijke opleiding met 
de voormalige DAF-producent. ‘Arcus bekeek allereerst 
de functie-eisen en kerntaken die VDL Nedcar had ge-
schetst. Deze kwalificatie-eisen sloten aan bij een mbo/
bol(beroepsondersteunende leerweg)-diploma mecha-
nisch operator A, niveau 2 en bij de bbl(beroepsbege-
leidende leerweg)-diploma operator B.’ Besloten werd 
om ook de verplichte vakken Nederlands en rekenen 
bij VDL Nedcar op locatie te geven. En dan met een link 
naar het werkveld. Marco: ’Teksten en sommen gaan 
bijvoorbeeld over de productie van Mini’s en over VDL 
Nedcar. De leerstof spreekt goed tot onze verbeelding.’ 

GEMOTIVEERD
Toch was er ook een inhoudelijk knelpunt. VDL Nedcar 
zag graag bepaalde specifieke kennis in het lesprogram-

Mbo en bedrijfsleven werken steeds intensiever samen binnen regio’s, zoals 
het Weertse Roc Arcus en VDL Nedcar in Borne. Het ministerie van Onderwijs 
stimuleert met eisen en subsidie een betere aansluiting tussen mbo’s en 
de regionale arbeidsmarkt. Kwalificatie-eisen moeten sinds augustus ook 
beter en flexibel aansluiten op de wensen van bedrijven. Maar behouden 
instellingen nog wel inspraak over de inhoud van hun onderwijsprogramma 
of laten ze hun oren hangen naar de wensen van buitenaf? En kan een 
afgestudeerde mbo’er straks ook werk vinden buiten zijn regio? 

‘Houdt mbo inspraak bij samenwerking met bedrijfsleven?’

Afstuderen in productiehal 
van VDL Nedcar

ma, maar volgens Frijns paste deze niet in het mbo-on-
derwijsprogramma. Al snel volgde een compromis. ‘Als 
oplossing hebben we extra lessen toegevoegd buiten de 
opleiding om. Roc-studenten volgen nu trainingen over 
specifieke modellen samen met het VDL Nedcar-perso-
neel.’ Alleen in het begin verliep de samenwerking wat 
stroef. Frijns: ‘We liepen er in het begin tegenaan dat 
er nog veel lesmateriaal moest komen, zoals laptops en 
kasten. En het onderlinge vertrouwen moest nog even 
groeien.’
Marco ziet veel voordelen in studeren op locatie: ‘Ik 
raakte erg gemotiveerd om netjes op tijd te komen en 
de uitdaging op te pakken. Dat komt vooral door de 
levendige productieomgeving. Overal waar je kijkt zie je 
robotten, autotechniek, beweging, medewerkers. En je 
hoort over interne vacatures en dat je kunt doorgroeien. 
Bij een kleiner bedrijf kan je opklimmen van tweede 
naar eerste monteur en hooguit naar technisch specia-
list of chef. Bij VDL Nedcar zijn er veel meer doorgroei-
mogelijkheden. Ik wil uiteindelijk coördinator worden.’ 
Met een buddy uit het bedrijf mocht hij bij verschillen-
de divisies kijken en meewerken. Uiteindelijk sprak de 
lakstraat de 22-jarige Limburger het meeste aan.

BEVLOGEN
In de ochtend verzorgt een Roc Arcus-docent de theo-
rie, voor de praktijkmiddag komen specifieke trainers 
van Nedcar naar de praktijkschool. De mbo’ers leren er 
werken op nagebootste onderdelen van de productielijn 
en lopen van 12 tot 15 uur stage bij de carrosseriehal, 
lakstraat en montagehal in de fabriek. Frijns noemt de 
samenwerking een voorrecht. ’Ons mbo liep achter in 
kennis over de nieuwste technieken. En er is geen geld 
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om zelf allerlei nieuwe modellen binnen de roc-muren 
te halen. We leiden in de opleiding autotechniek 
eigenlijk niet marktconform op, waardoor niveau 2-stu-
denten minder kans op werk hadden. Als docent ben ik 
hier weer helemaal up tot date geraakt. Heel mooi hoe 
bevlogen VDL Nedcar-trainers alles uitleggen.’
Maar kunnen de afgestudeerden met hun diploma ook 
nog wel in andere bedrijven terecht? Of is hun kennis 
te veel toegespitst op VDL Nedcar? Frijns: ‘Nee hoor. 
De afgestudeerden hebben sinds juni een volwaardig 
mbo-diploma mechanisch operator A in de pocket. 
Dus deze afgestudeerden kunnen ook in andere pro-
ductiebedrijven terecht, ook al hebben ze alles bij VDL 
Nedcar geleerd.’ 

BAANGARANTIE
Ondanks de voordelen, is niet alles rozengeur en 
maneschijn. Roc Arcus moet financieel toeleggen op 
de mbo-praktijkschool op locatie. Jos Jongen van de 
raad van bestuur: ‘De bbl die ook in de praktijkschool 
zit, loopt als een trein, maar de mbo-voltijds nog niet. 
In september van dit jaar zijn slechts dertien nieuwe 
mbo’ers ingestroomd. De raad van bestuur zou graag 
zien dat mbo’ers een baangarantie krijgen bij VDL 
Nedcar, want dan starten er ook meer. VDL Nedcar wil 
dit vooralsnog niet om flexibel te blijven.’ Hij geeft aan 
daarover wel in gesprek te blijven. Er is overigens wel 

subsidie toegekend, maar die wordt gebruikt voor de 
samenstelling van de verplichte nieuwe curricula. Jon-
gen: ‘De kennis die is opgedaan bij VDL Nedcar verwe-
ven we in technische mbo-opleidingsprogramma’s van 
Arcus en Roc Leeuwenborgh (Heerlen, red.) samen.’
 
BETERE AANSLUITING
Dit is nog maar het begin. Er gaan meer interne oplei-
dingen bij het bedrijfsleven in Zuid-Limburg opstarten. 
De samenwerking met VDL Nedcar was een eerste stap 
binnen het zogenoemde project TECH2Create. Voor dit 
project kwam € 3 miljoen vrij uit het Regionale Inves-
terings Fonds-mbo van het ministerie van Onderwijs 
dat daarmee publiek-private samenwerking aanjaagt en 
een betere aansluiting mbo-regionale arbeidsmarkt. De 
subsidie is met € 4 miljoen aangevuld met geld van Roc 
Arcus, het bedrijfsleven en regionale overheden. Het 
gaat naar begeleiding bij interne opleidingen bij de tien 
deelnemende bedrijven en naar intern bbl-onderwijs 
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Jongen: 
‘Maar dit is dus eveneens voor ontwikkeling van nieuw 
lesmateriaal en kwalificatiedossiers die ook flexibel 
kunnen worden aangepast. Voor een betere aansluiting 
op de vraag van het bedrijfsleven nemen wij de wensen 
van bedrijven mee. Maar tegelijk bewaken wij dat we 
aan alle landelijke eisen voor de mbo- en bbl-diploma’s 
blijven voldoen.’ 

Roc Arcus-docent Bas Frijns met zijn studenten in de productiehal van VDL Nedcar.
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Vraag antwoord

Moet ik deelnemen
aan een
verbetertraject?

hij gaat beginnen met klassenbezoeken. 
Ina heeft in geen jaren een klassenbezoek 
gehad. Alles ging zijn gangetje. Ze heeft 
altijd goed contact met haar leerlingen, 
collega’s en ouders gehad en maakt zich 
dan ook niet zo druk over wat er komen 
gaat. Na het klassenbezoek wordt Ina 
uitgenodigd om de bevindingen hiervan 
samen met de directeur te bespreken. Ze 
verneemt dat haar klassenmanagement 
niet op orde is, en dat haar pedagogi-
sche aanpak niet goed is. Ook geeft zij 
onvoldoende uitvoering aan het resul-
taatgericht leren. Een assessment en een 
verbetertraject van drie maanden worden 

opgedragen. Mochten de resultaten uit 
het verbetertraject onvoldoende zijn dan 
volgt een gesprek met als onderwerp 
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 
Totaal overrompeld en in shock verlaat zij 
de kamer van de directeur.

Thuisgekomen neemt Ina onmiddellijk 
contact op met de juridische afdeling van 
CNV Onderwijs. Hevig geschrokken en 

geëmotioneerd doet zij haar verhaal aan 
de jurist. Die neemt de tijd voor Ina en 
verzoekt haar alle stukken die op haar 
functioneren betrekking hebben en die 
in haar bezit zijn naar hem op te sturen. 
Tevens wordt Ina geadviseerd om zolang 
haar juridisch adviseur haar dossier nog 
niet bestudeerd heeft, haar medewerking 
aan een verbetertraject nog even op te 
schorten en hierin nog beslist niet toe te 
stemmen.
Ina kijkt alles nog eens na, maar behalve 
een tweetal verslagen van functionerings-
gesprekken uit 2010 en 2012 heeft zij 
geen stukken in haar bezit die op welke 
wijze dan ook toezien op haar functione-
ren. De verslagen uit 2010 en 2012 geven 
overigens een zeer positief beeld van haar 
functioneren. De juridisch adviseur van 
Ina vraagt daarop bij haar werkgever haar 
personeelsdossier op, op grond waarvan 
een verbetertraject noodzakelijk zou zijn. 
Het recente verslag van het klassenbe-
zoek wordt vervolgens toegezonden. De 
juridisch adviseur van CNV Onderwijs 
komt tot de slotsom dat de werkgever 
alleen het enkele klassenbezoek dat als 
negatief beoordeeld is ten grondslag legt 
aan het verzoek tot deelname aan een 
verbetertraject.

Juf Ina is werkzaam als leerkracht in de 
onderbouw op basisschool De Regen-
boog. Ze is 58 jaar en lesgeven aan groep 
3 doet zij al vele jaren met groot plezier. 
Niets fijner dan de kinderen te leren lezen 
en rekenen. Ook de directeur en de col-
lega-leerkrachten zijn al jaren werkzaam 
op de school. Met hen heeft Ina een fijne 
werkrelatie. Vele leerlingen heeft Ina zien 
gaan en zien komen. 
Op een dag kondigt haar directeur aan 
met keuzepensioen te gaan. Inmiddels 
is hij 63,5 jaar en zoals hijzelf zegt: ‘Er is 
een tijd van komen en een tijd van gaan’. 
Hoewel ze het jammer vindt, begrijpt Ina 

zijn keuze. Hun jarenlange samenwerking 
zal binnenkort eindigen. Een nieuwe 
directeur zal zijn intrede doen.

Na de afscheidsreceptie begint kort 
daarna de nieuwe directeur met zijn 
werkzaamheden. Al snel bemerkt Ina 
dat hij een stuk formeler is. Zowel in 
de omgang, maar ook in het kader van 
werkprocessen. Hij kondigt direct  aan dat 

Goed werkgeverschap is tijdig informeren 
over verbeterpunten
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DEKKINGSGRAAD ABP NOG STEEDS 
KANTJE BOORD
In het derde kwartaal is de financiële positie van 
ABP stabiel op een penibel niveau gebleven. De dek-
kingsgraad, de verhouding tussen het vermogen en 
de verplichtingen van het fonds, steeg heel licht van 
90,5 naar 90,7 procent. Nog steeds akelig dicht bij de 
kritieke grens waaronder gekort moet worden op de 
pensioenen. Het beeld bleef het afgelopen kwartaal 
eigenlijk hetzelfde: opnieuw goede rendementen, maar 
ook verder oplopende verplichtingen door een nog altijd 
dalende rente. Vanaf begin dit jaar zijn de verplichtingen 
van ABP al weer met het duizelingwekkende bedrag 
van € 59 miljard toegenomen. Het rendement van ABP 
over deze negen maanden, € 31,5 miljard, bleef hier 
fors bij achter. Positief aan het derde kwartaal is dat de 
rendementen de stijgende verplichtingen nu wel konden 
bijbenen. Op grond van de strikte regels waaraan ABP 
is gebonden is de dekkingsgraad aan het eind van het 
jaar bepalend voor het al dan niet moeten korten van 

Werk & Recht
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Op korte termijn volgt een afspraak 
tussen de directeur en Ina. Ze laat zich 
tijdens dit gesprek vergezellen door de 
juridisch adviseur van haar vakbond. Die 
is niet alleen op de hoogte van het recht, 
maar heeft ook veel kennis van de sector 
onderwijs. Dit is dan ook de reden dat Ina 
zich heeft gewend tot haar vakbond en 
niet tot haar rechtsbijstandsverzekering. 
Kennis van de sector is van essentiële 
waarde voor een goede belangenbehar-
tiging. Een pittig gesprek tussen haar 
juridisch adviseur en haar werkgever 
volgt. De eerste geeft aan dat een werk-
gever uiteraard het functioneren van een 
werknemer mag bezien. In de van toepas-
sing zijnde cao worden hiervoor diverse 
instrumenten aangereikt. Zo dient een 

werkgever een regeling functionerings- 
en beoordelingsgesprekken te hebben. 
Deze regeling blijkt wel aanwezig, maar 
in de praktijk niet periodiek toegepast. 
Recente functioneringsgesprekken en 
beoordelingsgesprekken hebben ten 
aanzien van Ina niet plaatsgevonden. Een 
verbetertraject is een instrument dat, 
mede gelet op de consequenties die de 
werkgever eraan heeft verbonden, op dit 
moment een te zwaar instrument is om 
het functioneren van Ina te beoordelen. 
Dit geldt ook voor het assessment. Er 
moet sprake zijn van proportionaliteit in 
het kader van goed werkgeverschap: het 
tijdig informeren over verbeterpunten en 
een redelijke termijn krijgen om aan deze 
verbeterpunten te kunnen werken.

Naar aanleiding van het gesprek besluit 
de directeur uiteindelijk dat er uitvoering 
gegeven gaat worden aan de regeling 
functionerings- en beoordelingsgesprek-
ken. Zolang het dossier van Ina niet op 
orde is, wordt vooralsnog afgezien van 
een assessment en verbetertraject. Ina 
gaat wel gebruik maken van een coach 
die zij door bemiddeling van haar vakbond 
krijgt aangereikt. Zonder juridisch advi-
seur had haar situatie na een opgedragen 
assessment en verbetertraject er heel 
anders uit kunnen zien.

de pensioenen. Het zal daarom letterlijk tot en met de 
laatste dag van het jaar spannend kunnen blijven. En zou 
de dekkingsgraad dan heel dicht bij of duidelijk onder de 
kortingsgrens liggen, dan heeft ABP nog wel enkele weken 
nodig om noodzaak en globale omvang van de korting te 
kunnen vaststellen. Gelukkig is wel vrijwel zeker dat een 
onverhoopt door de geldende regels afgedwongen verlaging 
van de pensioenen heel klein zal zijn. En een korting zal op 
zijn vroegst in de tweede helft van 2017 doorgevoerd wor-
den. Dat neemt niet weg dat het CNV er, samen met andere 
organisaties, bij de politiek op blijft aandringen de in onze 
ogen volstrekt onnodige pensioenkortingen hoe dan ook te 
voorkomen. Onnodig omdat ABP al met betrekkelijk lage 
rendementen, van gemiddeld ongeveer 1,5 procent per jaar, 
aan alle huidige en toekomstige verplichtingen kan voldoen. 
Tot een tastbaar resultaat heeft deze lobby nog niet geleid, 
maar staatssecretaris Klijnsma van Sociale zaken is nu wel 
aan het overwegen de wettelijke hersteltermijn van tien jaar 
iets op te rekken. Dit zou ABP en veel andere fondsen net 
genoeg lucht kunnen geven om niet te hoeven korten.

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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Jan Bijstra

Ontschotten
Als het over passend onderwijs gaat, gaat het vooral over hoe 
leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte een plek te geven 
in het regulier onderwijs. In essentie komt passend onderwijs 
eigenlijk neer op ‘ontschotten’: je haalt schotten weg door 
leerlingen die extra aandacht nodig hebben en leerlingen die het 
ook zonder wel redden, in de reguliere school bij elkaar te zetten. 
Passend onderwijs hanteert echter de slogan ‘regulier als het kan 
en speciaal als het moet’, dus blijkbaar vinden we in Nederland 
– voorlopig althans – dat volledige ontschotting niet mogelijk is. 
We houden het speciaal onderwijs in stand voor die leerlingen die 
zoveel extra ondersteuning nodig hebben dat de reguliere school 
een stap te ver is.
Maar hoe zit het dan met de passend onderwijs-gedachte binnen 
dat speciaal onderwijs? De cluster 3- en cluster 4-scholen zijn 
weliswaar aangesloten bij een samenwerkingsverband, maar 
zijn nog steeds aparte scholen voor verschillende doelgroepen 
leerlingen. Daarnaast zijn er in de samenwerkingsverbanden dan 
natuurlijk ook nog de scholen voor speciaal basisonderwijs die 
ik voor het gemak maar even label als ‘speciaal onderwijs light’. 
Moeten we met deze drie typen onderwijs ook niet toe naar een 
vorm van ontschotting?

Het lijkt mij een mooie uitdaging: richt binnen het 
samenwerkingsverband een sectie gespecialiseerd 
(specialistisch zo u wilt) onderwijs in en sloop daarmee 
de schotten tussen cluster 3, cluster 4 en sbo. In de 
gespecialiseerde klas zitten leerlingen bij elkaar die 
voorheen van elkaar gescheiden waren omdat zij op 
basis van hun problematiek op een cluster 3- of cluster 
4-school of op een school voor speciaal basisonderwijs 
geplaatst zouden zijn. En vooruit: ik zie eigenlijk niet in waarom 
leerlingen die nu een plek krijgen in het cluster 2-onderwijs, 
ook niet in diezelfde klas kunnen (over leerlingen in het cluster 
1-onderwijs durf ik niet goed te oordelen).
Uiteraard gaat dit een en ander vragen van mensen. In een 
gespecialiseerde klas heeft de leerkracht competenties en vaar-
digheden nodig om met verschillende soorten problematiek om 
te kunnen gaan: de algemene SBL-competenties zijn niet voor 
niets gespecificeerd voor het cluster 3- en 4-onderwijs. Omdat 
in de gespecialiseerde klas leerlingen zitten met verschillende 
leerniveaus, vraagt dat om een gedifferentieerd onderwijsaan-
bod met aandacht voor het onderwijsleerproces, de leerop-
brengsten en de kwaliteitszorg. En belangrijk: de leerkracht 
zal efficiënt om moeten kunnen gaan met de verschillende 
extra ondersteuningsbehoeften op gedragsgebied.
Inderdaad: een uitdaging, maar wel een waar op een 
aantal plaatsen in het land over wordt nagedacht en 
zelfs al voorzichtig vorm aan wordt gegeven. Mijn eigen 
organisatie gaat de uitdaging in ieder geval aan!

Het lijkt mij een mooie uitdaging: 
sloop de schotten tussen cluster 
3, 4 en het sbo
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Jan Bijstra
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De Sinterklaasperiode nadert, tijd 
voor de intussen gebruikelijke 
pietendiscussie. Houden we vast 
aan Zwarte Piet, wordt het een 
kleurenpiet, een gouden piet 
(De Bijenkorf) of een wafelpiet? 
Commerciële omroep RTL is 
intussen overstag en vermaakt 
kinderen alleen nog met een 
koppel roetveegpieten. Voor 
scholen een lastige keuze, gaan 
ze ook mee of blijven ze bij de 
traditionele uitmonstering voor de 
knecht van de goedheiligman?

Nog geen 
eensgezindheid 
scholen 
over 
Zwarte 
Piet

primair onderwijs
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Of Zwarte Piet traditioneel is te noemen, is nog 
maar de vraag. Dat stelt Jop Euwijk, samen-
steller van de tentoonstelling Zwarte Piet in 
de media in het Amsterdamse persmuseum. 

‘Vroeger was de helper van de Sint een soort duivel 
en moest hij kinderen nog afschrikken. Vriendelijke 
krullen om zijn mondhoeken en pretoogjes waren toen 
nog niet te zien. Toen men het niet meer pedagogisch 
verantwoord vond is hij langzaam veranderd in een 
allemansvriend. Pas vanaf 1850 ontwikkelden de Zwarte 
Pieten zich tot de personen zoals we die nu kennen.’ Het 
debat mist volgens Euwijk vaak diepere inhoud. ‘Met 
onze tentoonstelling willen we een historische context 
tonen van het feest (dat deel uit maakt van de Nationale 
Lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed, red.). Ieder keer blijft 
de discussie nu terugkomen en veranderen er dingen ten 
opzichte van andere jaren. Veel scholen moeten kiezen, 
of hebben al gekozen, of zij Zwarte Piet behouden of 
gaan voor een alternatief. Natuurlijk willen ze het pesten 
niet bevorderen (onlangs stelde de Kinderombudsvrouw 
dat de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, 
uitsluiting of discriminatie en dat het daardoor in strijd 
is met het Kinderrechtenverdrag. Ze stelt voor Zwarte 
Piet te ontdoen van discriminerende en stereotyperende 
kenmerken, red.), en juist dat maakt de kwestie zo inge-
wikkeld.’ Wat dat betreft was het 150 jaar geleden een stuk 
makkelijker, schetst Euwijk. ‘Heel vroeger kwamen de 
Sint en zijn knechten niet eens op scholen. Toen kregen 
de kinderen uit naam van Sinterklaas cadeautjes.’

MAGISCHE STEEN
Afgelopen jaar zagen we in het Sinterklaasjournaal van 
NTR onder andere witte pieten. Dankzij een magische 
steen hoefden zij niet langer meer door de schoorsteen. 
Kinderzender Nickelodeon toonde ongeschminkte 
pieten in het programma Op weg naar pakjesavond – Sint 
vermist! Het waren niet de enige zenders die verandering 
gaven aan de gezichtskleur van de knechten. Ook RTL 
vindt intussen dat ‘zwart’ niet meer past bij onze tijd. In 
haar programma De Club van Sinterklaas zien kinderen 
dit jaar enkel roetveegpieten. Het verhaal hierbij is dat 
de pieten vegen op hun gezicht hebben door de schoor-
steen. Kim Koppenol, manager corporate communicatie 
bij de omroep, vertelt aan de Volkskrant: ‘Dat komt het 
dichtst bij het oorspronkelijke verhaal waarmee de mees-
ten van ons zijn opgegroeid. We passen eigenlijk alleen 
zijn uiterlijk aan.’ Nederland barstte vervolgens los op so-
ciale media: de hashtag #boycotRTL werd trending topic 
en de RTL-facebookpagina explodeerde door alle reacties 
van zowel voor- als tegenstanders. Zelfs Halbe Zijlstra, 
fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, meng-
de zich in de discussie: ‘Als je dingen wilt veranderen, 
doe het dan geleidelijk, en niet zo abrupt als RTL nu doet. 
Daarmee vermoord je het Sinterklaasfeest.’ PVV-leider 

Geert Wilders spreekt van ‘Laf, laf, laf. Zwarte Piet is 
zwart en moet zwart blijven.’ Andere partijen juichen het 
besluit van de commerciële omroep toe. Vicepremier Lo-
dewijk Asscher (PvdA) vindt het tijd voor verandering, en 
Jesse Klaver, fractieleider van GroenLinks in de Tweede 
Kamer, bestempelt de beslissing als ‘een dappere stap’. 
Dat het niet alleen een politiek gevoelig onderwerp is, 
wordt ook duidelijk tijdens een belronde hierover langs 
scholen. Een ‘op papier staande mening’ schrikt veel 
directeuren af.

ZWART, PAARS OF GEEL
Op katholieke basisschool De Bolderik in Hank is de sin-
terklaascommissie weer bijeengekomen om te overleg-
gen hoe het feest dit jaar eruit gaat zien. ‘Waarschijnlijk 
hebben we gewoon weer Zwarte Pieten’ vertelt directeur 
Cisca van der Pluijm. ‘Als de pieten bij ons in het dorp 
zwart zijn, zijn ze dat ook als ze op school komen. Ik vind 
het belachelijk dat het Sinterklaasjournaal beslist hoe de 
Pieten er in ons land uit moeten zien.’ Op katholieke ba-
sisschool Antonius in Buggenum speelt de hele kwestie 
niet. Linda op den Camp, teamleider en intern bege-
leider: ‘We hebben zoals altijd Zwarte Pieten, want dat 
vinden de kinderen bij ons normaal. Ik vind persoonlijk 
dat de hele discussie niet nodig is. Mochten de leerlingen 
zich afvragen waarom er op tv wel gekleurde pieten 
rondlopen, dan geven we gewoon als antwoord dat ze de 
hulpjes van Sinterklaas zijn. Het maakt dan niet uit of ze 
wit, zwart, paars of geel zijn.’

ONZICHTBAAR
Hoewel er scholen zijn die hun keuze voor de gelaats-
kleur van de helpers van de goedheiligman overlaten aan 
het Sinterklaasjournaal, heeft basisschool De Beiaard 
in Utrecht al besloten. Directeur Jeroen Sturkenboom: 
‘Hoe het feest dit jaar precies wordt vormgegeven is nog 
niet bekend. In ieder geval zorgen we ervoor dat er geen 
zwartgeverfde pieten zichtbaar zijn bij ons. Ze zullen 
gekleurd zijn, of met vegen, niet meer met de uitdossing 
van de traditionele Zwarte Piet. Ik heb al twee vragen 
van ouders gehad over hoe wij er mee om zullen gaan dit 
jaar. Uiteraard luisteren we ook naar hun opvattingen.’ 
Niet alleen op De Beiaard, ook op andere openbare ba-
sisscholen in Utrecht is Zwarte Piet onzichtbaar. Volgens 
Thea Meijer, voorzitter van het bestuur van deze scholen, 
de Stichting Openbaar Primair Onderwijs (in 2014 gecon-
fronteerd met een moeder die naar het College voor de 
Rechten van de Mens stapte om Zwarte Piet helemaal uit 
het onderwijsaanbod van de basisschool van haar kind 
te bannen, red.), is het vooral wennen voor de ouders. 
Sturkenboom: ‘Uiteindelijk gaat het erom dat het voor 
iedereen een leuk en geslaagd kinderfeest is. Kinderen 
maakt het totaal niet uit hoe een piet eruitziet, het zijn 
alleen de volwassenen die er discussie over voeren.’ 

Tekst: Elize van de Werken  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs



DE REIS
VAN JE LEVEN 

Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren. Verder helpen in 
hun leven. Hoe blijf jij je ontwikkelen? Op reis met Edukans 
combineer je verbetering van je eigen onderwijsvaardigheid 
met bijdragen aan goed onderwijs in een ontwikkelingsland.

REIS MEE!
Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor alle informatie 
en filmpjes van de world teachers in actie.

EDUKANS.NL/WORLDTEACHER 
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‘Niemand heeft er wat aan als je 
pas op het allerlaatste moment 
laat blijken dat het je allemaal 
te veel wordt.’

‘Nee durven zeggen is 
 eerlijk tegenover 
jezelf en collega’s’

onderwijsondersteuners

27272727

Waarom durft de een zijn grenzen wel makkelijk aan te geven en is de 
ander zo bang voor de gevolgen, dat een burn-out dreigend op de loer 
ligt? Counsellor en coach Margreet Keus, zelf ook drie dagen in de week 
onderwijsondersteuner, probeert met haar interactieve workshop Makkelijker 
‘nee’ zeggen op de OOP-dag van CNV Onderwijs deelnemers te leren hoe ze 
kunnen voorkomen dat het werk hen boven het hoofd groeit.

Veel mensen zijn bang voor kritiek of afwijzing 
als ze eerlijk zouden zeggen dat die klus er 
echt niet meer bij kan. Terwijl je natuurlijk 
gewoon het recht hebt om nee te zeggen. 

Niemand heeft er wat aan als de werkbelasting zo hoog 
wordt, dat je weken of misschien wel maanden aan de 
kant staat met een burn-out. Hoe je dat aanpakt, heeft 
veel met je persoonlijkheid te maken.’ Dat zegt Margreet 
Keus, die over dit onderwerp een workshop verzorgt tij-
dens de landelijke OOP-dag, Bouwen aan je toekomst, 
op 10 november in Ede.

Ze is counsellor (choicecounselling.nl/praktijkgege-
vens), maar werkt ook drie dagen in de week als leraren-
ondersteuner en als leerlingencoach op De Driestar in 
Gouda. ‘Vooral het open leercentrum is mijn domein. 
Daar leer ik de leerlingen zelfstandig leren en ben ik 
huiswerkbegeleider. Het niet nee durven zeggen is zeker 
een groot probleem onder vijftigplussers, die nog opge-
voed zijn met een strikt arbeidsethos. Maar op school 
merk ik dat ook leerlingen tegen grenzen aanlopen 
door teveel keuzestress en verwachtingen vanuit hun 
omgeving.’

‘

onderwijsondersteunersonderwijsondersteunersonderwijsondersteunersonderwijsondersteunersonderwijsondersteuners

‘Niemand heeft er wat aan als je 
pas op het allerlaatste moment 
laat blijken dat het je allemaal 
te veel wordt.’

‘Niemand heeft er wat aan als je 
pas op het allerlaatste moment 
laat blijken dat het je allemaal 
te veel wordt.’



DUIDELIJKHEID
‘Waarom mensen geen nee durven zeggen, kan allerlei 
oorzaken hebben. Misschien loopt het thuis niet lekker, 
staat er een reorganisatie voor de deur of staan er 
arbeidsplaatsen op de tocht. Verlies van je baan is dan 
wel het laatste dat je wilt. Een pas benoemde docent die 
bij mij in de praktijk kwam, vond dat ze als gescheiden 
moeder geen risico’s mocht nemen. Hierdoor nam ze 
teveel werk aan, met als gevolg dat ze overspannen 
raakte. Hoe beter je jezelf kent, hoe sterker je in je 
schoenen staat, hoe zekerder je van jezelf bent en hoe 
makkelijker het gaat om nee te zeggen.’ Volgens Keus 
komt dat ook ten goede aan de werksfeer. ‘Niemand 
heeft er wat aan als iemand pas op het allerlaatste 
moment laat blijken dat het hem allemaal te veel wordt. 
Zeg duidelijk: “Ik kan dit er nu echt niet bijhebben, 
vraag het aan iemand anders” of “Ik doe het morgen 
wel”. Wees eerlijk tegenover jezelf en je collega’s. Wees 
het moment voor dat je geen kant meer op kunt en 
gespannenheid en demotivatie om voorrang strijden. 
Weet wie je bent, wat je kunt en waar je kwaliteiten lig-
gen en durf kwetsbaar te zijn. Dat is ook een kracht.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woensel
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Jouw werk, 
hun toekomst.

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. 

zwart = 0/0/0 RGB

* 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.

Meld je collega aan via 
www.cnv-actie.nl* 

Advertentie

Met pendelbus naar OOP-dag 
15 november, landelijke OOP-dag Bouwen aan je toekomst, 
van 10 uur (inloop 9.30 uur) tot 16 uur (met naborrel), 
Goorsteeg 66, Ede. Hotel Belmont beschikt over een gratis 
pendelbus van en naar station Ede-Wageningen. Wie hier 
gebruik van wil maken moet dit aanvinken op het aanmel-
dingsformulier (http://oopdag2016.eventbrite.nl) of even 
bellen met 0318 48 23 65 voor meer informatie. Voor leden 
is de toegang gratis, introducees betalen € 15,-, niet-leden 
die alleen komen betalen € 30,-.

Andere workshops
Veilig en gezond werken; Communiceren kan je 
leren; Zo zit dat met je pensioen; Wat betekent 
Onderwijs 2032 voor onderwijsondersteuners?; 
Omgaan met spanningsvolle situaties en agressie; 
Prikkelwerking in de klas; Praat mee over de 
toekomst! De oop’er en medezeggenschap. Verder 
zijn er aparte sectorbijeenkomsten voor primair en 
voortgezet onderwijs, mbo en hbo.



column
Helmy van Dooren

Grote keuzes maken
‘Je hebt je verstand om je gevoel tot uitdrukking te brengen’, 
meldde ik al eerder in een column. Ik heb mijn verstand ook 
heel hard nodig om de gróte keuzes in het leven te maken. Het 
gaat dan om echt belangrijke zaken als werk of relaties. 

Grote veranderingen en keuzes beginnen vaak heel klein. 
Een algeheel gevoel van onbehagen kondigt zich dan bij mij 
aan met een klein stemmetje. In het beginstadium valt het 
stemmetje ook nog geregeld te sussen. Maar in de loop van de 
tijd neemt de stem van mijn unheimische gevoel de decibellen 
aan van een schreeuw. Shit, nu weet ik dat ik écht iets moet 
veranderen. Het lijkt zelfs wel of anderen in mijn omgeving 
dit geschreeuw ook kunnen horen. Of merken ze iets aan me 
door de uitspraken die ik doe en hoe ik op situaties reageer?
Bij mij werkt het zo dat ik midden in een dilemma lange tijd 
het gevoel heb géén keuze te hebben. Het voelt alsof ik maar 
gewoon moet doorgaan met alles. Niet zeuren, iedereen 
heeft wel wat. Gewoon een kwestie van doorzetten en 
alles wat meer relativeren. Bovendien, wil ik het bijbe-
horende onzekere gevoel ook het liefste wegdrukken.

Ik herinner me nog toen ik na een jarenlange - maar 
ondertussen ongelukkige - relatie de schreeuw van 
stoppen daarmee niet meer kon negeren. Toch 
bleef ik lange tijd het gevoel houden geen keuze 
te hebben. Ik moest in deze relatie blijven. Wat 
zou deze man zonder mij moeten? Grote onzin 
natuurlijk, maar ook toen had ik dus lang het 
gevoel géén keuze te hebben. 
Pas na het eerste stoeien met een lastige 
keuze, kan ik andere mogelijkheden zien. Als 
ik andere opties kan bedenken – die dan nog 
vooral mistig zijn - probeer ik vervolgens met 
mijn verstand mijn gevoelens van onbehagen 
uit te werken. Ik ga dan heel veel informatie verza-
melen. Ik informeer me uitgebreid zodat ik de latere, echte 

keuze meer weloverwogen denk te kunnen nemen. Zo probeer 
ik ook de risico’s van een komend besluit zoveel mogelijk ‘af 
te dekken’. Control freak in optima forma. Maar helaas, alles 
onder controle houden lukt natuurlijk niet in het leven. 

Aan alle grote, vergaande keuzes in mijn leven heb ik er 
onlangs één toegevoegd. Ik stop namelijk met lesgeven als juf 
op de basisschool. Het is nog onzeker wat hierna komt. Maar 
na meer moeilijke keuzes gemaakt te hebben in mijn leven, 
durf ik er ondertussen op te vertrouwen dat ik wel weer op 
mijn pootjes terechtkom.

Ik heb midden in een dilemma lange tijd het 
gevoel géén keuze te hebben

Fo
to

: H
en

ri
ët

te
 G

ue
st

29

Helmy van 
Dooren

is 48 jaar en leer-
kracht van groep 4/5 
en leescoördinator 
op basisschool De 

Korenaar in Helmond



vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Dinsdag 24 november, 10.30-14.30 uur, 
Rest.-partycentrum De Plaets, School-
str. 82, Bergum. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over Be-
wust omgaan met de rollen in je leven. 
Info/aanmelden: netwerkfriesland@
cnv.nl o.v.v. Bergum 24-11-2016.

Dinsdag 15 november, 10.30-14.30 uur, 
Kerkelijk centrum Trias, Groenmarkt 
4, Meppel. Netwerkbijeenkomst voor 
recent gepensioneerden over Emoti-
onele Intelligentie. Info/aanmelden: 
netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. Meppel 
15-11-2016.

Rayon Den Bosch
Dinsdag 8 november, 14 uur, soci-
aal-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.

Rayon Midden-Limburg
Woensdag 9 november, 14 uur, Rest. 
De Molshoop, Rijksweg Zuid 3, Kelpen. 
Ontvangst; opening door voorzitter; 
muziek door Paul van Loo (Limburgse 
luisterliedjes); huldiging jubilarissen; 
presentatie door natuurfilmer Leo 
Cupers met een bijzondere film over 
mooie plekjes in Midden Limburg; 
rondvraag; sluiting; koffietafel. Info/
aanmelden: J. van Hunsel, 0495 55  
17 18.

Rayon Eindhoven/De Kempen
Vrijdag 11 november, 9 uur, zalencen-

trum ’t Zand, Bestseweg 52, Oirschot. 
Jaarlijkse ontmoetingsdag. Officiële 
uitnodiging volgt. Info/aanmelden (voor 
6 nov.): cnvo-edk@onsbrabantnet.nl. 

Rayon Utrecht
Donderdag 17 november, 10.30 uur 
(incl. lunch), Jeruelkampel, Ivoordreef 
2, Utrecht. Ontmoetingsdag met voor-
lichting over veiligheid door VRU, hul-
diging jubilarissen en optreden orkest 
de Dixie Daddies. Info/aanmelden: Ria 
Lasthuis, r.lasthuis-bakker@hccnet.nl.

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.

OOP
Dinsdag 15 november, 09.30-16.15 uur, 
Hotel en Congrescentrum Belmont, 
Goorsteeg 66, Ede. Landelijke OOP-
dag; Algemene ledenvergadering en 
sectorbijeenkomsten PO, VO, MBO en 
HBO. Met twee workshoprondes met 
keuze uit 8 verschillende workshops. 

Info/aanmelden: http://oopdag2016.
eventbrite.nl

NETWERKEN
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 werkple-
zier; Registerleraar: laat zien wat je 
waard bent; Ouderbetrokkenheid: lust 
of last?; Social media. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. Breda 
16-11-2016.

Gelderland
Dinsdag 22 november, 16-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
workshops: Emotionele intelligentie; 
Assertiviteit; Hechtingsproblematiek. 
Info/aanmelden: netwerkgelderland@
cnv.nl o.v.v. Doetinchem 22-11-2016.

Flevoland
Woensdag 23 november, 16-20.30 uur, 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 

schooljournaalagenda cnvo.nl

GEPENSIONEERDEN
Rayon Tilburg
Donderdag 10 november, 13 uur, Pelgrimshoeve, Pelgrimsweg 27, Tilburg. 
Najaars- en ontmoetingsmiddag. Info/aanmelden: wouters.kees@zonnet.nl, 
06 20 74 58 16.

30

Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda



Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit workshops: 
Omgaan met werkdruk; Omgaan met 
agressie; In gesprek met de inspec-
teur. Info/aanmelden: netwerkflevo-
land@cnv.nl o.v.v. Lelystad 23-11-2016.

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 13 december, 10-16 uur, 
Zalencentrum De Rank, Berglaan 10, 
Drachten. Bijeenkomst voor anders 
actieve leden van CNV Connectief. 
Presentatie: “Pensioenen: wat is de 
stand van zaken en de toekomst van de 
pensioenen” door Patrick Fey, voorzit-
ter sector CNV Overheid en Publieke 
Diensten. Workshop: Wat voor visie 
op het leven heb jij? Info/aanmelden: 
feizema@gmail.com.

HOGER ONDERWIJS/
ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Woensdag 9 november, 17-20 uur (in-
loop 16.45 uur, incl. warme maaltijd), 
CNV-gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Studiebijeenkomst over werkduk voor 
professionals in het hoger onderwijs. 
Spreker: J. Christis, lector Kenniscen-
trum Arbeid aan de Hanzehogeschool. 
Voor leden en niet-leden. Info/aanmel-
den (voor 7 november): bijeenkom-
sten@cnv.nl o.v.v. 9-11-2016 WD.

55+
Woensdag 16 november, 16-20.30 uur, 
Prinsentuin College, Frankenthalerstr. 
15, Breda. Bijeenkomst voor leden van 
55 jaar en ouder werkzaam in het on-

derwijs. Thema: Vergroten van draag-
kracht, verminderen van draaglast. 
Met workshops: Regelgeving; Werk-
plezier en Vitaliteit. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@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 
draagkracht, verminderen van draag-
last. Met workshops: Regelgeving; 
Werkplezier en Vitaliteit. Info/aanmel-
den: netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. 
55+ leden 22-11-2016.
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Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20                          E. info@medilexonderwijs.nl

Pesten in  

het mbo
Handvatten voor een effectieve  

aanpak van (cyber)pesten

 Locatie: 
 
NH Amersfoort

 Datum: 

Woensdag 8 februari 2017

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/pestenmbo

Stop pesten in 

 het mbo! 

Met telkens wisselende klassen is het lastig om pestgedrag van studenten 
te signaleren. Toch kunt u het verschil maken voor de gepeste student. Hoe 
zorgt u samen met de klas voor een positief groepsklimaat? En wat kunt u 
doen om jongeren in het mbo online weerbaar te maken?

Zorg voor een sociaal veilig klimaat voor al uw studenten!

MEDICZ_Schooljournaal_195x130_051116.indd   1 26-7-2016   15:33:11

Advertentie
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berichten

Vernieuwde website voor 
toekomstige leraren
Toekomstige leraren kunnen voor informatie over het leraar-
schap en de weg daar naartoe terecht op de vernieuwde 
website www.wordleraarinhetvo.nl. Er is informatie te vinden 
over het voortgezet onderwijs, zoals de schooltypen, salaris 
en arbeidsvoorwaarden. Voor twijfelaars is er een quick-
scan waar ze hun talent kunnen ontdekken. Inspiratie kan 
worden opgedaan door praktijkverhalen of video’s. Te vinden 
is bijvoorbeeld het verhaal van Daan Faasen, student aan de 
Lerarenopleiding Maatschappijleer van de Universiteit Til-
burg. Daan wil kritische burgers afleveren, maar de praktijk 
blijkt weerbarstiger. 

Winnaars boek Adjiedj Bakas
De winnaars van het boek De 
Digitale Transformatie door 
Witold Kepinski en Adjiedj 
Bakas zijn: Aline Timmer uit 
Putten, Albert van de Ree uit 
Sleeuwijk, Henk Knabben uit 
Oosterhout en Rob Megens 
uit Almere. Gefeliciteerd en 
veel leesplezier. Het boek is 
inmiddels toegestuurd. 
 

Werkdruk, een onderwerp dat de afgelopen jaren 
zeker niet ongemerkt aan het onderwijs voorbij is 
gegaan. Om meer balans te vinden als professional 
ontwikkelde fysiotherapeut Rogier van Hoorn het 
boek: 10 Gezonde werkgewoontes. Hij bedacht 
een model om gedrag blijvend te veranderen. 

Dus niet alleen het maken van voornemens, 
maar deze ook daadwerkelijk in kleine 

stappen uitvoeren. Het boek is te 
koop voor €17,50 onder ISBN: 

9789491757358.

Boek over gezonde 
werkgewoontes

De documentaire Vergeet mij niet heeft de Nationale 
Onderwijs Filmprijs 2016 gewonnen. Het evenement 
werd georganiseerd door de Stichting Nationale Onder
wijsweek in samenwerking met de gemeente Rotterdam. 
De prijs werd 5 november uitgereikt aan regisseur Jan 
Jaap Kuiper. De film, eerder dit jaar vertoond aan leden 
van CNV Onderwijs, gaat over een school waar uitgepro
cedeerde asielzoekerskinderen les krijgen. Vanuit het 
perspectief van de leerlingen en hun docenten maakt 
de film duidelijk hoe het is om een vluchtelingenkind in 
Nederland te zijn. Juryvoorzitter Hans Neven: ‘De film 
is het waard om aan een zo groot mogelijke groep in het 
onderwijs te tonen en te bespreken.’

Onderwijsfilmprijs voor 
Vergeet mij niet

Een beeld opdoen van de huidige en toekomstige 
arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs? 
Hierover legt Voion, het arbeidsmarkt- en oplei-
dingsfonds voor het voortgezet onderwijs, meer uit 
in de Onderwijsatlas aan de hand van zes thema’s. 
Eén van deze thema’s is Tevreden werken in het 
voortgezet onderwijs. De onderwijsatlas is via deze 
link te downloaden: www.voion.nl/publicaties/
onderwijsatlas-voortgezet-onderwijs.

Onderwijsatlas 
voor het voorgezet 

onderwijs
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‘Wat doe je eigenlijk als teamleider?’, vroeg ik 
een van onze teamleiders terwijl we onder-
weg waren naar het volleybaltoernooi van 
Helicon. Voor de één een brutale vraag, maar 
voor mij een vraag vol belangstelling. Na de 
opsomming van werkzaamheden, was ik wel 
blij dat ik dat allemaal niet hoef te doen. Laat 
mij maar lekker voor de klas staan, daar sta 
ik prima. 
Een zelfde vraag werd mij de week erna 
gesteld over mijn activiteiten bij CNV Onder-
wijs: ‘Wat doe je daar eigenlijk?’ Ik vertelde 
over de onderwerpen die we behandelen 
tijdens bijeenkomsten en dat we het geluid 
van de jonge mensen in het onderwijs willen 
laten horen. Daarbij vertelde ik met veel 
plezier over het Lerarencongres, waar ik cv’s 
van bezoekers heb nagekeken en heb gezien 
hoeveel talent er is bij collega’s. 
Begin oktober is er door Stuurgroep Jong een 
nieuw-schooljaar-borrel georganiseerd om 
het netwerk uit te breiden en daarbij ook onze 
bekendheid. Elk lid nam een collega mee en 
samen spraken we over onderwerpen die ons 
nauw aan het hart liggen, zoals omgaan met 
moeilijkheden, het opbouwen van pensioen, 
Cito-advies en aandacht voor talent of zwakke 
leerlingen. Leuk om een jonge collega mee te 
nemen naar een gezellige informele setting, 
waarbij het beeld van de oude vakbond 
verandert in een leuke inspirerende en vooral 
jonge vakbond. Dus om terug te komen op de 
vraag wat ik nou doe bij de vakbond is mijn 
antwoord: ‘Wat kan ik voor je doen?’

Wat doe jij?

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

Nijmegen. 

Tachtig procent jongeren 
zwijgt over verborgen leed
Praten over gezinsproblemen, pesten en gedachten aan 
zelfmoord is taboe als je jong bent. Tachtig procent van de 
jongeren tussen de 12 en 18 jaar zwijgt over hun verborgen 
leed. Dat blijkt uit een enquête die jongerenorganisatie 
Stichting Tweestrijd samen met Mental Health Foundation 
afnam. ‘Jongeren zijn veel ongelukkiger dan ze zich voordoen’, 
vertelt Faraaz Ramdjanbeg (22) van Tweestrijd. Vorige maand 
startte het Hoornse Tabor College Werenfridus een proef met 
gastcolleges op school door jongeren van Tweestrijd. Het doel: 
leerlingen op een speelse en creatieve manier met elkaar 
te laten praten over hun gevoelens. ‘Tijdens de gastlessen 
kwamen emoties van jongeren los zoals angst, depressiviteit 
en zelfs zelfmoordgedachten,’ stelt Faraaz. Uit de proef onder 
de leerlingen van het Hoornse college blijkt dat 60 procent na 
het volgen van de gastcolleges wél over hun kwetsbaarheden 
durft te praten met klasgenoten. De formule moet de komende 
jaren landelijk verspreid worden op middelbare scholen. 

Oranje Fonds zoekt maatjes
Gezellig een kopje koffie drinken, een museum bezoeken of samen 
sporten: als maatje van het Oranje Fonds kun je iemands dag maken. 
Het project haalt mensen uit hun sociale isolement door ze te koppe-
len aan vrijwilligers die leuke dingen met ze gaan doen. Zo is Gertwin 
uit Harderwijk het maatje van Nico, die het downsyndroom heeft. ‘We 
gaan geregeld samen op pad, maar voor Nico hoeven we helemaal 
niet ver weg te gaan om het leuk te hebben. Hij vindt het ook gezellig 
om een stukje te wandelen en de eenden te voeren of een potje te 
biljarten. Het kunnen heel simpele dingen zijn. Dit is een vriendschap 
voor het leven.’ Op dit moment is de wachtlijst erg lang, want er zijn 
veel Nederlanders die een maatje kunnen gebruiken. Aanmelden via 
www.ikwordmaatje.nl.

Wie is de échte Mees Kees?
Wie wordt de meest bijzondere meester van Nederland? De afge-
lopen maanden stuurden enthousiaste leerlingen van bassischolen 
in heel Nederland meer dan honderd filmpjes, brieven en mailtjes 
over hun lievelingsmeesters om ze te nomineren voor de Mees 
Kees-verkiezing. Tien meesters staan nu in de finale en maken 
kans op de titel de échte Mees Kees. Uitgeverij Ploegsma probeert 
met dit initiatief meer jongens te interesseren voor een baan in 
het basisonderwijs. Onderwijsteams moeten meer in balans zijn, is 
het credo. Stemmen op de finalisten kan tot 20 november op www.
veelmeermeester.nl/meeskees.  
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Dat docenten ook ná hun pensioen 
nog veel te bieden hebben, bewijst 
PUM. Hun senior experts vliegen 
kriskras over de globe om hun kennis 
te delen met onderwijsinstellingen 
in allerlei ontwikkelingslanden. Hun 
drijfveer: studenten waar dan ook 
helpen hun dromen waar te maken. 
Uit liefde voor hun vak. En om aan 
te tonen dat je de wereld ook na je 
pensioen nog veel te bieden hebt.

Gepensioneerden uit het onderwijs delen hun kennis via PUM

‘Mijn blik op  
de wereld is 

enorm  
verruimd’

gepensioneerden 
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Jan Nedermeijer is nog wat groggy. Drie dagen gele-
den kwam hij terug van zijn laatste PUM-missie in 
Indonesië. En zo’n lange reis, al met al zo’n twee keer 
het klokje rond en dan ook nog door verschillende 

tijd- en klimaatzones, hakt er altijd flink in. Maar klagen 
doet hij niet. Integendeel, het voormalige hoofd van de 
afdeling hoger onderwijs bij de Universiteit Leiden is maar 
wat blij dat hij op zijn 69ste nog zo actief met zijn ‘hobby’ 
(lees: het onderwijs) bezig mag zijn en zijn kennis en 
expertise te delen met scholen uit ontwikkelingslanden en 
opkomende markten die geen commerciële consultancy 
kunnen betalen. 

SPANNEND
Zijn eerste missie naar Pakistan kan hij zich nog goed 
herinneren. Niedermeijer: ‘Ik ging er heen om één van de 
beste technische universiteiten van dat land te helpen rela-
ties met het bedrijfsleven aan te knopen. Best spannend. 
Ineens sta je daar, op een vreemd vliegveld, in een nog 
vreemder land. Zoals gebruikelijk bij PUM werd ik netjes 
opgehaald door een contact ter plaatse. Ongebruikelijk 
was echter dat deze persoon mijn komst en missiedoel niet 
heel erg duidelijk had gecommuniceerd. Ik kan me nog 
goed een gesprek met de Pakistaanse vice-kanselier herin-
neren die plotseling over zonnecellen begon in plaats van 
over het verstevigen van de relatie met het beroepenveld. 
Apart.’
Ondanks die warrige start is het met deze missie uitein-
delijk nog best goed gekomen. Evenals met de acht latere 
uitzendingen naar onder meer Indonesië en Haïti die 
daarop volgden. Bovendien leerde die eerste uitzending 
hem een belangrijke les. Dat dingen op missie nu eenmaal 
anders gaan dan we in Nederland gewend zijn. 

TROFEE
‘Op tijd komen is voor buitenlanders bijvoorbeeld niet 
zo vanzelfsprekend als voor ons. Als je om half negen 
afspreekt om met je workshop te beginnen, mag je blij 
zijn dat er om negen uur een paar studenten in de klas 
zitten. Hoewel’, nuanceert Niedermeijer, ‘als je aangeeft 
dat je gewend bent om op de afgesproken tijd te beginnen 
dat prima lukt. Ook zijn de omstandigheden anders: het 
weer, de hygiëne, de elektriciteit die dan wel, dan weer niet 
werkt. Daar moet je wel tegenkunnen.’
‘Daar staat tegenover dat mensen je dankbaar zijn voor de 
kennis die je komt brengen’, vervolgt hij. ‘Je wordt met alle 
egards ontvangen en soms haast als een trofee rondgeleid. 
Het opvallende aan al die missies vind ik verder dat je éch-
te mensen tegenkomt, geen systemen. Indonesië mag dan 
het grootste moslimland ter wereld zijn, maar de mensen 
die er wonen hebben dezelfde wensen en ideeën als wij. 
Dat heeft mijn blik op de wereld enorm verruimd.’

ONBETAALBAAR
Els Brendel (70) durft zelfs nog een stapje verder te gaan. 
De acht missies van twee á drie weken die ze de afgelopen 

zes jaar voor PUM heeft ondernomen, omschrijft ze stuk 
voor stuk als een louterende ervaring. ‘Zij leren van mij, 
maar ik leer ook zeker van hen. De ervaringen die je tijdens 
zo’n reis opdoet, zijn onbetaalbaar. Voor mij is het vrij letter-
lijk een vorm van een leven lang leren.’ Net als Niedermeijer 
vindt ook Brendel onderwijs het leukste beroep dat er is. Be-
gonnen als sportlerares, klom ze tijdens haar werkende leven 
op tot voorzitter van het college van bestuur van ROC Rivor 
in Tiel, hét opleidingscentrum van Rivierenland. Toen dat 
ophield, meldde ze zich aan voor de onderwijstak van PUM.

INLEVEN
Ruim vijf jaar geleden vertrok Brendel op haar eerste missie 
naar Burkina Faso om een school te helpen een kwaliteits-
slag te maken. Het voelde alsof ze dertig jaar terug in de tijd 
stapte. ‘Nou was die school nog aardig geoutilleerd, zeker 
voor Afrikaanse begrippen’, zegt ze. ‘Maar je kunt het niet 
vergelijken met de Nederlandse situatie. Hier zijn er al die 
potjes voor e-learning programma’s of tablets voor in de klas. 
Daar zijn ze al blij met twee oude pc’s of een stencilmachine. 
Belangrijk is dan wel dat je hen leert hoe die te onderhou-
den. Op een schooltje voor coupeuses hadden ze eerder tien 
elektrische naaimachines ontvangen. Die stonden nu in een 
hoek stof te vergaren. Ze waren ooit kapot gegaan en nie-
mand die wist hoe ze te repareren. Je moet je dan ook goed 
inleven in de gang van zaken daar.’

KEUKENTJE
Eén van de missies die Brendel het best is bijgebleven, was 
die naar Manado, de hoofdstad van Noord-Sulawesi in In-
donesië. Ze hielp mee het curriculum op te vijzelen van een 
school voor toerisme en hospitality. ‘Om studenten de mo-
gelijkheid te bieden praktijkervaring op te doen, bouwden 
we een piepklein, vies keukentje om tot restaurant waar de 
jongeren kunnen koken voor docenten en medestudenten. 
Ook werd in een klaslokaal een hotelkamer nagebootst.’ 
Verder is ze in de drie jaar dat het project liep op Bali ver-
schillende hotels afgegaan om te vragen wat zij verwachten 
van stagiaires. ‘Daaruit bleek onder andere dat hun Engels 
écht beter moet. Scholen doen er dus goed aan een native 
speaker in dienst te nemen. Of om lessen volledig in het 
Engels te geven.’ 

Tekst: Ilja Post  Foto: Privé-collectiesgepensioneerden 

Kennis delen 
PUM Netherlands senior experts is in 1978 is opgericht vanuit de
werkgeversverenigingen met de gedachte dat kennis delen efficiëntere
ontwikkelingssamenwerking oplevert dan alleen maar geld geven. Sinds 
de oprichting zijn er meer dan 40.000 ondernemingen en organisaties 
geholpen met praktische adviezen door gepensioneerden tot 72 jaar, maar 
ook mensen die nog werken, maar wel dertig jaar ervaring meebrengen. 
PUM gebruikt experts uit zeventig verschillende sectoren en is wereldwijd . 
actief. Voor meer informatie: www.pum.nl.



Leraar zijn is een breed en boeiend vak. Het is meer dan 
lesgeven alleen. Het gaat ook om orde houden, werken 
in een team en kritisch omgaan met nieuwe onderwijs-
modellen. Hoe ga je met al deze rollen om, zonder dat je 
jezelf hierin verliest? De Leergang Professioneel Meester-
schap geeft je meer bagage om jouw positie als leraar te 
versterken en daarmee ook je kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten. Ben jij die jonge, ambitieuze leraar, en wil je 
jezelf verder ontwikkelen? Dan willen wij je hier graag bij 
helpen!

Vanaf december ga je in ongeveer een half jaar tijd dieper 
in op de onderwijspraktijk. In zes bijeenkomsten komen 
verschillende thema’s aan bod. Denk daarbij aan onder-
werpen als: hoe kan ik mij verder ontwikkelen? Hoe heb ik 

invloed op het beleid van mijn school? Hoe ga ik om met 
werkdruk?

De leergang is bedoeld voor startende en werkzoekende 
leraren (tot vijf jaar geleden afgestudeerd) in het primair 
en voortgezet onderwijs en het mbo. Vrijwel iedere bij-
eenkomst bestaat uit een workshop en intervisie met vier 
of vijf andere jonge starters. De intervisie wordt begeleid 
door jonge leraren met minimaal vijf jaar werkervaring. 
Zij zijn je coach, helpen met vragen en geven waar nodig 
advies. Aan het einde van de leergang ontvang je een 
officieel certificaat. Dit certificaat geldt ook als studiepun-
ten voor het Lerarenregister. Meld je direct aan op www.
starteninhetonderwijs.nl. 

Leergang Professioneel Meester
schap: voor jonge, ambitieuze star
ters in het onderwijs
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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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 18 19 november

nr. 19 10 december
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Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
 Opleiding voor individuele   
 leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door   
 COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten,  
 erkend effectief (NJi)

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

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

Kun jij reanimeren?



www.hetonderwijsplein.nl           www.facebook.com/cnvonderwijs           Twitter: @cnvonderwijs           Linkedin: www.cnvonderwijs.nl/linkedin
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CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen  
van (oud)onderwijspersoneel. Wij zijn jouw partner in school op het gebied van 
beroeps inhoud, individuele (rechts)bijstand en collectieve belangenbehartiging.  
CNV Onderwijs is onderdeel van CNV Connectief en aangesloten bij CNV Vakcentrale.

of van brochures en folders, zoals over 
verlofregelingen, ziekte en prepensioen. 

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
Verenigingsbureau
verenigingsbureau@cnv.nl

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, 

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

BIJEENKOMSTEN
Koos Wijkhuijs-Geschiere
bijeenkomsten@cnv.nl
 
NETWERK BIJEENKOMSTEN
Elly den Haan
netwerkbijeenkomsten@cnv.nl

 Thema- / werkgroepen   

GROEN ONDERWIJS 
Dhr. J.H.A.M. Damhuis
06 29 22 90 91
groenonderwijs@cnv.nl 

ONDERWIJSONDERSTEUNERS 
Dhr. J.M. van den Groenendal
06 24 98 75 43
onderwijsondersteuners@cnv.nl 

JONG 
Mevr. A. Wering
0575 47 04 45
jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

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

adres & telefoonnummers



‘Belangrijk als leraar een
steunpunt te hebben’

Daisy Mertens (29): 
‘Ik vind het belangrijk dat je als leraar een 
steunpunt hebt om op terug te vallen. Daarom 
ben ik lid geworden van CNV Onderwijs.’ Dat zegt 
Daisy Mertens, onlangs gekozen tot Leraar van 
het Jaar in de categorie primair onderwijs. ‘Ik 
ben ontzettend vereerd dat ik gekozen ben en 
ben mijn leerlingen, die mij hebben opgege-

ven, enorm dankbaar’. Als ambassadeur 
gaat ze aan de slag met de thema’s 

professionaliteit van de leraar en 
burgerschap.

Foto: Ton van de Meulenhof


