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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.

Het ziet er de komende vier jaar goed uit voor on-
derwijsgevenden, als we tenminste de plannen van 
de verschillende politieke partijen mogen  geloven. 
Kijkend en luisterend naar alle ideeën lijkt het 
alsof de meest recente meevaller van  
€ 4,3 miljard al is uitgegeven. Minder werkdruk, 
meer carrièremogelijkheden en meer salaris. Het 
kan niet op. De PvdA spant de kroon: een veertien-
de maand voor leerkrachten. Dit idee krijgt weinig 
bijval van de andere partijen. Over de andere zaken 
zijn partijen het wel allemaal eens. Je zou bijna 
geneigd zijn om de champagne al te laten knallen. 
De PvdA slaat de plank wel erg mis. Problemen in 
het onderwijs zijn niet met alleen extra salaris op 

te lossen. Het CPB heeft al eerder aangetoond dat 
een hoger salaris niet helpt bij het behouden van 
leerkrachten. Wat veel belangrijker is zijn zaken 
als autonomie, zoals minder regeldruk en erken-
ning van het vakmanschap, een prettige werkom-
geving en goede sfeer met respect en waardering 
voor het harde werken en voldoende ondersteu-
ning door de schoolleiding waarbij de leerkracht 
gezien en gesteund wordt. En natuurlijk is het 
prettig dat tegenover al dit harde werken ook een 
passende beloning staat. En nu maar wachten tot 
15 maart, de dag van de verkiezingen.

F. Gordijn, Hulst

 Mooie  
verkiezingsbeloften

Bestel deze en andere boeken via 
www.lannoocampus.nl/
schooljournaal 
(nu tijdelijk gratis verzending) 
of de (online) boekhandel

AL GELEZEN? Tips om Passend Onderwijs echt waar 
te maken in je klas, met humor gebracht

isbn 978 94 014 2591 9
€ 22,99

isbn 978 94 014 3301 3
€ 24,99

DE BESTE INSPIRATIE VOOR IN JE KLAS!

‘Peter Mol is een onderwijsman 
in hart en nieren die aanstekelijk 
vertelt over zijn vak’. 
– Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad

Ontmoet Peter Mol, 
Anton Horeweg, Ingrid van Essen 

en andere inspirerende onderwijs-
professionals op het congres 

Gedrags problemen in de klas! 

Inspirerende studiedag voor bao, vo en mbo

   lannoocampus
 @lannoocampusnl

congres gedragsproblemen 
in de klas 3.0 donderdag 30 maart 2017 

wegens succes herhaald!

Informatie en inschrijven: www.EduCampus.nl  @edu_campus
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de school

Hoe groot is het gebouw? (11 verdiepingen) Eten jullie met 
elkaar of apart? (Meestal met elkaar) Twee van de tientallen 
(niet alledaagse) vragen van de Raad van Kinderen (leerlin-
gen van de 1e Montessorischol in Hoofddorp) tijdens hun 
bezoek  vorige week in het CNV-gebouw in Utrecht. De raad 
is een initiatief van de door prinses Laurentien opgerichte 
Missing Chapter Foundation (MCF). Samen met Unicef wor-
den bedrijven en organisaties aan scholen gekoppeld, zodat 
kinderen met hun frisse en onconventionele ideeën structu-
reel een stem en een gezicht krijgen in de besluitvorming.

Raad van 
kinderen
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Onderzoeksprogramma De Monitor heeft een enquête 
uitgezet op scholen om te achterhalen hoe er met hun 
signalen over kindermishandeling wordt omgegaan. De 
conclusie: slecht. De aangewezen manier om melding te 
doen van is via het meldpunt Veilig Thuis. Volgens de helft 
van de basisscholen werkt het meldsysteem onvoldoende. 
Slechts 1 op 5 (21 procent) scholen ziet na een melding 
echte verbetering in de situatie van een kind. Dit blijkt uit 
research van onderzoeksplatform Reporter 2021 en De 
Monitor onder ruim 500 scholen. 
Hoogleraar forensische psychologie Corine de Ruiter is 
ongerust over de situatie: ‘Dit zijn de kinderen die straks 
stoppen met school, psychische problemen krijgen of crimi-
neel worden. Dat is allemaal te koppelen aan kindermishan-
deling.’ Onderzoek uit 2010 heeft aangetoond dat jaarlijks 
een kleine 120.000 kinderen in Nederland het slachtoffer 
zijn van mishandeling, zo’n 533 basisscholen vol.

Scholen ervaren hoge drempels bij het melden, stelt 
Reporter 2021. Zo zegt ruim 44 procent niet altijd terugkop-
peling te krijgen en dus niet te weten wat er gebeurt na hun 
melding, terwijl Veilig Thuis wettelijk verplicht is om een 
terugkoppeling te geven naar de leraren.
Voorzitter van Veilig Thuis, Tanno Klijn, zegt verrast te zijn 
door de resultaten van het onderzoek en ziet het gebrek 
aan vertrouwen als een probleem: ‘Dit is geen goed signaal. 
Scholen zijn cruciaal bij de aanpak van kindermishandeling. 
Hier moeten we met elkaar over in gesprek.’
Dat Veilig Thuis niet goed functioneert komt voor de PO-raad 
niet als een verrassing. ‘Veilig Thuis moet een sluitend 
systeem worden waar signalen van verschillende partijen 
(bijvoorbeeld politie, wijkteam en onderwijs) over hetzelfde 
kind bij elkaar komen. Draagvlak van alle beroepsgroepen is 
daarbij essentieel. Als onderwijs kunnen wij dit niet alleen; 
we hebben de andere partijen keihard nodig.’ HB

Helft basisscholen: 
meldsysteem  
kindermishandeling 
werkt niet goed

nieuws
Foto: W

ilbert van W
oensel

Vacature voorzitter CNV Connectief
CNV Connectief zoekt een voorzitter die met gezag sturing en 
richting geeft aan (groepen) mensen en hen weet te motiveren 
om gestelde doelen te bereiken. Hij/zij herkent signalen uit 
de vereniging, werkorganisatie en maatschappij en zet deze 
om in actie. Als bruggenbouwer brengt hij/zij verschillende 
belangen bij elkaar. De voorzitter is voor de vereniging en 
werkorganisatie duidelijk zichtbaar, aanwezig en toegankelijk, 
is oprecht betrokken bij wat mensen beweegt en maakt geen 
onderscheid tussen niveau, afkomst of status. De voorzitter is 
evenwichtig en creëert rust en vertrouwen. Externe profilering 

ligt als eerste bij de sectorvoorzitters binnen CNV Connectief. 
De voorzitter is daarom geen extern boegbeeld. Gezocht wordt 
naar een voorzitter die energie krijgt van het doorontwikkelen 
en innoveren van de vakvereniging CNV Connectief. De nadruk 
ligt op eigenschappen als organisatiesensitiviteit, dienend 
leiderschap, visionair denken en handelen, ondernemerschap, 
integriteit en (zelf)reflectie. Lees de hele profielschets op  
www.mijnvakbond.nl. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Patrick Fey, lid bestuur CNV Connectief  
p.fey@cnv.nl, 030 751 17 15. Reageren kan tot 4 januari.
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Leraar moet sterke positie krijgen  
bij passend onderwijs
‘Als we willen dat passend onderwijs nog een succes 
wordt, dan moet het roer nu om en moet de leraar meer 
zeggenschap krijgen’, zegt voorziter Loek Schueler van 
CNV Onderwijs. Zij vindt dat de rol van de leraar veel te 
weinig aandacht krijgt in het passend onderwijs. Ook in 
het rapport van de Onderwijsraad blijft deze weer onder-
belicht. ‘De leraar zit met zijn handen in het haar om alle 
extra ondersteuning te kunnen bieden die zorgleerlingen 
nodig hebben. Er is geld voor, maar de leraar heeft er 
geen zeggenschap over en dat vinden wij onacceptabel.’ 
Schueler: ‘De leraar weet beter dan wie dan ook wat 
leerlingen in zijn klas nodig hebben, of hij dat zelf kan 
bieden of dat er extra ondersteuning voor een leerling 
nodig is. Maar door de huidige constructie, heeft hij 

geen toegang tot de budgetten die beschikbaar zijn voor 
zorgleerlingen. Dat moet anders, wil  passend onderwijs 
nog een succes worden.’ In een recent onderzoek van 
CNV Onderwijs geven leraren aan zich zorgen te maken 
over de kwaliteit van onderwijs, door groter wordende 
klassen waarin meer leerlingen zitten met gedrags- en 
leerproblemen. De bond mist helder inzicht in de verde-
ling van de budgetten die de samenwerkingsverbanden 
krijgen voor passend onderwijs. Schueler: ‘Zij krijgen 
extra geld voor kinderen met gedrags- en leerproblemen 
maar het is niet altijd duidelijk of het geld dat bedoeld 
is voor passend onderwijs ook daadwerkelijk daaraan 
besteed wordt.’ (Kijk op www.cnvo.nl voor de brief van 
CNV Onderwijs aan de Onderwijsraad). AvdG

SAMEN VOOR TOEKOMSTGERICHT 
BEROEPSONDERWIJS 
‘Op welke wijze zouden wij een betere samenwerking tot stand kunnen brengen 
tussen de docenten en de beroepspraktijk?’ Het is één van de vragen uit een brief 
van Loek Schueler, de voorzitter van CNV Onderwijs, gericht aan Ton Heerts, 
voorzitter van de MBO Raad. Schueler klom in de pen naar aanleiding van het 
eerste deel van het SER-advies Toekomstgericht beroepsonderwijs, dat begin 
november werd uitgebracht op verzoek van het ministerie van Onderwijs. Hierin 
wordt een aantal concrete maatregelen genoemd om de terugloop van het aantal 
jongeren en volwassenen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) tegen te 
gaan. Zo wordt er aanbevolen om de verbondenheid tussen het bedrijfsleven en 
het beroepsonderwijs te versterken. Ook wordt er in het SER-advies een aantal 
concrete aanbevelingen gegeven voor een betere informatievoorziening van 
(aankomende) studenten. EvdW

Het volgende  
Schooljournaal  
verschijnt op  

14 januari.
De redactie wenst 

u mooie feestdagen 
en een goed 2017.

Het zijn heerlijke tijden voor onderwijs. De 
verkiezingen komen er aan en de miljarden 
tuimelen over elkaar heen. € 10 miljard 
hier, € 5 miljard daar, een veertiende 
maand voor leraren, sowieso meer salaris, 
minder lesuren. Het kan niet op.
De reacties vanuit het onderwijs variëren, 
maar zijn toch merendeels een beetje 
zurig. In de zin van: ‘Ja, ha ha! Het is 
verkiezingstijd en nu kan het opeens 
allemaal wel!’ Maar ook: ‘Leuk hoor, meer 
salaris, maar dat zit eigenlijk wel snor. 

Ik wil graag kleinere klassen en minder 
werkdruk!’ 
Hoe het ook zij, onderwijs kan zich deze 
weken, maanden, wentelen in lekker 
veel aandacht en warme woorden. 
Natuurlijk zijn het nog maar woorden, 
dat weten we allemaal, maar warme 
woorden lijken me sowieso een stuk 
prettiger dan kille, zuinige woorden. 
Alvast fijne, warme kerstdagen gewenst!
 

Ciska de  Graaff

Volgens mij…
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Een verfrissend 2017! 

de voorzitter
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Nu we bijna een nieuw jaar ingaan, is het tijd voor reflectie. Waar-
van kreeg ik energie en waardoor vervloog mijn inspiratie? Waarop 
ben ik trots en wat kan volgend jaar beter?
Ik blik vooral terug op mijn overstap naar CNV Onderwijs. De 
afgelopen tijd heb ik nieuwe mensen ontmoet en nieuwe dossiers 
gelezen. Ik heb gekozen om veel tijd te steken in het bijwonen van 
de CNV-verenigingsactiviteiten om snel veel leden te ontmoeten en 
spreken. En gezamenlijk te bepalen waar onze prioriteiten liggen.
CNV-leden waren klip en klaar: de werkdruk moet snel worden 
aangepakt. Dit noodsignaal heb ik menigmaal in de pers afge-
geven. Van basisonderwijs tot hbo, er zijn meer handen in en om 
de klas nodig. De tekorten nemen snel toe en toch krijgen veel 
klassenassistenten en conciërges geen contract (ondanks het 
extra geld). Het kabinet moet gericht gaan investeren en bezuini-
gingen terugdraaien!
Een ander CNV-accent is de zelfbewuste professional. 
De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Wet 
Beroep Leraar en binnenkort is de Eerste Kamer 
aan zet. De wet geeft leraren waar zij recht op 
hebben: zeggenschap over het beroep en haar 
ontwikkeling. Het Lerarenregister kan daarin 
een belangrijke rol spelen. Daarin wordt 
zichtbaar dat leraren gekwalificeerd zijn via 
scholing, intervisie, reviews, cursussen of 
curriculumontwikkeling. Wij kunnen dit zelf 
afbakenen en moeten deze kans grijpen.
Het wordt steeds duidelijker wat mij te 
doen staat: CNV krachtig en zichtbaar 
maken op herkenbare onderwerpen waar 
het onderwijs naar snakt.
Ik wens je een heel goed en 
inspirerend 2017 waarin 
je trots kunt zijn op jouw 
beroep en de tijd neemt en 
krijgt om jezelf hierin te 
blijven ontwikkelen!

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je 
eigenlijk geen kalkoen nodig, geen tafel vol eten 
en drinken.
Ook heb je geen duur restaurant nodig, waar je 
een kerstdiner wordt geserveerd, om een indiges-
tie of hartinfarct van te krijgen!
Licht, vrede en vreugde hangen niet als lichtjes in 
de kerstboom en komen niet over je heen met wat 
sentimentele muziek!
Comfortgerichte mensen zien alleen maar de 
kerstwinkel, de droomoplossingen, de cadeauver-
pakking om de leegte van hun hart te vullen!

Om gelukkig te zijn in deze kerstdagen heb je 
‘licht’ en ‘warmte’ nodig, geen koude neonschitte-
ring en niet een warmte, die van radiatoren komt.
Je hebt een licht nodig in je hart, om de zin van je 
te leven te zien en de warmte van iemand die echt 
van je houdt!

In armoede en kou en in diepe verlatenheid,
is plots Iemand in de wereld gekomen voor alle 
mensen om met heel zijn leven ‘licht’ en ‘warmte’ 
te zijn.
Aan een kruis heeft Hij de wereld weer verlaten!
Als je als kind openstaat voor het mysterie van 
deze mens, de mens Jezus, dan zul je ‘licht’ 
ontvangen en ‘warmte’ voelen!

Misschien voel je niets, omdat je nog aan zoveel 
dingen vastzit!
Elk punt waar je gebonden bent, werkt hier als 
een kortsluiting!
Ik wens je in deze dagen veel ‘licht’ en ‘warmte’ 
diep in je hart om een paar sterren aan te steken 
in de duisternis om je heen en om met de warmte 
in je hart mensen uit de kou te halen!

Uit: Menslief ik wens je vrede en alle goeds. 365 vitami-
nen voor het hart (2009, Uitgeverij Lannoo) van de Belgi-
sche pater en schrijver Phil Bosmans (1922-2012). 

Licht en warmte



Wie wil er nou geen
korting via
CNV Onderwijs?

Als lid van CNV Onderwijs ontvang je aantrekkelijke kortingen op een
zorgverzekering bij VGZ. Gezinsleden ontvangen dezelfde korting. Zo bespaar je
geld en heb je alle vrijheid om te kiezen wat het beste bij je past.

Bekijk je voordeel op www.vgz.nl/CNVO

· 10% korting op basisverzekeringen Ruime Keuze en Eigen Keuze
· 5% korting op aanvullende verzekeringen Goed, Beter en Best

VGZRuime keuze:€ 101,65 
per maand
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primair onderwijs

‘In Syrië boem boem boem, niet slapen!’

     Onderwijs met hart voor 
vluchtelingenkinderen



11111111

Het woord vluchtelingencrisis zal voor altijd aan 2016 verbonden blijven. Bij elke 
crisis zijn er mensen die in actie komen en hulp bieden. Zo kunnen gevluchte 
kinderen op warmte rekenen dankzij projecten als Bij Elkaar en Thuistaal en de 
in een documentaire vastgelegde aanpak van juf Kiet. ‘Er is altijd zo veel negatief 
nieuws, dit is een mooi positief verhaal!’

Schooljournaal zat een jaar geleden een paar uur 
in de klas van juf Kiet op basisschool Het Palet 
in Hapert. In die tijd werd ze al gevolgd door 
twee documentairemakers, die haar en haar 

neveninstroomklas een jaar lang filmden. Het resultaat 
is de film De kinderen van juf Kiet, vertoond op IDFA 
en nu overal in het land te zien. In filmhuis ’t Hoogt in 
Utrecht is het op vrijdagmiddag 15 uur uitverkocht bij 
de eerste vertoning van de film. Een zaal vol onderwijs-
mensen, stil, ontroerd, lachend. 

BENNE KLAAR!
De film begint met een verdrietige Haja. Ze is gevallen 
op weg naar school en haar broek is vies en – na een 
poetsactie van de juf – nat. Ze wil dat de juf haar moeder 
belt. Ze vraagt klasgenootjes om dat aan de juf te vragen. 
‘Mij verstaat ze nog niet’, zegt ze in het Arabisch. Maar 
juf Kiet vindt het niet nodig. ‘Vallen is niet zo erg dat 
je moeder moet komen Haja.’ De klas oefent met een 
liedje de woorden en bewegingen zitten, staan, lopen, 
rennen. Als Branche en Haja later ruzie maken op het 
schoolplein, spreekt juf Kiet ze streng toe. ‘Ik ben er nu 
helemaal klaar mee. Ik wil geen geruzie meer horen.’ 
Haja doet haar later stiekem na: ‘Ik benne klaar joef! Ik 
benne klaar!’
Op dat moment komt er een nieuw meisje de klas bin-
nen, Leanne (6) uit Syrië. Haja, zelf 9 jaar, neemt haar 
onder haar hoede. ‘Jij mag wel Arabisch praten hoor van 
de juf, jij bent nieuw. Wij zijn ouder.’ Later blijkt de hulp 
van Haja wat hardhandig: ze trekt Leanne aan haar muts 
het schoolplein over. Juf Kiet grijpt in door Leanne te 
leren ‘Stop hou op!’ te zeggen.
Ook de broertjes Jorj en Maksem zijn nieuw in de 
klas. Jorj slaapt slecht. Hij heeft veel meegemaakt. Een 
oefening in de gymzaal waarbij ze zichzelf in de spiegel 
moeten bekijken, is voor Jorj niet te doen. Hij heeft 
hoofdpijn, slaapt in de klas en krast op zijn arm. ‘In 
Syrië buiten boem boem boem, niet slapen’, vertelt hij. 
Jorj camoufleert het met een clowneske houding. In de 
klas zingt hij  ‘Oh God, wat moet ik aan met deze juf?’ en 
sjoemelt hij met het wekkertje dat hem moet aansporen 
tot enig tempo.
Aan het eind van de film, die een jaar beslaat, zien we 

primair onderwijs

     Onderwijs met hart voor 
vluchtelingenkinderen
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een klas met leerlingen die vooruit zijn gegaan, die 
Nederlands spreken, over hun gevoelens durven praten 
en respect hebben voor elkaar en voor de juf.

GROEIEN
Kiet Engels lacht op de vraag hoe het is om een bekende 
juf te zijn. ‘Oh, ik zie dat helemaal niet zo! Ik vind het 
belangrijk dat dit onderwerp nu zo veel aandacht krijgt. 
Daar ben ik blij mee. En ik krijg veel leuke reacties uit 
het land, van onderwijsmensen die het herkennen. Je 
kunt deze groep kinderen niet maar zo even in het regu-
liere onderwijs droppen. Ze hebben intensieve begelei-
ding nodig, minimaal een jaar.’  De groep kinderen die 
in de fi lm te zien is, is inmiddels grotendeels geplaatst in 
het reguliere onderwijs. Alleen Jorj blijft nog een jaartje 
op school. ‘Hij zou anders de 33ste in een klas worden 
en dat vonden we niet geschikt voor hem. Laat hem nog 
maar even groeien hier.’ Toen Haja de fi lm zag, zei ze 
tegen juf Kiet: ‘Zo doe ik nu niet meer hoor juf!’ ‘Ik ben 
daar zo trots op, dat ze op zichzelf kan refl ecteren en 
dat ziet. En dat ze zo enorm gegroeid is hier op school.’ 
Na alle aandacht is ze blij dat alles nu weer ‘normaal’ is. 
‘Laat de fi lm nu z’n werk maar doen. Er is altijd zo veel 
negatief nieuws vanuit de wereld te melden, dit is een 
mooi positief verhaal!’ 

EVEN UIT
Niet alleen ervaren leraressen als juf Kiet zetten zich in 
voor vluchtelingenkinderen, ook pabo studenten. In een 
gang van het voormalige belastingkantoor in Alkmaar 
klinken Sinterklaasliedjes, het is begin december, ge-

zongen door kinderen die een jaar terug waarschijnlijk 
nog nooit van de Goedheiligman gehoord hadden. De 
kinderen zijn met familie naar Nederland gevlucht en 
hebben het grijze, betonnen kantoorgebouw als thuis, 
als school, als speelplek. Op woensdagmiddagen mogen 
ze eventjes naar de andere kant van de grote straat. Daar 
is de pabo van Hogeschool InHolland. Vierdejaarsstu-
denten zijn een wekelijkse opvang gestart: Bij Elkaar, 
in het kader van het project Teams Maken Scholen. Zo 
leren de studenten samenwerken in een team, bij voor-
keur met een maatschappelijke invalshoek. De kinderen 
zijn er op hun beurt even uit, leren Nederlands leren en 
beseff en dat ze in Nederland vaak ‘nee’ zullen horen. 
‘Dat zijn ze vanuit hun eigen cultuur niet gewend’, zegt 
student Sebastiaan Ensel, die de rol van directeur heeft 
bij Bij Elkaar. ‘Een groot verschil met Nederland. Hier 
worden kinderen strikt opgevoed en krijgen ze naarmate 
ze ouder worden steeds meer vrijheid. Maar deze kin-
deren mogen juist heel veel, terwijl dat gedurende hun 
leven steeds minder wordt. Dus dat botst nog weleens.’

IJS OP DE SLOOT
De vluchtelingetjes moeten elke woensdag opnieuw 
met een briefje door de gangen rennen naar hun ouders, 
of tantes, of met wie ze ook meegekomen zijn. Op dat 
briefje komt dan als het goed is een kringetje rond het 
woord Yes, op de vraag of ze weer mee mogen naar Bij 
Elkaar. Fatih wil graag, maar komt beteuterd terug. Hij 
heeft geen toestemming gekregen. Hij geeft het briefje 
aan de studenten en tovert snel een glimlach op zijn 
gezicht, in de hoop dat dit ze overtuigt. Uiteindelijk, na 
een hoop heen-en-weren mag hij toch mee. Dus steekt 
hij even later, samen met zo’n twintig anderen, een touw 
vasthoudend de weg over. Er ligt ijs op de sloot, vast 
een nieuw fenomeen voor deze kinderen die stuk voor 
stuk warme capuchons aan hun jassen hebben. Bij bin-
nenkomst gaan de jongsten eerst een plasrondje doen, 
anders blijven de studenten met ze leuren. In het klaslo-
kaal is op de meeste voorwerpen een sticker geplakt: de 
muur, de stoel, de deur, het raam. ‘Het was eerst zonder 
lidwoord’, zegt Sebastiaan. ‘Maar dit is beter voor het 
leren van de taal.’ Colleen Clinton, docent pedagogiek 
die vandaag vanuit de school de begeleiding doet, knikt 
instemmend. ‘Eén van de leermomenten’, zegt ze. ‘De 
studenten hebben een bepaalde autonomie’, vertelt 
Clinton ‘maar de eindverantwoordelijkheid ligt bij ons, 
de docenten. Wij hebben ze ook bijgebracht hoe je 
bijvoorbeeld een veilige groep maakt of de Nederlandse 
taal het beste aanleert.’

VRIJE STUDIEPUNTEN
Op de muur staan verfhandjes van de kinderen. Som-
migen zijn alweer vertrokken, maar vandaag komt het 
handje van Liali uit Irak erbij. Ze klimt op een stoel en 
wil zo hoog mogelijk op de muur. Dan is het snel han-
denwassen want ze gaan aan het fruit. ‘We zijn toch een 

Tekst: Ciska de Graaff, Hein Bosman, Anouk van der Graaf   Foto: Mokum Filmdistributie, Martin Mooij, Thuistaal
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voorbeeld voor ze,’ zegt Sebastiaan. ‘Op de eerste dag 
kwam een jongetje met een zak chips aanlopen uit het 
AZC, de week erop met een appel.’ In februari houdt het 
project van Sebastiaan op en dat vindt hij moeilijk, want 
hij doet dit graag. Maar hij moet nu eenmaal afstuderen. 
De kinderen kunnen waarschijnlijk blijven komen als 
het project door andere studenten wordt voortgezet, 
waar het wel op lijkt. Want er is veel enthousiasme, ook 
onder derdejaars die er vrije studiepunten mee kunnen 
verdienen. Alhoewel het ze daar niet om te doen is. 
Terwijl de bovenbouw drama krijgt, kliedert de onder-
bouw papieren vol. Pakpapier moet het worden, voor 
als straks die oude man met zijn lange baard komt met 
cadeautjes en Pieten van welke kleur dan ook. ‘Gooi 
wat in mijn lege lege tonne’, klinkt het fl uisterend uit de 
mond van een geconcentreerd meisje, dat zoveel blauw 
over het geel heen verft dat het er groen van wordt.

OGEN GEOPEND
De inzet van pabostudenten voor vluchtelingenkinderen 
beperkt zich niet tot Alkmaar. Ook in Twente zetten ze 
zich in. Esmee van der Fels is een van de tachtig pabos-
tudenten die mee doet met het onlangs gestarte project 
Th uisTaal. ‘Het heeft mijn ogen geopend voor hoe de 
thuissituatie van deze kinderen is. En dat is belangrijk, 
want straks komen ze bij ons in de klas.’ Leraren in 
opleiding gaan hierbij in tweetallen langs bij vluchte-
lingengezinnen in asielzoekerscentra en bij hen thuis 
in Twentse gemeenten om ze Nederlands te leren. Een 
project dat indruk maakt. ‘Je ziet hoe dicht ze op elkaar 
leven. Bij “mijn’ gezin zitten ze met z’n vijven in een 
klein kamertje’, vertelt Van der Fels. Ook bij mede-stu-
dent Dennis Lankamp ging het niet in de koude kleren 
zitten: ‘Als je na alles wat je over vluchtelingen hoort zelf 
in een asielzoekerscentrum komt, besef je hoe weinig ze 
hebben en hoe dankbaar wij mogen zijn.’ 

VEROUDERD LESMATERIAAL 
Het project is een samenwerking tussen Hogeschool 
Saxion en bibliotheken en kan gezien worden als een 
voortraject voor het landelijke initiatief VoorleesExpress, 
vertelt initiatiefnemer Karien van Buuren. ‘VoorleesEx-
press bestaat al langer en leunt op vrijwilligers die voor-
lezen aan kinderen met een taalachterstand. Die kinde-
ren spreken vaak al Nederlands, maar hebben moeite 
met de taal. Er wordt geprobeerd om een voorleesritueel 
te creëren in het gezin, door bijvoorbeeld de bibliotheek 
te introduceren.’ Van Buuren wilde VoorleesExpress ook 
inzetten voor vluchtelingengezinnen, maar dat viel niet 
mee. ‘We merkten al gauw dat vluchtelingenkinderen 
meer les nodig hebben. Veel van hen kennen helemaal 
nog geen Nederlands, dan kun je niet zomaar gaan 
voorlezen.’ Met spelletjes, boeken en oefeningen leren 
de studenten nu taaldidactiek toepassen bij de vluch-
telingengezinnen, onder de titel Th uisTaal. De leraren 
in opleiding ontwikkelen daarbij lesmaterialen die ze 

straks aanbieden aan vluchtelingenscholen. Lankamp: 
‘Veel van de huidige methodes komen uit de jaren 
tachtig en zijn enorm verouderd. Ze sluiten helemaal 
niet meer aan op de leefwereld van deze gezinnen. 
We moeten nu iets heel nieuws ontwikkelen. Dat is 
best lastig en een hoop improviseren, maar je wordt er 
enorm creatief van.’

SAMEN TELLEN
Saskia van den Bos, directeur van nieuwkomersschool 
De Horizon in Hengelo hielp met het ontwikkelen 
van Th uisTaal, door uit te leggen welke thema’s en 
didactiek op haar school worden gebruikt. ‘Sommige 
van deze kinderen hebben nog nooit een potlood 
opgepakt. Ze moeten nog helemaal leren om te leren.’ 
Net als bij VoorleesExpress is het uitgangspunt om het 
hele gezin te betrekken bij de lessen. ‘Onlangs kwam 
een vader van een van onze leerlingen naar mij toe. Hij 
gaf aan dat zijn zoon hem vragen stelde over Neder-
landse woorden, maar was bang om ze verkeerd uit te 
spreken. Door ouders te betrekken in het leerproces 
van hun kinderen en bij ze thuis te komen, kunnen ze 
onder andere allebei horen hoe de woorden klinken.’ 
Pabostudent Esther Olde Hendrikman (21)  legt uit 
hoe dat ‘betrekken’ in de praktijk gaat: ‘Als we het kind 
leren tellen, dan tellen de ouders mee. Ze zitten er 
echt het hele uur bij en zijn ontzettend leergierig en 
enthousiast.’ 

Leraren kunnen leerlingen opgeven voor VoorleesEx-
press via www.voorleesexpress.nl. Voor meer informatie 
over ThuisTaal, neem contact op met karien.vanbuuren@
rijnbrink.nl.

Tekst: Ciska de Graaff, Hein Bosman, Anouk van der Graaf   Foto: Mokum Filmdistributie, Martin Mooij, Thuistaal
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primair onderwijs

Tot onze spijt stopt Helmy van 
Dooren als columnist van dit blad 

(kijk voor haar laatste bijdrage 
op pagina 19). Gelukkig staat 

haar opvolger, Esther Singer, al 
in de startblokken. De bijdrage 

van Esther kozen we met 
meerderheid van stemmen uit de 
tientallen mails met proefcolumns 
die wij op de redactie ontvingen, 

nadat wij een oproep hadden 
geplaatst voor een nieuwe 

columnist. Eervolle vermeldingen 
zijn er voor Vivianne Rijnders en 

Marlon van Asten.

Esther Singer nieuwe  
columnist Schooljournaal
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Van de week zag ik een artikeltje voorbij flitsen waarin 
een voorstel werd gedaan om de ‘au’ en de ‘ei’ maar af 
te schaffen.  De ‘ij’ en de ‘ou’ nemen hun taken gewoon 
zorgeloos over. Ik ben er meteen enthousiast over, 
waarom heeft niemand dit eerder kunnen bedenken? 
Kuikens kunnen natuurlijk vanaf nu gewoon uit een ij 
komen, en als je het hebt over een outo, een klouw, of 
een pouw, dan weet iedereen ook wat je ermee probeert 
te zeggen.
In gedachten dwaal ik af naar de volslagen onlogica 
van de Nederlandse taal. Waarom doen we eigenlijk 
zo moeilijk als het makkelijk kan? Wat zou het toch 
heerlijk zijn om alleen de regel: ‘Ik schrijf het woord 
zoals ik het hoor’ te hoeven leren. Wat zouden we dan 
bovendien zeeën van tijd over houden in het onderwijs 
voor andere leuke dingen. Wat te denken van lesjes in 
programmeren, energie en duurzaamheidskunde, crea-
tief ontwerpen of andere misschien nog niet bestaande 
vakken te geven…
Het is geen toeval dat in Italië veel minder dyslexie 
voorkomt dan in Nederland en in Engeland, omdat het 
Italiaans veel fonetischer is dan bijvoorbeeld de Neder-
landse en Engelse taal. Geen grap, echt waar.
We gaan vandaag weer een nieuwe letter leren in groep 
3, altijd een feest. Vandaag is de letter ‘t’ aan de beurt. 

De ‘tuh’ en uiteraard niet ‘tee’, want we spreken het in 
groep 3 natuurlijk fonetisch uit, om het zoemend lezen 
zo soepel mogelijk te laten verlopen. De kinderen laat 
ik zelf woorden bedenken en opschrijven met de tuh. 
Ze beginnen enthousiast met hun grijze schrijfpotlood 
woorden op te schrijven. 
Even later inventariseer ik de bedenksels. Tijgur, hont, 
hoet, en misschien wel de beste: tiereks. ‘Dat is mijn 
lievelingsdino!’ Heerlijk, dat onbezorgde, ongeremde 
taalgevoel. Toch kan ik het niet laten om de kinderen 
te wijzen op hun goed bedachte - maar toch foute- be-
denksels. Volgend jaar leren jullie dat je soms de letter 
‘duh’ schrijft terwijl je een ‘tuh’ hoort…
Nu is de d bij zelfstandige naamwoorden nog wel ‘te 
verkopen’ met de meervoudsregel. Één kont, twee kont-
en. Één hond, twee honden. 
De ‘ee’ is ook al zo’n gemene rotletter. Het veel voorko-
mende woordje ‘een’ spreken we uit als ‘un’, tenzij we 
met een accent aigu benadrukken dat we het dan wél 
als ‘één’ uitspreken. Totaal onlogisch. Waarom gebrui-
ken we de u niet gewoon wat vaker? Dat klinkt gewoon 
lekkurdur. Neem nou het woord stiekem. Stiekum, dat 
voelt veel boeiender, veel stiekemer... stiekumer… stie-
kumur. Het is misschien even wennen, maar uiteindelijk 
toch het makulukst.

Makulukst
 

Esther Singer (26), leerkracht groep 3, Mr. Spigtschool, Hoogkarspel

Ja ik heb ze……”
Heel herkenbaar voor mensen in het basisonderwijs. Je 
kunt niet zonder ze. De week na iedere vakantie zijn ze 
daar weer, tenminste bij ons op school. Deze strijders, 
heldinnen, kanjers zijn gewapend met al dan niet 
plastic handschoentjes en een zakformaat desinfecte-
rende gel. Ze kloppen netjes aan je deur en hebben een 
klassenlijst in de hand. Of ik even zou willen noteren 

welke kinderen er vandaag absent zijn. Vervolgens ver-
spreiden zij zich door mijn groep en maken een gezellig 
praatje met de kinderen. Dit alles terwijl ze vakkundig 
de elastiekjes, clipjes en andere haarversierselen uit-
doen en de hoofden nauwkeurig controleren. 
Ja, natuurlijk heb ik het over onze luizenmoeders. 
Ik heb ontzettend veel respect voor hen, maar elke 
keer weer krijg ik kriebel in mijn haar als ik ze aan zie 

Luizenmoeders
Marlon van Asten (35), leerkracht groep 3/4, basisschool St. Odulfus, 
Helmond
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M-i-s … ik! We doen het nog een keertje. Hakken en 
plakken. M-i-s … vis! Bijna. De ene keer doet hij het 
perfect, dan weer rollen alle letters in zijn blonde 
hoofdje door elkaar. Ik gooi flitskaartjes, klikklakboek-
jes en vooral geduld in de strijd. En weet dat het ooit 
beklijft.
Groep drie. Een heerlijke groep. Als zorgcoördinator 
heb ik het voorrecht met kinderen van verschillende 
groepen te mogen werken. Deze groep raakt me, de 
overgave waarmee de zesjarigen woordjes onder de 
knie proberen te krijgen. Sommigen pikken vanaf dag 
één alle letters feilloos op en plakken ze moeiteloos 
aan elkaar. Bij anderen duurt het langer, misschien 
hadden die kinderen nog een jaartje moeten ‘kleute-
ren’. Maar ze zijn toch doorgestroomd omdat dat nou 
eenmaal moet …
Een half uur later sta ik voor groep vijf. Ik verbaas me 
over de wijsheid van deze kinderen. De tekst voor be-
grijpend lezen gaat over homoseksualiteit. Er ontstaat 
een klassengesprek zoals ik dat een aantal jaren gele-
den in de bovenbouw gevoerd zou hebben. Worden 
kinderen sneller volwassen? Is het door internet, dat 
ze overal van op de hoogte zijn en over mee kunnen 
praten? 
’s Middags wip ik binnen in de instroomgroep. Onze 

allerjongsten, net uit het ei. De juf heeft haar handen 
vol eraan. Een kleuter staat snikkend in een plas … 
ongelukje. Ik neem haar mee om te verschonen zodat 
de leerkracht verder kan. We bewonderen het reserve-
broekje en voor ze het goed en wel in de gaten heeft, is 
het meisje alweer droog. 
Dan neem ik Mohammed mee voor zijn wekelijk-
se taalbad. ‘Dag Mohammed, weet je nog wie ik 
ben?’ Zijn donkere oogjes nemen me van top tot 
teen op. Zijn vingertje haakt in de scheur van mijn 
spijkerbroek. Er rolt een onverstaanbaar verhaal uit 
zijn mondje. Ik wijs op mezelf: ‘Ik ben Vivianne.’ 
‘Jaaaaaaa!’ kraait het jongetje enthousiast. ‘Zeg het 
maar: Vi-vi-an-ne’ articuleer ik overdreven. ‘Jaaaaaa!’ 
roept hij weer. We gaan plaatjes kijken in een boek. 
Hij nestelt zich tegen me aan en praat in zijn eigen 
taal. Als ik niets meer hoor zie ik dat zijn ogen dicht 
zijn. Duim in de mond. Ik leg hem op een kussen in de 
speelhoek. En dan moet ik rennen om op tijd te zijn 
voor een oudergesprek. Een zwaar gesprek, met een 
moeder die in een vechtscheiding verwikkeld is. En 
waarvan de kinderen heel hard hulp nodig hebben. 
Na schooltijd ga ik zwemmen. In het water kan ik alles 
loslaten. Het hakt er soms in, die juffenbelevenissen. 
Maar ze moeten missen? Nee!

komen. Mijn eigen kinderen, inmiddels 7 en 5, zijn 
vooralsnog nog nooit met een luis thuis gekomen. Maar 
ja, wat niet is kan nog komen. Het is uiterst besmettelijk 
en vooral een heel vervelend gebeuren heb ik me laten 
vertellen. 
Al is de remedie behoorlijk persoonsafhankelijk. Waar 
de een de uitbraak aanpakt en het hele huis van boven 
tot onder gaat reinigen, denkt de ander dat het eenmalig 
wassen van het haar volstaat als bestrijding. Volgens de 
laatste aangepaste versie van de richtlijnen blijkt het 
echt overbodig om je hele huis te desinfecteren of knuf-
fels in de diepvries te stoppen. Wel goed behandelen 
met de duurste shampoo, omdat de goedkopere variant 
niet afdoende werkt, is het huidige devies. Let op: ten-
minste voor de periode van twee weken. En omdat wij 
toch houden van lijstjes en stappenplannetjes, op  
www.hoofdluizen.nl/heb-ik-hoofdluis-onder-controle 
is een heel handige 1-2-3 checklist te downloaden.

Maar goed, terug naar die geweldige dames in mijn klas 
die toch maar mooi elke periode met hun handen in an-
dermans kinderen hun haar willen woelen. Ze hebben 
vandaag namelijk prijs, twee van de lieve schatten van 
mijn huidige groep 5 hebben ‘ze’. Neetjes, die blijven 
plakken en zich niet zomaar uit de haren laten verwij-
deren. De eerste moeder twijfelt nog, dus wordt er een 
dubbelcheck gedaan. Deze bevestigt het vermoeden 
van de eerste luispluismoeder. 
Terwijl de moeders mij met oogsignalen en geheimtaal 
informeren en ik heel discreet de namen noteer, roept 
een van de gelukkigen: ‘Ja, mama zag ze vanmorgen nog 
springen….’
Daar kan ik als leerkracht van genieten, de openhartig-
heid van kinderen op momenten dat wij volwassenen 
heel krampachtig geheimzinnig staan te doen. En 
terwijl de luizenpluismoeders mijn klas verlaten, krab ik 
nog eens achter mijn oren. 

Juffenbelevenissen
Vivianne Rijnders (49), zorgcoördinator groep 1-3, 
basisschool De Scharn, Maastricht 



Wegens succes herhaald! INSPIRERENDE STUDIEDAG VOOR BAO, VO EN MBO
Aantrekkelijke groepskortingen!

CONGRES
GEDRAGSPROBLEMEN 
IN DE KLAS 3.0

DONDERDAG 30 MAART 2017
CONGRESCENTRUM DE REEHORST - EDE

Keuze uit verschillende workshops, nu nog praktischer!

• Peter Mol over pedagogisch vakmanschap in de klas

• Anton Horeweg over executieve functies bij ADHD 

• Omgaan met opstandig gedrag en ODD

• Cyberpesten, Radicalisering, Trauma, Autisme, ADHD, 

Taalspraakstoornissen

Informatie en inschrijven: www.EduCampus.nl
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voortgezet onderwijs

Hoe kunnen de lessen bij ons op school 
beter? Wat kunnen we leerlingen nog meer 
bieden dan het reguliere onderwijs? Met 
die vragen vertrok een aantal leraren van 

het Nijmeegse Kandinsky College vorig jaar voor een 
weekend naar de hei. Jos Hoogstad, van oorsprong 
muziekleraar op de school en sinds dit jaar afdelings-

Een leraar voor de klas die zegt wat je moet 
doen. Zó achterhaald. Op het Kandinsky 

College in Nijmegen bepalen leerlingen mede 
wat er op het lesprogramma komt te staan.

Nijmeegse brugklassers bepalen zelf wat ze leren

Fins? Of programmeren?
leider van de onderbouw, was er ook bij. 
‘Waar ik tijdens mijn werk als docent tegen aan liep, 
was dat ik les moest geven voor de gemiddelde leer-
ling. Terwijl die leerling eigenlijk niet bestaat. Ik kreeg 
als muziekleraar kinderen in de klas die al jaren een 
instrument speelden, en van mij in les één hoorden 
wat een driekwartsmaat is. Dat wisten zij allang. Na-
tuurlijk is het dan een saaie les en is de kans groot dat 
die leerlingen achterover gaan hangen en denken: hoe 
lang nog tot het pauze is? Ik wilde ze uitdagen, door 
ze bijvoorbeeld samen in een oefenruimte te stoppen 
met hun instrumenten en een opdracht te geven waar 
ze zelf uit moesten komen. Maar daar was in het regu-
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liere lessysteem te weinig ruimte voor. Andere docen-
ten, die andere vakken doceerden, hadden dat gevoel 
ook. We besloten: we moeten leerlingen meer op maat 
bedienen. Op de hei bedachten we met zijn allen een 
nieuw systeem, waarin die mogelijkheid er wel was.’ 

BETREKKEN BIJ LESSTOF
Na een weekend brainstormen is Kandinsky Studio 
geboren. Het is een combinatie van reguliere lessen 
met meer ruimte voor differentiatie, maar wel met 
de leraar ouderwets voor de klas. Een deel waarin 
verschillende vakken samen één onderwerp behan-
delen. Bijvoorbeeld de Franse revolutie, waar je bij 
geschiedenis alles over de feiten leert, bij Frans een 
schrijfopdracht over dit onderwerp krijgt, bij Neder-
lands er een spreekbeurt over moet houden en bij 
wiskunde de hoogte van de Bastille meet. Uiteindelijke 
doel is de leerlingen meer te betrekken bij de lesstof. 
Daarnaast is er nog een blok waarvan de leerlingen in-
dividueel de inhoud mogen bepalen, in overleg met de 
docent. Leerlingen kunnen zich zo binnen schooltijd 
verdiepen in hun eigen interesses. Hoogstad: ‘Het zou 
dus best kunnen dat er een leerling naar mij toekomt 
die bijvoorbeeld Fins wil leren. Dan mag ze een plan 
schrijven: Hoe wil ze dat aanpakken? Hoe gaan we het 
toetsen, etcetera. Als dat plan goedgekeurd wordt door 
de docent, dan mag ze aan de slag. Vier uur per week 
worden voor zo’n individueel project toegekend. Je 
merkt dat als ze zelf iets te zeggen hebben over wat ze 
gaan leren, ze meer motivatie hebben. Het voelt alsof 
het ook een beetje hun lessen zijn en dat is ook zo.’ 
De uren die ze eraan besteden zijn weg gehaald bij 
de reguliere lessen. Dat kunnen de leerlingen best 
hebben, daar is Hoogstad van overtuigd: ‘We wer-
ken nu met 16 vwo1-leerlingen. Dat zijn de slimste 
kinderen hier op school. We hebben gekozen om dit 
project met hen aan te gaan, omdat zij de vrijheid goed 
aankunnen. Maar stel dat we over drie jaar zien dat 
het goed werkt, en alle kinderziektes die bij zo’n nieuw 
project horen eruit zijn, dan zou het best kunnen dat 
we dit ook op de andere niveaus opstarten. Al kan ik 

me voorstellen dat Kandinsky Studio op bijvoorbeeld 
de mavo, iets meer begeleiding nodig heeft, of een 
iets andere aanpak vergt. Toch denk ik dat leerlingen 
mede laten bepalen wat ze leren, op ieder niveau grote 
voordelen heeft.’ 

VERRASSENDER EN UITDAGENDER
Ze hebben geluk in Nijmegen. Een nabij wonende ba-
rones liet speciaal voor de school een zelfvoorzienend, 
houten gebouw neerzetten, dat de school huurt om les 
in te geven. Het wordt landgoedLAB genoemd. De 16 
leerlingen die geselecteerd zijn voor de nieuwe soort 
brugklas moeten vanaf school een stukje door het bos 
om er te komen. Een andere locatie, maar het past goed 
bij het alternatieve leren dat ze hier in Nijmegen testen. 
Veel kinderen doen naast hun jas ook hun schoenen 
uit. In groepjes buigen ze zich over hun laptops. 
Geschiedenisleraar Jeroen Weijzig werkt ondertussen 
even zijn mail bij. Of dat niet saai is, zo lesgeven? ‘Saai? 
Saai? Nee, juist niet! Wij als docenten bedenken in dit 
onderdeel van Kandinsky Studio de onderwerpen, 
maar de leerlingen mogen met ideeën komen voor aan-
vullingen. Ze werken nu aan een project met als onder-
werp de geschiedenis van Nijmegen. We zijn met zijn 
allen naar de voormalige Honigfabriek geweest, een 
idee van een van de leerlingen. Hij vroeg of dat mocht. 
Prima, zei ik. Als je maar wel bedenkt hoe het nuttig, 
leerzaam en interessant kan zijn voor de hele klas. Hij 
kwam met een goed plan, dus gingen we. Ik begeleid en 
denk mee, maar volg ook de interesse van de kinderen. 
Dat maakt het juist verrassend en uitdagender dan 
ieder jaar hetzelfde boek doornemen. Al doen we dat 
ernaast ook nog, hoor.’ Voor de leraar ziet Hoogstad 
vooralsnog alleen maar voordelen: ‘Je hebt als docent 
nu veel meer ruimte om te doen wat jij denkt dat 
nodig is, om een leerling erbij te houden. Om hem van 
onderwijs op maat te bedienen. Natuurlijk is de nieuwe 
werkwijze voor sommige docenten wennen, maar als 
je het enthousiasme in de ogen van de kinderen ziet, 
wanneer ze mogen leren wat ze zelf zo ontzettend 
 boeiend vinden, maakt dat het helemaal waard.’ 

‘Je merkt dat als ze zelf iets te zeggen 
hebben over wat ze gaan leren, ze 
meer motivatie hebben.’
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Vraag antwoord

Deeltijdpensioen, wat 
moet ik doen als ik
minder wil 
gaan werken?

Piet neemt contact op met de juri-
dische afdeling van CNV Onderwijs. 
Hij legt zijn situatie uit, geeft aan wat 
zijn wensen zijn en vraagt hoe het 
financiële plaatje er uit komt te zien en 
wat hij moet doen om dit te regelen. 
De juridisch adviseur verzoekt Piet om 
een kopie van een recente loonstrook, 
een loonstrook uit 2014 en 2015 en het 
uniform pensioenoverzicht (UPO) 2015. 
Piet wil een dag per week minder 
gaan werken. Hij werkt nu vier dagen 
per week, maar heeft werktijdfactor 
(wtf) 1,0. Dat komt omdat hij gebruik 
maakt van de regeling duurzame 

inzetbaarheid. Van die regeling wil 
hij gebruik blijven maken. Doordat 
hij parttime gaat werken, zal ook 
het aantal verlofuren voor duurzame 
inzetbaarheid minder worden. De 
omvang wordt berekend naar rato van 
de betrekkingsomvang. Bij een fulltime 
dienstverband heeft Piet recht op 340 

uur (40 + 130 + 170). Dit wordt minder 
bij parttime dienstverband. Hij moet 
zijn werktijdfactor terugbrengen naar 
0,75 en komt daardoor uit op 30 uur per 
week werken (40 uur x 0,75). Daar gaan 
zijn verlofuren voor duurzame inzet-
baarheid nog vanaf. Door aanpassing 
van de werktijdfactor heeft hij recht 
op 255 uur verlof per jaar. Per week 
is dit 6 uur (255/41,5). Voor Piet blijft 
er zo een werkweek van 24 uur over. 
De inkomensgevolgen worden door 
de juridisch adviseur berekend en een 
voorbeeld loonstrook wordt naar hem 
gemaild.

Een deel van het inkomensverlies 
als gevolg van de aanpassing van zijn 
arbeidsduur wil Piet opvangen door 
voor een deel met pensioen te gaan. 
De juridisch adviseur geeft aan dat hij 
binnen bepaalde grenzen kan kiezen 
voor welk percentage hij met pensioen 
zou willen gaan. Hij moet ten minste 

Meester Piet is 61 jaar en staat al sinds 
zijn 25ste voor de klas in het primair 
onderwijs. Hij heeft les gegeven op ver-
schillende basisscholen en werkt intus-
sen alweer vijftien jaar met veel plezier 
op zijn huidige school. Daar heeft hij al 
aan verschillende groepen les gegeven. 
Hij is fulltime in dienst en werkt vier 
dagen per week. Daarnaast maakt hij 
voor een dag per week gebruik van 
de regeling duurzame inzetbaarheid 
(voorheen de Bapo). Inmiddels vindt 
meester Piet het tijd om het wat 
rustiger aan te doen en om minder te 
gaan werken. Hij is zeker nog niet van 

plan om te stoppen en wil doorwerken 
tot aan zijn AOW-gerechtigde leeftijd. 
Hij zou graag nog een dag minder 
per week willen werken en zijn inko-
mensverlies dan willen aanvullen met 
deeltijdpensioen. Hij neemt contact op 
met zijn bond om de mogelijkheden te 
bespreken.

Een deel van het inkomensverlies als gevolg van de aanpassing van zijn 
arbeidsduur wil Piet opvangen door gedeeltelijk met pensioen te gaan
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PENSIOENEN WEER NIET OMHOOG
Vanwege de veel te lage dekkingsgraad mag ABP de pensi-
oenen opnieuw niet indexeren. Sinds 2016 is het de ambitie 
van ABP om de pensioenen te verhogen met de stijging van 
de prijzen. Maatstaf daarvoor is de toename van de gewone 
consumentenprijsindex (CPI) in september ten opzichte van 
een jaar eerder, zoals berekend door het CBS. Die toename 
was in september 2016 heel gering: 0,19 procent. Door het 
niet kunnen indexeren loopt de (maximale) indexatieachter-
stand weer iets verder op tot 11,91 procent.

PENSIOENPREMIE ABP STIJGT
Vanaf volgend jaar moet ABP de pensioenpremie een flink 
stuk verhogen. Verreweg de belangrijkste reden voor deze 
verhoging is dat ABP rekening moet houden met lagere 
rendementen in de komende tijd. Dit heeft vooral te maken 
met de extreem gedaalde rente. De ingelegde premies 
zullen hierdoor naar verwachting minder goed kunnen 
renderen. De verder stijgende levensverwachting en het 
langer doorwerken spelen ook een (bescheiden) rol bij het 
duurder worden van de pensioenopbouw. Op www.cnvo.nl 

Werk & Recht
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voor 10 procent van zijn keuzepensioen 
gebruik maken. Dit is het minimum. 
Het maximum percentage is in de 
situatie van Piet 25 procent. Dit heeft te 
maken met nieuwe belastingwetgeving 
die is ingegaan per 1 juli 2016. Hierin 
wordt bepaald dat een werknemer die 
meer dan vijf jaar voor zijn AOW-ge-
rechtigde leeftijd (deels) met pensioen 
wil gaan, niet meer mag werken 
voor dat deel waarover hij pensioen 
ontvangt. Piet is geboren in juni 1955, 
zijn AOW-leeftijd is 67 jaar en drie 
maanden. Als hij voor 25 procent met 
pensioen wil gaan moet hij ook een 
kwart minder gaan werken. Wanneer 
hij zijn deeltijdpensioen zal aanvragen 

zal hij van ABP een intentieverklaring 
ontvangen. Daarin staat dat hij voor het 
percentage waarvoor hij met pensioen 
is gegaan niet meer werkzaam is 
en ook in de toekomst niet meer zal 
gaan werken. De juridisch adviseur 
informeert meester Piet ook over zijn 
pensioenuitkering die hij zal ontvangen 
als hij voor 25 procent gebruik maakt 
van deeltijdpensioen. 
Ten slotte geeft de juridisch adviseur 
ook aan dat hij met zijn directeur 
afspraken moet maken per wanneer 
hij minder wil gaan werken. Piet moet 
daarvoor een schriftelijk verzoek 
om aanpassing van zijn arbeidsduur 
indienen bij zijn werkgever. Dit moet 

vier maanden voor de gewenste 
ingangsdatum hebben plaatsgevonden. 
Indien dat is afgerond, moet hij zijn 
deeltijdpensioen bij ABP aanvragen. 
Dit moet op tijd gebeuren (liefst drie 
maanden voor de gewenste ingangs-
datum), maar de aanvraag moet ten 
minste op de ingangsdatum door ABP 
zijn ont vangen. 
Wanneer Piet dit heeft geregeld kan hij 
het rustiger aan gaan doen en heeft hij 
meer tijd om leuke dingen te gaan doen 
met zijn kleinkinderen.

(nieuwsbericht van 25 november) is meer informatie over alle 
premieveranderingen en de gevolgen voor het netto inkomen te 
vinden. 

VAST CONTRACT IN HET BIJZONDER ONDERWIJS?
De rechtbank Oost-Brabant heeft zich op 26 oktober 2016 gebo-
gen over de vraag of een schoolbestuur mocht afwijken van de 
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) rondom opeenvolgende tijdelijke 
dienstverbanden (ketenregeling) die per 1 juli 2015 geldt, zoals 
cao-partijen hadden beoogd. De rechtbank heeft geoordeeld dat 
het overgangsrecht van de ketenregeling van de WWZ niet van 
toepassing is voor de sector primair onderwijs. Deze uitspraak 
kan gevolgen hebben voor werknemers in het primair onderwijs 
die meerdere tijdelijke dienstverbanden in het bijzonder onder-
wijs hebben gehad. Meer informatie is te vinden op de site van 
CNV Onderwijs onder Juridisch advies > Op je werk.

UITKERINGEN PO MET 3,8 PROCENT VERHOOGD
De uitkeringen in het primair onderwijs worden met terug-
werkende kracht tot 1 juli 2016 verhoogd met 3,8 procent. De 
nabetaling vindt nog in december plaats.

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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Sinterklaas
We leven in een verwarrende wereld. Dankzij de social 
media worden we overspoeld met meningen en oorde-
len over van alles en nog wat; bedenk dan maar eens 
wat hout snijdt en waar je waarde aan wilt hechten en 
waaraan niet. Gelukkig hebben we het Sinterklaasfeest 
inmiddels weer achter de rug, want die hele Zwarte 
Pietendiscussie begon mij wel erg zwaar op de maag te 
liggen. Enig tegendraads lichtpuntje in deze discussie 
vond ik de mening van een (donkere) wetenschapper die 
opmerkte: ‘Zwarte Piet niet meer zwart? Wederom een 
bewijs dat je blijkbaar niet zwart mag zijn.’
Ik moest met enige weemoed terugdenken aan de jaren 
2001-2008 toen ik Sinterklaas mocht zijn op een van 
onze scholen, een speciale school voor leerlingen die 
extra ondersteuning voor hun gedrag nodig hebben. Het 
Sinterklaasfeest op zo’n school verloopt meestal net 
even wat anders dan op een reguliere school. Leerlingen 
zijn in het algemeen wat ongeremder en daar moet je 
een beetje rekening mee houden. Dat betekent bijvoor-
beeld dat de Pieten maar liever geen halsbrekende 

toeren of pepernoot-strooiacties moeten uithalen. De 
kans op een algeheel pandemonium van halsbrekende 
toeren uithalende en pepernoten strooiende leerlingen 
wordt dan nogal groot. Als Sint moest ik er rekening 
mee houden dat sommige kinderen wat te angstig waren 
voor hun leeftijd, terwijl andere kinderen juist wat te vrij 
waren. En er was altijd een (kleine) kans dat een kind 
de echtheid van de baard wilde testen. Zie hier in een 
notendop een aantal karakteristieke gedragskenmerken 
van veel leerlingen van een speciale school. Hoe dan ook 
waren het mooie maar ook erg intensieve dagen. Aan het 
eind van de middag kon je mij opvegen.
‘Mijn’ Piet was in die jaren overigens nog gewoon zwart 
zonder dat iemand zich daar druk over maakte. En – ik 
durf het nauwelijks op te schrijven – hij was ook nog een 
beetje dom, want in elke klas zakte hij weer door die 
door de kinderen gemaakte nepstoel. Voor zover ik dat 
kon inschatten, was het plezier dat de kinderen er steeds 
om hadden, niet ‘racistisch gemotiveerd’. Piet trapte in 
de grap die de kinderen hadden voorbereid en dat was 
grappig, zo simpel lag het. En nu maar hopen dat de 
scherpe kantjes er volgend jaar wat af zijn. Maar pas op: 
de Sint himself komt ook nog onder vuur te liggen. Ik las 
al een stuk over de dubieuze houding in het verleden van 
de Katholieke Kerk ten aanzien van slavernij. En tja, dat 
mag je de Goedheiligman natuurlijk ook aanrekenen. 

En er was altijd een (kleine) kans 
dat een kind de echtheid van de baard 
wilde testen
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primair/voortgezet onderwijs

Ik heb een grote verrassing. Binnen een week 
heeft meneer Hoefnagels jullie cijfers nageke-
ken.’ Een luid applaus klinkt door de speakers 
van de laptop. ‘Dankjewel, ik ga het even anders 

doen. Laatst hebben we het in de mentorles gehad 
over zelfreflectie. Wat me nu leuk lijkt, is dat je gaat 
raden welk cijfer je hebt, voordat je het proefwerk 
terugkrijgt. Denk goed na, als je het juist hebt, krijg je 
er een halve punt bij. Sifla, wat denk je dat je hebt?’ 
‘Een acht?’ antwoordt ze. Uit Hoefnagels blik blijkt dat 

Veel leerlingen vullen hun vrije tijd met het 
bekijken van YouTube filmpjes. Vloggers, 

modeliefhebbers en cartoonmakers plaatsen 
filmpjes om hen te vermaken. Maar ook leraren 
kennen de weg naar het populaire platform en 

uploaden video’s om scholieren op luchtige 
wijze lesstof bij te brengen.

ze het goed heeft. ‘Een acht en een half nu’ Een brede 
lach verschijnt op het gezicht van de leerling.
 
AUTHENTIEK
Het begon met een serie bij de NTR. Peter Hoefna-
gels, ex-docent drama aan de Toneelschool, liet hierin 
zien hoe het er in zijn klas aan toeging. Doel hiervan 
was om discussie te krijgen binnen het onderwijs. 
Hierna is hij overgegaan op YouTube en daar heeft 
hij op dit moment meer dan 143.000 abonnees. De 
lessen in de video’s zijn gespeeld, ‘maar het is aan mij 
om een zo authentiek mogelijke situatie neer te zetten 
waarbij leerlingen zichzelf zijn’, vertelt Hoefnagels. 
‘Hiervoor heb ik speciale technieken ontwikkeld. Ik 
vind het leuk om kleine nuances in de klas te laten 
zien waardoor het gedrag van leerlingen ontspoort.’ 
Hij geeft aan dat hij leraren niet voor wil schrijven hoe 
zij het moeten doen. ‘Ik wil niet met de vinger wijzen. 
Ik krijg veel reacties van mensen die het precies 
zo of anders zouden doen. Soms los ik iets fout op, 

‘

Lesgeven via YouTube
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Tekst: Elize van de Werken  Foto: Linda Mosterdprimair/voortgezet onderwijs

maar ik maak ook weleens mee dat leraren juist dan 
zeggen “Dat doe je goed”. Het blijft niet bij het kijken 
naar de video’s. ‘Veel leraren nemen methodes over, 
bijvoorbeeld dat de leerling moet raden welk cijfer hij 
of zij heeft. De docent krijgt op die manier inzicht in 
hoe de leerling zichzelf waardeert.’ Hij noemt nog een 
voorbeeld: ‘Een school in Ede heeft posters gemaakt 
waarop portretten van leraren staan, met de tekst: Stel 
dat ik homo was, zou je dan nog les van mij willen? 
Dit heb ik ook gedaan in een van mijn video’s. En het 
werkt heel goed, leerlingen gaan erover nadenken.’

REKENVLOGS
‘De bekendste Nederlandse vlogger Enzo Knol heeft 
mij geïnspireerd om YouTube-video’s te maken. Door 
hem ging ik nadenken hoe ik kon aansluiten bij de 
belevingswereld van jongeren’, vertelt Diederick de 
Vries, docent rekenen op Roc Drenthe College Cicero 
in Assen. Hij maakt rekenvlogs voor leerlingen met 
2F(mbo 1, 2, of 3 en vmbo) of 3F(mbo 4, havo, vwo) 
rekenniveau. ‘Jongeren zijn gewend om vlogjes te 
kijken, ze pikken hier snel informatie uit op. Daar-
naast is het een groot voordeel dat leerlingen het 
thuis nog eens kunnen nakijken.’ Zijn meest bekeken 
video staat intussen op meer dan tweeduizend 
weergaven. ‘Van collega’s en ouders krijg ik veel 
positieve reacties. Ouders zijn blij omdat ik vaak nog 
een wat oudere methode gebruik, met bijvoorbeeld 
de staartdelingen zoals 
zij die vroeger geleerd 
hebben. Ik heb mijn 
filmpjes vrijgegeven 
voor heel Nederland, 
maar het zijn veelal 
mijn eigen leerlingen 
die er gebruik van 
maken. Mijn video’s 
zijn puur ter instructie. 
Ik ben me ervan bewust 
dat hun spanningsboog 
heel kort is, vooral 
op YouTube. Daarom 
gebeurt er iedere dertig 
seconden iets geks, zo-
als tekstjes die door het 
beeld vliegen of ik maak 
een grapje. De laatste 
tijd probeer ik om meer 
buiten de school te 
doen. Pas vloog ik van 
Nederland naar Qatar. 
Ik laat dan zien dat ik 

op beide bestemmingen sta en vervolgens leg ik uit hoe 
je het tijdsverschil tussen deze landen berekent.’

YOUTUBE-JUF
‘Aaah, maar nu snap ik het’, krijgt YouTube-juf Mirjam de 
Goey, leerkracht van groep 7 op basisschool De Noten-
kraker in Amsterdam, vaak te horen van leerlingen. Ze 
maakt filmpjes voor het basisonderwijs waarin ze saaie 
dingen op een leuke manier aan de orde stelt. ‘Ik merkte 
dat mijn leerlingen graag video’s kijken. Vaak als ze iets 
bekeken hebben, willen ze het nog een keer zien, en dan 
nog een keer. Toen bedacht ik dat ik filmpjes moest ma-
ken die in de klas te gebruiken zijn. Via de Amsterdamse 
Lerarenbeurs kreeg ik geld om een filmcursus te volgen. 
Dit was de stok achter de deur om er ook echt mee aan 
de slag te gaan.’ 
Taal is een onderwerp dat vaak terugkomt in haar video’s. 
‘Maar ik wil ook meer met rekenen gaan doen. Dan 
ga ik bijvoorbeeld langs bij mensen met verschillende 
beroepen en vraag ik waarom rekenen zo belangrijk is. 
Soms gebruik ik plaatjes of dieren om dingen visueel te 
maken voor de kinderen.’ Maar leerlingen kunnen er ook 
zelf mee aan de slag gaan. Ik laat ze weleens een video 
maken die ze daarna aan hun klasgenoten laten zien. Ik 
vind het belangrijk om dit te doen, want bij bijna elke 
baan later zullen ze gebruik maken van een computer.’ 
Ze vindt dat er op scholen vaker filmpjes bekeken moe-
ten worden. ‘Beeld zegt veel meer dan woorden alleen.’ 

Aan de in 2014 en2015 gemaakte 
filmpjes van Peter Hoefnagels werkten 
vmbo- en havo-leerlingen van verschil-
lende Arnhemse scholen mee.



Hoe werkt het register?
Het lerarenregister geeft  je zeggenschap over je eigen professionele ontwikkeling. De wet Beroep 
Leraar, waar het lerarenregister onderdeel van uitmaakt, versterkt de positi e van leraren in het po, vo, 
(v)so en mbo, bakent je beroep af en gaat onbevoegdheid tegen. Het register beschermt en garandeert 
de kwaliteit van leraren. Zo biedt het register ouders en leerlingen de zekerheid dat er een bevoegde 
en bekwame leraar voor de klas staat die zijn vak bijhoudt en met zijn of haar collega’s werkt aan het 
verbeteren van het onderwijs. De Tweede Kamer heeft  met grote meerderheid met het wetsvoorstel 
ingestemd. Als de Eerste Kamer er ook mee akkoord gaat is er vanaf augustus 2017 een beroepsregister 
waarin alle bevoegde leraren staan opgenomen.

Wil je meer weten over het lerarenregister? Kijk op registerleraar.onderwijscooperati e.nl

Sta jij al geregistreerd?
Laat ook zien wat je waard bent!

van, voor en door de leraar
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Woensdag 30 november kwamen leden van CNV Con-
nectief (Onderwijs, Zorg&Welzijn, Overheid en Publie-
ke Diensten) bij elkaar in De Schakel in Nijkerk voor de 
Algemene Vergadering. Suzanne Kruizinga, voorzitter 
CNV Zorg&Welzijn, vertelde over de nieuwe strategie 
van de organisatie. Elementen daarin: meer aandacht 
voor beroepsinhoud, jongeren trekken en binden, 

eerder zichtbaar op werkvloer, niet alleen voor pech 
onderweg. Verder stelden de leden de begroting vast 
voor 2017. Ze zwaaiden twee leden van de Raad van 
Toezicht uit (Ferry Houterman en Gerard Koelemij) en 
bedankten hen voor hun inzet. En stemden voor het 
aanstellen van twee nieuwe leden: Coen Abbenhuis en 
Ria Braspenning. 

Algemene vergadering 
CNV Connectief

alle sectoren     Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Ruben Schipper
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Henk Oostinga (Sectorgroep Senioren) in gesprek met 
Suzanne Kruizinga.

Het dagelijks bestuur, v.l.n.r. Suzanne Kruizinga, Pieter 
 Oudenaarden, José Westerbeek, Patrick Fey, Loek Schueler.



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
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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

column
Helmy van Dooren

Niet meer hoeven, 
niet meer mogen

Nu ik stop in het onderwijs, hoef ik een hoop niet meer. Maar 
jammer genoeg mag ik daardoor ook veel niet meer.
Zo hoef ik geen lessen meer voor te bereiden. Een karwei dat 
ik weliswaar heel serieus neem, maar waar ik nog nauwelijks 
tijd voor heb, omdat andere, administratieve zaken altijd 
belangrijker lijken. Ook hoef ik niet meer met tablets te 
werken. Tablets die standaard voor een deel van de klas niet 
functioneren. Met frustraties tot gevolg, waardoor ik geen 
les kan geven en kinderen onvoldoende de lesstof kunnen 
oefenen. Ik hoef niet meer in een oud, al jaren afgeschreven 
noodlokaal te zitten. Hoewel het er rustig is, ver weg van de 
hectiek van de rest van de school, is het er snel veel te warm. 
Bovendien donderen steevast de spullen van de kasten af als 
we tijdens een energizer op de vloer stampen. 
Ik hoef geen studiedagen zonder duidelijk doel meer te 
volgen. Dagen die ik doorbreng op ongemakkelijke kinder-
stoelen en waarbij ik geregeld infantiele opdrachten krijg. Ik 

hoef me niet meer alles te laten zeggen door ouders, terwijl 
tegelijkertijd verwacht wordt dat ik me ten opzichte van hen 
professioneel blijf gedragen. Ik hoef me ook niet meer te 
ergeren aan de waan van de dag in de media. De ene dag krij-
gen de scholen de schuld van het feit dat er kinderen gepest 
worden. Een dag later lijkt het of er niets belangrijker is dan 
het verwerven van het predicaat gezonde school.
Maar naast niet meer hoeven, mag ik ook een heleboel niet 
meer. En dat vind ik erg jammer. Zo mag ik bijvoorbeeld niet 
meer voorlezen voor een hele klas. 
Ik mag niet meer het genot proeven om te zien of te horen hoe 
na tijden uitleg, herhaling en oefening ineens het kwartje valt 
bij een leerling. Ik mag geen kind meer troosten dat gevallen 
is. Niet meer samen in de klas voluit lachen om een mop of 
om het Sinterklaasjournaal. Ik mag niet meer samen genieten 
met de kinderen van de lessen wereldoriëntatie en lezen. Een 
enthousiasme dat ik blijkbaar weet over te brengen, omdat 
mijn leerlingen steevast aangeven, dat ze dat de leukste 
lessen vinden bij mij. Ik mag geen schoolwerk meer nakijken 
en tevreden krullen of stempels zetten. 
Maar vooral, vooral ga ik het contact met kinderen missen. 
Omdat er in essentie niets leukers is dan lesgeven aan en 
begeleiden van jonge kinderen. De kinderen waar het eigenlijk 
allemaal om te doen is in het onderwijs. 

Dit is de laatste column van Helmy van Dooren voor 
 Schooljournaal. 

Ik hoef geen studiedagen zonder duide-
lijk doel op ongemakkelijke kinderstoe-
len te volgen
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Helmy van 
Dooren

is 49 jaar en leer-
kracht van groep 4/5 
en leescoördinator 
op basisschool De 

Korenaar in Helmond



GEPENSIONEERDEN
Rayons Oostelijke en Westelij-
ke Mijnstreek en Heuvelland- 
Maastricht (Zuid-Limburg)
Woensdag 14 december, 13.30 uur 
(inloop 13 uur), ontmoetingsbijeen-
komst, Best Western Hotel Slenaken, 
Heijenratherweg 4, Heijenrath-Slena-
ken. Met muziek van Duo Jos Meessen 
(entertainer/zanger) en Jef Brauers; 
kerstverhaal in Limburgs dialect door 
Paul Gulikers. Koffiepauze. Optreden 
koor van Solisten van de Philharmonie 
van Sint Petersburg. Info: J. Janssen, 
045 541 10 81. 

Rayon Noordoost Brabant
Donderdag 19 januari, 13.30 uur (inloop 
13 uur), jaarvergadering, De Brouwketel, 
Hoogeweg 9, Escharen. Huishoudelijk 

gedeelte; literaire voordracht van neer-
landicus Pierre Wilms met thema: In de 
nadagen van Obama onder de windhoos 
van Trump. Info/aanmelden: G. Verbrug-
gen, 0485 32 52 73, gerritverbruggen36@
gmail.com.

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 13 december, 10-16 uur, zalen-
centrum De Rank, Berglaan 10, Drach-
ten. 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, voorzitter Sector Overheid 
en Publieke Diensten CNV Connectief. 
Workshop: Wat voor visie op het leven 
heb jij? door Flip Homburg. Info/aan-
melden: andersactieven-cnv- onderwijs@
cnv.nl.

NETWERK LIMBURG
Donderdag 26 januari, 16-20.30 uur, 
Terra Nigra, Terra Nigrastr. 5, Maas-
tricht. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Connectief. Keuze uit workshops: 
Moderne Media; Meldcode mishande-
ling; De dynamiek van de groep; Zo zit 
dat met je pensioen, door F. Lardinois, 
pensioenvoorlichter APG-MCD; Alles 
in verbinding, startend bij je linker- en 
rechterhelft door E. Bonne, kinder- op-
voed- en passiecoach; Registerleraar 
door R. Zibret, ambassadeur Onder-
wijscoöperatie; Regelgeving en taakbe-
leid voor 55+;  Informatiebijeenkomst 
60-plus maatregelen door T. Boot, 
bestuurder CNV Onderwijs. Info/aan-
melden: netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. 
Maastricht 26-1-2016.

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via 

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

Van groep 2  
naar groep 3

Een warme overgang van  
speels naar schools leren

Kleuters te vroeg of te laat naar groep 3 laten gaan kan stagnatie  
of andere problemen in de ontwikkeling veroorzaken. Hoe bereidt u  
kleuters spelenderwijs voor op groep 3? Wat zijn voorwaarden voor  
een kind om rijp te zijn voor groep 3? En wat zijn speerpunten voor  
een doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3? 

Waarborg een doorgaande ontwikkeling van groep 2 naar 3  
bij u op school! 

 Locatie: 
 
 Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

 Datum: 

Donderdag 30 maart of woensdag 14 juni

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/van2naar3

91% van de voorgaande  
deelnemers raadt  
dit congres aan!

MEDISC_Schooljournaal_195x130_101216.indd   1 25-11-2016   12:25:07

vereniging
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Congres voor 
 leraren Frans

Wil je als docent Frans meer vakkennis opdoen? Op vrij-
dag 24 en zaterdag 25 maart vindt het Nationaal Congres 
voor Leraren Frans plaats in hotel NH Conference Centre 
Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. Er worden workshops 
aangeboden, onder andere over pedagogiek en didactiek. 
Ook aan ontspanning is gedacht, op vrijdagavond is er een 
chansonavond en aansluitend kan worden overnacht op de 
congreslocatie. Aanmelden kan via www.congresfrans.nl.

Kikker-tentoon-
stelling
Hangen kleuterleerlingen ook aan jou lippen 
wanneer je een boek van Kikker van Max 
Velthuijs voorleest? Laat hen de wereld van 
Kikker binnenstappen bij de nieuwe ten-
toonstelling van het Kinderboekenmuseum 
in Den Haag. Bij binnenkomst krijgen ze de 
bekende rood-wit gestreepte broek aan. Er 
zijn verschillende activiteiten, waaronder 
schaatsen met Eend en taarten bakken met 
Varken. Meer informatie? www.kinderboe-
kenmuseum.nl/tentoonstellingen/kikker.

Lesgeven zonder cijfers, voor de meeste scholen is dit 
bijna ondenkbaar. Dat dit wel mogelijk is laten docenten 

en experts zien in het boek Toetsrevolutie: naar een 
feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs. Hierin 

staan nieuwe manieren om met toetsen om te gaan en 
artikelen van wetenschappers over de eff ecten van 

formatieve toetsen op leerlingen. Het boek kost 
€ 17,50, isbn: 9789490120207.

Boek over lesgeven 
zonder cijfers

Abc-boek voortgezet onderwijs
‘Klieren en keten is de 
grootste plaag waarmee een 
docent kan worden gecon-
fronteerd.’ Zo luid een zin uit 
het abc van het voortgezet 
onderwijs. De auteurs, docen-
ten en ouders, geven inzicht 
in een breed scala aan onder-
wijszaken aan de hand van 
het alfabet. Zelfs de x en de q 
zijn ingevuld met een toelich-
ting bij de woorden quotum 
en xenofobie. Het boek kost 
€16,- en is verkrijgbaar onder 
isbn: 9789463190275.
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Het zit er weer op, mijn jaar als columnist 
voor Schooljournaal. Naast een blik in de 
keuken van het groene mbo hoop ik jullie 
dit jaar geïnspireerd te hebben, zoals 
jullie mij ook geïnspireerd hebben. Want 
inspiratie is er in alle vormen en maten. 
Eens in de zoveel tijd ben ik inspiratieloos 
als het gaat om lesinhoud en werkvor-
men. Dan vraag ik aan een vriendin die 
niet in het onderwijs zit of zij nog iets 
leuks weet. Na slechts een paar woorden 
heb ik al meerdere werkvormen bedacht. 
Naast inspiratie heb je ook energie nodig. 
Het liefste krijg je energie van je leerlin-
gen, hoewel er soms lessen, leerlingen 
of dagen tussen zitten die meer energie 
kosten dan opleveren. Een van de dagen 
waarop ik inspiratie én energie kreeg 
was de Energizer. Wat leuk om te zien 
dat er zoveel mensen aanwezig waren 
in het DeLaMar Theater in Amsterdam, 
alleen of met collega’s. Een vrije zaterdag 
inleveren, maar vol goede ideeën naar 
huis gaan. Blijf met elkaar praten, blijft bij 
elkaar in de lessen kijken, communiceer 
met de leerlingen over hoe ze de lessen 
vonden, want juist zij zijn je inspira-
tiebron. Ik wens jullie alvast een fijne 
kerstvakantie met leuke, inspirerende en 
rustgevende momenten en veel plezier 
met deel twee van het schooljaar!

Dit was de laatste column van Tanja Vogels.

Blijf inspireren

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

Nijmegen. 

Vrijwilligers burgerschapsonderwijs
Het karakter van leerlingen vormen in het kader van burger-
schap? Stichting De Deugdenboom wil burgerschapsonderwijs 
tot een integraal deel maken van schoolculturen. Zij zoekt 
gepensioneerde leerkrachten of schoolleiders die vrijwillig 
basisscholen willen begeleiden. www.deugdenboom.nl.
 

100 jaar vrijheid van 
onderwijs
In 2017 is het precies 100 jaar geleden dat de vrijheid van 
onderwijs een feit werd. Vrijheid om als school te kiezen 
vanuit welke grondslag je les geeft. Op maandag 23 
januari organiseren CNV Onderwijs, Verus, de UnieNzv en 
het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme van de Vrije Universiteit een bijeenkomst 
rond deze ‘pacificatie’. Een groot aantal oud-bewindslie-
den neemt plaats in een panel waarin gesproken wordt 
over de geschiedenis, het heden en de toekomst van het 
bijzonder onderwijs. Minister Bussemaker neemt het eer-
ste exemplaar in ontvangst van Heer en meester – Vrijheid 
van onderwijs 1917-2017, een boek geschreven door Wim 
de Jong. De bijeenkomst vindt van 14 tot 17 uur plaats in 
het Hoofdgebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam 
op 23 januari. Aan de deelname zijn geen kosten verbon-
den. U kunt zich nu melden via hdc@vu.nl.

Democratiespel
Moeten de grenzen open? Krijgt de politie meer bevoegd-
heden? Deze vragen zijn onderdeel van een spel waarmee 
leerlingen in de praktijk ervaren hoe democratie werkt. 
Alle informatie is gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
en is ontwikkeld door onderzoekers van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Voor het mbo is er een lespakket 
ontwikkeld in samenwerking met LesLab, Zij verzorgen 
loopbaanoriëntatie en –begeleiding voor deze groep. Om 
een publieksversie van het spel te maken is er een crowd-
fundingcampagne gestart. Iedereen met een bijdrage van 
€ 20,- of meer ontvangt een exemplaar. Meer informatie: 
www.ru.nl/crowdfunding.
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Warme initiatieven met nieuwkomers op school 
Hoe geven we goed onderwijs aan kinderen van 
immigranten en bieden we hun op school het 
startpunt voor een betere toekomst? Het boek 
Nieuwkomers op school gaat in op deze vraag en 
biedt praktische tips en adviezen over financiën, 
lesgeven aan getraumatiseerde kinderen en 
taalmethodes (NT2). Meer dan twintig onder-
wijsexperts vertellen hun visie en geven adviezen 
over onderwijs aan nieuwkomers. Een van de 
auteurs is Myriam Lieskamp, werkzaam bij CNV 
Onderwijs: ‘Dit boek komt mede voort uit een 
bijeenkomst die we in juni bij CNV Onderwijs 
organiseerden voor leraren en schoolleiders 
die werken met vluchtelingkinderen. Tijdens 

deze avond bleek dat er veel onduidelijk is over 
de mogelijkheden voor deze kinderen, omdat 
eenduidig, centraal beleid ontbreekt. Met dit boek 
willen we kennis en ervaringen delen, bijvoor-
beeld over goede taalmethodes en omgaan met 
getraumatiseerde kinderen. Zo hoeft niet elke 
leraar zelf opnieuw het wiel uit te vinden als er 
een vluchtelingkind in de klas komt.’ De opbreng-
sten van het boek gaan geheel naar LOWAN voor 
ondersteuning van onderwijs aan nieuwkomers. 
Het boek kost € 15,-, ISBN 9489491806919. 
Vanaf 10 exemplaren € 12,50 per stuk, vanaf 25 
exemplaren € 9,95 per stuk. Bestellen kan via 
klantenservice@uitgeverijpica.nl.

Ervaringen van vmbo-docenten gezocht
Sinds dit schooljaar kunnen vmbo-leerlingen kiezen uit tien profielen in plaats van ruim 

dertig. Het ministerie van Onderwijs berichtte eerder deze week dat meer dan 2.500 lera-
ren zich inmiddels hebben laten bijscholen om in de nieuwe profielen te kunnen lesgeven. 

CNV Onderwijs is benieuwd naar de ervaringen van docenten. Hoe heb jij het afgelopen 
jaar ervaren? Wat gaat goed? Wat kan beter? Reacties kunnen worden gestuurd naar Kyra 

Keybets, k.keybets@cnv.nl.

Nieuwe contributietarieven CNV Onderwijs
De contributietarieven worden per 1 januari aangepast. In onderstaande tabel vind je de nieuwe bedragen:

Overzicht contributietarieven CNV Connectief 2017

Sector
Onderwijs

Categorie
A
D
DL
GR
I
J
PA
SL
VR1
VR2
W8
W9
Z
ZSL

Omschrijving
Anders Actief
Schoolleiders CNVO
Dubbel lidmaatschap
Gratis
Invallers
Jongeren
Post Actief
Sluimerlidmaatschap
Vrijwillig laag
Vrijwillig hoog
Tot en met schaal 8
Vanaf schaal 9
ZZP
ZZP Schoolleiders

Contributie
€ 11,50
€ 29,20
€ 11,50
€ -
€ 11,50
€ 11,50
€ 11,50
€ 6,00
€ 11,50
€ 18,30
€ 11,50
€ 18,30
€ 18,30
€ 29,20
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In het onderwijs is weinig geregeld voor studentes die zwanger of al 
moeder zijn, zo bleek vorige maand uit onderzoek van de Vrije Universiteit. 
Meer dan 50 procent van deze groep valt voortijdig uit in het mbo. In het 
hbo en op universiteiten ligt dit aantal nog hoger; hier gaat het om meer 
dan 75 procent. De verontwaardiging over het uitblijven van beleid is groot, 
vooral wanneer wordt gekeken naar studenten die op hoog niveau een 
sport beoefenen. ‘Waarom kun je voor een potje basketbal wel van alles 
regelen, en voor een bevalling of een ziek kind niet?’

‘ Geef studentes recht op 
zwangerschapsverlof’

mbo/hbo
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Anemieke de Jong is initiatiefneemster van de 
Stichting Steunpunt Studerende Moeders, de 
organisatie die zich inzet voor de belangen van 
de gelijknamige doelgroep. Ze maakte zelf ook 

mee hoe het is om te studeren als jonge moeder. ‘Ik was 
rond de 25 en had al een dochter. Toen het duidelijk was 
dat ik zo goed als alleen voor de opvoeding van mijn kind 
stond en ik niet in de bijstand wilde blijven, besloot ik 
gebruik te maken van mijn recht op studiefinanciering en 
een hbo-opleiding te gaan volgen. Ik ben gestart met de 
studie Maatschappelijk werk en dienstverlening en heb 
deze uiteindelijk gecombineerd met Culturele maatschap-
pelijke vorming. In 2008 ben ik afgestudeerd op mijn 
onderzoek naar studerende moeders.’
De problemen voor De Jong beginnen al vóór de studie 
aanvangt. ‘De voorbereiding was eigenlijk al een studie op 
zich. Alle zaken waar je tegenaan loopt en dingen die je 
moet uitzoeken. Waar had ik precies recht op? Zou ik wel 
kunnen rondkomen van de studiefinanciering? Hoe regel 
ik dat met de opvang?’ 

EIGEN KEUZE
Maar daar blijft het niet bij. Ook tijdens de studie blijft 
ze tegen praktische problemen aanlopen. ‘Dan kreeg ik 
bijvoorbeeld een rooster waarbij ik tot laat college had, 
en ik het niet redde om mijn dochter op tijd van het 
kinderdagverblijf te halen. En dat rooster veranderde 
weer elk kwartaal. Of soms eerder en dat vroeg iedere keer 
weer een nieuwe organisatie. Dat gaf heel veel stress. Als 
ik daar iets van zei of bijvoorbeeld vroeg of ik het rooster 
eerder mocht krijgen, dan kreeg ik te horen dat ik zelf voor 
kinderen had gekozen en het dus ook maar zelf moest 
uitzoeken.’
Voor De Jong ligt de studententijd alweer enige tijd achter 
haar. Maar uit de reacties die ze binnenkrijgt van moeders 
die nu in de collegebanken plaatsnemen, blijkt dat er nog 
weinig is veranderd. ‘Ik krijg bijna dagelijks nog berichten 
van studentes die hetzelfde overkomt en waarbij iedere 
keer hetzelfde wordt gezegd: “Het is je eigen keuze en het 
is je eigen verantwoordelijkheid.” Dat is natuurlijk ook zo. 
En lang heb ik m’n mond gehouden, maar op een gegeven 
moment dacht ik: wacht even, ik neem juist de verant-
woordelijkheid door deze opleiding te gaan volgen. Ik wil 
een betere toekomst voor mezelf en m’n kinderen creëren. 
En de obstakels waar ik tegenaan loop, liggen ook buiten 
mijn macht. Ik kan niks veranderen aan de wachtlijsten 
voor kinderopvang en de veranderende roosters. Maar het 
heeft wel invloed op mijn studievoortgang.’

NIET ALLEEN TIENERMOEDERS 
Precieze cijfers over het aantal studenten dat moeder of 
zwanger is, ontbreken. Er zijn alleen getallen bekend van 
mensen die studiefinanciering ontvangen in combinatie 
met een toeslag die je kunt ontvangen als je naast je studie 

een kind verzorgt. Het gaat dan om 13.500 voltijdstuden-
ten. Cijfers voor deeltijders zijn er niet. 
Van deze studenten valt meer dan 50 procent voortijdig uit 
in het mbo, tegen meer dan 75 procent in het hbo en op 
de universiteit. De Jong: ‘Deze cijfers tonen allereerst aan 
dat dit dus niet alleen een probleem van tienermoeders is. 
Ook wordt er in het hbo vaak gedacht dat hulp niet meer 
nodig is, want de moeders zijn ouder dan die in het mbo, 
dus ze weten het zelf wel. Maar dat is niet zo. Of je nu een 
27-jarige hbo-student bent of een 20-jarige mbo-er; je 
loopt tegen dezelfde problemen aan. Dat heeft niets te 
maken met opleidingsniveau of leeftijd.’
De Jong vindt het vooral wrang dat er voor andere stu-
denten wel speciale regelingen zijn. ‘Waarom bestaat er 
wel beleid voor studenten die een topsport beoefenen of 
mensen met een beperking? Dat vind ik een beetje raar, 
dat je voor een potje basketbal wel van alles kunt regelen 
en voor een bevalling of een ziek kind niet.’
Dat er weinig is geregeld werd vorige maand nog eens 
bevestigd door onderzoek van de Vrije Universiteit. De 
afwezigheid van specifieke regelgeving is bovendien mo-
gelijk in strijd met het verbod van discriminatie op grond 
van geslacht, aldus de VU.

MAATREGELEN
Een aantal onderwijsinstellingen heeft wel al maatregelen 
genomen, zoals klassen voor jonge moeders of aan-
spreekpunten. ‘Maar dat zijn voorzieningen die bedoeld 
zijn voor tienermoeders of niet instellingsbreed geïmple-
menteerd zijn. Zo is de klas voor jonge moeders op Roc 
Mondriaan in Den Haag alleen gericht op mbo niveau 2.’ 
Ook andere goedbedoelde initiatieven missen hun doel, 
zoals lessen opvoedingsondersteuning die op sommige 
scholen worden aangeboden. ‘Als je als 27-jarige moeder 
niet weet hoe je je stage en huiswerk moet combineren 
met je huishouden en je kind, dan zit je niet te wachten 
op een lesje opvoedingsondersteuning. Dan wil je graag 
iemand die met je meedenkt. Maar we willen niet alleen 
maar zeuren of zeggen dat het niet goed gaat. We willen 
ook graag aangeven hoe het wel zou kunnen.’
Zo heeft De Jong workshops en trainingen ontwikkeld 
voor zowel studenten als onderwijspersoneel, over onder 
meer rechten, plichten en hoe een onderwijsinstelling 
‘moedervriendelijk’ kan worden.
De Jong pleit daarnaast voor structurele oplossingen, 
zoals een formeel recht op zwangerschapsverlof voor 
studenten. ‘Als dat wettelijk is geregeld, dan gelden op alle 
scholen dezelfde regels. Maar er is ook een cultuuromslag 
nodig in het onderwijs. Het wordt nog vaak beschouwd 
als een privéaangelegenheid of eigen schuld, dikke bult. 
Er zullen altijd vrouwelijke studenten zijn en vrouwen 
kunnen zwanger raken.’ 

Kijk voor meer informatie op www.studerendemoeders.nl.

Dae num aute iunt 
ipsandemquia iur, 
qui cusam velitint 
ut estiunt etur, nis 
ea consequam

Tekst: Edwin van Baarle  Foto: Susi Biklembo/hbo



Voor wie?
Jonge starters/invallers in het onderwijs. Leden en niet-leden.

Wanneer? 
22-03-2017: De (leer)KRACHT in jou 
05-04-2017: Sterk in je schoenen tijdens het gesprek

Locatie en tijdstip 
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht.  
Tijd: 14:00 - 18:00 uur. 
Inloop vanaf 13:30 uur.

Prijs
Leden betalen per module ¤25,-,  
niet-leden betalen ¤50,-.

Meester in solliciteren
Volg de sollicitatietraining en bemachtig jouw droombaan!

Ben jij bijna afgestudeerd of al helemaal klaar voor die leuke onderwijsbaan? 
Volg in 2017 de sollicitatietrainingmodules en bemachtig jouw droombaan. 

CNV Connectief Academie helpt je bij het zoeken naar 
een baan en zorgt ervoor dat jij sterk in je schoenen staat 
bij een sollicitatiegesprek. 

Er zijn twee modules met elk een eigen thema.  
De modules zijn los van elkaar te volgen maar je  
kunt ook kiezen voor het hele pakket. 

De (leer)kracht in jou

Ontdek je kracht en hoe je deze in  
kunt zetten.

Sterk in je 
schoenen tijdens 
het gesprek

Aan de slag met solliciteren. 

modules

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar (max. 20).

Aanmelden via:  
www.cnvonderwijs.nl/solliciteren



Dé vakbeurs voor professionals 
in het KO, PO, VO en MBO

Wil jij weten wat de 
laatste trends zijn op het 
gebied van bewegend 
leren? Zoek jij slimme 
oplossingen voor bouw 
& beheer? Wil jij weten 
wat Onderwijs 2032 
nou precies voor jou 
betekent? Of ben je 
nieuwsgierig naar andere 
actuele thema’s in het 
onderwijs? Breng dan 
een bezoek aan de NOT!

Schrijf je nu in
voor gratis toegang
via not-online.nl

24-28 januari  2017 
Jaarbeurs | Utrecht

www.not-online.nl

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

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

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

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

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

Friesland	en	Noord-Brabant	Oost:

     Belastinginvullers	(M/V)	

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












 






Help mee: www.hospitaalbroeders.nl

VOOR EEN:
GEZONDER, SLIMMER, 
ZELFSTANDIGER AFRIKA!



Orthodoxie versus fundamentalisme; wat is je heilig in het levensbeschouwelijk onderwijs?

Het congres wordt georganiseerd door de Tilburg School of Catholic Theology in samenwerking met Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing 
en met medewerking van Verus-Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs, VDLG-Vereniging van Docenten Levensbeschouwing en Godsdienst en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

School of Catholic Theology

17 en 18 januari 2017 te Utrecht

Opening door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin

Vooraankondiging

Aanmelden via  www.orthfund.nl/aanmelden

Tweedaags congres voor docenten, schoolleiders, beleidsmakers en studenten. Met lezingen, lunches, workshops en open space gesprekken.

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

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing op 

www.cnvo.nl/vacatures
•  Aantrekkelijke plaatsingstarieven vergeleken 

met andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent 

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

het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren 

vanaf € 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in Schooljournaal

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 1 14 januari

nr. 2 4 februari

nr. 3 25 februari

nr. 4  18 maart

nr. 5 8 april

nr. 6 29 april

nr. 7 20 mei

nr. 8 10 juni

NU TE ZIEN IN DE FILMTHEATERS

L&F Producties presenteert in coproductie met KRO-NCRV een film van Petra Lataster-Czisch & Peter Lataster

www.mokumfilm.nl

Download het Goed Gesprek Pakket

www.dekinderenvanjufkiet.nl
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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



Jouw werk,
hun toekomst.

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

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

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

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

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