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Heb jij je financiële 
toekomst veilig 
gesteld?

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

Stel je inkomen veilig. Ga naar www.loyalis.nl.
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‘OUDJES’ MOETEN STEMPEL ZWAKKE SCHOOL VOORKOMEN 
De gemeente Rotterdam heeft expertteams samen-
gesteld met daarin onderwijspensionado’s die hun 
kennis en ervaring graag delen met de scholen die het 
(iets) minder doen. Want hoewel de resultaten van het 
Rotterdamse onderwijs over de hele linie verbeteren, 
daalt het aantal zwakke basisscholen (10) niet. 
Rotterdamse schooldirecteuren kunnen sinds vorig 
jaar de ‘oude rotten’ gratis en vrijwillig inschakelen. 
Elf scholen deden dit, wat de gemeente zo’n €66.000,- 
kostte, zo zocht het AD uit. Het expertteam bestaat uit 
mensen met veel specifieke onderwijservaring: over 
taal- en rekenachterstanden, over kasboekjes of hoe 
je rust kan brengen in een kibbelend lerarenkorps. De 
Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (CDA) wil het 
expertteam nu dwingender gaan aanraden. Hij richt 
zich nadrukkelijk op ‘risicoscholen’. ‘Een school die 

drie jaar tegenvallend presteert, wordt zwak’, aldus de 
wethouder. ‘Dat zie je dus meestal al aankomen.’ Hij 
wil dat oordeel graag voor zijn met de expertteams. 
Schoolleider Lineke de Jong van basisschool Mozaïek 
zat niet zo te wachten op inmenging, vond dat haar 
school het aardig deed. Toch gaf ze de experts een 
kans en al snel was ze om. ’Ze stelden precies de 
goede vragen. Zonder te dwingen, lieten ze ons zélf 
ontdekken wat we konden verbeteren’, vertelt De Jong 
nu. ‘Ik hoop dat andere schooldirecteuren hier ook 
een positieve kans in zien. Mijn team en ik hebben de 
gelegenheid gekregen om de school te verbeteren 
vóórdat de Inspectie met dat oordeel in ons nek hijgt. 
De inspiratie die het expertteam oproept, laat je veel 
productiever werken dan de angst die het stempel 
zwak oproept.’ HB

Aan energie (het thema dit jaar van CNV Onderwijs op de NOT) ontbreekt het niet bij 
deze leerlingen van de tweede klas van de Laurentius Praktijkschool in Delft. De klas 
van columnist Susan van Raamt (zie pagina 17) sprong er vlak voor de kerstvakantie 
lustig op los in Het Springparadijs in Leidschendam. 
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Het Educatorium in Ootmarsum ziet haar collectie flink 
groeien door een schenking van oud-onderwijzer Harry 
Leppink (70). Volgens De Telegraaf bewaarde hij zijn 
uitgebreide verzameling schoolspullen jarenlang in zijn 
eigen woonhuis, maar doneert hij het nu aan het Twentse 
museum. Prenten van Ot en Sien, kroontjespennen en oude 
schoolbanken, het woonhuis van Leppink in Enschede staat 
nu nog tjokvol oude onderwijsparafernalia. Veertig jaar lang 
gaf hij les aan het onderwijscentrum van revalidatiekliniek 
Het Roessingh. In die tijd verzamelde hij alles wat maar 

met onderwijs te maken had. De verzameling bleef vooral 
privé, afgezien van een sporadisch bezoek van collega’s of 
scholieren. Nu hij zeventig is, vindt hij het ‘mooi geweest’ en 
schenkt hij alles aan het museum in Ootmarsum, waaraan 
hij als vrijwilliger verbonden is. Daarom zegt hij zeker te 
weten dat zijn verzameling in goede handen is. Bijzondere 
items in de collectie zijn onder meer schoolplaten van 
Cornelis Jetses. Deze maand worden ze al gebruikt bij een 
grote tentoonstelling in het Educatorium over het werk van 
de beroemde illustrator. AvdG

Oud-leraar  
schenkt museum  
uitgebreide  
verzameling  
schoolspullen 

nieuws
Foto: R
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Oproep ervaringen met schaduwonderwijs
CNV Onderwijs heeft aan de Tweede Kamer aandacht 
gevraagd voor de toename van schaduwonderwijs en 
de effecten die scholen hiervan ondervinden. Scha-
duwonderwijs is het commerciële aanbod van huis-
werkbegeleiding, bijles, particuliere remedial teaching, 
particuliere klassen voor hoogbegaafden en toets- en 
examentraining. De bond constateert dat de toename 
van schaduwonderwijs effect heeft op de gelijke kansen 
van kinderen en op het werk van onderwijspersoneel. 
Er is bezuinigd op onderwijsondersteunend personeel 

waardoor ondersteuning buiten school wordt gezocht. 
Hierdoor hebben leraren extra werk aan afstemming. 
CNV Onderwijs verwacht dat de Vaste Kamercommis-
sie voor Onderwijs komend voorjaar op zijn verzoek 
in gesprek gaat met mensen uit het onderwijs over 
deze effecten. De bond wil hiervoor graag concrete 
voorbeelden  verzamelen. Heb jij (positieve of negatieve) 
ervaringen met deze toename van schaduwonder-
wijs die je wilt delen, dan kan je deze mailen naar 
 schaduwonderwijs@cnv.nl.

Schooljournaal eens per drie weken
Schooljournaal verschijnt vanaf dit jaar eens per 
drie weken in plaats van eens per twee weken. 
Per saldo betekent dit vier nummers minder: 
vijftien in plaats van negentien. CNV Onderwijs is 
steeds meer online te vinden en communiceert 

steeds vaker digitaal.  De redactie wenst de 
leden een mooi nieuw jaar met lezenswaardige 
Schooljournaals en veel bezoekjes aan www.cnvo.nl 
en CNV Onderwijs op Facebook en Twitter.
De redactie.
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Moeten we terug naar gescheiden lessen voor jongens en meisjes? 
Jongens zouden zich geen raad weten met het huidige gefeminiseerde 
onderwijs: plannen, huiswerk en stilzitten is niks voor hen. Natuurlijk, 
niemand is hetzelfde en jongens kunnen hier ook een ster in zijn. Het punt 
is: we zijn nu zo gewend om de barricade op te gaan voor gelijke kansen 
dat we vaak vergeten dat juist het erkennen van verschillen hiervoor nodig 
is. Didactisch onderscheid maken tussen jongens en meisjes mág. Net als 
durven erkennen dat veel jongens (en hun ouders en leerkrachten) tegen 
de genoemde problemen op pagina 32 aanlopen. Jongens én meisjes 
zouden allebei de specifieke aandacht moeten krijgen die bij hen past. 
Gescheiden onderwijs? Misschien een paar klassen, want de twee leren 
ook van elkaar. Maar vooral kleinere klassen, zodat de leraar de ruimte 
krijgt voor een meer persoonlijke benadering.

Anouk van der Graaf

Volgens mij…

07070707

Ben jij de beste docent Nederlands?
Presentator Frits Spits gaat in het programma De 
Taalstaat op NPO Radio 1 weer op zoek naar de beste 
docent Nederlands van Nederland en België. Dit wordt 
het vierde jaar dat het programma de verkiezing 
organiseert. Kandidaten kunnen zichzelf opgeven, 
maar ook voorgedragen worden door hun leerlingen, 
cursisten, ouders of collega’s. Anders dan voorgaande 
jaren komen NT2-docenten niet in aanmerking voor 
de verkiezing. Volgens de programmamakers zit er 
toch te veel verschil tussen regulier onderwijs en 

het onderwijs aan anderstaligen om docenten uit 
beide vakgebieden met elkaar te kunnen vergelijken. 
Vanaf februari worden twaalf kanshebbers elk apart 
uitgenodigd voor een uitzending van De Taalstaat om 
zich te presenteren. Een jury zal vervolgens drie van 
hen nomineren voor de titel Beste Leraar Nederlands. 
Het publiek mag de uiteindelijke winnaar kiezen. De 
winnaar wordt in de uitzending van 20 mei bekend 
gemaakt. Kandidaten aanmelden voor de verkiezing 
kan via taalstaat@kro-ncrv.nl.

Beurs onderwijsmaster
Leraren in het primair of voortgezet onderwijs 
die in februari willen beginnen aan een master-
opleiding, kunnen tot 31 maart 2017 een beurs 
aanvragen. Met de tegemoetkoming kunnen 
leraren die net afgestudeerd zijn doorstuderen 
én in het onderwijs werken. Voor de praktijk- of 
onderzoeksopdracht kunnen ze een stageover-
eenkomst met een schoolbestuur sluiten. Studies 
die in aanmerking komen voor docenten in het 

voortgezet onderwijs zijn de vakken Nederlands, 
Frans, Duits, Engels, klassieke talen, informatica, 
natuurkunde, wiskunde en scheikunde. In het 
primair onderwijs gaat het om special educational 
needs, leren en innoveren, pedagogiek, peda-
gogische wetenschappen, education and child 
studies, educational science, talentontwikkeling 
en diversiteit. Meer informatie vind je op 
www.delerarenbeurs.nl en www.duo.nl.



08

10
Energie

de voorzitter

08

Een stevige ochtendwandeling door het bos, koud maar ook zonnig, 
en daarna een lekkere kop koffie in een cafeetje. Of een yogales na 
een drukke werkdag om helemaal tot rust komen. Maar ook even de 
tijd nemen voor een persoonlijk gesprekje met een collega, op een 
dag dat ik van afspraak naar afspraak ren. Hoeveel je ook van je werk 
houdt, het is belangrijk om rustmomenten te creëren. Momenten 
waarop je even helemaal kunt opladen, zodat je daarna weer vol 
energie aan het werk kan.
Tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) van 24 tot 28 
januari in de Jaarbeurs in Utrecht, nodigen we je uit om bij ons door 
de energiebaan te lopen. Een plek waar we je vragen waar je energie 
van krijgt op het werk en wat je energie kost. Een plek ook waar je 
met collegae werkervaringen kan uitwisselen én een waar we je tips 
geven over hoe jouw werkdruk te verlagen. 
Want dat jullie keihard werken, dat blijkt keer op keer: de werkdruk 
in het onderwijs is te hoog. Om dat op te lossen moet er meer naar 
leraren geluisterd worden, om te horen waar die druk 
vandaan komt en vooral wat de oplossingen zijn. 
Minder vergaderen, minder administratieve 
lasten, meer handen in en om de klas, meer 
zeggenschap over hoe je passend onderwijs 
vorm wil geven in jouw klas. Zodat je aan het 
eind van een werkdag niet kapot bent, maar 
nog energie hebt om met vrienden een 
hapje te eten of die yogales te volgen.
Wij maken ons hard voor jullie belangen, 
want jullie werk is zo belangrijk. Dat 
moet je met plezier kunnen blijven doen 
en daarover moeten we met elkaar 
goede afspraken maken. Jullie energie, 
jullie visie staat daarbij voorop. 
We doen dat met een fris 
vruchtensapje bij onze stand 
op de NOT. Dus kom langs 
en deel je ideeën met ons. 
Ik hoop je daar te zien…

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

‘Maak een speciale site voor mensen die elkaar ooit 
ontmoet hebben.’  ‘Koppel werknemers aan een buddy die 
meer ervaring heeft.’ Dit zijn twee van de zes ideeën die de 
Raad van Kinderen, een initiatief van de door prinses Lau-
rentien opgerichte Missing Chapter Foundation (MCF, om 
een stem te geven aan de frisse en onconventionele ideeën 
van kinderen), onlangs presenteerde aan het bestuur van 
CNV Connectief. Leerlingen van de 1e Montessorischool 
in Hoofddorp kregen enkele weken geleden de vraag ‘Hoe 
kan de vakbond mensen helpen om te gaan met verande-
ringen op de arbeidsmarkt?’ voorgelegd. 
Enkele van hen presenteerden de ideeën, waarna ze onder 
leiding van RTL Nieuws-presentator Daphne Lammers de 
dialoog aangingen met het bestuur. Lang werd er gepraat 
over het onderwerp ‘robots’. Lammers vertelde dat 
mensen hier steeds vaker mee te maken krijgen tijdens 
hun werk. De kinderen begrepen goed dat dit een lastige 
verandering is voor werknemers. ‘Zijn jullie bang dat jullie 
werk later wordt overgenomen door robots?’, vroeg ze hen. 
‘Ik denk dat er wel meer robots komen, maar niet heel 
veel’, antwoordde een meisje. ‘Schoonmaakrobots kunnen 
ook op hol slaan en dan slechte dingen doen,’ reageerde 
een ander. De leerlingen stelden voor om mensen 
meerdere opleidingen te laten volgen, waardoor ze na een 
ontslag nog een ander beroep kunnen uitoefenen. Ook 
kwamen de kinderen tot de conclusie dat er veel om geld 
draait. Toch stelde een leerling: ‘Heel veel mensen willen 
rijk zijn, maar het gaat niet alleen om geld, als je een fijne 
familie hebt, ben je al rijk.’ EvdW

Kinderen weten raad



Kijk eens verder op 
www.medilexonderwijs.nl

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

 Locatie: 
 
 Leerhotel Het Klooster, Amersfoort

 Datum: 

Woensdag 5 april 2017

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/motivatie

Werken aan motivatie in  

het voortgezet onderwijs
Motiveer uw  
leerlingen!
Nergens ter wereld zijn leerlingen zo ongemotiveerd als in  
Nederland (OESO, 2016). Wat is de psychologie achter  
motiverend lesgeven? Welke motivatieversterkers en  
werkvormen zet u in om uw leerlingen uit te dagen? En hoe  
motiveert u uw leerlingen zonder op te veel weerstand te stuiten?

Weet uw leerlingen gemotiveerd te krijgen en te houden!

Wegens succes 

herhaald!
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Er gaan steeds meer leerlingen naar het reguliere onderwijs. En er zitten steeds 
meer kinderen thuis. Twee zijdes van dezelfde medaille: passend onderwijs. Uit 
de tiende voortgangsrapportage blijkt dat er dingen goed en niet goed gaan. 
Er blijven miljoenen op de plank liggen én er is geld tekort, er gaat expertise 
van het speciaal onderwijs verloren én expertise wordt behouden. Zorgen in de 
Tweede Kamer, in de praktijk van alledag en bij CNV Onderwijs.

‘Het geld is er, gebruik het dan ook!’

Passend onderwijs, 
zorgen en kansen

alle sectoren

10



11111111

Kleis Lageveen is docent science aan 
het Vincent van Goghcollege in Beilen 
en lid van de Werkgroep Passend On-
derwijs van CNV Onderwijs. Hij maakt 

zich grote zorgen: over een groep leerlingen op 
zijn school en over de docent die mentor is van 
deze groep. ‘Ik zie haar kapot gaan aan deze 
groep. Dat is eeuwig zonde!’ zegt hij. Hij heeft het 
over de groep van 16 leerlingen met een IQ tus-
sen 75 en 80, die offi  cieel de basisberoepsgerich-
te leerweg volgt, maar volgens Lageveen nooit 
een diploma zal halen. ‘En het zijn niet alleen 
leerproblemen, maar ook gedragsproblemen, die 
deze groep bijna niet te hanteren maakt.’ 

NIET PASSEND
‘Ik heb me er laatst stevig tegenaan bemoeid en 
toen is er een onderwijsassistent aangenomen’, 
vervolgt Lageveen over de speciale groep op zijn 
school. ‘Dat helpt wel enigszins, maar het is niet 
voldoende! Ik vind dat de groep gesplitst moet 
worden in twee groepjes van acht leerlingen en 
dat daar mensen op gezet moeten worden die 
geschoold zijn in werken met deze doelgroep. Ja, 
mensen uit het speciaal onderwijs dus. Want dat 
is feitelijk wat het is. Ouders weten inmiddels dat 
wij een dergelijk klasje hebben, trouwens ook 
nog zo’n klas in de kaderberoepsgerichte leerweg, 
en denken dus dat wij de expertise hebben. Dat 
hebben we ook wel, maar niet zo veel als in het 
speciaal onderwijs!’ Lageveen heeft gelezen dat 
er €111 miljoen op de plank is blijven liggen voor 
passend onderwijs. ‘Ik wil dat mijn directie daar 
aanspraak op maakt. Het geld is er, gebruik het 
dan ook! Splits die groep en zet er mensen uit het 
speciaal onderwijs op. Anders krijgen leerlingen 
geen passend onderwijs en gaan docenten er aan 
onderdoor!’ 

MILJOENEN
‘We zien dat veel samenwerkingsverbanden net-
jes met hun geld omgaan. In heel veel gevallen 
krijgen kinderen de ondersteuning die ze nodig 
hebben en er is een gezonde reserve om tegen-
vallers mee op te vangen’, schrijft staatssecretaris 
Dekker in december aan de Tweede Kamer. 
‘Maar er zijn ook uitschieters waar meer dan 25 
procent van het budget op de plank ligt. Dat is 
niet uit te leggen. Met die miljoenen hadden we 
heel veel kinderen kunnen helpen. En hadden le-
raren het een stuk minder zwaar kunnen hebben 
in de klas.’ Het verband met verevening – het sys-

teem waarbij het geld voor zorg verdeeld wordt 
naar het aantal leerlingen per samenwerkings-
verband – lijkt overduidelijk: scholen die geld 
op de plank laten liggen hebben een positieve 
verevening en krijgen dus meer geld dan voor-
heen. De Kamer spreekt er in december schande 
van. Rog (CDA) vindt de hoge reserves ‘schrik-
barend’ en stelt voor ze ‘desnoods in te zetten in 
samenwerkingsverbanden waar wel kinderen 
met ondersteuningsbehoeften zitten.’ D66’er Van 
Meenen noemt het ‘plankliggen’ onacceptabel. 

LEERBAAR
Dekker schrijft ook dat samenwerkingsverban-
den de afgelopen 2,5 jaar hard hebben gewerkt 
aan de invoering van passend onderwijs. Er 
wordt veel vaker gekeken naar wat een kind wel 
kan, in plaats van wat het niet kan. ‘Daardoor 
kunnen meer kinderen meedoen op een reguliere 
school. Dat maakt voor kinderen een wereld van 
verschil’, aldus Dekker. De Tweede Kamer toont 
zich er heel wat minder enthousiast over. Vooral 
de verdubbeling van het aantal leerlingen dat 
een ontheffi  ng van leerplicht heeft, wekte op z’n 
minst bevreemding. ‘Lukt het niet om passend 
onderwijs te bieden, dan maar een ontheffi  ng 
van leerplicht?’ klonk er uit diverse monden. 
Grashoff  (GroenLinks): ‘Het aantal thuiszitters is 
bijna verdubbeld tot 5.000, terwijl toch een van 
de doelstellingen van de Wet passend onderwijs 
was om het aantal thuiszitters terug te dringen. 
De wetgever heeft gefaald en het wordt hoog tijd 
dat er hard wordt ingegrepen.’ Ook Ypma (PvdA) 
is stellig: ‘Ik wil dat alle ontheffi  ngen opnieuw 
beoordeeld worden: is er toch niet een plekje te 
vinden waar passend onderwijs geboden kan 
worden? Eigenlijk zouden alleen kinderen die 
in coma liggen een ontheffi  ng moeten krijgen, 
want die zijn echt niet leerbaar. Ieder kind dat 
een ontwikkeling kan doormaken, heeft recht 
op onderwijs.’ En Rog (CDA): ‘Maak iemand per 
samenwerkingsverband verantwoordelijk om 
voor elke thuiszitter op zoek te gaan naar een 
passend plekje. Het grootste deel van de kinderen 
is leerbaar. Doe er wat aan! Aan de slag!’ 

SCHOPSTOEL
De Kamer staat lang stil bij de St. Maartenschool 
in Ubbergen, een van de speciale scholen in dit 
land die plotseling te maken krijgt met fl ink lage-
re budgetten en daardoor mensen moet ontslaan. 
Speciaal onderwijsinstelling De Ambelt in het 

alle sectoren

11111111
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oosten van het land heeft al jaren te dealen met 
deze problematiek. Dick van Peer, logopedist en 
GMR-voorzitter aldaar, hangt nu zijn schooltas 
aan de wilgen en reflecteert: ‘Na tien jaar knok-
ken en tegenwind vanuit de politiek, heb ik beslo-
ten er met een vaststellingsovereenkomst uit te 
gaan. Ik ben nu bijna 60 jaar en ben er wel een 
beetje klaar mee. Misschien kan ik mijn expertise 
nog via andere wegen inzetten, als daar financië-
le middelen voor gevonden worden. Maar er zijn 
veel collega’s, jonger dan ik, die er natuurlijk heel 
anders in staan. En die te kampen hebben met 
veel onrust en zich erg op de schopstoel voelen 
zitten. Er is een sociaal plan geweest, dat zo goed 
gefunctioneerd heeft dat er meer mensen zijn 
vertrokken dan eigenlijk de bedoeling was. Nu 
worden er weer mensen ingehuurd via uitzend-
constructies, maar de expertise is wel weg.’ 

AANPASSEN
Hij nuanceert het beeld dat de afgelopen twee 
jaar in de media geschetst is, dat De Ambelt de 
eerste speciaal onderwijsinstelling is die zichzelf 
opheft. ‘Er zijn ouders die door deze verhalen 
besloten hebben hun kind van school te halen. In 
de afgelopen twee, drie jaar zijn we gedaald van 
2.700 naar 1.700 leerlingen nu. Dat kwam door 
drie ontwikkelingen: krimp, passend onderwijs 
en verevening. Door krimp hebben we sowieso 
minder leerlingen in deze regio. Door passend 
onderwijs gaat het geld niet meer naar speciale 
scholen, maar naar het samenwerkingsverband. 
En door verevening kregen we sowieso minder  
geld. En dan moet je je aanpassen, dat is niet 
anders. Ik verwijt mijn College van Bestuur niks, 

want die hebben ernaar gestreefd om zoveel 
mogelijk van De Ambelt en de expertise overeind 
te houden. Maar feit blijft dat het geld verschoof 
naar het samenwerkingsverband en dat wij in het 
plan De Ambelt Kiest Koers zo veel mogelijk dat 
geld volgen.’ 

SOMBER
Het plan is dat door allerlei bestuurlijke con-
structies de meeste van de vijftien locaties die er 
nu zijn, opgaan in andere besturen. Een school 
in Kampen heeft die bestuurlijke overstap al 
gemaakt. De leerlingen kunnen gewoon op hun 
eigen school blijven, maar het personeel is nu in 
dienst bij een ander schoolbestuur. De andere 
locaties zijn nog druk met plannen maken. ‘Ik 
hecht eraan dat locaties in stand blijven en kinde-
ren de zorg blijven krijgen die ze nodig hebben’, 
zegt Van Peer, ‘maar de ouder- en personeelsge-
leding van de GMR zal zich over elk locatieplan 
een mening vormen. Minder enthousiast zijn we 
over het plan van het bestuur om specialismen te 
outsourcen: dezelfde werknemers inhuren maar 
dan betaald laten worden vanuit de Zorgverzeke-
ring of het persoonlijke gebonden budget (PGB). 
Daar vinden we het kostenplaatje toch wel erg 
leidend. Je kunt niet zomaar zoveel expertise over 

Wegwijzer passend 
 onderwijs
CNV Onderwijs heeft een handige tool voor 
passend onderwijs: een wegwijzer. Deze geeft 
aan waar jij als leerkracht terecht kunt om vragen 
te stellen, zorgen kenbaar te maken of invloed 
te hebben. Welke ondersteuningsbehoefte heb 
je zelf als docent? Hoe zit dat met jouw team? 
Welke beleidsafspraken en keuzes zijn er eigenlijk 
gemaakt over leerlingen met specifieke onder-
wijsbehoeften? Kijk maar eens op www.cnvo.nl/
passendonderwijs > tabje Wegwijzer
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boord gooien. Ik ben er niet gerust op.’
Van Peer is somber over de toekomst. ‘Ik heb de 
afgelopen dik dertig jaar een slingerbeweging 
gezien. De politiek zette bijvoorbeeld in op Weer 
Samen Naar School, met als doel meer kinderen 
naar het regulier onderwijs te krijgen, en jaren 
daarna was er een enorme toevloed naar het 
speciaal onderwijs. Als die leerlingen gewoon bij 
ons gebleven waren, was het niet zo erg geweest. 
En dat voorzie ik nu weer. De politiek breekt 
nu iets af wat goed werkte, namelijk een goed 
systeem voor de groep die er nu eenmaal altijd 
zal blijven: de leerling die extra zorg en aandacht 
nodig heeft.’ 

GOED MIDDEL
René Folkers, werkzaam als docent in het Exper-
tisepunt  op Sprengeloo (een vmbo-school met 
900 leerlingen) in Apeldoorn, is wel positief over 
passend onderwijs. ‘Ik vind het een goed middel 
om kinderen een kans te geven in het regulier 
onderwijs. Met extra ondersteuning en aandacht 
kunnen veel kinderen dat best aan. Ik vind het 
mooi om daaraan mee te werken.’ Op Sprenge-
loo werkten ze al voor passend onderwijs met 
zogenaamde trajectklassen. Met faciliteiten van 
het Rec 4-verband, voor leerlingen met gedrags-
problemen, konden leerlingen naar het regulier 
onderwijs. ‘Daarna is dat vloeiend overgegaan in 
een zogenaamd expertisepunt, waar wij geplaatst 
zijn vanuit het speciaal onderwijs. In de aanpak is 
daarin de specifieke ondersteuningsbehoefte van 
leerlingen leidend en wordt voortdurend gekeken 
niet alleen naar wat de leerling nodig heeft, maar 
juist vooral de vraag gesteld: “Hoe realiseren we 
dat?”’ Docenten kloppen bij ons aan: wat kan ik 
met deze leerling en hoe komen we tegemoet 
aan zijn of haar hulpvraag? Dat werkt heel goed. 
Vroeger kregen we vooral vragen van ouders en 
leerlingen, nu zijn docenten over het algemeen 
ook zo ver dat ze kunnen vragen, reflecteren en 
op zoek zijn naar wat nodig is voor deze specifie-
ke leerling in de reguliere klassensituatie.’

AFREKENCULTUUR
Op Sprengeloo heeft ongeveer 10 procent van de 
leerlingen een specifieke ondersteuningsbehoef-
te. Dat hanteert de school ook als grens. ‘Boven-
schools wordt door middel van onderling overleg 
geprobeerd een mooie spreiding te realiseren 
van leerlingen met specifieke ondersteuningsbe-
hoeften in de regio’, vertelt Folkers. ‘Ik denk dat 

als je goede regionale afspraken maakt, het geld 
daar inzet waar het nodig is en de expertise van 
het speciaal onderwijs behoudt, leerlingen het 
passend onderwijs kunnen krijgen dat ze nodig 
hebben. Ik denk dat scholen en docenten veelal 
klaar zijn voor passend onderwijs, maar dat de 
zogenaamde afrekencultuur in zowel onderwijs 
als maatschappij belemmerend werkt. Nog steeds 
moeten scholen en docenten de afweging maken 
of ze bepaalde leerlingen wel of niet laten mee-
doen aan examens en toetsen, juist omdat onder 
aan de streep scholen en docenten afgerekend 
worden op gemiddelde cijfers en resultaten. Als 
ook dat aspect verandert, kan passend onderwijs 
zijn volgende slag slaan!’ 

CNV Onderwijs wil 
 leraar centraal stellen 
‘Ik ben teleurgesteld dat het ministerie en de Tweede Kamer 
totaal geen oog hebben voor de leraar in passend onder-
wijs’, zegt Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs. ‘De 
leraar is juist cruciaal bij het laten slagen van passend onder-
wijs! Vooral de gemiddelde leerling is volgens onze leden de 
dupe. Leraren voelen zich dagelijks tekortschieten. De leraar 
moet kiezen: achter het kind aanrennen dat gefrustreerd de 
klas uitrent of in de klas blijven bij de andere leerlingen. Aan 
de inzet van de leraar ligt het niet. Ze hebben zich massaal 
bijgeschoold in gedrags- en leerproblemen en hebben toch 
minimale invloed op de invoering van passend onderwijs. 
Vanaf nu moet er echt geluisterd worden naar de expert, de 
leraar voor de klas. Alleen hij kan goed aangeven hoeveel 
kinderen met gedrags- en leerproblemen hij aankan en wan-
neer extra ondersteuning nodig is, zoals de inzet van een 
onderwijsassistent.’ Stellig: ‘Leraren moeten dus betrokken 
worden bij het maken van een schoolondersteuningsplan. 
En een lerarenteam moet ook in alle eerlijkheid kunnen 
aangeven wanneer het te veel wordt.’
Schueler pleit ook voor het in kaart brengen van regionale 
verschillen. ‘Het lijkt er op dat er in sommige regio’s meer 
kinderen met een bepaalde problematiek, zoals autisme, 
wonen. Deze regio’s krijgen nu naar verhouding minder 
geld. Sowieso moet al het geld dat voor ondersteuning be-
doeld is, daar ook aan besteed worden, en zeker niet op de 
plank blijven liggen. Het is hard nodig in de klaslokalen!’  
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WELKE TIJDELIJKE AFSPRAKEN 
ZIJN ER GEMAAKT OVER INVAL-
LERS?
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de manier 
waarop de ketenbepaling uit de Wet Werk en 
Zekerheid (WWZ) van toepassing is op benoe-
mingen voor kortdurende vervangingen. De 
WWZ geldt alleen voor het bijzonder onderwijs. 
Door de ketenbepaling in de WWZ hebben 
invallers sneller recht op een vaste aanstelling. 
Na zes tijdelijke benoemingen voor vervanging 
in een periode van drie jaar heeft een invaller 
recht op een vaste aanstelling. Er mag tussen die 
benoemingen niet meer dan een half jaar zitten. 
Als dat wel het geval is, moet opnieuw worden 
begonnen met tellen. In de nieuwe afspraken 
regelen we dat die ketenbepaling niet geldt voor 
kortdurende vervangingen in de eerste drie 
maanden van 2017 en de eerste drie maanden 
van 2018. De nieuwe afspraken gelden ook voor 

Het tijdelijk buiten werking stellen van de ketenbepaling in de WWZ moet een oplossing 
bieden voor de invallersproblematiek in basis- en speciaal onderwijs tijdens griepgevoelige 
maanden. Het is een noodmaatregel die alleen geldt voor de maanden januari tot en 
met maart 2017 en de eerste drie maanden van 2018. Besturen kunnen in deze periode 
bij onverwacht ziekteverzuim tijdelijk meer contracten met een invaller afsluiten, zodat 
leerlingen niet naar huis hoeven te worden gestuurd. Dit is afgesproken tussen bonden 
en de PO-Raad in opdracht van verkenner Jacques Tichelaar, die door minister Asscher 
was aangesteld om de invallersproblematiek aan te pakken. CNV Onderwijs heeft hiermee 
ingestemd op voorwaarde dat aan een structurele oplossing wordt gewerkt die een betere 
positie van de invallers waarborgt. Maar wat gaat er precies veranderen? Antwoorden op 
veelgestelde vragen.

Tijdelijke regeling voor 
invallersproblematiek 
afgesproken

openbare scholen die ervoor hebben gekozen de 
regels voor het bijzonder onderwijs te gebruiken. 

WORDT DE KETENBEPALING HELE-
MAAL BUITEN WERKING GESTELD?
Nee. De ketenbepaling blijft gewoon in de wet en 
de cao staan. De ketenbepaling blijft van kracht 
voor alle tijdelijke benoemingen om een andere 
reden dan vervanging. Dan geldt de strengste 
variant. Na drie benoemingen binnen twee jaar, 
moet de vierde benoeming een vaste aanstelling 
zijn. De ketenbepaling geldt ook nog steeds 
voor langere benoemingen voor vervanging. De 
afspraken over die keten zijn in de cao al wat rui-
mer. Na zes benoemingen binnen drie jaar moet 
de zevende benoeming een vaste aanstelling zijn. 
Die benoemingen blijven ook gewoon meetellen 
voor de keten. Met de huidige afspraken is er 
een uitzondering gemaakt voor kortdurende 
benoemingen voor onvoorzienbare vervanging, 
bijvoorbeeld bij een griepgolf. 

WAT BEDOELT DE CAO MET ‘KORT-
DURENDE VERVANGING’?
Kortdurende vervanging is een benoeming van 
maximaal 14 kalenderdagen. Als de vervanging 
langer duurt dan 14 kalenderdagen, dan telt de 
benoeming mee voor de keten. Is de benoeming 
14 kalenderdagen of korter, dan telt de benoe-
ming niet mee (in januari, februari en maart van 

Dienstverlening voor MR’en
CNV Connectief Academie kan MR’en van dienst zijn bij het informeren 
over vervangingsbeleid. Zo is er een checklist ontwikkeld waarmee 
MR’en een vervangingsplan van het schoolbestuur kunnen beoordelen, 
voordat zij hiermee instemmen. Kijk voor meer informatie en het aanvra-
gen van de checklist op www.cnvo.nl/vervangingsbeleid. 

14
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2017 en 2018). Uiterlijk 31 maart van beide jaren 
kan dus nog een contract voor 14 kalenderdagen 
worden afgesloten die niet meetelt in de keten. 

WAT BETEKENT DAT VOOR EEN 
INVALLER DIE IN JANUARI 2017 EEN 
ZEVENDE CONTRACT TEKENT?
Als dat een contract voor kortdurende vervan-
ging is, dan telt deze niet mee voor de keten. Voor 
kortdurende vervangingen wordt pas weer be-
gonnen met tellen op 1 april 2017. Een contract 
voor kortdurende vervanging dat begint op 31 
maart 2017 telt dus nog niet mee in de keten. 

HOE WORDT EEN KETEN VAN CON-
TRACTEN GETELD WAAR DIE UIT-
ZONDERING VAN DRIE MAANDEN 
IN VALT?
De vervangingscontracten die zijn ingegaan in 
de maanden januari, februari en maart worden 
niet meegenomen bij het tellen van het aantal 
tijdelijke contracten in de keten. Was het laatste 
vervangingscontract eind 2016 bijvoorbeeld het 
derde contract in een keten, dan telt het eerste 
contract na 31 maart als vierde contract in de 
keten van maximaal zes. 

EEN INVALLER HAD IN SEPTEMBER 
2016 BIJ EEN SCHOOLBESTUUR 
ZIJN LAATSTE CONTRACT. ALS HIJ 

Schoolleiders
Bij www.meldpuntgeeninvaller.nl van CNV School-
leiders is inmiddels 735 keer melding gemaakt dat 
er geen invaller beschikbaar is. Schoolleiders heb-
ben dat als volgt opgelost: bij 31% van de meldin-
gen heeft een ib-er of rt-er voor de klas gestaan, 
bij 18% de directeur, in 27% van de situaties zijn 
de leerlingen over andere klassen verdeeld, in 14% 
van de meldingen is de klas naar huis gestuurd en 
bij 22% is het anders opgelost, bijvoorbeeld met 
een student voor de klas. Schoolleiders geven bij 
grofweg 27% van de meldingen aan dat de oorzaak 
ligt bij krapte op de arbeidsmarkt. Bij ongeveer 
65% noemen schoolleiders de oorzaak WWZ-ge-
relateerd. Rijk van Ommeren, voorzitter van CNV 
Schoolleiders, reageert: ‘Het is voor iedereen van 
belang dat er voldoende invallers inzetbaar zijn. 
We zien dat besturen steeds meer gebruikmaken 
van oplossingen waarin de cao voorziet. CNV 
Schoolleiders is blij met deze noodmaatregel, 
hiermee wordt in ieder geval erkend dat de 
ketenbepaling een belangrijke oorzaak onder de 
invallersproblematiek is. Maar we zijn er nog niet. 
Ook als er wel invallers worden gevonden, zijn er 
zorgen. Door de ketenbepaling wordt er gewerkt 
met veel verschillende invalkrachten, dus meer 
gezichten voor de klas en minder betrokkenheid 
bij de school.’
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DAN IN APRIL 2017 BIJ DAT BE-
STUUR EEN NIEUW CONTRACT TE-
KENT, IS DAN DE KETEN OPNIEUW 
BEGONNEN OMDAT ER MEER DAN 
ZES MAANDEN TUSSEN ZIT?
Op de kalender zit er inderdaad zes maanden 
tussen. Als het gaat om het bepalen van de pe-
riode tussen twee contracten is dat niet zo. Er is 
afgesproken dat de maanden januari, februari en 
maart 2017 niet meetellen in de keten van kort-
durende contracten. Dat geldt niet alleen voor 
het aantal contracten, maar ook voor de periode 
tussen verschillende contracten. Dat betekent 
dat bij een contract in september 2016 en april 
2017 maar drie maanden zit. Alleen de maanden 
oktober, november en december 2016 tellen mee 
voor de keten. Als het contract in april 2017 het 
zevende contract zou zijn moet dat dus een vast 
contract zijn. 

WORDT HET DAN VOOR BESTUREN 
NIET AANTREKKELIJK OM ALLEEN 
MAAR KORTDURENDE BENOEMIN-
GEN TE GEVEN, OOK ALS DE ZIEKTE 
LANGER DUURT?
Het is niet de bedoeling dat besturen dat gaan 
doen. Dat is ook niet waarschijnlijk, omdat één 
van de grote klachten van besturen nu is dat er 
zoveel verschillende gezichten voor een klas ko-
men. Als er gekozen wordt voor een benoeming 
voor de afwezigheid van één specifi eke collega, 
dan zou dat gewoon een benoeming voor de 
duur van de ziekte moeten zijn. Er is afgespro-
ken dat alle afspraken over vervanging in het 
voorjaar van 2017 geëvalueerd zullen worden. 
Als besturen langer durende vervangingen toch 
gaan opknippen in benoemingen van maximaal 
14 kalenderdagen, blijkt dat bij de evaluatie. CNV 
Onderwijs zal dan aandringen op een strakkere 
formulering van deze afspraak. 

WAAROM IS DEZE UITZONDERING 
AFGESPROKEN?
Deze uitzondering moet voorkomen dat er op-
nieuw klassen worden gesplitst of zelfs naar huis 
gestuurd, omdat besturen nog geen afgerond 
vervangingsbeleid hebben. Daarom geldt het ook 
alleen voor kortdurende vervangingen. Scholen 
kunnen zo bijvoorbeeld de griepgolf opvangen. 
Het is een noodmaatregel. 

WAAROM GELDEN DE AFSPRAKEN 
OOK AL VOOR DE EERSTE DRIE 
MAANDEN VAN 2018?
Om te voorkomen dat er nog meer klassen 

onnodig naar huis zouden worden gestuurd, was 
een afspraak voor het begin van 2017 absoluut 
noodzakelijk. Tegelijkertijd vindt CNV Onderwijs 
het van groot belang dat er goede structurele 
afspraken worden gemaakt, zowel op de scholen 
als in de cao. Als in de cao voor 2018 geen nieuwe 
afspraken kunnen worden gemaakt die de positie 
van invallers versterken, kunnen besturen in de 
eerste drie maanden van 2018 nog één keer van 
deze oplossing gebruikmaken. 

Andere mogelijk-
heden: min-max-
contract en bin-
dingscontract 
CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat inval-
lers meer perspectief krijgen op langdurige 
en waar mogelijke vaste contracten. Daarom 
hebben we afspraken gemaakt in de cao die 
invallers en scholen met elkaar verbinden, 
zoals het min-max-contract. Dit is een tijdelijk 
contract waarbij een invaller in ieder geval 
een minimaal aantal uren kan werken. In het 
primair onderwijs is dat minimaal 8 uur per 
week. Tegelijkertijd wordt afgesproken dat 
de invaller voor meer uren dan dat minimum 
beschikbaar is. Voor ieder uur dat een invaller 
werkt, moet hij nog eens anderhalf uur be-
schikbaar zijn. Bij een baan van 8 uur moet 
een invaller dus in totaal 20 uur beschikbaar 
zijn. Is er werk, dan mag de invaller niet wei-
geren. De invaller heeft sowieso recht op het 
salaris voor het minimum aantal uren.
Daarnaast is er het bindingscontract. Dit is 
een contract van minimaal één uur per week. 
Als met de personeelsgeleding van de MR is 
afgesproken dat er wordt gewerkt met bin-
dingscontracten, mag de betreff ende invaller 
alleen worden ingezet als vervanging op een 
andere manier niet geregeld kan worden. Bij-
voorbeeld als alle andere invallers al aan het 
werk zijn. In dat geval mag de collega met het 
bindingscontract worden gebeld. Deze mag 
vervolgens het werk wel weigeren.
Kijk voor meer informatie over de cao primair 
onderwijs, veelgestelde vragen en het laatste 
nieuws op www.cnvo.nl/cao-po. 



Susan van Raamt

De zelfsturende 
klas

Ik ben gewend dat er in de loop van een schooljaar 
rust in een klas komt, maar deze klas gaat nog een 
stapje verder. Ze zijn zo goed op elkaar (en mij) inge-
speeld dat ik steeds minder hoef te doen. Ik heb vele 
voorbeelden, maar bij gebrek aan ruimte bespreek ik 
er een paar.   
Begin van het schooljaar heb ik een overzicht gemaakt 
van de niveaus voor Nieuwsbegrip. De leerlingen 
die ‘omhoog’ gingen kraste ik op de ene plek weg 
en schreef ik er op een andere bij. Twee leerlingen 
vonden dat slordig en stelde voor om een nieuw 
overzicht te maken. Ze hebben de lay-out van de oude 
exact nagemaakt, de verbeteringen doorgevoerd en de 
geprinte versie opgehangen. 
Op vrijdag kijken we altijd het programma De Buiten-
dienst. Normaal gesproken doen we dat na Nieuwsre-
kenen, maar de klas vond dat dat beter andersom kon: 
‘Na de pauze zijn we vaak een beetje druk juf, als we 

voortaan eerst De Buitendienst kijken, kunnen 
we rustiger werken aan rekenen.’ Top idee!
Het meest bizarre moment was vlak voor 
de vakantie. Ik werd uit mijn lokaal 
gehaald voor een telefoontje. Nor-
maal ben ik opgelucht als er geen 
vervelende dingen zijn gebeurd 
in mijn afwezigheid. Dit keer 
was ik met stomheid geslagen. 
De klassendienst had de boeken 
uitgedeeld en ze waren aan het 
werk. Ze waren gewoon zelfstandig 
begonnen! 
Natuurlijk is er ook in deze klas 
wel eens wat, maar ik kan eerlijk 
zeggen dat ik nog nooit een klas 
heb gehad die zo zelfstandig en 
vol initiatieven was. Als er wat 
wordt gezegd over de jongeren van 
tegenwoordig en wat daarvan moet 
worden in de toekomst, dan glimlach 
ik al denkend aan mijn zelfsturende 
klas. Deze generatie zou ons nog wel 
eens kunnen verbazen. 

Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog 
nooit een klas heb  gehad die zo 
zelfstandig en vol  initiatieven was

Fo
to

: H
en

ri
ët

te
 G

ue
st

17

Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

van het MT. 
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Heb je al een tijdje zeurende hoofdpijn, slaap 
je minder goed maar ligt er toch nog een stapel 
schriften te wachten om nagekeken te worden… 

laat die dan eens liggen. Soms lijkt dat onmogelijk, 
maar het is beter dan thuis komen te zitten met 

een burn-out. Juist de mensen die moeite hebben 
met nee-zeggen en steeds maar doorgaan, lopen 
daar tegenaan. Esther Hijman overkwam het ook, 

nu geeft ze als onderwijscoach presentaties om 
leraren bewust te maken van de symptomen van 

overspannenheid en burn-out. Haar simpele credo: 
‘Luister naar je lichaam en maak keuzes.’

‘Luister naar je lichaam en maak keuzes’

Xxx

Energie-tips van een  
onderwijscoach

primair onderwijs
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teur was. Dit is een nogal beknopte samenvatting 
van haar carrière in het primair onderwijs maar het 
bracht haar wel waar ze nu is: coach die samen met 
leraren kijkt hoe ze met hun energie om kunnen 
gaan. Tijdens de pabo merkte ze al dat voor de klas 
staan bij haar een soort krachtenvretende planken-
koorts opriep. Maar als de lesdag er eenmaal opzat, 
was haar batterij juist weer opgeladen. ‘Kinderen 
iets bijbrengen leverde mij veel energie op.’

VROEGER
Een ruime meerderheid van leraren in het basis-
onderwijs ervaart hoge tot zeer hoge werkdruk en 
die komt bijna nooit voort uit het lesgeven zelf. 
Uit eerder onderzoek van CNV Onderwijs blijkt 
dat vooral het schrijven van handelingsplannen, 
groepsplannen en vergaderen mag worden vermin-
derd om de werkdruk terug te dringen. Ook stellen 
Inspectie en overheid te veel extra eisen. Lesgeven, 
daar doen de leraren het voor, administratie staat 
nogal eens gelijk aan irritatie. Ook volgens Hijman 

Hijman begon midden jaren negentig als 
leraar op een basisschool in Oud-Beijer-
land. In 2006 kwam ze in een burn-out 
terecht. Na een jaar van vallen en op-

staan stond ze weer voor de klas. Ze groeide door in 
de hiërarchie, tot bovenaan de ladder, tot ze direc-
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Tekst: Hein Bosman  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs
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Voor 21st century skills!

Bezoek onze website www.digit.school of bel 0172 - 65 09 83
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Train je
DIGITalent
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Advertentie

is de balans te vaak verstoord. ‘Vroeger stootte een 
kind zijn neus, en dat was het dan. Of er was een 
vechtpartijtje, en dat loste de leraar op. Nu moet dat 
allemaal geregistreerd worden.’

EIGENWIJS
CNV Onderwijs probeert die werkdruk te vermin-
deren (maakwerkvanwerkdruk.nl), maar tot die tijd 
kunnen leraren wat betreft Hijman zichzelf ook hel-
pen. ‘Leraren eisen vaak te veel van zichzelf. Luister 
goed naar je lichaam en doe er wat mee. Ga niet 
door met eigenwijs negeren van klachten. Veel lera-
ren die moe zijn, leven van vakantie naar vakantie. 
De kunst is om er vrede mee te hebben een stapel 
schriften te laten liggen tot een later moment.’

MOET, MAG, LEUK
Volgens Hijman vertellen leraren met een burn-out 
haar vaak totaal verbaasd te zijn door hun terugval. 
‘Ze gaan maar door en worden overeind gehouden 
door hun adrenaline, maar dat is verraderlijk, 
daar komt op een gegeven moment een eind aan.’ 

Gelukkig kan ook aan een burn-out zelf een eind 
komen, bewijst Hijman. Ze is er stapje voor stapje 
uitgekomen. Rust is daarbij allesbepalend. ‘Eis niet 
van jezelf dat je er na de komende vakantie weer 
staat, dat is altijd zo’n logisch lijkende grens, maar 
vraag: waar sta ik over twee á drie jaar? Laad je bat-
terij helemaal op en ga niet terwijl je pas op vijftig 
procent zit weer keihard aan de slag.’ Als je toch te 
ver gegaan bent en thuiszit met een burn-out, maar 
ook als je die wil voorkomen, dan zijn er de twee 
M’en en de L: doe iets wat moet (koken), iets wat 
mag (schriften nakijken) en iets dat leuk is (waar je 
van geniet). ‘Dan is er balans. Mensen moeten niet 
te veel moeten. Kijkend naar mijn eigen man, die 
altijd al een stuk relaxter was dan ik, gun ik het me-
zelf nu om gewoon eens een weekend alleen maar 
een boek te lezen.’ 

Voor meer informatie over de coaching van Esther 
Hijman: www.estarcoaching.nl.
De leraarkracht op de foto heeft niets te maken 
met het verhaal.
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Pas kwam er een moeder op het school-
plein naar me toe met de opmerking: 
“Nou lekker is dat, nu mogen we van ons 
kind niet meer lang douchen”, vertelt Da-

niëlle van Berge Henegouwen, projectleider van het 
burgerinitiatief Coöperatie Lingewaard Energie UA. 
Ze geeft gastlessen op basisscholen om kinderen 
bewust te maken van hun energiegebruik. De basis 
voor deze lessen vormt het project WaterSpaarders. 
Dit is een initiatief van kinderen, leerkrachten, We-

Leerlingen die gewapend met notitieblok en pen en petjes met het opschrift 
‘energiedetective’ door de school dwalen. Het was de afgelopen maanden regelmatig 
te zien op basisscholen in de Lingewaard. De verantwoordelijke projectleider 
duurzaamheid: ‘De kinderen hielden bijvoorbeeld bij hoe lang de lampen in de 
koffieruimte aan stonden bij afwezigheid van de leraren. Het doel is om iedereen bewust 
te maken van hun energieverbruik.’

reld Natuur Fonds, Unilever en de Missing Chapter 
Foundation van prinses Laurentien. Samen met 
leerlingen uit heel Nederland wil zij dat iedereen 
vijf minuten doucht, in plaats van gemiddeld 
negen.

SHAMPOOFLES
Naast dat leerlingen het energieverbruik op school 
bijhouden bevat het programma vier lessen over 
energieverspilling en duurzaamheid. Van Berge 

Leerlingen helpen 5 miljard liter warm water te besparen

‘ Lekker is dat, verbiedt ons 
kind ons om lang te douchen’

primair onderwijs
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Henegouwen: ‘We hebben gekozen voor een 
combinatie van educatie en praktijk, dit werkt erg 
goed. De tweede les is altijd een gastles waarbij ze 
zelf een etiket voor een shampoofl es mogen maken. 
Hiervoor bedenken de kinderen een spreuk om hun 
ouders, broertjes of zusjes ervan bewust te maken 
dat ze met korter douchen veel energie besparen. 
Ze zijn altijd ontzettend enthousiast en ze vinden 
het geweldig dat het etiket op een echte shampoo-
fl es komt. En met zo’n fl es doe je ook nog best lang, 
dus dat is erg leuk.’

VEGETARIËR
‘Ons doel is om onze gemeente een stukje duurza-
mer te maken, dit kan door bewustwording. Hier 
helpt Waterspaarders enorm bij, want normaal 
is het lastig om het gesprek aan de keukentafel te 
krijgen.’ Van Berge Henegouwen wil zoveel mogelijk 
respons van leerlingen én leerkrachten. ‘Tijdens de 
gastlessen laat ik de kinderen zelf met voorbeelden 
komen over hoe je energie kunt besparen. Dan 
komen ze met ideeën als het minder eten van 

rundvlees. Ik vertel er dan feitjes bij, bijvoorbeeld dat 
het heel veel impact heeft wanneer we met z’n allen een 
dag geen rundvlees eten. Maar het is niet zo dat ik ze 
voorschriften geef die ze na moeten leven. Ik merk dat 
kinderen nu al veel meer met duurzaamheid bezig zijn 
dan vier jaar geleden. Ze zijn veel beter op de hoogte 
over wat energieverbruik inhoudt en wat CO

2
 uitstoot 

is. Sommigen zijn zelfs vegetariër. Al zijn er wel grote 
verschillen tussen wat kinderen weten over het onder-
werp. Zeker als je groep 6 met groep 8 vergelijkt.’ 

Tekst: Elize van de Werken   Foto: WaterSpaarders  primair onderwijs
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De Buitendienst zie je iedere vrijdag 
om 17.20 uur bij Zapp op NPO 3

Schooltv.nl

Advertentie

Zelf bijhouden 
Op dit moment wordt er in heel Nederland bijna twee miljard water 
bespaard. Er zijn dan ook nog aardig wat liters te gaan om het 
uiteindelijke doel te bereiken: vijf miljard liter warm water in één 
jaar besparen. Kinderen kunnen zelf bijhouden hoeveel water zij 
bespaard hebben met het douchen. Ze kunnen zich samen met 
hun familie, school of buurt aanmelden op waterspaardersdeal.nl.



vitaler onderwijs
‘snack fruit op het werk’ 

Heb je ook wel eens last van een (middag)dipje? 
En heb je er wel eens aan gedacht dat dit zou kunnen komen door het vocht wat je 
verliest gedurende de dag? Het lichaam bestaat voor ruim 70% uit water. Je verliest 
naast urine en ontlasting ook 1 liter vocht door uitademing en zweten. Wanneer dit 
vocht onvoldoende wordt aangevuld, heeft dit gevolgen voor je energie. Je wordt dan 
lusteloos en suf. Naast genoeg drinken kun je ook fruit eten. Fruit bestaat namelijk voor 
80% uit water. Fruit is dus een goede aanvulling om je energie op pijl te houden. 

Dat fruit energie geeft is niet zo gek. 
De vitamines, mineralen en bioactieve stoffen in fruit wordt door het 
lichaam ingezet voor onderhoud en reparatie. Ook doen ze hun werk als 
antioxidant om de schadelijke effecten van vrije radicalen teniet te doen. 
Dit beschermt je tegen diverse ziektes. Tot slot draagt fruit bij aan de ge-
wenste vezelinname. Vezels hebben een gunstig effect op de bloeddruk, 
kransslagaders en zijn van belang om soepel naar het toilet te kunnen 
gaan. Het advies is om dagelijks 2 stuks fruit te eten. Daarbij heeft elke 
kleur zijn eigen voordelen. Gele bananen bevatten bijvoorbeeld veel 
kalium, wat goed is voor de bloedvaten.

088 123 44 44 viteau.nl/fruit

Varieer dagelijks met vers fruit 
Dagelijks gevarieerd fruit eten is lekker, gezond én je 
voorkomt je middagdip. Kun je dan net zo goed een fruitdrankje 
of een snackreep nemen? Wellicht wel voor kortstondige 
energie, maar dan mis je alle gezondheidsvoordelen van fruit. 
Deze alternatieven bevatten tevens veel toegevoegde suikers, 
kleurstoffen en bevatten geen vezels wat de opname vertraagd.
Het bewuster kiezen voor een gezonde snack geeft een goed ge-
voel. Zo word je niet alleen gezonder maar voel je je ook fitter.
Het bewuster kiezen voor een gezonde snack geeft een goed ge
voel. Zo word je niet alleen gezonder maar voel je je ook fitter.

Ook fruit in de
docentenkamer?
Kom naar de CNV 

Onderwijs stand op
de NOT 2017!

In de praktijk vinden veel mensen het lastig om dagelijks 
de aanbevolen 2 stuks fruit te eten. Het blijkt dan ook dat 
mensen veel vaker fruit eten wanneer dit eenvoudig voor 
het grijpen ligt. Het aanbieden van fruit in de docentenka-
mer is een goede eerste stap naar energiekere docenten en 
een vitaler onderwijs! En meer positieve energie betekent 
dat je jouw energie volledig kunt inzetten voor je leerlingen!

(Advertorial)



CNV Onderwijs verloot 
tijdens de NOT een compleet 
verzorgde workshop op jouw 
school: Energiegevers en 
Energievreters. 

‘Samen kijken we naar je invloed en betrok-
kenheid. Waar heb je direct invloed op en 
waarop niet?’, duidt Nelleke Aantjes, trainer 
en adviseur bij CNV Connectief Academie, de 
inhoud van de workshop. 
‘In het onderwijs wil men vaak alles oplossen 
en voorkomen dat leerlingen de dupe worden. 
Maar dat kan niet altijd. En dat frustreert. Wij 
proberen daarom te kijken naar zaken die wèl 
binnen je beïnvloedingsfeer liggen en waar 
je wèl energie van krijgt. Het is goed om de 
workshop in teamverband te volgen. Het geeft 
namelijk inzicht in het groepsproces en je leert 
je collega’s beter kennen.’

Win een workshop voor je team

Foto: P
im

 G
eerts

23232323

Wil jij de workshop winnen vul dan onderstaande bon in en neem die mee naar stand 8.B010 van 
CNV Onderwijs.

Ja, ik wil de gratis workshop Energiegevers en Energievreters voor mijn school:

Naam van de school   .……………………………………………………………………………………...........................................

Adres locatie   .………………………………………………………………………………………………...........................................

Primair onderwijs / voortgezet onderwijs / mbo (omcirkel)

Jouw naam   …………………………………………………………………………………………………….........................................

Jouw emailadres   ……………………………………………………………………………………………........................................

Jouw functie   …………………………………………………………………………………………………..........................................
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Bij ons op de stand:

Na het bezoeken van de Energiebaan 
ontvang je een gratis tas.

Ontdek onze 
Energiebaan.

Energiebaan
Win een cursus voor 
je hele team.

Winactie

Gratis Tas


Bij ons op de stand:

Energiebaan

Haal een gratis stuk fruit 
van Viteau.

Energieboost

Geef voor de beurs jouw referentienummer* 
door via www.not2017.nl (hier terug te vinden) 
en ontvang de (fruit)waterfl es cadeau. 
* Zonder referentienummer kunnen we geen fl es verstrekken.

Ledencadeau



Aafke Pinedo (62), consulent passend primair 
onderwijs, samenwerkingsverband Noord- 
Kennemerland: ‘Zorg goed voor jezelf en bewaak 
je grenzen. Wees geen probleemeigenaar en denk 
positief.’

Bianca Koomen (51), betrokken bij onderwijstra-
jecten (Verenigde Zelfstandige Dorpsscholen): 
‘Wees je ervan bewust dat jouw onderwijs echt een 
wezenlijk verschil maakt voor leerlingen, ouders 
en de wijk of het dorp. Jij staat aan de basis van de 
toekomst van veel kinderen.’

Bert van Rooijen (61), docent plant en rekenen, 
Wellant College, Utrecht: 
‘Doe een beetje relaxt. Geef minstens drie compli-
menten tegenover één aanmerking.’

Jaap van Ree (64), docent Nederlands Het Streek, 
Ede: ‘Bereid je lessen goed voor en geef ze daarna 
met plezier. Dat kost energie, maar levert ook veel 
nieuwe energie op.’

Loes Dekker (60), leerkracht St. Radboudschool, 
Heiloo: ‘Relativeer! Soms zit je even te veel vast aan 
een bepaalde situatie. Het jaar erop kan alles weer 
anders zijn. Als je langer meeloopt, zie je dat er 
golfbewegingen zijn, zoals bij eb en vloed.’

‘Vind de balans tussen 
wat energie oplevert en 
wat energie kost’. Een 
veelgehoorde uitspraak 
onder leraren. Maar heb 
jij ook een beeld van wat 
jou energie oplevert? 
Schooljournaal vroeg 
starters en routiniers om 
inspirerende energietips.

Swanhilde Kieft (22), docent Engels, Nordwin 
 College, Leeuwarden: ‘Ik krijg energie van het 
geven van een les die niet vast zit aan het boek. 
Je kunt het daardoor echt laten aansluiten op de 
afstudeerrichting van de leerling.’

Esley Hogendoorn (24), leerkracht Hildebrand van 
Loonschool, Amsterdam: ‘Enthousiaste collega’s 
kunnen zoveel energie geven. Loop eens de klas 
van je collega binnen en laat je inspireren.’

Carmen Peters (23), geeft les op uitzendbasis in 
het voortgezet onderwijs:  
‘Sta als moderne docent open voor vragen en het 
gebruiken van eigen ervaringen van leerlingen in 
hun leerproces. Wijk een keer van je voorgeschre-
ven onderwerp af en laat de planning gewoon een 
keer in de soep lopen.’

Kirsten Beens (25), ict-docent SG De Rietlanden, 
Lelystad: ‘Ik krijg energie van docenten die hun 
tanden in een punt voor verbetering willen zetten.’

Lisanne Jakobs-Kanis (23), docent wiskunde en 
Nederlands, Christelijk College Groevenbeek, 
Putten: ‘Ik focus me op één vak. Zien dat het voor 
de leerlingen werkt, geeft me energie en zien dat 
het niet werkt, maakt me bewust van wat ik anders 
kan doen. Ik kan hier echt in investeren.’

Alle sectoren     Tekst: Elize van de Werken  Foto: Wilbert van Woensel
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Voor scholen in het bijzonder 
primair onderwijs is 1 februari 
een belangrijke datum geworden. 
Besturen die nog werken met 
ontslagbeleid moeten voor die 
datum via melding@poraad.nl 
melden of zij over twee jaar mogelijk 
collega’s moeten ontslaan. Voor 1 
februari 2017 moet er dus gemeld 

worden of er op 1 februari 2019 
een ontslagdreiging is. Met deze 
melding moet een goedgekeurd 
meerjaren formatieplan meege-
zonden worden en het beleid om te 
voorkomen dat er collega’s in 2018 
in het rddf moeten worden gezet. Als 
de ontslagdreiging niet (alleen) door 
leerlingendaling wordt veroorzaakt, 

moet ook de continuïteitsparagraaf 
van de jaarrekening meegestuurd 
worden. Schoolbesturen die wer-
ken met werkgelegenheidsbeleid 
moeten bij een ontslagdreiging op 
1 februari 2019 voor 1 februari 2017 
een sociaal plan met de bonden 
hebben afgesproken.

De pensioenen van ABP worden dit 
jaar niet verlaagd. Dit blijkt uit een 
eerste berekening van de dekkings-
graad van ABP op 31 december 
2016. De precieze dekkingsgraad 
op die datum wordt in de loop van 
januari bekend. Maar zeker is al dat 

een verlaging nu niet aan de orde 
is. Wel blijft de toekomstige situ-
atie heel onzeker, zolang er niets 
verandert aan de door de huidige 
pensioenregels veroorzaakte 
extreme rentegevoeligheid van onze 
pensioenen. Als de politiek blijft 

talmen zal ABP de pensioenen ook 
de komende jaren zeer waarschijn-
lijk niet kunnen verhogen en blijft er 
elk jaar opnieuw de dreiging van een 
verlaging bestaan.

Op fel aandringen van het CNV zijn 
de dagloonregels (die de hoogte 
van een WW-uitkering bepalen) 
per 1 december 2016 gerepareerd. 
Dit is vooral een verbetering voor 

flexwerkers, starters en herintreders 
die werkloos worden. En ook voor 
wie na 104 weken ziekte een beroep 
moet doen op de WW. Zij ontvingen 
door de vanaf 1 juli 2015 veranderde 

regels vaak veel te lage WW-uit-
keringen. Vanaf april 2017 zullen 
gedupeerden, die nadeel hebben 
ondervonden van de verkeerde 
dagloonregels tussen 1 juli 2015 

Ontslagen primair onderwijs 
op 1 februari 2019

Pensioen ABP gaat niet omlaag in 2017

Compensatie voor te lage WW-uitkering

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Wat is rol (G)MR bij keuze
toetsen basisonderwijs?

In de cao-po zijn afspraken gemaakt 
over individuele professionele 
ontwikkeling. Iedere werknemer met 
een volledige baan krijgt daarvoor 
83 uur per jaar (2 uur per week). 
De werknemer bepaalt zelf welke 
activiteiten hij in die uren doet. Dat 
kan een cursus zijn, maar ook het 
lezen van vakliteratuur of een stage. 

In het functioneringsgesprek legt de 
werknemer verantwoording af over 
hoe hij die uren heeft ingezet. De 
werkgever mag die uren niet invul-
len. De afspraak dat 50 procent door 
de werkgever kan worden ingezet 
is al in 2014 uit de cao gehaald. Als 
de werkgever vindt dat een werk-
gever verplicht aan een scholing 

of studiedag moet deelnemen, dan 
moet de werkgever daar ook de 
tijd voor beschikbaar stellen. Die 
door de werkgever georganiseerde 
activiteiten komen dus bovenop de 
83 uur voor individuele persoonlijke 
ontwikkeling.

en 1 december 2016, automatisch 
via UWV een bedrag ontvangen ter 
compensatie van de geleden schade. 
Voor mensen bij wie eerst een oud 
WW-recht tijdelijk was herleefd en 

het nadeel pas daarna ontstond, 
volgt de compensatie begin 2018. 
Ben je in schrijnende financiële 
problemen gekomen door een te 
lage WW-uitkering (er is bijvoorbeeld 

sprake van dreigende huisuitzetting, 
afsluiting van gas, water en licht)? 
Dan kan je UWV vragen om een 
voorschot op de com pensatie. 

Individuele professionele ontwikkeling

Recent kwamen er vragen over de rol van de (G)MR 
bij de keuze van de eindtoets in het primair onderwijs. 
Sinds het Toetsbesluit PO van kracht is, kunnen scholen 
(steeds vóór 1 februari) een keuze maken uit een zestal 
(2017) door de minister goedgekeurde eindtoetsen in 
verband met de keuze voor het voortgezet onderwijs.  
Staatssecretaris Dekker gaf het volgende antwoord in 
de Tweede Kamer:
‘Ouders en leraren moeten door de school niet alleen 
goed geïnformeerd worden over welke eindtoets wordt 
gebruikt, maar ze moeten ook betrokken worden 
wanneer hierin een wijziging optreedt. De Wet mede-
zeggenschap op scholen (WMS) biedt daarvoor al een 
duidelijke mogelijkheid via het instemmingsrecht van 
de medezeggenschapsraad op het schoolplan op grond 
van artikel 10, onderdeel b. In het schoolplan wordt 
het onderwijskundig beleid van een school verwoord. 
De keuze voor een eindtoets is daar onderdeel van, net 
zoals nu al geval is met de onafhankelijke (eind)toetsen 
die een school gebruikt om de ontwikkeling van de 

leerlingen te volgen. Aangezien de WMS hierin dus al 
voorziet en de PO-Raad dit beaamt, zijn er geen verdere 
afspraken nodig.’
De rol van de (G)MR is er dus niet alleen voor de 
eindtoets, maar ook voor overige onafhankelijke toetsen 
die gebruikt worden. Wil een schoolbestuur dezelfde 
toets voor alle scholen voorschrijven, dan dient zo’n 
voorstel besproken te worden in de GMR. Je hoeft niet 
op alle scholen dezelfde toets te doen. Je kunt dan 
ook met elkaar bespreken of zo’n voorstel wel van 
gemeenschappelijk belang is voor alle scholen of dat 
je de keuze op schoolniveau laat (wel per brinnummer 
dezelfde!). Dekker wil ernaar streven dat in 2017-2018 
een centrale digitale adaptieve toets beschikbaar is. De 
moeilijkheidsgraad wordt aangepast tijdens de toets 
op basis van de gegeven antwoorden, zodat leerlingen 
vragen krijgen op hun niveau. Op de NOT eind januari 
kan er kennis mee worden gemaakt. Meer weten over 
de eindtoets? Zie www.centraleeindtoetspo.nl en 
www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl
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Doe mee,
denk mee met 

de beroepsgroep

Zoom in en 
verruim je blik
Ben jij leraar met hart voor het onderwijs en betrokken bij 
je team, je vak en je eigen ontwikkeling? Bezoek ons dan op 
de NOT. Maak kennis met onze ambassadeurs en zoom in 
op manieren om je professionaliteit te ontwikkelen, en de 
rol die het lerarenregister daarbij kan spelen.

Kom naar onze stand 8.C041 in hal 8 voor 
een goed gesprek. Schrijf je in, tijdens de 
NOT, in het register en ontvang een mooie 
lenzenset voor je smartphone!

Ontvang 
een lenzenset 

voor je 
smartphone!
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Ruud Staverman

Trump en 
het mbo 

Trump, de nieuwe Amerikaanse president. Dat schijnt ervan te 
komen als politici niet naar de mensen op straat luisteren, hoor ik al 
maandenlang van allerlei deskundigen. Gaan we straks in Nederland 
ook zoiets beleven? Dan moet je jezelf eerst afvragen of de kloof 
tussen politici en ‘het gewone volk’ bij ons evenzeer zo groot is. 
Hoe zit dat in het mbo? Het afgelopen jaar heb ik regelmatig 
geschreven over de idiote regels, maatregelen, oekazes en besluiten 
die door de politiek over de sector zijn uitgestrooid. Ik noem: het 
invoeren van een rekentoets die zo moeilijk is, dat politici die zelf 
niet eens kunnen maken en die eerst wel en dan weer niet 
meetelt voor het behalen van een mbo-diploma. Neem dan 
het drama van passend onderwijs: leerlingen met allerlei 
beperkingen moeten een plek op het reguliere mbo 
krijgen. Of ze nu geschikt zijn voor een beroep of niet: je 
hebt ze maar aan te nemen en te regelen dat ze ook nog 
eens allerlei extra zorg krijgen.
Wat dacht u van de invoering van de keuzedelen, waarvan 
er inmiddels honderden zijn verschenen en gigantische 
organisatorische en logistieke problemen veroorzaken? Of 

de afgeknepen bekostigingssystematiek (het zogenoemde 
cascademodel) waardoor mbo’s worden gestraft als ze 
leerlingen te lang laten doorstuderen. En dan plotsklaps de 
wettelijke plicht om iedereen maar aan te nemen, ongeacht of 
iemand geschikt is voor een opleiding of niet. 
Al deze plannen, door politici bedacht, moeten worden uitge-
voerd door de werknemers van het mbo. Als dank daarvoor 
‘mogen’ ze nog jaren doorwerken in steeds groter wordende 
klassen en organisaties, met een groeiend aantal leerlingen 
die behoorlijke problemen met zich mee torsen. Het mbo-per-
soneel weet nu al dat ze langer en langer door moeten gaan, 
tot ze een (extreem hoge) AOW-leeftijd bereiken. Maar zelfs 
dan kunnen ze nog niet echt genieten van hun rust, want 
tegen die tijd is hun bedrijfspensioen bij ABP zeer waar-
schijnlijk gekort. O ja, en om de werkvloer nog eens extra 
te motiveren, hebben politici van CDA en VVD ook bedacht 
dat de bovenwettelijke uitkering voor het onderwijzend 
personeel maar afgeschaft moet worden. Dus: als je, na 
jaren trouwe dienst, door een reorganisatie op straat 
komt te staan, zoek je het maar uit. Binnen twee jaar 
zit je in de bijstand.
Ik gruw van mijn gedachten, maar als je ziet welke 
ellende de huidige politici alleen al hebben aange-
richt in het mbo, is het eigenlijk verbazingwekkend 
dat er nog steeds geen Nederlandse Trump is 
opgestaan.

Als je, na jaren trouwe dienst, door 
een reorganisatie op straat komt te 
staan, zoek je het maar uit
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Ruud Staverman
(58) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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Het gaat niet zo goed met jongens 
in het onderwijs. Ze halen slechtere 

resultaten, blijven vaker zitten 
en stoppen eerder met school 

dan meisjes. Onderwijskundigen 
en -vernieuwers pleiten voor 

een speciale didactiek en zelfs 
gescheiden klassen. In Amsterdam 

staat een ‘jongens-vmbo’ op het 
punt van starten. 

Kimo Steenaart, voormalig docent 
Engels in het voortgezet onderwijs en 
pedagoog, staat in de startblokken. Ze 
gaat binnenkort aan de slag met haar 

onderwijsinitiatief KIEM vmbo, gericht op speci-
fieke ontwikkelingskenmerken van jongens. On-
der het motto ‘ruimte geven aan jongenstalent’ 
deed Steenaart mee aan een onderwijswedstrijd 
van de gemeente Amsterdam: De Nieuwe School. 
Uit honderden inzendingen werd haar idee van 
een jongens-vmbo samen met drie andere initi-
atieven gekozen om uit te voeren. ‘Als leerkracht 

Speciaal vmbo wil meer ruimte geven aan jongenstalent

‘ Jongens willen vaak weten: 
wáarom leer ik dit?’
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op een middelbare school en moeder van 
twee zoons zag ik hoe ze regelmatig misgre-
pen in het huidige onderwijs.’ Ook meisjes 
zijn welkom op deze school, vertelt ze. 
‘Onderzoek wijst uit dat scholen waar meisjes 
het goed doen, niet persé geschikt zijn voor 
jongens, maar op scholen waar jongens het 
goed doen presteren meisjes meestal ook 
goed. Bij bepaalde vakonderdelen kunnen 
jongens en meisjes worden gescheiden, maar 
dat bekijken we nog.’

IJSBEREN 
Dit is ruwweg Steenaarts idee: een vmbo- 
school met iedere ochtend sport, vakover-
stijgende lessen en geen frontaal klassikaal 
werk meer. ‘Leerlingen kiezen hoe ze een 
onderdeel willen afronden: een presentatie 
aan medeleerlingen geven, een opstel schrij-
ven of een samenvatting maken in de vorm 
van een stripverhaal.’ Huiswerk is er niet in 
de onderbouw, ‘omdat vooral jongens op 
de planning hiervan nogal eens misgaan.’ 
En beweging is een groot onderdeel van het 
plan. ‘Niet alleen sporten, maar ook bewegen 
zoals je dat in het dagelijkse leven doet. Laat 
je leerlingen een potje ijsberen als dat nodig 
is om uit een vraagstuk te komen, in plaats 
van kramp achtig stil te moeten zitten.’ Naast 
de algemeen vormende vakken is er veel aan-
dacht voor oriëntatie op de toekomst. ‘Wat 
is er allemaal te koop in de wereld, welk vak 
past goed bij mij en hoe heb ik daar wiskunde 
voor nodig? Vooral jongens willen altijd we-
ten wáarom ze dingen moeten leren.’

GEEN KIND HETZELFDE
Het opstarten van een hele nieuwe school 
valt niet mee, heeft Steenaart al gemerkt. 
Maar klassen die uitgaan van de jongens-
achtige manier van leren gaan er binnenkort 
wel al komen. ‘We zijn nu in gesprek met 
een aantal besturen om te zoeken naar een 
vorm om deze klassen binnen hun bestaande 
scholen te starten. Als alles goed gaat, gaan 
we in 2018 van start.’ Ondertussen luistert ze 
ook naar het tegengeluid: ‘Laatst zei iemand: 
“Maar wat nou als een jongen geen zin heeft 
in sport, mag hij dan ook gaan punniken?” 
Niemand is hetzelfde, zeg ik dan, dit onder-
wijs betekent meer keuzes voor meer kinde-
ren. Juist omdat geen kind hetzelfde is, is het 
aanbod divers.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Wilbert van Woensel
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Onderzoek
Ze heeft naar eigen zeggen geen makkelijk expertisegebied, aldus 
onderzoeker op het gebied van jongensgedrag Angela Crott: ‘In een 
samenleving waar de seksen zo ongeveer als inwisselbaar worden 
gezien, valt een onderzoek over jongens niet altijd goed. Er is een 
enorme politieke correctheid, terwijl het simpelweg een feit is dat 
jongens op dit moment tekort worden gedaan in het onderwijs.’ 
Cijfers van het CBS laten zien dat jongens de afgelopen vijftien jaar 
inderdaad het onderspit delven. Zo beginnen ze net als meisjes in de 
meeste gevallen op de middelbare school binnen het onderwijstype 
dat past bij hun score op de Cito-eindtoets. Maar drie jaar later volgen 
veel jongens een lager onderwijstype en meisjes juist een hoger. Ook 
cijfers over resultaten, zittenblijven en uitval zijn de afgelopen jaren 
steevast in het nadeel van jongens.

GESCHEIDEN ONDERWIJS 
Met de jongens van tegenwoordig zelf is niets aan de hand, zegt 
de onderzoeker. ‘Het is de veranderende samenleving die typisch 
jongensgedrag steeds minder waardeert. Jongens worden regel-
matig gezien als baldadig, beweeglijk, lawaaierig en lui. Meisjes 
vinden het over het algemeen makkelijker om te doen wat van ze 
gevraagd wordt en stil te zitten. Beiden moeten op de juiste, eigen 
manier gemotiveerd worden.’ Haal de twee groepen uit elkaar, is haar 
pleidooi. Oftewel: gescheiden onderwijs. ‘Geen jongens- of meisjes-
scholen zoals tot begin jaren zeventig in het katholieke onderwijs, 
maar een aantal gescheiden klassen in het middelbaar onderwijs’, 
duidt ze. ‘De leraar kan dan specifiek rekening houden met wie hij 
voor zich heeft.’ Volgens Crott gedijen jongens over het algemeen 
beter met een autoriteit voor de klas. ‘Met een leraar waar ze veel 
respect voor hebben. Die mag ze best een beetje achter de vodden 
zitten en streng zijn. Meisjes doen het juist beter als hun leraar heel 
aardig is en begripvol.’ 

STEREOTYPERINGEN
Gescheiden onderwijs is geen slecht plan, zegt ook neuropsycho-
loog Jelle Jolles in een interview met de Volkskrant. ‘Maar’, zegt hij 
‘jongens en meisjes leren ook van elkaar door samen les te krijgen. 
Jongens kunnen zich vaak net iets minder goed verbaal uitdrukken. 
Ze zijn impulsiever dan meisjes, maar leren via taal die impulsen beter 
te beheersen. Meisjes kunnen van jongens leren om wat onderne-
mender te worden.’ Gedragsdeskundige en ‘jongensspecialist’ Lauk 
Woltring schrijft in een artikel in NRC Handelsblad geen voorstander 
te zijn van het indelen naar sekse. ‘Doe dit waar nodig op basis 
van leerstijlen. Dat er dan af en toe groepjes ontstaan waarin meer 
jongens of meer meisjes zitten, prima, maar leg het vooral niet teveel 
vast.’ Ook pedagoog Mieke van der Stigt uit haar zorgen over al deze 
bijzondere aandacht voor jongensgedrag, op online platform Socia-
levraagstukken.nl: ‘Op deze manier versterk je stereotyperingen en 
kunnen jongens en meisjes niet zichzelf zijn.’ Crott zegt het nooit over 
álle jongens te hebben. ‘Het gaat erom dat veel ouders en leraren 
zich zullen herkennen in het onderzoek over hun leerlingen en zonen. 
Jongens zíjn nu eenmaal op sommige gebieden anders dan meisjes.’

alle sectoren
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Hoezo vasthouden aan de harde grens 
van 4 jaar voor de kleuterschool? Op 

basisschool De Twijn in Terneuzen loopt 
sinds september een pilot van een 

gecombineerde peuter- en kleuterklas. 
Acht 3-jarigen draaien twee ochtenden 

in de week mee met groep 1 van De 
Twijn. Een kleuterjuf én pedagogisch 

medewerker leiden de groep.  ‘Het 
project is een verrijking voor zowel de 

kinderen als de leerkrachten’, aldus 
directeur Richard Bertram. 

Pilot op basisschool De Twijn in Terneuzen

‘Doordat we op het niveau 
van het kind werken, is 
er meer ruimte voor hun 
ontwikkeling.’

Kleuters mét 
peuters in

primair onderwijs

34



35353535

Slaperige hoofdjes ’s ochtends om half 9 
in het kleuterklaslokaal van De Twijn. De 
peuters en kleuters uit de gecombineer-
de groep 1 zitten samen in een kring. 

‘Zijn jullie allemaal wakker?’ vraagt juf Els de 
Smet. ‘Nééééé!’, klinkt het uit de monden van de 
kinderen. ‘Dan gaan we daar eens iets aan doen,’ 
reageert De Smet, terwijl ze naar de geluidsinstal-
latie loopt. Een vrolijk muziekje schalt even later 
uit de luidsprekers. Alle kleuters én peuters veren 
spontaan op uit hun stoeltjes. Samen dansen en 
zingen ze vervolgens mee op een liedje van Kapi-
tein Winokkio. ‘Schudden met die billen, zwaaien 
met die handen, stampen met die voeten. Doe 
maar méééééé!,’ galmt het door het klaslokaal. Ver-
volgens haken de kids bij elkaar aan, eensgezind in 
polonaise door de klas lopend, om daarna weer op 
hun stoeltjes in de kring plaats te nemen. ‘Zo, nu 
zijn we allemaal wel wakker’, klinkt het droog uit de 
mond van juf Els. De twee ochtenden op dinsdag 
en donderdag die de acht peuters aansluiten bij de 
bestaande kleutergroep 1 zijn voor haar steevast 
het hoogtepunt van de week. ‘Die wisselwerking 
tussen de kinderen en de extra energie die dat 
geeft. Heerlijk, ik geniet daar met volle teugen van.’

KIND TEKORT GEDAAN
De pilot van de gecombineerde peuter- en kleuter-
klas op De Twijn is een logisch gevolg van ervarin-
gen uit de praktijk, zegt directeur Richard Bertram. 
‘We kregen bij intakegesprekken van ouders regel-
matig te horen dat hun kinderen al langer toe zijn 
aan de basisschool. Zo’n kind wordt dan eigenlijk 
tekort gedaan. Dat kregen we ook terug van mede-
werkers van de peutergroep. En andersom merkten 
we dat sommige 4-jarigen het liefst nog een poosje 
zouden willen peuteren. Dan is het beter voor hun 
zelfvertrouwen om nog even in een wat minder 
schoolse omgeving te vertoeven.’ 
Het pilotproject van een jaar loopt inmiddels zo’n 
vier maanden. Inhoudelijk komt het er op neer 
dat de combinatiegroep van negentien kleuters 
en acht peuters klassikaal onderwijs krijgt van 
een leerkracht en daarnaast wordt opgedeeld in 
kleinere groepjes voor activiteiten op maat. Bij 
deze activiteiten krijgt de leerkracht hulp van een 
pedagogisch medewerker van de peutergroep. Het 
onderwijs vindt plaats volgens de lesmethodes 
van Uk&Puk en Puk&Co voor de peuters, en On-
derbouwd voor de kleuters. Of beter gezegd: in de 
géést van deze methodes. Bertram: ‘Wij zijn geen 
voorstander van klakkeloos toepassen van con-
cepten. Liever kijken we zelf, in nauw overleg met 

de leerkracht en pedagogisch medewerker, wat er 
nodig is voor de kinderen. Op die manier kunnen 
we beter aansluiten bij hun individuele behoeften, 
zodat het kind zelf centraal komt te staan.’ De Smet 
beaamt dit. ‘Doordat we op het niveau van het kind 
werken, is er meer ruimte voor hun ontwikkeling.’

MEER HANDEN 
Even later zit De Smet in een kring met een deel 
van groep 1 en ontfermt pedagogisch medewerker 
Bettina Pieters zich over de andere kinderen. Met 
z’n viertjes, de jongsten in dit geval, gaan ze zand-
koekjes bakken. ‘Wie weet wat er allemaal nodig 
is om koekjes te maken?’ vraagt Pieters. Vooraf 
hebben zij en De Smet de les helemaal doorgeno-
men. Ze komen dan ook over als een geolied team, 
dat elkaar geen moment voor de voeten loopt. 
‘Voordat we met de pilot begonnen, kregen we van 
sommige ouders van de bestaande kleuterklas de 
vraag of hun kinderen er wel bij gebaat waren om 
samengevoegd te worden met peuters. Ze waren 
bang dat hun kinderen hierdoor geremd werden 
in hun ontwikkeling’, aldus directeur Bertram. 
‘Maar dat is zeker niet zo. Het onderlinge contact 
tussen de peuters en kleuters verloopt juist heel 
organisch. Het project is in alle opzichten dan ook 
een verrijking. Neem alleen al het feit van meer 
handen voor de klas. Doordat er nu een leerkracht 
én pedagogisch medewerker op de groep zitten, 
krijgen de kinderen veel meer aandacht. Hierdoor 
kunnen we maatwerk leveren, wat de kwaliteit van 
het onderwijs ten goede komt.’
 
LEREN VAN ELKAAR
En ook voor het personeel is het een prettige ma-
nier van werken, meent De Smet. ‘Het biedt mij ex-
tra uitdaging, waar ik veel energie van krijg. Zeker 
ook omdat ik zie dat de kinderen er voordeel van 
hebben. Daarnaast is het ook fijn om steeds met 
een pedagogisch medewerker te kunnen sparren 
over de aanpak en invulling van de lessen.’ 
Ook pedagogisch medewerker Pieters omarmt het 
project. ‘Ik leer veel van werken met de kleuters 
en van de deskundigheid van mijn collega Els. De 
kennis die ik opdoe, neem ik mee naar de peuter-
speelzaal, waar ik de rest van de tijd werk. Die kan 
ik daar dus weer mooi toepassen.’ 
Ook de reacties van ouders zijn positief, zegt De 
Smet. ‘Zij mogen zelf beslissen of ze hun kind 
vervroegd naar groep 1 willen laten gaan. Maar we 
merken dat de proef zo aanslaat dat er inmiddels 
zelfs een wachtlijst is van kinderen die willen 
deelnemen.’ 

Tekst: Jacqueline Bot  Foto: Willem Larosprimair onderwijs
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GEPENSIONEERDEN
Rayon Noordoost Brabant
Donderdag 19 januari 2017, 13.30 uur 
(inloop 13 uur), jaarvergadering, De 
Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. 
Huishoudelijk gedeelte; literaire 
voordracht van Neerlandicus Pierre 
Wilms met thema: In de nadagen 
van Obama onder de windhoos van 
Trump. Info/aanmelden: G. Verbrug-
gen, 0485 32 52 73, gerritverbrug-
gen36@gmail.com.

NETWERKEN
Limburg
Donderdag 26 januari, 16-20.30 
uur, Terra Nigra, Terra Nigrastr. 5, 
Maastricht. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
workshops: Moderne Media; Meld-
code mishandeling; De dynamiek van 
de groep; Zo zit dat met je pensioen 
door F. Lardinois, pensioenvoorlich-
ter APG-MCD; Alles in verbinding, 
startend bij je linker- en rechterhelft 
door E. Bonne, kinder- opvoed- en 
passiecoach; Registerleraar door 
R. Zibret, ambassadeur van de 
Onderwijscoöperatie; Regelgeving 
en taakbeleid voor 55+; Informatie-
bijeenkomst 60-plus maatregelen 
door Tom Boot, regiobestuurder CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: net-
werklimburg@cnv.nl o.v.v. Maastricht 
26-1-2016.

Overijssel
Woensdag 15 februari, 16-20.30 
uur, SBO De Rank, Thorbeckelaan 
186, Almelo. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
workshops: Hechtingsproblematiek, 
Emotionele intelligentie, In gesprek 
met de inspecteur. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. Alme-
lo 15-2-2017.

Zuid-Holland
Donderdag 16 februari, 16-20.30 uur, 
Geuzencollege locatie Westwijk, Geu-
zenplein 1, Vlaardingen. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 

Keuze uit verschillende workshops. 
Info/aanmelden: via netwerkzuid-
holland@cnv.nl o.v.v. Vlaardingen 
16-2-2017.

ONDERWIJS 
ONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
Woensdag 15 februari, 16-20.30 uur, 
Sbo De Rank, Thorbeckelaan 186, Al-
melo. Bijeenkomst voor alle OOP-le-
den van CNV Onderwijs in de regio. 
Workshops: Mijn rechten als OOP-er: 
de cao en actuele ontwikkelingen;  
OOP functies en de praktijk; Over 
functiewaardering en fuwasys. Info/
aanmelden via: onderwijsondersteu-
ners@cnv.nl o.v.v. Almelo 15-2-2017.

Donderdag 16 februari, 16-20.30 
uur, Geuzencollege locatie Westwijk, 
Geuzenplein 1, Vlaardingen. Bijeen-
komst voor alle OOP-leden van CNV 
Onderwijs in de regio. Workshops: 
OOP en functioneringsgesprekken en 
Normjaartaak. Info/aanmelden via: 
onderwijsondersteuners@cnv.nl o.v.v. 
Vlaardingen 16-2-2017.

PRIMAIR ONDERWIJS
Noord-Brabant
Woensdag 22 februari, 16-20.30 uur, 
De Berchplaets, Sportstr. 3, Berg-
hem. Bijeenkomst voor alle leden 
primair onderwijs. Keuze uit work-
shops: Taakbeleid/nieuwe ontwik-
kelingen cao PO 2016-2017; Moei-
lijkgedrag, nou en?!; Pensioenen en 

loopbaankansen. Info/aanmelden 
(voor 20 febr.) via https://pobijeen-
komstregiooss.eventbrite.nl o.v.v. 
Berghem 22-2-2017.

HOGER ONDERWIJS 
EN ONDERWIJS-
DIENSTVERLENING
Woensdag 15 februari, 17-20 uur 
(inloop 16.30 uur), CNV-gebouw, Ti-
berdreef, Utrecht. Studiebijeenkomst 
voor iedereen die werkzaam is in of 
betrokken bij het hoger onderwijs 
of de onderwijsadvisering. Thema: 
De onderwijsprofessional en de 
professionele ruimte. Gastspreker 
is Albert Weishaupt, lector professio-
nele onderwijsorganisaties, Stenden 
Hogeschool. Na de pauze belichten 
Katalin de Kleuver, David Bruning en 
Dorien Reijn van CNV Onderwijs het 
thema vanuit het perspectief van de 
onderwijsvakbond. Info: onderwijs-
dienstverlening@cnv.nl of hogeron-
derwijs@cnv.nl. Aanmelden: onder-
wijsdienstverlening@cnv.nl.

INVALLERS
Regio Noord
Woensdag 1 maart, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), Zalencen-
trum De Schulp, Buizerdstraat 10, 
Assen. Bijeenkomst voor invallers van 
CNV Onderwijs. Workshops: Prezi en 
Digibord. Info/aanmelden: werk-
groepinvallers@cnv.nl o.v.v. Assen 
1-3-2017.

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

Filmdag
Zaterdag 11 februari, 12-16 uur, CNV Onderwijs Filmdag. Docu over 
wapenbezit, geweld op scholen en kans op aanslagen. Bioscoop Arn-
hem/Utrecht/Tilburg. Leden: gratis; niet-leden: € 10,-. Meld je aan 
via www.cnvfilmdag.nl

Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda
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vereniging



37373737

berichten

ARAG nieuwe partner voor 
rechtsbijstand privé
Als lid van het CNV is uw ‘volledige’ rechtsbijstandver-
zekering een belangrijk onderdeel van uw lidmaatschap. 
Deze verzekering bestaat uit twee stukken: 1) rechtsbij-
stand voor werk, inkomen en pensioen, 2) rechtsbijstand 
voor privékwesties.
Sinds 1 januari 2017 werkt het CNV samen met ARAG op 
het gebied van rechtsbijstand voor privékwesties. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan een conflict bij een aanrijding 
of met de leverancier van uw keuken. U bent met uw 
gehele gezin verzekerd voor rechtshulp bij privékwesties 
(conform de polisvoorwaarden en exclusief werk gerela-
teerde kwesties). Hulp krijgt u ook als het gaat om advies 
bij een dreigend conflict en bij niet verzekerde zaken voor 
een betaalbare prijs. Voor verkeerszaken is er dekking 
in de gehele Benelux en Duitsland. Heeft u een vraag of 
conflict, niet gerelateerd aan werk, inkomen en pensioen? 
Dan kunt u sinds 1 januari bellen met ARAG: 033 434 23 
42. Voor alle vragen of kwesties over werk, inkomen en 
pensioen belt u met het CNV. Wij zijn en blijven de expert 
op dit gebied. Neem in dit geval dus contact op met het 
CNV: 030 751 10 03. Kijk voor meer informatie en de 
polisvoorwaarden op www.cnvo.nl/rechtsbijstand.
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Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20                   E. info@medilexonderwijs.nl

EXTRA: Interview met een  

ervaringsdeskundige

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

Het Spoorwegmuseum, Utrecht

Datum: 

Donderdag 6 april 2017

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/adhdpo

Passende begeleiding en  

ondersteuning in de klas

AD(H)D in het  
primair onderwijs
Kinderen met AD(H)D missen vaardigheden die nodig  
zijn in de dagelijkse schoolsituatie. Passende begeleiding  
in de klas is dan ook essentieel voor deze leerlingen.  
Welke pedagogische en didactische aanpak werkt voor  
leerlingen met AD(H)D? Hoe ondersteunt u leerlingen  
met zwakke executieve functies? En hoe helpt mindfulness  
in het verminderen van impulsiviteit en motorische onrust?

Help uw leerlingen met AD(H)D succesvol door hun  
schooltijd heen!

MEDIJL_Schooljournaal_180x130_140117.indd   1 29-12-2016   9:21:23

Centraal Beheer Achmea 
stopt met korting op 
 schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea stopt met de korting voor 
CNV-leden op haar schadeverzekeringen. Dit besluit is 
door de verzekeraar zelf genomen. Leden met een scha-
deverzekering bij Centraal Beheer Achmea zijn inmiddels 
geïnformeerd over het stoppen van de CNV-korting. Deze 
vervalt bij de eerstvolgende prolongatie van de verze-
kering. De exacte datum hiervan is afhankelijk van het 
moment waarop de verzekering is afgesloten. Wat kunt 
u doen om toch korting te krijgen op uw schadeverzeke-
ring? Wij zetten een paar opties voor u op een rijtje:
-u kunt uw verzekering bij Centraal Beheer Achmea 
houden, maar dan gaat u wel het normale tarief betalen.
-u kunt uw verzekering bij Centraal Beheer Achmea 
opzeggen en overstappen naar een andere verzekeraar. 
-Als u overstapt naar een andere verzekeraar kunt u 
als CNV-lid korting krijgen via Meeus. Bel hiervoor met 
Meeus: 0900 350 35 00, of kijk op hun website: www.cnv.
meeus.com. Geef hierbij altijd aan dat u lid bent van het 
CNV en gebruik wilt maken van de collectiviteitskorting. 
-ook (sommige) werkgevers maken collectieve afspraken 
met verzekeraars. Misschien kunt u korting krijgen via 
uw werkgever.
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Training ‘Samen verder op School’
Voorkom uitval van leerlingen én docenten!

•  Praktische training speciaal ontwikkeld voor  
professionals in het onderwijs

•  Gericht op ‘zelf ervaren’
• Tips en advies voor het bewaken van eigen grenzen
• Verschillende modules, ook los af te nemen
•  Trainers, gespecialiseerd in het verbinden van  

onderwijs en zorg

De letselschadespecialist voor u! info@schutoosting.nl       www.schutoosting.nl

De gevolgen van een ongeval in het verkeer of tijdens het 
werk voor u en uw gezin groot kunnen zijn?
Ons kantoor heeft een jarenlange ervaring met (geweld) 
ongevallen in het onderwijs. Wij kunnen u rechtshulp 
verlenen na een ongeval zonder dat dit voor u kosten met zich 
meebrengt. 

VVoor advies of informatie kunt u ons algemeen telefoonnum-
mer bellen 0800 4357 of doet u een belverzoek via onze 
website waarna één van onze medewerkers contact met u 
gaat opnemen.

Wist u dat! 0800 HELP (4357)
Wij werken landelijk en bezoeken u thuis.

Gespecialiseerd in (geweld)ongevallen
in het onderwijs en in het verkeer.

Voor kosteloze rechtshulp of advies kunt u vrijblijvend 
contact met ons hoofdkantoor opnemen

LETSELSCHADE
KOSTELOZE RECHTSHULP NA EEN 
ONGEVAL OP HET WERK OF IN HET 
VERKEER VOOR U EN UW GEZIN!

voor een mooi handschrift!

Elk kind

Standnummer: 08.F051

Nieuwsgierig?
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d e  s c h r i j f v r i e n d . n l

R De Schrijfvriend
Gerda Broekstra
Tel: 06 - 33703132
info@deschrijfvriend.nl



In december hield het Sectorgroepsbestuur 
Hoger Onderwijs op een kille en sombere 
woensdag een ‘heidag’ over de toekomst van 
de vakbond. Die dag liet ook de verwarming 
op het kantoor van CNV Onderwijs verstek 
gaan. Een setting die niet bepaald bijdroeg tot 
een zonnige kijk op de toekomst. Een van de 
conclusies die dag was dat professionalisering 
van medewerkers de komende jaren nog meer 
aandacht van de bond behoefde. 
Als medewerker van Hogeschool Inholland 
heb ik de afgelopen jaren twee ingrijpende 
reorganisaties van zeer dichtbij meegemaakt. 
Ondanks meer dan 35 dienstjaren had ik het 
niet zelf in de hand om ‘geplaatst te worden’. 
Ik had namelijk een collega die net één maand 
eerder in dienst was gekomen. Zijn pensio-
nering bracht soelaas. Andere collega’s met 
een lange staat van dienst kwamen wel op de 
lijst van boventalligen. Voor hen startte een 
vaak lange zoektocht naar ander werk, waarbij 
externe sollicitaties mede stuk liepen op harde 
kwalificaties, zoals het ontbreken van een 
mastergraad. De sectorgroep Hoger Onderwijs 
heeft blijvend professionaliseren als speerpunt 
in het jaarplan 2017 opgenomen. Het centrale 
thema daarbij is hoe we collega’s in het hoger 
onderwijs kunnen stimuleren om bewuster 
met hun loopbaanontwikkeling/professionali-
sering om te gaan. In onze cao zijn sinds 2015 
duurzame inzetbaarheidsuren opgenomen. De 
eerste stap kan zijn dat alle medewerkers deze 
uren dit jaar daadwerkelijk gaan benutten. Bij-
voorbeeld door gebruik te maken van tijdelijke 
projecten (www.projectbuiten.nl) bij de eigen of 
een andere hogeschool. 

Professionaliseren

column
Hoger onderwijs

Frans Bijma
is beleidsadviseur 

onderwijs en kwali-
teit op Hogeschool 

Inholland.
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berichten

Nieuwe leden gezocht voor de 
werkgroep  Katholiek Verband 
Is katholieke identiteit voor jou belangrijk? En vind je het belangrijk 
om de belangen van dit vakgebied te behartigen voor jezelf en vak-
genoten? De werkgroep Katholiek Verband (KV) van CNV Onderwijs 
zoekt nieuwe leden. De werkgroep ondersteunt leraren op katholieke 
scholen om de identiteit vorm te geven, en is vertegenwoordigd bij de 
Nederlands Katholieke Schoolraad om de toekomstige ontwikkeling 
van het katholiek onderwijs te ondersteunen. Het KV is ook vertegen-
woordigd bij en geeft ondersteuning aan de World Union of Catholic 
Teachers (WUCT) om ons geluid te laten horen en door internationale 
collega’s geïnspireerd te worden. De werkgroep vergadert drie maal 
per jaar: in het vroege najaar ter voorbereiding op de jaarlijkse 
vergadering van de WUCT, in november en in het voorjaar. Voor meer 
informatie: Aad van Kints, 06 53 52 48 68.
 

39393939

Oud-bestuurder Wim Stoop (81) 
 overleden
‘Hij heeft een grote 
honger om kennis te 
vergaren, vooral over de 
juridische kanten van 
het onderwijs. Als hij nu 
nog besloot om rechten 
te gaan studeren, zou 
ik er niet van opkijken.’ 
Citaat in Schooljournaal 
in 1998 over de op 30 
december overleden Wim 
Stoop, toen deze stopte 
als bestuurder van de 
Onderwijsbonden CNV, 
rechtsvoorganger van CNV Onderwijs. Niet dat deze vakbondsman 
pur sang van zijn pensioen ging genieten. Na zich 28 jaar vooral in de 
arbeidsvoorwaarden van het katholieke onderwijspersoneel te hebben 
verdiept, werd hij secretaris van de sector Postactieven van de uit 
een fusie van zijn KOV en de PCO ontstane bond. In de ruim 10 jaar 
dat hij deze functie bekleedde, maar ook daarna (hij was tot zijn dood 
secretaris van het Rayon Gepensioneerden Amsterdam), vormde hij 
vooral tijdens Algemene Vergaderingen een wel bespraakte en goed 
geïnformeerde luis in de pels voor het bestuur, als bepaalde beleids- 
of kabinetsbesluiten onvoordelig dreigden uit te vallen voor ‘onze 
mensen’. Want Stoop zag de leden van zijn vakbond als een grote 
familie waar hij vaderlijk voor moest zorgen. 
Tot het laatste moment was hij strijdbaar. Dat uitte zich niet alleen in 
zijn talrijke aan de bond gerichte tweets, de vele ingezonden brieven 
aan de redactie van Schooljournaal, en een column voor het blad, 
maar ook in door hem verzorgde maandelijkse Nieuwsbrief voor de 
Sectorgroep Gepensioneerden van CNV Onderwijs. In de december-
editie zei hij: ‘De nieuwe pensioenregels die vanaf 2015 gelden zijn 
oneerlijk.’ Stoop hoopte op stevige vakbondsacties om na de komende 
verkiezingen te komen tot een stabielere en meer realistische 
rekenrente voor pensioenfondsen. PM

Foto: M
arisa B

eretta



4040

berichten

Per 1 januari is de inbox IB Belangenbeharti-
ging opgeheven voor leden. Vragen over werk 

en inkomen kunnen in het vervolg worden 
gemaild naar cnvinfo@cnv.nl Heb je eerder 

als zzp’er een vraag naar het adres van 
Belangenbehartiging of naar Rechts-

hulp Werk en Inkomen gestuurd? 
Ook deze kun je sturen naar 

cnvinfo@cnv.nl. 

Contactgegevens 
vragen werk en 

inkomen gewijzigd

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 Documen-
tatiecentrum voor het 
Nederlands Protestan-

tisme van de Vrije Universiteit een bijeenkomst rond deze ‘pacificatie’. 
Een groot aantal oud-bewindslieden neemt plaats in een panel waarin 
gesproken wordt over de geschiedenis, het heden en de toekomst 
van het bijzonder onderwijs. Minister Bussemaker neemt het eerste 
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 Univer-
siteit in Amsterdam op 23 januari. Aan de deelname zijn geen kosten 
verbonden. U kunt via 020 598 52 70 bellen voor informatie, of zich 
direct melden via hdc@vu.nl.

berichten

Datum en locatie

8 maart 2017: 
IJsseldelta Center, Zwolle 

 
15 maart 2017: 

Archeon, Alphen a/d Rijn 
 

29 maart 2017: 
 De Ruwenberg,  

Sint-Michielsgestel 
 

tijD  
10.00-15.30 uur  

 
Kosten 

leden gratis  
introducees € 95,- 
niet-leden € 195,-

themadagen Primair onderwijs 2017

Een leraar wordt ook wel eens leerKracht genoemd. 
De leraar is de spil in het onderwijs en heeft 
pedagogische en didactische kwaliteiten. Deze 
kwaliteiten zijn essentieel om tegemoet te kunnen 
komen aan wat de leerlingen nodig hebben. Maar 
leraren hebben zelf ook kracht nodig om betrokken 
en enthousiast te kunnen werken. op 8, 15 en  
29 maart 2017 organiseert cnV onderwijs daarom 
themadagen met als titel De leraar doet ertoe!  
 
Tijdens de themadagen kom je achter de zes 
ingrediënten om zelf vitaal te worden én te 
blijven, en volg je een masterclass om je verder te 
verdiepen. 

Ga naar www.cnvonderwijs.nl/agenda 

voor meer informatie en schrijf je in! 

De leraar doet ertoe! 
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STUDIE

W i n d e s h e i m  z e t  k e n n i s  i n  w e r k i n g

Wij staan op 
de NOT 2017 van 

24 t/m 28 januari in 
de Jaarbeurs in Utrecht 

(stand B0.33 
in hal 8).

Professionaliseren in 
het onderwijs? 

windesheim.nl/educatie

BEKIJK ONS RUIME AANBOD, VAN CURSUS TOT MASTEROPLEIDING

Contactgegevens 
vragen werk en 

inkomen gewijzigd
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primair onderwijs 

Het is bekend dat startende leraren nogal 
eens uit het vak stappen omdat zij 
veel stress ervaren. Basisscholen zijn 
volgens de cao inmiddels verplicht een 

begeleidingstraject voor te stellen aan beginnende 
onderwijzers. Vanuit dit gegeven ging het bestuur 
van de Sint Josephscholen aan de slag met een 
voortvarend plan. Twee coaches, Ellen Muis en Lia 
Peters, werden aangesteld om een begeleidings-
programma te ontwikkelen voor alle beginnende 
leerkrachten van de dertien vestigingen van het 
Nijmeegse schoolbestuur. Doel is dat starters zo 
in de eerste drie jaar van hun loopbaan kunnen 
leunen op intensieve begeleiding bij hun professio-
nele en persoonlijke ontwikkeling. Muis: ‘Startende 
leerkrachten hebben het ronduit zwaar. Ze komen 
van de pabo, beginnen aan hun baan en worden 
dan direct in het diepe gegooid: het voorbereiden 
van lessen, een klas draaien, omgang met ouders, 
extra taken. Al die verschillende disciplines die ze 
meteen moeten beheersen; ga er maar aan staan! 
Neem basisvaardigheden als orde houden in de 
klas of instructies geven. Als je daarin niet geoe-
fend bent, wat bij beginnende leerkrachten vaak 
het geval is, dan kost dat veel onnodige energie. 
Net als het stimuleren van leerlingen of de omgang 
met ouders. Startende onderwijzers hebben dat 
soort vaardigheden vaak nog niet voldoende onder 
de knie, waardoor ze erg onzeker kunnen worden.’

RODE DRAAD
Het zogeheten ‘inductieprogramma’ dat Muis 

Het bestuur van de Sint Josephscholen in Nijmegen heeft een 
methode ontwikkeld die uitval onder beginnende leerkrachten moet 
beperken. Dit coachingstraject is sinds circa anderhalf jaar uitgerold 
onder zestien startende leraren binnen de school. Mét succes, want 
komend jaar wordt het project verder uitgebreid. Coach Ellen Muis: ‘De 
crux zit hem vooral in de praktijkgerichte aanpak en de bewustwording 
van blinde vlekken bij het lesgeven.’

Succes Nijmeegs bestuur tegen uitval beginnende leraren

‘ Bij ons zijn starters 
zèlf de regisseur’

en Peters hebben opgezet, heeft als doel al deze 
basisvaardigheden te verbeteren. Peters: ‘In een 
intakegesprek formuleren we de specifieke leer-
vragen, zoals bijvoorbeeld orde houden en leren 
nee zeggen bij dreigende overbelasting. Dit gebeurt 
volgens de SMART-methode van specifiek, meet-
baar, acceptabel, reëel en tijdgebonden. Met een 
nulmeting en door toepassing van schaalvragen 
van 0 tot 10 kunnen we de vorderingen vervolgens 
duidelijk vaststellen: waar sta je en waar wil je naar 
toe? Het doel moet haalbaar zijn binnen een be-
paalde tijd.’ Muis vult aan: ‘De rode draad bij alles 
is dat de leerkracht steeds zélf aangeeft waaraan hij 
wil werken. Het gaat echt om zijn of haar ontwikke-
ling, ze zijn zelf de regisseur. Juist daardoor voelen 
ze zich veilig genoeg en ontstaat er vertrouwen.’ 
Uit de tussen- en eindevaluatie met de leerkracht 
komt vervolgens een scan, die wordt ingevuld in 
het digitale systeem BARDO. Vanuit die scan is te 
zien waar de starter staat in zijn ontwikkeling van 
de basisvaardigheden, die aan het eind van de drie 
jaar coaching onder de knie moeten zijn.

PRAKTIJKGERICHTE BEGELEIDING
Het traject bestaat grofweg uit drie onderdelen: 
individuele coaching, themabijeenkomsten en 
intervisiegesprekken met collega-starters. In totaal 
zijn er zo’n twintig bijeenkomsten per jaar. Peters: 
‘Het verschil met andere programma’s elders in het 
land is dat wij een compleet programma bieden 
met veel contactmomenten. Echt intensieve be-
geleiding dus, die vooral heel praktijkgericht is en 42
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Tekst: Jacqueline Bot  Foto: Bert Beelenprimair onderwijs 

waarbij de leerkrachten snel vorderingen kunnen 
maken. Bijvoorbeeld omdat we ook met een came-
ra in de klas filmen tijdens het lesgeven’. Beginnend 
leerkracht Jasper van de Sant (27), intussen in het 
tweede jaar van zijn coachingstraject, beaamt dit. 
Een van zijn leerdoelen is het beter geven van 
instructies in de klas. ‘Door kleine dingen anders 
te doen, merk ik steeds grote verschillen. Zo had 
ik bijvoorbeeld niet door dat ik te hard praatte bij 
het gericht instructies geven aan slechts een deel 
van de groep, waardoor er onrust in de hele klas 
ontstond. Toen ik hierop gewezen werd door mijn 
coach en de video terugzag, begreep ik meteen dat 
ik in zo’n geval dus mijn stemvolume moet aanpas-
sen. Als je dat dan gaat toepassen en de klas blijft 
rustig, werkt dat enorm motiverend!’ 

GROTE VORDERINGEN MOGELIJK
Juist hier zit volgens Muis vaak de crux bij de 
startende leraar: ‘Ze zijn zich niet bewust van hun 
blinde vlekken. Simpelweg omdat ze dat nog niet 
geleerd hebben, ook niet tijdens hun opleiding. 
Door hierop te sturen in een veilige setting, zijn er 
dan al snel grote vorderingen mogelijk.’ Een ander 
leerdoel dat starter Van de Sant zichzelf stelde was 
het beter voeren van gesprekken met ouders. ‘Ik 

bleek veel te lang van stof, waardoor mijn verhaal 
eerder vragen opriep dan beantwoordde. Via 
rollenspellen ben ik toen gaan oefenen. En mijn 
coach wees me op valkuilen die je kunt tegenko-
men in een gesprek. Als ik nu bijvoorbeeld een 
slechtnieuwsgesprek moet voeren, vul ik van te 
voren een model in, zodat ik goed voorbereid ben. 
Dat heeft een groot effect gehad: mijn gesprek-
ken verlopen nu veel soepeler.’ Daarnaast is hij 
‘superblij’ met de intervisiegesprekken met zijn 
collega-starters. ‘Het gevoel van herkenning en te 
merken dat je niet de enige bent die tegen dit of 
dat aanloopt, geeft veel steun. En je leert ook van 
elkaar. Heel fijn!’ 
De positieve feedback vanuit de startende leer-
krachten en directeuren heeft ervoor gezorgd 
dat het bestuur van de Sint Josephscholen de 
coaching uitbreidt van 16 naar 24 uur. Daarnaast 
is besloten dat ook startende invalkrachten voort-
aan het inductieprogramma mogen volgen. Beide 
coaches geven aan dat het voldoening geeft hun 
kennis in te zetten in het begeleiden van jonge, 
enthousiaste collega’s. Als dat bijdraagt aan be-
houd van deze leerkrachten voor het onderwijs en 
daarnaast de kwaliteit van het lesgeven vergroot, 
is hun ‘missie geslaagd!’ 

Jasper van de Sant, startend leerkracht, is enthousiast over zijn begeleidingstraject. ‘Door 
kleine dingen anders te doen, merk ik steeds grote verschillen.‘

43434343



Ervaar de onderstaande innoverende leermiddelen bij onze stand. 
3D VIP Room en Wartime Stories zijn genomineerd voor de 
NOT Innovatie Award.

Leren met virtual reality 
• Doe vaardigheden op met behulp van virtual reality.
•  3D VIP Room: pas taalvaardigheid Engels toe in 

realistische situaties.
•  Startrekenen VR: oefen met rekenen in een 3D-wereld.

Wartime Stories
•  Spannende educatieve game over de Tweede 

Wereldoorlog.
•  Lesproject geschiedenis voor de onderbouw van 

het vo.
•  Onderzoek waargebeurde verhalen uit de oorlog.

Maak kennis met de 
leermiddelen van 
Uitgeverij Deviant
Uitgeverij Deviant ontwikkelt lesmethodes voor het PrO, vo en mbo. Maak tijdens 
de NOT 2017 kennis met onze afwisselende en toegankelijke leermiddelen. 
Kijk op www.uitgeverij-deviant.nl/not2017 voor onze beursaanbiedingen.

Stand D040, hal 9

Verrijk uw lessen met onze kaartspellen
Maak kennis met onze kaartspellen voor Nederlands, rekenen en Engels! Tijdens de
NOT 2017 voor € 5 per kaartspel verkrijgbaar (één spel per persoon, op=op).

CHATTERBOX

YOU!
Sports and

games

Brain-teasers

Holidays andfree time

Working life

Everyday life

Schooljournaal CNV Onderwijs 185x265#3.indd   1 16-12-16   09:50



Wonen en werken 
in Afrika of Azië? 
www.vso.nl/onderwijs
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Ook op de 
NOT-beurs!

De stichting VNS
organiseert reizen
voor docenten à €
2099,- p.p. o.b.v. 2
personen met
vertrek op 8, 15 en
22 juli 2017.

* 10 jaar ervaring;
* Scherpe prijs;
* Unieke bezoeken;
* Goed onderkomens;
* Ervaren reisleiders;
* Kennismakingsdag;
* Non-profit

Educatieve Suriname-
reizen voor docenten

Info en boeken: stichting-vns.nl

CNV ONDERWIJS FILMDAG
11 februari 2017 | 12:00 - 16:00 uur

Bioscoop Arnhem | Utrecht | Tilburg
Leden GRATIS | Niet-leden €10

WAPENBEZIT, GEWELD 
OP SCHOLEN EN 

KANS OP AANSLAGEN

Won onder andere Academy Award 
voor Beste Documentaire 

en een prijs op het Filmfestival van Cannes

Werk je in het onderwijs?
Meld je aan via 
www.cnvfi lmdag.nl

VERRASSINGSFILM



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
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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

nr. 9 1 juli

nr. 10 2 september

nr. 11 23 september

nr. 12 14 oktober

nr. 13 4 november

nr. 14 25 november

nr. 15 16 december

NOT HAL 9 STAND D060

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

Belastingaangifte doen? 

CNV BELASTING
SERVICE helpt jou!

je kan hiervoor nu 

GEmAkkELIjk zELf oNLINE een AfSpRAAk 

INpLANNEN Bij jou in de Buurt, via

www.CNV.NL/BELASTINGSERVICE

   en vanaf 18 januari 2017 ook telefonisch via 030 - 751 1050

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo
•  Twee wekelijkse verschijning op adres
•  Adverteren in Schooljournaal kunt u goed 

combineren met CNV Bondsbytes E-nieuwsbrief. 
Oplage ruim 11.700 exemplaren

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

oplage: 
55.000

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets bereiken 
in het onderwijs?

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

T. 020 330 89 98  -  E. info@recent.nl



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,  
Paddestoelenlaan 51, 3903 GE Veenendaal
sociaalfondsonderwijs@cnv.nl
06 36 19 33 76
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

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



24-28 januari  2017
Jaarbeurs | Utrecht
www.not2017.nl

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

Schrijf je nu in 
voor gratis toegang 
via www.not2017.nl

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!


