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Het voorlezen aan peuters en kleuters stimuleren is 
het uitgangspunt van de Nationale Voorleesdagen. 
Voor deze 14de editie, waaraan veel bekende Neder-
landers meededen, las RTL Boulevard-presentator 
Beau van Erven Dorens vorige week op de Corantijn-
school in Amsterdam voor uit De Kleine Walvis.

Voorlees-BN’er

Foto: Chris van Houts
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‘Ik kan me erin vinden. Daar is dit geld niet voor 
bedoeld’, zegt directeur Ruth Sances van basisschool 
De Ark in Almere over de sancties die de SP wil treffen 
tegen het verplichten van de vrijwillige ouderbijdrage. 
Tweede Kamerlid Jasper van Dijk heeft onlangs een 
voorstel gedaan om in te gaan tegen de hoge school-
kosten. De SP’er vindt dat sommige scholen te duur 
worden voor ouders met een laag inkomen, waardoor 
een tweedeling ontstaat. Er zou te veel druk worden 
gezet om allerlei kosten te maken, bijvoorbeeld voor 
de aanschaf van laptops. De ouderbijdrage is, volgens 
Van Dijk, voor extraatjes en niet voor zaken die nodig 
zijn voor de opleiding. Die komen voor rekening van de 

regering. De Ark gebruikt de vrijwillige ouderbijdrage 
voor extra’s voor de leerlingen. Sances: ‘Onder andere 
schoolreisjes worden met dit budget bekostigd. Daar 
worden ouders aan het begin van het schooljaar schrif-
telijk over geïnformeerd. Als de ouders het geld er niet 
voor hebben, wordt er een betalingsregeling getroffen. 
Willen ze niet betalen, dan kunnen de kinderen uitge-
sloten worden van deelname. Dat is een drukmiddel, 
maar we hebben de bijdrage als school erg hard nodig. 
Aan het eind van het jaar leggen wij altijd verantwoor-
ding af aan de ouders, over waar het geld naartoe is 
gegaan.’ De SP is intussen een meldpunt voor klachten 
over schoolkosten gestart: schoolkosten@sp.nl. AP

SP in het geweer tegen  
‘verplichte’ ouderbijdrage

nieuws
Foto: W

ilbert van W
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CNV ONDERWIJS: ‘VRIJHEID VAN ONDERWIJS GROOT GOED’ 
‘Dit jaar vieren we dat er in Nederland al 100 jaar 
vrijheid van onderwijs is, een groot goed’, aldus 
Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs. De 
bond organiseerde samen met Verus, het Historisch 
Documentatiecentrum en UnieNzv de nationale 
bijeenkomst Onderwijspacificatie bij de Vrije Uni-
versiteit in Amsterdam (zie pagina 18-19). Schueler: 
‘Vrijheid van meningsuiting gaat over de mogelijk-

heid van ouders om zelf de school te kiezen die het 
best bij hen past op basis van pedagogische uit-
gangspunten of identiteit. De vrijheid van onderwijs 
past bij onze samenleving, waarin iedereen openlijk 
kan uitkomen voor wat hij of zij vindt. Natuurlijk 
hoort het openbaar onderwijs daar ook bij; het idee 
van de ChristenUnie om dit helemaal af te schaffen 
verbaast mij dan ook.’
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Ik heb medelijden met docenten in Amerika. 
Valt het in Nederland soms al niet mee om 
leraar te zijn in verkiezingstijd, en Wilders- 
en Denk-fans uit elkaars haren te halen, in 
het Trumptijdperk lijkt het me helemaal a 
hell of a job. 
Ik stel me een Amerikaanse melting pot 
voor met kinderen van Trump-stemmers 
en kinderen van Clinton-stemmers, en met 
leerlingen van Mexicaanse én Syrische 
komaf. Arme docent! Vanuit Nederland 
is het makkelijk om filmpjes van Lubach 
online te zetten en een petitie tegen 
discriminerende besluiten van Trump 

digitaal te tekenen. Maar daar?
De kans dat docenten in de 
VS Schooljournaal lezen is 
te verwaarlozen, maar de 
uitdaging waar ze daar voor 
staan is er een voor ons 
allemaal. De uitdaging uit 
te leggen wat het verschil is 
tussen een democratie en een 
dictatuur, tussen discriminatie 
en gelijke behandeling, tussen 
een wereldleider en een clown.
 

Ciska de  Graaff

Volgens mij…

07070707

CNV Onderwijs: minister te positief over 
aanmelding pabo’s
Het aantal inschrijvingen van eerstejaars op hbo en universiteiten zit in de lift, maar is nog 
niet op het niveau van voor het afschaffen van de basisbeurs. Schreven in 2015 circa 94.000 
eerstejaars zich in, in 2016 waren dat er 5.000 meer, bijna 99.000 in totaal. Een stijging van ruim 
5 procent, zo meldt een tevreden minister Bussemaker van Onderwijs. De minister stelt dat het 
afschaffen van de basisbeurs slechts voor een tijdelijke dip in de aanmeldingen heeft gezorgd. 
CNV Onderwijs kan deze cijfers niet meteen met gejuich ontvangen, want het aantal aanmeldin-
gen bij de pabo’s is nog steeds verontrustend laag. Sinds de aanscherping van de toelatingseisen 
(waaronder de beruchte rekentoets) is het aantal aanmeldingen met 32 procent gedaald. De 
voorzichtige stijging van 8 procent in 2016 is nog lang niet voldoende om het hoofd te kunnen 
bieden aan het steeds groter wordende lerarentekort.

Rectificatie artikel over tijdelijk buiten werking 
 stellen ketenbepaling WWZ
 
In het eerste Schooljournaal van 2017 is uitgebreid 
ingegaan op het buiten werking stellen van de keten-
bepaling WWZ voor de maanden januari, februari 
en maart 2017. Hierin is bij onderstaande vraag een 
onjuist antwoord gegeven. Het juiste antwoord is 
hieronder te lezen.
Een invaller had in september 2016 bij een school-
bestuur zijn laatste contract. Als hij dan in april 2017 
bij dat bestuur een nieuw contract tekent, is dan de 
keten opnieuw begonnen omdat er meer dan zes 
maanden tussen zit? 

Ja, de keten is opnieuw begonnen. De buitenwerking-
stelling van de ketenbepaling WWZ geldt alleen voor 
afgegeven contracten in de maanden januari, februari 
en maart in 2017 en tellen niet mee in de keten van 
kortdurende contracten. Ook wanneer je in die periode 
geen contract bij datzelfde schoolbestuur tekent, 
heb je (meer dan) zes maanden niet gewerkt en is de 
keten verbroken en telt het contract in april als 1e 
contract in de keten. De drie maanden blijven gewoon 
meetellen in de tijd die ligt tussen het laatste en het 
eerstvolgende contract.
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Concordia res parvae crescunt, ofwel door eendracht 
worden kleine dingen groot. Vlakbij de bloemenmarkt 
in Utrecht staat een prachtig onopvallend huis met deze 
gevelsteen. Het was vroeger een wachthuis om de veilig-
heid van de Provinciale Staten te waarborgen. Mijn oog 
viel op de oude leus, want ook CNV Onderwijs bereikt 
meer door de krachten te bundelen en collectief sterk te 
staan. Dagelijks bespreken we ontwikkelingen op scholen 
en komen tot cao’s en sociale plannen. Maar ook staan 
we sterk bij bepalen van onze inhoudelijke standpunten. 
Concreet hebben bijvoorbeeld 6.000 leden afgelopen week 
gereageerd op onze peiling over schaduwonderwijs. Dit 
was als input voor de hoorzitting van de Tweede Kamer. 
Verderop in dit blad meer achtergronden hierover. In korte 
tijd, hebben wij jouw stem gehoord en alle 
reacties samengebundeld tot een krach-
tig signaal. De vele reacties maken ons 
duidelijk dat we een belangrijk onder-
werp te pakken hebben. Dat laten we 
dus niet los en gaan zoeken naar 
draagvlak voor echte oplossingen. 
Elke dag probeer ik vanuit mijn 
positie signalen over te brengen 
om het onderwijs en jouw werk 
te verbeteren. Door eendracht 
en jullie input zijn wij in staat 
om kleine dingen groot te 
maken. 
Met een prachtige magnolia 
tak liet ik het St. Janskerkhof 
achter me. Het wachten 
is op het moment dat de 
knoppen openbreken 
en een prachtige bloem 
zich ontpopt.

Loek Schueler
Voorzitter CNV 
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Geef uw leerlingen  

vertrouwen in hun  

ontwikkelingsmogelijkheden

Leerlingen komen verder met een  
groeimindset! Met vertrouwen in  
hun eigen ontwikkelingsmogelijkheden  
durven uw leerlingen zichzelf uit  
te dagen en leren ze meer nieuwe  
vaardigheden. Maar hoe stimuleert  
u een groeimindset bij uw leerlingen?  
Welke specifieke begeleiding vragen  
verschillende typen leerlingen in uw  
klas? En hoe wordt u zich bewust van  
uw eigen mindset?

Motiveer uw leerlingen met op groei  
gerichte opdrachten en feedback!

Alles over een  

growth mindset!

Een groeimindset 
in het primair  
en voortgezet  
onderwijs
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Gratis filmmiddag voor 
leden!
CNV Onderwijs nodigt leden uit om naar de 
gratis filmmiddag te komen op zaterdag 11 
februari. Het thema van de middag is geweld op 
school, maar de filmtitel blijft een verrassing.  
Na de film is er een borrel waar je napraat  met 
vakgenoten en ervaringen kan uitwisselen. We 
vinden het leuk als je collega’s meeneemt. Zijn 
ze lid van CNV Onderwijs, dan is ook voor hen de 
film gratis. Niet-leden vragen we €10,- contant 
te betalen bij binnenkomst. Het is wel belangrijk 
dat iedereen zich vooraf aanmeldt.
De filmmiddag is van 12 uur tot ongeveer 16 uur 
op drie locaties: Focus Filmtheater in Arnhem, ’t 
Hoogt in Utrecht en Euroscoop in Tilburg. Meld 
je snel aan op www.cnvfilmdag.nl.
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Natuurlijk zijn er leerlingen op scholen in de buurt van 
asielzoekerscentra die de PVV steunen en neigen vwo’ers in 
Oegstgeest vooral naar de VVD. Maar scholieren in het voortgezet 
onderwijs zijn ook geporteerd van GroenLinks-boegbeeld Jesse 
Klaver, blijkt uit een belrondje van Schooljournaal. 

Docenten geschiedenis en maatschappijleer  
eensgezind over hun missie

voortgezet onderwijs

10

‘ We leren jongeren   
 nadenken over hun 
politieke keus’

‘De jeugd moet je 
politiek bewust-
zijn bijbrengen. Ze 
zijn minder geën-
gageerd dan in de 
jaren zeventig.’
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De jeugd is redelijk verrechtst, en neigt 
naar D66 en VVD. Ze zijn minder 
geëngageerd dan in mijn middelbare 
schooltijd toen we verhit discus sieerden 

over vrede en ontwapening en de oorlog in Vietnam.’ 
Dat vindt Bas Zevenbergen, docent geschiedenis en 
maatschappijleer op het Regius College in Schagen. 
Dat er in zijn examenklassen havo en vwo over meer 
wordt gechat dan de laatste uploads op Snapchat, 
komt door zijn enthousiaste aanpak. ‘Dat politieke 
bewustzijn moet je bij hen opwekken. Je moet ze 
daar echt in meesleuren en niet schromen om te 
improviseren. Als er Amerikaanse verkiezingen zijn, 
leg dan het boek opzij en praat daarover. Lesmate-
riaal genoeg dit keer met zo’n tot president gekozen 
clown.’

OPFRISCURSUS
Enkele dagen voordat ik Zevenbergen sprak, mocht 
ik een les bijwonen van Priscilla Kauling, docent 
maatschappijleer op het Rijnlands Lyceum in Oeg-
stgeest, een bijna volledig witte school met kinderen 
van hoogopgeleide ouders en een Engelstalige 
afdeling voor het kroost van expats. Aan de muur in 
Kauling’s lokaal veel politieke posters van de vorige 
verkiezingen. Daarop de beloftes van de toenmalige 
lijsttrekkers: Nederland sterker en socialer (PvdA, 
Diederik Samson), Dus je vindt onderwijs ook zo be-
langrijk? (GroenLinks, Jolande Sap), Elk talent een 
topdocent (D66, Alexander Pechtold) en Meer straf 
en minder begrip criminelen (VVD, Mark Rutte). 
Ook voor deze groep leerlingen van 5vwo geldt het 
politieke bewustzijn, op een enkeling na, niet als een 
vanzelfsprekendheid, maar Kauling werkt er hard 
aan. Ze besluit met het oog op mijn aanwezigheid 
eerst tot een opfriscursus. Een tiental vragen kan 
met uitveegbare stiften met ja of nee beantwoord 
worden op een soort miniwhiteboards. Om welk 
politiek orgaan gaat het tijdens de nationale ver-
kiezingen, luidt de eerste opgave. De vraag wordt 
op één leerling na, die voor de Eerste Kamer kiest 
en een die parlement opschrijft, vrijwel foutloos 
beantwoord door de 24 leerlingen. De SGP is een 
socialistische partij!, luidt een mogelijke instinker. 
‘Volgens mij is het  nee’, bedenkt Timo hardop het 
goede antwoord, dat vrijwel al zijn klasgenoten 
kiezen. ‘Kiesdrempel gedeeld door het aantal zetels’, 
weet Kristian, met Harvard University-sweatshirt, 
het antwoord op de subvraag hoe je als politieke 
partij een zetel krijgt. 

TRUMP
Als tot stemming wordt overgegaan blijkt de VVD 
(op deze school met voorsprong de grootste partij 
bij de scholierenverkiezingen van 2010 en 2012) het 
populairst, op de voet gevolgd door D66. Een paar 

leerlingen kiezen voor GroenLinks, SP en CDA. 
‘Geen PVV’, stelt Kauling vast. ‘Staat die partij jullie 
niet aan?’, wil ze van haar klas weten. Bart meent dat 
Wilders mooie praatjes verkoopt, waar in de praktijk 
niet veel terecht komt. ‘Waar staan ze precies voor?’ 
wil Eva weten. ‘Het is een populistische partij die 
zegt op te komen voor de eigen bevolking’, legt haar 
docent uit. ‘Doet je dat niet aan Trump denken?’ 
Liselotte, die GroenLinks koos, refereert meteen 
aan het intrekken door de nieuwe Amerikaanse 
president van alle fondsen voor organisaties die 
seksuele voorlichting, anticonceptie, verloskundige 
zorg en veilige abortus faciliteren voor vrouwen in 
ontwikkelingslanden. ‘Verschrikkelijk’, valt Maartje 
haar bij. ‘Die man is zo extreem met zijn anti-abor-
tusstandpunt.’ Liselotte: ‘Het is een gelovig land, met 
hele fundamentalistische waarden.’ Dat minister 
Ploumen van Ontwikkelingssamenwerking daar 
meteen tegen in het geweer is gekomen, kan op haar 
bijval rekenen. ‘Goed dat ze daarmee is gestart.’ 

EENZIJDIG
De discussie gaat nog even over de keuze van de VS 
voor Trump. Genoemd worden de wanhoop van 
veel Amerikanen en de slechte leefomstandighe-
den van sommigen. Werd het niet tijd dat er wat 
veranderde? Kauling oppert dat meer geld naar en 
banen voor de eigen bevolking toch ook positief is. 
Maar de klas vindt het niet de oplossing als landen 
zo eenzijdig voor zichzelf opkomen. 
De 18-jarige Anne, een van de weinigen uit de klas 
die straks mag stemmen, geeft aan niet goed te we-
ten waar alle partijen voor staan. Is het dan wel slim 
om van je stemrecht gebruik te maken en blind een 
vakje rood te maken?

KIESWIJZER
‘Wij gaan ieder schooljaar als vaste prik op bezoek 
in de Tweede Kamer tijdens het vragenuurtje of 
bij stemmingen. Daar leren ze veel over de actuele 
politiek en hoe die wordt bedreven’, zegt docent Bas 
Zevenbergen van het Regius College in Schagen. 
‘Een ander ijkpunt, of eigenlijk langzamerhand een 
traditie, is dat 5vwo een politieke dag organiseert 
voor de examenklassen havo en vwo. Doel is dat ze 
dan contact maken met de regionale of landelijke 
politiek. En dat lukt goed, want vorig jaar hadden we 
hier Pechtold (D66), Buma (CDA) en Roemer (SP) 
op bezoek, dit keer hopen we op Jesse Klaver van 
GroenLinks.’
De jongste lijsttrekker blijkt ook aan te spreken 
op de vmbo-locatie in Beilen van de Assense 
scholengemeenschap Vincent van Gogh. Docent 
geschiedenis en maatschappijleer Niek Emsbroek: 
‘Hij heeft bravoure en dat spreekt jongeren aan. Dat 
geldt trouwens ook voor Wilders en Trump. Ik vind 

voortgezet onderwijs
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het belangrijk dat mijn leerlingen leren nadenken, 
en niet een partij kiezen omdat hun ouders, buren of 
klasgenoten daar ook voor zijn. Daarom laat ik ze de 
KiesWijzer invullen en dan blijkt ineens dat ze een 
ander stemadvies krijgen dan ze hadden verwacht. 
Dit jaar is het vaak 50PLUS, terwijl hun voorkeur, 
meestal die van hun vader of moeder, PvdA of 
PVV is. Het is natuurlijk reuze interessant om uit te 
zoeken hoe ze op een andere partij zijn uitgekomen. 
Waar letten ze op: normen en waarden, voorzie-
ningen als een bieb en goed openbaar vervoer, de 
rechten van vrouwen?’ 

TWEE KAMPEN
Emsbroek laat daarom ook campagnefilmpjes 
zien. ‘Van huis uit krijgen niet al deze leerlingen de 
interesse voor politiek echt mee, maar uiteindelijk 
weet ik toch minimaal zo’n driekwart van hen te 
motiveren. Daar hoef ik door Trump en de hele ma-
nier waarop hij politiek bedrijft op dit moment niet 
eens zo veel moeite voor te doen. Dat was ook zo 
toen in oktober 2015 700 extra asielzoekers zouden 
worden opgevangen in het vakantiepark bij Oranje. 
Een dorp van 140 inwoners, hier vlakbij, waar leer-
lingen van mij vandaan komen. Die waren ineens 
in twee kampen verdeeld, tot op school toe. Prima 
om de discussie voor of tegen aan te gaan, maar wel 
netjes en met argumenten. Welke partij daar dan 
garen bij spint, maakt mij niet eens zoveel uit, als 
deze jongeren over drie of vier jaar maar bewust in 

het kieshokje staan. Ik vind die vormende taak van 
onderwijs ontzettend belangrijk.’

EIGEN BEDRIJFJE
‘Het beeld bestaat dat dit kinderen zijn die toch ach-
ter de kassa belanden, alsof het er dan niet toe doet 
op welke partij ze gaan stemmen. Maar zij behoren 
ook tot de toekomst van ons land. Ik vind het juist 
een uitdaging om hen warm te maken voor politiek. 
Ik heb niet voor niets gekozen voor het vmbo’, is Onur 
Akar, docent geschiedenis en maatschappijleer op 
het Christiaan Huygens College (locatie Olympia) 
in Eindhoven enthousiast over de leerlingen op zijn 
gemengde school. ‘Politiek vormt een verplicht on-
derdeel in mijn lessen. Ik wil het betekenisvol maken 
en dat is meer dan het ophangen van de posters van 
bekende gezichten voorafgaand aan de verkiezingen. 
Daarom gaan we ook ieder jaar naar de Tweede 
Kamer om de theorie in de praktijk te zien, en, als we 
geluk hebben, met een paar politici te spreken. De 
Stemwijzer gebruik ik om hen inzicht te geven waar 
een partij voor staat en waarom ze bij die partij zijn 
uitgekomen, ook al stemmen hun ouders misschien 
iets totaal anders. Hoewel mijn leerlingen meer linkse 
begrippen als gelijkheid en gelijkwaardigheid zeker 
belangrijk vinden, zijn er nogal wat 15- en 16-jarigen 
van niet-Nederlandse komaf pro-VVD. Velen willen 
een eigen bedrijfje beginnen en geld verdienen. Dat 
sluit goed aan bij de economische vrijheid van han-
delen die de liberalen hoog in het vaandel hebben.’ 
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LOF – voor leraren 
met ideeën
Waarom het LerarenOntwikkelFonds (LOF)? Wie dagelijks 
voor de klas staat ziet wat werkt, wat beter zou kunnen of 
wat misschien nog ontbreekt. LOF ondersteunt leraren om 
het onderwijs zelf, van binnen uit, te verbeteren.  

LOF, 
van idee tot 

praktijk

Hoe werkt LOF?
>  Financiële ondersteuning bij het ontwikkelen en uitvoeren 

van je plan, van minimaal € 4.000,- en maximaal € 75.000,- 
(bijvoorbeeld om je zelf vrij te roosteren, waardoor je aan je 
idee kunt werken).

>  Coaching waardoor jouw idee en ook je eigen ontwikkeling 
in een versnelling raken.

>  Deelname aan LerarenLabs en Open Labs waarin je 
collega-deelnemers en coaches ontmoet, maar ook 
kennis en ervaringen deelt.

Voor meer informatie en om deel te nemen, ga naar: 
lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl 

De Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van, voor en door 
de leraar, van waaruit bijna 250 leraren direct aan het werk zijn en 

daaromheen is nog een veel grotere schil van leraren betrokken. 

Leraren zorgen zelf voor de voorbereiding en uitvoering van hun 

activiteiten en worden daarbij ondersteund door een klein bureau.

200 leraren met ideeën 
over goed onderwijs

R169 Advertentie_LOF_Schooljournaal + Onderwijsblad_DTP.indd   1 30-1-17 (w5)   17:06
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Vijftig zieke leraren per dag minder, dat is de opbrengst van een 
nieuwe, zakelijke aanpak van ziekteverzuim door het Rotterdamse 
schoolbestuur RVKO. Maar als je verlangt van werknemers dat 
ze zich minder snel ziek melden en met wat meer paracetamol 
gewoon wel komen opdagen, jaag je ze dan niet een burn-out in? 
De werkdruk is immers hoog in het onderwijs. ‘Nee, de winst zit hem 
juist in minder langdurig afwezigen doordat we op tijd signaleren en 
de goede begeleiding geven’, zegt manager Jakolien Kraeima.

Ziekteverzuim in Rotterdam zakelijk aangepakt:  
50 zieken per dag minder

Als iemand zich ziek meldt heeft dat invloed op de rest van het team. De andere leraren krijgen extra werk op hun bordje.

‘ We jagen mensen niet  
een burn-out in, juist niet’

primair onderwijs

14



15151515

In 2013 lag het ziekteverzuim onder mede-
werkers van de Rotterdamse Vereniging voor 
Katholiek Onderwijs (RVKO) met 7,3 procent 
iets boven het landelijk gemiddelde in het on-

derwijs, maar ver boven het percentage dat in andere 
sectoren geldt. Waarom levert het onderwijs zoveel 
meer zieke medewerkers op, vroeg het schoolbestuur 
zich af. Kraeima, huidig manager personeelszaken, 
verdiepte zich erin. De RVKO ging werken via het 
gedragsmodel in plaats van het medisch model. Want 
wanneer iemand zich ziek meldt, zit daar een scala 
aan zaken achter, zegt ze. ‘Slik je een pilletje tegen de 
hoofdpijn of blijf je thuis? Zegt je partner “Hup wer-
ken” of “blijf maar lekker liggen”. Er speelt van alles 
mee. Ook hoe gewaardeerd je je voelt en hoe graag je 
naar je werk gaat.’
 
PSYCHOLOOG
Afgelopen jaar was het ziekteverzuim gedaald tot 3,99 
procent. Afgerond naar beneden om mooi onder de 
vier procent te komen? ‘Nee, haha, het zat er echt on-
der’, zegt Kraeima. Een flinke afname dus. Bij de scho-
len die onder de RVKO vallen is er veel contact met de 
verzuimende werknemer. Bij drie keer ziekte in een 
jaar volgt er een gesprek over mogelijke oorzaken en 
oplossingen. ‘We horen vaak: “De nieuwe aanpak is 
hard voor de medewerkers.” Dat is het juist niet. We 
nemen de medewerkers en hun klachten serieus, als 
professional en als mens. Dit is goed werkgeverschap!’ 
Er zijn nieuwe bedrijfsartsen gekomen en een psy-
choloog voor tijdige signalering en begeleiding van 
bijvoorbeeld burn-out, wat helaas nog veel voorkomt 
in het onderwijs.
 
WEERSTAND
De aanpak is dan misschien zakelijker, maar Kraeima 
noemt het “warme zakelijkheid”. In eerste instantie 
waren veel medewerkers er niet blij mee. Ze hadden 
het idee dat de werkgever zich met hun ziekte be-
moeide, maar volgens de RVKO bemoeien ze zich 
juist met de vitaliteit, niet met de ziekte. ‘Het gaf 
weerstand, maar daardoor werd het uiteindelijk wel 
bespreekbaar.’
Als iemand zich ziek meldt heeft dat, zeker in het 
onderwijs, invloed op de rest van het team. De andere 
leraren krijgen extra werk op hun bordje, want bij 
de RVKO worden vrijwel nooit klassen naar huis 
gestuurd. Daar komt bij dat er een lerarentekort is 
in grote steden als Rotterdam. Extra werkdruk dus. 
Zo kan er een vicieuze cirkel ontstaan. Ziekte – meer 
werkdruk – meer ziekte door hogere werkdruk – extra 
werkdruk door meer ziekte – et cetera. 
 
VERZUIM EEN KEUZE?
Toch levert de aanpak van de RVKO vragen op die 
beantwoord moeten worden.
‘Verzuim is een keuze’ zei u ergens. Dat is lang niet 
altijd zo, toch?

‘Als je griep hebt moet je absoluut thuisblijven’, 
antwoordt Kraeima. ‘We trekken echt niet alle zieke 
mensen naar school en verwachten niet dat iemand 
doorgaat tot hij neervalt, alsjeblieft zeg… Er is dus 
een nuance. Verzuim is een keuze, en soms een hele 
verstandige.’
Zien uw medewerkers die nuance ook, of voelen ze 
zich opgejaagd? 
‘Natuurlijk zijn er nog wel negatieve reacties, maar 
veel minder dan in het begin. We krijgen nu ook 
kaartjes van leerkrachten om ons te bedanken voor de 
begeleiding. Ze voelen zich meer dan voorheen serieus 
genomen.’

BURN-OUT
Als mensen langer doorgaan met werken en zich niet 
ziek melden, ligt een burn-out dan niet op de loer?
‘Het grootse deel van de besparing in ziektedagen komt 
juist doordat er minder mensen langdurig afwezig zijn. 
De leidinggevenden op de scholen letten heel goed op 
of iemand vaak overwerkt en in het weekend ook nog 
doorgaat. Dat zijn vaak de eersten die omvallen. Met 
hen gaan we nu preventief het gesprek aan, vóórdat ze 
uitvallen. Hebben ze teveel werk of lukt het prioriteiten 
stellen niet zo goed? Soms laten we dan werk even 
liggen, of neemt een collega die het aankan het over. Of 
er komt steun in hoe je bepaalt wat op welk moment 
voorrang heeft.’
Wat gebeurt er met het geld dat bespaard wordt dank-
zij de afname van de ziektedagen?
‘Het gaat om € 2,5 miljoen per jaar en het grootste deel 
daarvan gaat naar meer personeel en betere begelei-
ding. We hebben een interne vervangingspool met 
daarin 54 mensen in vaste dienst. Zo lopen er op 18 
scholen doorlopend mensen extra rond die inspringen 
als er iemand ziek is en op de andere dagen extra han-
den betekenen.’ 

Reageren? Mail naar schooljournaal@cnv.nl.

Als iemand zich ziek meldt heeft dat invloed op de rest van het team. De andere leraren krijgen extra werk op hun bordje.

De leerkracht op deze 
foto heeft niets te ma-
ken met het verhaal.

Tekst: Hein Bosman  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs
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In de praktijk: Juf Els
In het AD vertelde de Rotterdamse juf Els (31) over 
haar ervaring met de methode van de RVKO. Ze 
was drie maanden overspannen thuis geweest en 
stond weer voor de klas. ‘Ik had een kind gekregen 
en wilde op de oude voet doorwerken. Dat ging 
niet’, vertelt ze. Ze had zelfs geen plezier meer in 
het werken met de kinderen. ‘Ik ging maar door 
en door. Falen is geen optie, nee zeggen ook niet.’ 
En toen stortte ze in. ‘Ik voelde me schuldig en 
dacht: jeetje, nu laat ik die kinderen zitten.’ Volgens 
Kraeima bleek na een goed gesprek wat ze nodig 
had ‘om weer die goede juf te zijn die ze is’: ‘Korte 
begeleiding en een frisse start op een nieuwe 
school.’



Wonen en werken 
in Afrika of Azië? 
www.vso.nl/onderwijs
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Onderwijs maken doe je samen! 
Kom je ook op 22 maart?

Het jubileumcongres vindt plaats in de Reehorst in Ede.
Een dag vol presentaties, workshops, informatie-
standjes en collega’s om mee te netwerken.
Vecon: deel je kennis.

VECON Vereniging van leraren in de economisch/maatschappelijke vakken. www.vecon.nl

Vmbo, havo, vwo en mbo.
De Vecon is er voor jou, je leerlingen en je vak
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Esther Singer

Digipech
Toen ik zelf 15 tot jaar 20 geleden op de basisschool zat, 
bestonden ze nog niet. Nu zijn ze niet meer weg te den-
ken en heeft vrijwel elke klas een exemplaar, al dan niet 
met bijbehorende pen en beamer. Ik heb het natuurlijk 
over het befaamde digibord. Voordat de kinderen de klas 
in komen zet ik de software op een tabblad klaar, zodat 
als we eenmaal bezig zijn met de les ik met één subtiele 
klik direct de goede stof op het bord kan laten zien.
Maar vandaag heeft meneer het digibord geen zin. Ik 
praat ondertussen de tijd vol met het activeren van de 
voorkennis en het bespreken van de verwerkingsop-
drachten die we later zullen gaan maken. Het gehate 
cirkeltje met de tekst laden blijft schaapachtig cirkelen 
zonder enige vorm van progressie te boeken. 
Oké, plan B. Improviseren juf. ‘Weet je wat helpt? We roe-
pen gewoon met zijn allen wat er staat. Kom op: “Laden, 
laden, laden!” Ondertussen druk ik op de refreshknop 

en nadat we nog een keer of zes gezamenlijk “laden!” 
hebben geroepen, verschijnt de goede les op het bord. 
Euforie alom; een applausje waard. 
Het is me één keer overkomen dat een digibord er 
abrupt mee ophield. Met een luide ‘pang’ explodeerde 
de lamp in de beamer. En dan ben je mooi klaar. De 
verdere tijd voel je je onthand. Want wat is dat bord 
toch verrekte handig, voor alles. De rest van de dag 
zijn de stift en het whiteboard mijn beste vriend, 
en red ik het daarmee, uiteraard. Maar toch ben ik 
vooral heel erg opgelucht dat de lamp van de beamer 
diezelfde middag nog vervangen kan worden.
Ondanks dat het digibord mij soms in de steek laat, 
ben ik fan. Het enorme gemak om filmpjes te tonen 
en alle handige tools die er beschikbaar zijn, het is 
een echte verrijking. Prentenboeken op groot for-
maat laten zien, terwijl ik zelf voorlees bijvoorbeeld. 
Zoveel handiger en beter dan de afbeelding laten 
zien, vluchtig langs de kinderen lopend, en dan weer 
verder voorlezen. Ik denk terug aan mijn eigen 
basisschooltijd, dat we een paar keer per jaar 
video gingen kijken op de verrijdbare beeldbuis-
televisie, waarvan er een exemplaar was voor 
de hele school. En heel soms keken we dia’s. Ik 
herinneren me nog het klikkende geluid van het 
wisselen van de dia’s.
Wat is de ontwikkeling snel gegaan. Hoe zou het 
digibord eruit zien over 20 jaar?

Ondanks dat het digibord mij soms in de 
steek laat, ben ik fan
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Esther Singer (26),
leerkracht groep 3, 

Mr. Spigtschool, 
Hoogkarspel.
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De vrijheid van onderwijs bestaat dit jaar 100 jaar. Tijd voor een feestje? 
Of tijd voor een rouwdienst? Wat een halve eeuw oud-bewindslieden op 
Onderwijs betreft is er niks mis met artikel 23, blijkt op een debat op de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Wim Deetman (CDA): ‘Ik begrijp niks van de 
huidige discussie.’

Debat over 100 jaar vrijheid van onderwijs

Oud-bewindslieden in debat. Vanaf links: Jos van Kemenade, Wim Deetman, Tineke Netelenbos, Loek Hermans, 
Maria van der Hoeven en Marja van Bijsterveldt.

Oud-bewindslieden: 
Niks mis met artikel 23

alle sectoren

18
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De financiering van onderwijs op religieuze 
grondslag is niet meer van deze tijd, vindt 
GroenLinks. Deze partij wil de vrijheid 
van onderwijs afschaffen. Het is slechts 

één van de aanvallen op het jarige artikel 23 van de 
Grondwet. Keer op keer ligt de vrijheid van onderwijs 
onder vuur, om uiteenlopende redenen: vermeend 
haatzaaien op bepaalde scholen, leerlingweigering 
op weer andere scholen of groot kleurverschil tussen 
naburige scholen. Een acceptatieplicht voor scholen 
is meermaals bepleit door verschillende partijen 
in de Tweede Kamer, maar krijgt vooralsnog onvol-
doende steun. En ruim acht op de tien ouders is dik 
tevreden met het scholenaanbod, volgens een peiling 
van TNS Nipo een half jaar geleden. Maar rustig 
wordt het niet.

VERDEDIGEND
En is het ook nooit geweest, blijkt op de bijeenkomst 
op de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam ter ere 
van het boek Heer&Meester, Vrijheid van onderwijs, 
1917-2017. ‘Het was een acceptabel compromis in 
1917’, zegt Guido Harinck, directeur Historisch Do-
cumentatiecentrum van de VU. ‘Maar het was ook de 
keuze van een half ei boven een lege dop. Niemand 
was echt tevreden. En toch is er nooit meer iets aan 
veranderd. Ook niet aan de verhouding in het scho-
lenbestand: twee derde bijzonder en een derde open-
baar.’ Met enige nadruk: ‘Twee derde is bijzonder, 
terwijl het in de huidige discussies als uitzondering 
wordt gezien. Waarom steeds zo’n verdedigende op-
stelling? We kunnen ook stellen: bijzonder onderwijs 
voor iedereen!’

VOOR LIEF NEMEN
Jet Bussemaker, huidige minister van Onderwijs, 
noemt artikel 23 ‘een fantastisch middel om te ver-
heffen en te emanciperen. Het heeft het onderwijs 
goed gemaakt én legt de verantwoordelijkheid zo 
laag mogelijk: bij ouders en schoolbesturen. Maar 
het moet geen hindermacht worden. Want er zijn 
wel problemen. De lakmoesproef voor mij is of het 
stelsel zorgt voor verbinding en gelijke kansen voor 
iedereen. Het artikel mag nooit misbruikt worden 
om kinderen uit te sluiten.’ Ook Richard Toes van de 
Onderwijsraad hecht zeer aan artikel 23. ‘Wij kijken 
naar kwaliteit, toegankelijkheid, pluriformiteit, inclu-
siviteit en sociale samenhang. Maar zijn al die waar-
des even belangrijk? Als je de waarde keuzevrijheid 
van ouders bovenaan stelt, dan moet je ongelijkheid 

misschien voor lief nemen. En negatieve bijeffecten 
proberen te voorkomen of verminderen.’

PARTICULIER
Bijna een halve eeuw onderwijsbewindslieden 
schuift aan: Jos van Kemenade (PvdA, 1973-1977 en 
1981/82), Wim Deetman (CDA, 1982-1989), Tineke 
Netelenbos (PvdA, 1994-1998), Loek Hermans (VVD, 
1998-2002), Maria van der Hoeven (CDA, 2002-2007) 
en Marja van Bijsterveldt (CDA, 2010-2012). Stuk 
voor stuk zien ze het probleem niet. Van Kemenade: 
‘Artikel 23 heeft geen beperkingen. Je kunt er vanaf 
het begin islamitische scholen én scholen in allerlei 
onderwijskundige varianten mee stichten. Er is 
vrijheid van richting. Er staat niet wélke richting!’ 
Hij doelt hiermee op het wetsvoorstel van staatsse-
cretaris Dekker Meer ruimte voor nieuwe scholen. 
Ook de anderen menen dat die ruimte er al lang is: 
bijzonder onderwijs is niet synoniem aan christelijk 
onderwijs. Deetman: ‘Ik begrijp niks van de huidige 
discussie.’ Van der Hoeven: ‘Men weet niet wat er in 
artikel 23 staat! Bijna alles is mogelijk, ook de aanpak 
van problemen zoals segregatie.’ Overigens wijzen 
verschillende sprekers er op dat in landen waar enkel 
staatsonderwijs bekostigd wordt door de overheid, 
het particulier onderwijs welig tiert en de tweedeling 
juist groter is dan in Nederland.

EVOLUTIELEER
Wat er dan moet gebeuren als een school met artikel 
23 in de hand weigert de evolutieleer te onderwijzen, 
wil iemand in de zaal weten. De oud-bewindslie-
den wijzen allemaal naar de deugdelijkheids- en 
kwaliteitseisen en het toezicht door de Inspectie, 
ook genoemd in artikel 23. ‘Houdt een school zich 
niet aan de kerndoelen of eindtermen, dan voldoet 
een school niet aan de bekostigingsvoorwaarden 
en kun je de geldkraan dichtdraaien’, stelt Van der 
Hoeven onomwonden. ‘Scholen moeten sociale 
cohesie bevorderen en leerlingen voorbereiden op 
functioneren in een pluriforme samenleving. Lijkt 
me duidelijk.’ Hermans meent: ‘Normen hebben we 
met elkaar gesteld, waarden kunnen verschillen. Als 
een salafistische school dingen verkondigt die strijdig 
zijn met onze normen, moet de Inspectie daarop in-
grijpen. Je móet leerlingen leren dat er verschillende 
opvattingen bestaan.’ Iemand in de zaal: ‘Maar mag 
je onwetenschappelijke dingen onderwijzen?’ Van 
Kemenade gevat: ‘Als dat niet zou mogen, kunnen er 
héél veel scholen dicht.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Diederik van der Laanalle sectoren
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Vraag antwoord

Waarom is mijn
WW uitkering
zo laag?

wordt gekeurd voor de WIA en het 
UWV vindt dat hij minder dan 35 
procent arbeidsongeschikt is. Hij 
krijgt daarom geen arbeidsonge-
schiktheidsuitkering. De werkgever 
vindt dat hij niet meer geschikt is 
voor zijn functie van docent en gaat 
in gesprek over een ontslagrege-
ling. Johan ziet in dat terugkeer in 
het onderwijs voor zijn gezondheid 
geen goed idee is. Hij stemt in met 
ontslag per 1 augustus 2016. Daar-
bij maakt hij afspraken over hulp bij 
het vinden van ander werk en krijgt 
hij een transitievergoeding mee.  

Omdat hij nog niet meteen een 
nieuwe baan heeft, vraagt Johan 
een werkloosheidsuitkering (WW) 
aan. Als de WW-beschikking op de 
mat valt, schrikt hij wel even. Hij 
had gerekend op een uitkering van 
ongeveer 70 procent van zijn oude 
loon. De uitkering is echter een 
stuk lager, ongeveer 49 procent van 

wat hij vroeger verdiende. Johan 
belt met CNV Onderwijs om te 
vragen hoe dit zit. De juridisch advi-
seur van de bond vertelt hem dat 
er sinds 1 juli 2015 nieuwe regels 
gelden voor het berekenen van de 
hoogte van WW-uitkeringen. Door 
deze nieuwe regels is de hoogte 
van de WW uitkering van mensen 
die ziek zijn geweest (en daardoor 
minder loon hebben ontvangen) 
voordat ze werkloos werden veel 
minder ten gevolge van een lager 
dagloon. Dit dagloon is bepalend 
voor de hoogte van de WW-uitke-
ring. Het dagloon is kortgezegd het 
sociaal verzekeringsloon wat de 
werknemer verdiende in het jaar 
voordat hij werkloos werd. Voor 
Johan betekent dit dat UWV uitgaat 
van zijn loon dat wegens ziekte met 
30 procent gekort werd. 
Johan schrikt hiervan. Hij heeft 
moeite om zijn vaste lasten te 
betalen. Zijn juridisch adviseur kan 
hem echter gerust stellen. CNV 
Onderwijs trok onmiddellijk aan de 
bel in Den Haag nadat de nieuwe 
dagloonregels gingen gelden. Dat 
heeft ertoe geleid dat het kabinet 

Johan is al jaren als docent werk-
zaam in het vmbo. Hij heeft altijd 
veel plezier gehad in het lesgeven, 
maar de vele veranderingen in het 
onderwijs en binnen de organisatie 
kan hij maar moeilijk bijbenen. Ook 
vindt hij het omgaan met de steeds 
mondiger wordende leerlingen 
en ouders lastig. Na jaren op zijn 
tenen te hebben gelopen, krijgt hij 
een onvoldoende beoordeling. Dit 
was wel een beetje te verwachten, 
want de voorafgaande functione-
ringsgesprekken en de uitkomst 
van het daarna gevolgde verbeter-

traject waren ook niet positief.
Johan zit er helemaal doorheen 
en meldt zich ziek. Volgens de 
bedrijfsarts is sprake van een fikse 
burn-out. Na een tijdje thuis te zijn 
gebleven, gaat hij re-integreren. 
Dat gaat met ups en downs. Helaas 
lukt het Johan niet om terug te 
keren in het arbeidsproces. Hij 

Cnv onderwijs trok aan bel in den haag over 
nieuwe dagloonregels
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NIEUWE CAO SBB IS ROND
Er is een definitief akkoord bereikt over de nieuwe 
cao SBB, met een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 
januari 2018. De cao bevat een structurele loons-
verhoging van 2,55 procent per 1 januari 2017. Ook 
hebben de werknemers, die op 1 december 2016 
in dienst waren van SBB, in januari een eenmalige 
uitkering ontvangen die overeenkomt met 1,1 procent 
loonsverhoging over 2016. Meer uitleg is te vinden 
op www.cnvo.nl > Arbeidsvoorwaarden > Overige 
sectoren > Cao-tekst SBB. Daar wordt ook de 
volledige tekst van de nieuwe cao een dezer dagen 
opgenomen. 

EERSTE KAMER OVER WET BEROEP LERAAR 
De Wet Beroep leraar, met daarin onder andere 
de invoering van het Lerarenregister, staat op 14 
februari 2017 op de agenda van de plenaire vergade-
ring van de Eerste Kamer. De plenaire behandeling 
volgt na een intensieve voorbereiding. Nadat de 
Tweede Kamer in oktober 2016 heeft ingestemd met 
het wetsvoorstel hebben Eerste Kamerleden in twee 

Werk & Recht

heeft besloten de regels aan te 
passen. Die aanpassing is ingegaan 
per 1 december 2016. 
Vanaf 1 januari 2017 verhoogt UWV 
het dagloon van WW-uitkeringen 
die zijn gestart op of na 1 juli 2015 
en uiterlijk op 30 november 2016. 
Het UWV kijkt nu naar het salaris 
dat Johan verdiende voordat hij ziek 
werd. Hij ontving toen een salaris 
zonder ziektekorting. Zijn uitkering 
zal daarom een stuk hoger worden. 
Daarnaast komt hij in aanmerking 
voor een eenmalige tegemoetko-

ming. Dat is een compensatie om 
mensen tegemoet te komen die al 
voor 1 december 2016 WW hadden 
en die niet het voordeel hebben 
gehad van de nieuwe regels.
Johan hoeft het hogere dagloon en 
de tegemoetkoming niet zelf aan te 
vragen. UWV kent dit automatisch 
toe. De juridisch adviseur van 
de bond adviseert hem om even 
goed in de gaten te houden of zijn 
dagloon inderdaad hoger wordt 
en hij een compensatie krijgt over 
de afgelopen periode. UWV heeft 

Johan inmiddels laten weten 
dat het dagloon wordt verhoogd. 
Vanaf april 2017 gaat deze 
instantie het lagere dagloon 
compenseren door middel van 
een eenmalige uitkering. Geluk-
kig heeft Johan een transitie-
vergoeding gekregen toen het 
dienstverband werd beëindigd. 
Daarmee kan hij de periode 
waarin hij een te lage uitkering 
ontving, financieel overbruggen. 

ronden schriftelijke vragen gesteld aan de regering. De 
vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website 
van de Eerste Kamer. 

PRAAT MEE OVER LERARENREGISTER 
In het wetsvoorstel Beroep Leraar krijgen leraren extra 
ruimte en rechten. Leraren gaan over hun eigen kwali-
teit en die wordt geborgd in het register. Leraren stellen 
samen vast welke eisen er gelden. Zij bepalen welke 
leeractiviteiten relevant zijn om als leraar ‘bij te blijven’ 
of zichzelf te ontwikkelen, waar deze leeractiviteiten 
aan moeten voldoen en wat de criteria zijn om als leraar 
in het register te kunnen blijven staan (de herregis-
tratie). Deze criteria worden nu opgesteld. Er is volop 
gelegenheid om mee praten via online brainstorm- en 
ontwerpsessies. Meer informatie is te vinden op http://
registerleraar.onderwijscooperatie.nl/online-brain-
storm/ en http://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/
aanmelden-ontwerpsessies/. Begin februari zijn er ook 
bijeenkomsten voor HRM’ers over het lerarenregister 
en personeelsbeleid. Zie hiervoor: http://registerleraar.
onderwijscooperatie.nl/aanmelden-hrm-bijeenkomst/. 

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

Pesten
Onderzoeker Beau Oldenburg promoveerde deze maand aan de Rijks-
universiteit Groningen op het onderwerp Bullying in schools, the role of 
teachers and classmates. Zij interviewde leraren van basisscholen en 
hield een enquête onder hun leerlingen. De resultaten kunnen worden 
samengevat in drie hoofdconclusies: leerkrachten zijn niet altijd 
voldoende toegerust om pesten aan te pakken, leerkrachten herken-
nen pesten niet altijd en samenstelling van de klas beïnvloedt de mate 
waarin wordt gepest. Ik blijf hangen op de eerste twee uitkomsten: ze 
heeft het onderzocht, dus het zal waar zijn, maar het voelt een beetje 
alsof de bal nu bij de leerkracht ligt. Weliswaar constateert Oldenburg 
dat het voor leerkrachten vaak moeilijk is om vast te stellen of een kind 
echt gepest wordt, omdat pesten vaak buiten hun gezichtsveld plaats-

vindt. Maar ze stelt ook dat het belangrijk is dat elk signaal over pesten 
serieus genomen wordt. Ik mag toch aannemen dat iedere leerkracht 
dat doet. Probleem is misschien dat pesten een nogal complex 
fenomeen is. Behalve dat het vaak uit het zicht gebeurt, zijn er 
verschillende vormen van pesten en zijn er verschillende 
partijen betrokken die ieder een eigen rol spelen in 
het proces. Ook is niet altijd goed onderscheid 
te maken tussen pesters en slachtoffers: 
sommige kinderen zijn beide. En kan het 
misschien zo zijn dat de huidige cultuur 
van ‘elkaar afzeiken is leuk’ bijdraagt aan 
normvervaging waardoor pesten niet meer 
zo goed wordt herkend als pesten? Is dit 
de zoveelste bal die bij de leerkracht wordt 
neergelegd? Als ik de woorden van koning 
Willem Alexander tijdens zijn nieuwjaarstoe-
spraak mag geloven, wel. Ieder jaar nodigt 
het koninklijk paar een specifieke beroeps-
groep uit voor de receptie in Amsterdam 
en deze keer waren leerkrachten aan de 
beurt. De koning stak hen een hart onder 
de riem door te zeggen dat het soms wel 
lijkt alsof het onderwijs het antwoord 
moet geven op alle maatschappelijke 
vragen en dat de verantwoordelijkheid en 
druk die leerkrachten voelen, daardoor 
groot moet zijn. En uit de hoek van de 
regering kwam ook nog een bemoedi-
gend woord. In een interview met een 
landelijk dagblad roemt staatssecreta-
ris Sander Dekker de goede leerkracht 
als een vakman en een identificatiefiguur 
die jongeren helpt om stappen te zetten en 
eigen talenten te ontdekken. En hij kan het 
weten want hij was ooit docent; weliswaar aan 
de universiteit, maar vooruit: dat is ook onderwijs.

Het is onderzocht, dus het zal waar zijn, 
maar het voelt een beetje alsof de bal 
nu bij de leerkracht ligt
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Daar staan ze dan, Daniëlle en Sanne, 

allebei 20. Tussen eindeloos veel stands, 
in een aaneenschakeling van enorme 
beurshallen. Al drie jaar worden ze op 

de pabo klaargestoomd om leerkracht te worden, 

De Nederlandse Onderwijstentoonstelling (NOT) was weer een bonte 
verzameling aan stands met een net zo kleurrijke groep bezoekers. De 
Jaarbeurs in Utrecht werd vorig week overstroomd door studenten (met 
rugzakken vol goodies) die zelf bijna leraar mogen worden en voor het 
eerst hun ogen uitkijken. Maar ook door leraren die door de wol geverfd 
zijn en weleens wat meer willen weten over hoe cao’s nou precies 
werken. De een wordt voor het eerst lid van de vakbond, de ander wil 
eens bijpraten met de mensen achter de schermen. Wij namen een kijkje 
op de beurs en natuurlijk bij onze eigen energiestand.

maar dan blijkt op de NOT dat er fl ink wat komt 
kijken bij het onderwijs. Sanne was nieuwsgierig 
gemaakt en hoorde steeds weer rond zoemen: 
‘De NOT, daar moet je heen!’ Ze loopt samen met 
Daniëlle al de hele dag rond. Die laatste is verbaasd 

Tekst: Hein Bosman  Foto’s: Annelie Pijnenburgalle sectoren
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NOT 2017, 
een explosie van energie
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over de grootte van het geheel: ‘Het is echt enorm 
als je ziet wat er allemaal met onderwijs te maken 
heeft. Spannend, we doen nu het vierde jaar en als 
ik hier rondloop denk ik ”Woeh!”. ’ Sanne vult la-
chend aan: ‘We zitten in het kleine wereldje van de 
pabo, dan is dit even wennen. Maar over twee jaar 
zijn we terug, als docent.’

THE BEST
Het is inderdaad een fl inke kluif, zo’n beurs, een 
plattegrond en tijdschema blijken niet overbodig. 
Gelukkig is de stand van CNV Onderwijs makkelijk 
te vinden, zo direct bij de ingang. Het is een van de 
grotere op de beurs, en, als we zo vrij mogen zijn, 
een van de mooiste én leukste. Ja, inderdaad, je gaat 
er Trumpiaans van praten. It’s the best, we hear it 
all the time. 

ENERGIE
Het thema van de stand is Energie. Groepjes 
pabostudenten en leraren uit alle takken van het 
onderwijs lopen door de energiebaan, doen een test 
om te kijken hoe het staat met hun energie en geven 
aan waar zij die van krijgen. Met korte statements 
en pen en papier: ‘De opmerkingen van mijn leer-
lingen in de groep’ en ‘Weekend = weekend. Gun 

jezelf vrije tijd’ en ook ‘Noem aan het einde van de 
werkdag eens vijf positieve dingen. You can do it’. 

KONINGIN
Met groene en rode munten kunnen ze aangeven 
wat ze energie geeft en wat te veel energie kost. 
Het populairst is het werken met de leerlingen, 
terwijl administratie de meeste bezoekers gestolen 
kan worden. Jorine (19) en Madouc (20) zitten 
niet op de pabo maar doen respectievelijk sociaal- 
pedagogische hulpverlening en pedagogiek in 
Rotterdam, waar ze ouders leren hoe ze hun kind 
thuis kunnen helpen met taal en rekenen. Voor hen 
is de NOT een uitje van hun stageplek. Ze volgden 
een workshop Faalangst en Digitale geletterdheid. 
Maar niet voordat koningin Maxima (op de foto in 
gesprek met CNV Onderwijs-voorzitter Loek Schu-
eler, [midden], red.) ’s ochtends de NOT offi  cieel 
opende. Het was het startschot van vijf dagen infor-
matie opzuigen en ijsjes eten, smartboards testen 
en judoklassen, tips rond energie en uren struinen. 
Over twee jaar is er weer een NOT. Met docenten 
die nog eens een kijkje nemen, zo net voor hun 
pensioen, leraren die aan het begin staan van hun 
carrière en nieuwe studenten die zich onderdom-
pelen in de wondere wereld van het onderwijs. 

Tekst: Hein Bosman  Foto’s: Annelie Pijnenburgalle sectoren
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alle sectoren

Schaduwonderwijs is het commerciële 
aanbod van bijles, huiswerkbegeleiding, 
particuliere remedial teaching en toets- en 
examentraining. Het is niet bekend hoeveel 

kinderen hier gebruik van maken, maar dat het er 
steeds meer zijn, is wel duidelijk. In een paar dagen 
tijd vulden 5.800 leden van CNV Onderwijs een en-
quête in over dit onderwerp. Bijna 90 procent is het 
eens met de stelling dat een school alle ondersteu-
ning aan leerlingen moet kunnen bieden die nodig 
is, waardoor schaduwonderwijs overbodig wordt. 
Leden vinden namelijk dat het de kansenongelijk-
heid vergroot, omdat het alleen toegankelijk is voor 
kinderen van ouders met geld. Oorzaken worden 
gezocht in: te grote klassen, te weinig handen in 
de klas, te drukke ouders, hoge verwachtingen van 
kinderen, wantrouwen richting scholen (zie kader).

ONDERWIJSASSISTENTEN
Ook de Tweede Kamer maakt zich druk over het 
onderwerp en organiseerde er een hoorzitting over. 
Loek Schueler lichtte daar de ledenpeiling toe en 
bepleitte investeringen in het regulier onderwijs: 
‘Het onderwijs schiet te kort, dat voelen leerlingen, 
docenten en ouders. Waar is de € 50 miljoen voor 
onderwijsondersteunend personeel gebleven? 
Neem onderwijsassistenten aan, zet docenten in 
hun kracht, zorg voor extra handen in de klas en 
leer van ons initiatief zomer- en lentescholen. Bij 
deze extra lessen in de vakantie hebben scholen 
de regie, kost het ouders geen geld en – bovenal 
– helpt het leerlingen alsnog over te gaan. Als het 
regulier onderwijs ruimte en middelen krijgt, wordt 
schaduwonderwijs overbodig en krijgt elke leerling 

‘Geef ons de tijd en de middelen en we kunnen het prima zelf oplossen’, 
schrijft een docent in de enquête over schaduwonderwijs die CNV 
Onderwijs vorige week hield onder 5.800 leden. Volgens 85 procent 
van de leden vergroot dit onderwijs de kansenongelijkheid, omdat het 
alleen toegankelijk is voor kinderen van ouders met geld. Loek Schueler, 
voorzitter CNV Onderwijs: ‘Zorg voor extra handen in de klas!’

Schaduwonderwijs: tekort schietend onderwijs of 
competitieve ouders?

‘ Bied extra ondersteuning  
op elke school aan’ 

dezelfde kansen. Of zoals een leraar schreef: “Ik wil 
het beste voor alle kinderen, maar ik kom tijd en 
handen te kort.”’

DEZELFDE OUDERS
‘Ik vind schaduwonderwijs niet gewenst, maar het 
past bij de maatschappelijke tendens om zo hoog 
mogelijk te scoren’, zei Roel Scheepens van het 
Sint-Janslyceum Den Bosch. ‘Ik denk dat we voor 96 
procent van de leerlingen voldoende kunnen doen. 
Als je kansenongelijkheid helemaal wilt wegnemen, 
zou je alle kinderen dezelfde ouders moeten geven. 
Je kunt niet van ons verwachten dat wij alle kan-
senongelijkheid opheffen. Het onderwijs loopt te-
gen de grenzen van bekostiging aan.’ Hij vertelt over 
een leerling die met veel dure bijlessen en kunst- en 
vliegwerk het vwo probeerde te halen. ‘Wij hebben 
de ouders de havo geadviseerd. Dan had het meisje 
namelijk ook nog tijd voor hobby’s en andere leuke 
dingen. Dat advies hebben ze opgevolgd.’ 

UIT SCHADUW
Ook Zeki Arslan, adviseur kansenongelijkheid 
CAOP, herkent de behoefte aan informeel onder-
wijs, zoals hij het noemt. ‘Voor allochtone kinderen 
gebeurt enorm veel bij buurthuizen, gratis en wel, 
maar voor autochtone kinderen met weinig kansen? 
Het regulier onderwijs heeft geen antwoord op 
kansenongelijkheid, al tientallen jaren niet. Laten 
we eens kritisch kijken naar waar die € 850 miljoen 
voor onderwijsachterstanden precies aan besteed 
wordt.’ 
Paul Rosenmöller van de VO-raad doet de oproep 
een deel van het schaduwonderwijs uit de schaduw 26
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Tekst: Ciska de Graaff  Illustratie: Maartje de Sonnavillealle sectoren

‘ Bied extra ondersteuning  
op elke school aan’ 

te laten treden en daarvoor te investeren in het re-
gulier onderwijs. ‘Als je er vanuit gaat dat ongeveer 
een derde van de leerlingen iets extra’s nodig heeft, 
zeg voor vier uur per week, dan zou het € 160 mil-
joen kosten om dat onder te brengen in het regulier 
onderwijs.’ 

LAPMIDDELEN?
Willemijn Kienhuis van huiswerk- en examentrai-
ninginstituut Lyceo vindt dat er niks mis is met 
scholen. ‘Maar steeds meer vrouwen werken en 
dus besteden ouders huiswerkbegeleiding uit. 
Ik zou dat ook doen!’ Ze schat in dat ongeveer 4 
procent van alle leerlingen tijdelijk gebruik maakt 
van schaduwonderwijs. Verschillende Kamerleden 
vragen zich ondertussen af of het niet allemaal lap-
middelen zijn en of het onderwijs ‘niet gewoon in 
staat zou moeten zijn om alle leerlingen te bieden 
wat ze nodig hebben’. Hans Peeters, rector van het 
Tabor College Werenfridus Hoorn, antwoordt: ‘Ja, 
dat zou in het onderwijs kunnen als we er middelen 
bij krijgen.’ 

DUVELTJE
Onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam 
Louise Elffers zegt dat verbieden van schaduwon-
derwijs niet kan en niet werkt. ‘Het onderwijs schiet 
niet te kort, er is een competitie gaande: hoe hoger 
geschoold hoe beter. In Singapore, Zuid-Korea en 
Japan gaan kinderen soms tot middernacht naar 
school, regulier en schaduw. Heel zorgelijk. Als het 
eenmaal standaard hoort bij de opleiding van kin-

deren, zoals in die landen, krijg je het duveltje niet 
meer terug in het doosje. Subsidiering van scha-
duwonderwijs voor de minder draagkrachtigen, 
zal het alleen maar stimuleren. Breng het onder in 
het regulier onderwijs, doe daar geld bij, en laat er 
toezicht op houden door de Inspectie.’ 
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Oorzaken toename 
schaduw onderwijs 
•  Prestatiedrang, hoge lat in maatschappij,  minimaal een havo-kind 

willen.
•  Kinderen steeds minder bereid zich in te  spannen, ouders steeds 

minder bereid hun kind te begeleiden. 
•  Ouders hebben minder tijd of zin om hun kind te stimuleren en 

motiveren.
•  Klassen te groot, te veel zorgleerlingen, om voldoende aandacht 

aan alle leerlingen te besteden.
•  Zwakke leerkrachten en te weinig handen in de klas.
•  Ouders hebben minder vertrouwen in het  onderwijs.
•  Ik zie het als een meerwaarde voor de kinderen: als ouders dit 

nodig vinden en kinderen er beter van worden, hoor je mij niet 
klagen.

•  Het kost mij tijd om dingen af te leren die ze verkeerd aangeleerd 
te krijgen in schaduwonderwijs.

Bron: antwoorden op open vragen enquête CNV Onderwijs over 
schaduwonderwijs.
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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!
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berichten

Vacatures 
vaststellings
commissies toetsen en 
examens
Wil jij graag iets te zeggen hebben over de eisen waaraan 
examens in het voortgezet onderwijs moeten voldoen? 
Voor het komende schooljaar kan CNV Onderwijs in 
samenwerking met de AOb bevoegde collega’s voordra-
gen voor één plaats in elke vaststellingscommissie van 
het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Deze com-
missies zijn belangrijk bij het opstellen van de examens 
in het voortgezet onderwijs. Ze formuleren de eisen 
waaraan deze moeten voldoen; ze beoordelen de concep-
ten van examens die door Cito worden aangeleverd, ze 
stellen deze vast en adviseren over de normering.
We zoeken mensen die ruime ervaring hebben, lesgeven 
in examenklassen en interesse hebben in alles wat met 
toetsing te maken heeft. Je mag geen auteur zijn of lid 
van een team van auteurs van een leermethode en geen 
lid zijn (of recentelijk zijn geweest) van de constructie-
groep van Cito. Het verschilt per vak hoeveel klokuren je 
wordt gedetacheerd. Deze uren word je vrijgesteld van 
schoolwerk. De overlegmomenten zijn bij Cito Arnhem. 
Met directe ingang zijn er in de volgende commissies 
vacante plaatsen; Tekenen, handvaardigheid en textiele 
werkvormen havo – vwo (140 klokuren), Kunst (alge-
meen) havo – vwo (185 klokuren), Geschiedenis vmbo 
(290 klokuren), Wiskunde B havo – vwo (175 klokuren), 
Latijn vwo (110 werkuren). Heb je interesse? Meld je 
dan met een CV bij CNV Onderwijs t.a.v. Dirk Franssens 
(voortgezetonderwijs@cnv.nl) o.v.v. CvTE 2017. De 
sluitingsdatum is 12 februari 2017.
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Spelenderwijs leren over waterproblematiek
Tijdens de Koningsspelen op vrijdag 21 april gaat 
Word een Waterheld van start. Bij dit evenement, 
ook inzetbaar tijdens een normale sportdag, 
leren de kinderen over problemen rondom water 
wereldwijd. Ze kunnen ook zelf iets betekenen 
voor veilig drinkwater voor leeftijdsgenoten in 
Azië en Afrika. Elke deelnemende school doet 
mee aan de quiz. De winnende school krijgt door 
Sinterklaasjournaal-presentator Diewertje Blok 
een prijs uitgereikt. Vervolgens gaan de leerlingen 
op zoek naar sponsoren, die een bepaald bedrag 

geven voor elke stap die zij zetten tijdens het 
sportieve parcours. De kinderen krijgen hierna 
een gratis stappenteller en zetten zo veel mogelijk 
stappen. Als ze dit voltooid hebben, krijgen ze 
een eigen Waterheld certificaat. Met de opbrengt 
verbetert ontwikkelingsorganisatie Simavi de 
toegang tot schoon drinkwater. Ze bouwen voor-
zieningen voor lokale gemeenschappen en leiden 
lokale mensen op om dat zelf te doen en het te 
onderhouden. Aanmelden kan gratis via simavi.nl/
waterheld. 

De baas van de piekerfabriek staat vol met tips, 
opdrachten, oefeningen en voorbeelden voor kinderen 

van zeven tot tien jaar die last hebben van piekerge-
dachten. Er is geen ruimte voor blije gedachten en 
zorg en onrust nemen het over. Schoolprestaties 

gaan hierdoor achteruit. Door het doeboek krijgen 
kinderen een handvat om het piekeren los 
te laten. Ze krijgen ze weer controle over 

hun eigen gedachten. Het boek, ISBN 
9789085606789, wordt uitgegeven 

door Uitgeverij SWP en kost 
€ 12.50. 

Word de baas 
van piekergedachten



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

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

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

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!

 072 – 888 7 222

werkveld.

Social Media Professional
Innovatieve en praktijkgerichte vakopleiding 
over Social Media en externe communicatie, 
intern beleid, en vakinhoudelijk instrument.  
Informatie:

Anti Pest Coördinator 
Inspirerende vakopleiding ter preventie en 
interventie van (digitaal) pesten, met adviezen 
van OCW, PO en VO Raad als leidraad. 
Informatie: 

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!



Social Media
Professional

Mediawijsheid 
voor professionals 
Inspiratie, expertise, innovatie 

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

“
 ”

Mediawijsheid voor profs-Schooljournaal nw.indd   1 23-12-16   11:35

   Als iedereen 
       meespeelt…
   ...kunnen zij 
        ook spelen!

jAntje beton loterij
50% voor de school en 50% voor jAntje beton

buitenspelen is essentieel voor een gezonde ontwikkeling

Wist u dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één  
keer per week vrij buitenspeelt? Daarom ondersteunt 
Jantje Beton scholen om geld op te halen tijdens de  
Loterij voor buitenspelen tijdens en na schooltijd. In  
de afgelopen 20 jaar hebben duizenden scholen met de  
opbrengst hun buitenspeelmaterialen aangeschaft,  
speeltoestellen opgeknapt, het schoolreisje gefinancierd en  
extra voorzieningen op het plein aangebracht.

doe mee! AAnmelden is eenvoudig viA www.jAntjebeton.nl/loterij

Iedere basisschool kan deelnemen

ad_schooljournaal_180x130.indd   1 20-12-16   11:19
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Als zzp‘er heb je vaak verschillende petten 
op: van ontwikkelaar tot begeleider tot 
werknemer in loondienst. Ik merk dat ik 
vooral mezelf ben, ongeacht de pet die ik 
op dat moment op heb. Het leuke van wer-
ken in verschillende ‘vakgebieden’ is dat je 
het kind in zowel schoolse als vrije situaties 
ziet en je eigenlijk de totale ontwikkeling 
meemaakt.
De afwisseling van instructie geven, bege-
leiden en observeren maakt dat ik continu 
met een frisse blik blijf kijken en eigenlijk 
steeds bezig ben om de situatie of het kind 
‘te lezen.’ Wat vertelt dit gedrag mij, wat 
heeft het kind nu nodig? 
Even terugkomend op die petten: eerder 
vond ik het lastig, switchen tussen ouder, 
leerkracht, vrijwilliger. Alsof ik teveel met 
de pet (hoofd) zelf bezig was en het gevoel 
had dat ik van alles moest. Educatie en 
werken met kinderen blijft toch iets wat je 
vanuit je hart doet, ongeacht alle leerplan-
nen en wetgeving waar je ook als zpp‘er 
mee te maken hebt. 
Tijdens mijn opleiding interviewde ik een 
leerkracht waar ik als kind zelf bij in de 
klas heb gezeten. Hij vertelde: ‘Als mensen 
mij vragen welk vak ik geef, antwoord ik: 
“Ik geef mezelf.”’
Ik hoop in 2017 op een mooi vol jaar, niet 
alleen een volle agenda, maar ook op 
voldoening van ‘jezelf geven.’

Petten

column
Onderwijsdienstverlening

Antje van 
Schepen

is leerbegeleider, 
schrijft educatieve 
teksten, werkt in 

de kinderopvang en 
is invalleerkracht 
basisonderwijs.

berichten

Verkiezings materiaal 
te bestellen 

bij ProDemos
Voor de komende verkiezingen kunnen scholen onder 
meer verkiezingsposters, een verkiezingsmagazine 
voor havo/vwo en een doeboek voor groep 7/8 bestel-
len. Dat kan bij ProDemos, Huis voor democratie 
en rechtsstaat in Den Haag. Daar bieden ze tal van 
mogelijkheden om leerlingen en studenten in contact 
te brengen met de politiek. De activiteiten variëren van 
een interactief spel op het gemeentehuis voor kinderen 
van groep 7 en 8, een speechwedstrijd voor middelbare 
scholieren, de scholierenverkiezingen en de Stemwij-
zer tot een rondleiding op het Binnenhof. Meer infor-
matie: www.prodemos.nl, tel. 070 757 02 00. 

Insignes voor buitenge-
wone inzet vrijwilligers
Ken je iemand die zich als vrijwilliger op uitzonderlijke wijze 
heeft ingezet voor CNV Onderwijs en hiervoor beloond mag 
worden? De insignecommissie reikt maximaal drie insignes 
uit voor de vrijwilligers die een buitengewone prestatie 
verricht hebben. Hiermee laat het sectorbestuur de grote 
waardering zien voor deze en alle andere kaderleden. 
Vrijwilligers zijn voor CNV Onderwijs een onmisbare schakel. 
Zij spelen binnen de vereniging een belangrijke rol bij het 
onderhouden van de contacten met de leden. Bovendien zijn 
zij van grote betekenis voor de democratische besluitvorming 
binnen de organisatie, en daarmee voor de beleidsontwikke-
ling en -vaststelling. Het betreffende kaderlid moet minstens 
tien jaar lid zijn. Voordrachten kunnen worden ingediend tot 
uiterlijk 6 maart. Dit kan bij de insignecommissie, ter attentie 
van de sectorvoorzitter (Postbus 2510, 3500 GM Utrecht of via 
f.knepper@cnv.nl). Hierin moet duidelijk worden aangegeven 
welke specifieke kwaliteiten, activiteiten en werkzaamheden 
voor CNV Onderwijs (of van de rechtsvoorgangers KOV of PCO) 
aanleiding zijn om haar of hem voor te dragen. De uitreiking is 
op 22 maart, tijdens de sectorvergadering van CNV Onderwijs.
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vereniging

GEPENSIONEERDEN
Provincie Overijssel
Donderdag 2 maart, 10.30-14.30 uur, 
Het Centrum, Constantijnstr. 7A, Nij-
verdal. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over NLP. Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.
nl o.v.v. Nijverdal 2-3-2017.

Provincie Drenthe
Dinsdag 7 maart, 10.30-14.30 uur, 
Kerkelijk centrum Trias, Groenmarkt 
4, Meppel. Netwerkbijeenkomst re-
cent gepensioneerden over RET. Info/
aanmelden: netwerkdrenthe@cnv.nl 
ovv Meppel 7-3-2017.

Provincie Gelderland
Dinsdag 7 maart, 10.30-14.30 uur, 
Bethelkerk, J.Th. Tooropln. 133, 
Ede. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over Identiteit, wat 
is jouw verhaal. Info/aanmelden: 
netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. Ede 
7-3-2017.

Provincie Groningen
Donderdag 16 maart, 10.30-14.30 
uur, Gasthorn, De Gast 58A, Zuid-
horn. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over Met pensioen 
zijn. Info/aanmelden: netwerkgronin-
gen@cnv.nl o.v.v. Groningen 16-3-
2017.

Provincie Zeeland
Donderdag 16 maart, 10.30-14.30 
uur, Wijkgebouw De Spinne, J. 
Lunsln. 7, Goes. Netwerkbijeen-
komst recent gepensioneerden over 
Conflicthantering. Info/aanmelden: 

netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v. Goes 
16-3-2017.

Provincie Noord-Holland
Dinsdag 21 maart, 10.30-14.30 uur, 
Ontmoetingsruimte V.d. Moeder v.d. 
Verlosserkerk, Prof.Eijkmanln. 48, 
Haarlem. Netwerkbijeenkomst re-
cent gepensioneerden over Identiteit: 
wat is jouw verhaal? Info/aanmelden: 
netwerknoordholland@cnv.nl o.v.v. 
Haarlem 21-3-2017.

Provincie Utrecht
Donderdag 23 maart, 10.30-14.30 
uur, CNV-gebouw, Tiberdreef 4, 
Utrecht. Netwerkbijeenkomst voor 
recent gepensioneerden over RET. 
Info/aanmelden: netwerkutrecht@
cnv.nl o.v.v. Utrecht 23-3-2017.

Rayon Noordoost Brabant 
Dinsdag 21 maart, excursie Kildonkse 
Molen, Kildonkseweg 4-6, Hees-
wijk-Dinther. Ontvangst 14 uur, 
rondleiding 14.15 uur. Opgave en 
inlichtingen bij J. Eikelenboom. Tel. 
0412 48 19 62 of jameikelenboom@
hetnet.nl.
                                     

PRIMAIR ONDERWIJS
Noord-Brabant
Woensdag 22 februari, 16-20.30 uur, 
De Berchplaets, Sportstr. 3, Berg-
hem. Bijeenkomst voor alle PO-le-
den. Keuze uit workshops: Taak-
beleid/nieuwe ontwikkelingen cao 
PO 2016-2017; Moeilijkgedrag, nou 
en?!; Pensioenen en Loopbaankan-
sen. Info/aanmelden (voor 20 febr.) 
via https://pobijeenkomstregiooss. 

eventbrite.nl o.v.v. Berghem   
22-2-2017.

NETWERKEN
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.

Limburg
Donderdag 16 februari, 16-20.30 uur, 
zmlk-school St. Jan Baptist, School-
str. 81, Kerkrade. Bijeenkomst voor 
alle leden van CNV Connectief. Keuze 
uit workshops: Moderne media; 
Meldcode mishandeling; De dyna-
miek van de groep; Zo zit dat met je 
pensioen, door F. Lardinois, pensi-
oenvoorlichter APG-MCD; Alles in 
verbinding, startend bij je linker- en 
rechterhelft!, door E. Bonne, kinder-, 
opvoed- en passiecoach; 6) Register-
leraar, door R. Zibret, ambassadeur 
Onderwijscooperatie; 7) Informatie-
bijeenkomst 60-plus maatregelen. 

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda cnvo.nlKijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda
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Info/aanmelden: netwerklimburg@
cnv.nl o.v.v. Kerkrade 16-2-2017.
Donderdag 16 maart, 16-20.30 uur, 
Basisschool De Neerakker, In de 
Neerakker 2, Heythuysen. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV 
Connectief. Keuze uit workshops: 
Moderne media; Meldcode mishan-
deling; De dynamiek van de groep; 
Zo zit dat met je pensioen, door F. 
Lardinois, pensioenvoorlichter APG-
MCD; Alles in verbinding, startend 
bij je linker- en rechterhelft!, door E. 
Bonne, kinder-, opvoed- en passie-
coach; Registerleraar, door R. Zibret, 
ambassadeur Onderwijscoopera-
tie; Informatiebijeekomst 60-plus 
maatregelen. Info/aanmelden: net-
werklimburg@cnv.nl o.v.v. Kerkrade 
16-3-2017.

Gelderland
Dinsdag 7 maart, 16-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachln. 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
3 workshops. Info/aanmelden: net-
werkgelderland@cnv.nl ovv Doetin-
chem 7-3-2017.

Noord-Brabant
Woensdag 15 maart, 16-20.30 uur, 
Aloysius De Roosten mavo, Saenre-
damstr. 2, Eindhoven. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Connectief. 
Keuze uit 3 workshops. Info/aanmel-
den: netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. 
Eindhoven 15-3-2017.

Friesland
Woensdag 15 maart, 16-20.30 uur, 
Sbo Aquamarijn, Brandemeer 35, 
Leeuwarden. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit 
3 workshops. Info/aanmelden: net-
werkfriesland@cnv.nl o.v.v. Leeuwar-
den 15-3-2017.

Groningen
Woensdag 22 maart, 16-20.30 uur, 

Roc Menso Alting, Vondelpad 4, 
Groningen. Bijeenkomst voor alle 
leden van CNV Connectief. Keuze uit: 
Koraaltekenen, Identiteit: wat is jouw 
verhaal en In gesprek met inspec-
teurs. Info/aanmelden: netwerk-
groningen@cnv.nl o.v.v. Groningen 
22-3-2017.

SCHOOLLEIDERS
Maandag 6 maart, 15-19 uur, CNV, 
Tiberdréef. 4, Utrecht. Kijkwijzer-
bijeenkomst en netwerkproeverij 
strategisch humanr resource-beleid. 
Info/aanmelden: bijeenkomsten@
cnv.nl o.v.v. ‘strategisch hr-beleid’ 
6-3-2017.
Maandag 20 maart, 16-20 uur, AZC-
school Beverwaard, Rhijnouwensngl. 
180, Rotterdam. Bijeenkomst voor 
medewerkers en schoolleiders over 
Nieuwkomers op school. Info/aan-
melden: diversiteit@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: 
werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. 
Assen 1-3-2017. 

Regio Limburg
Woensdag 22 maart, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), De Syner-
gieschool, Herkenbosscherwg. 22, 
Roermond. Bijeenkomst voor inval-
lers van CNV Onderwijs. Workshops, 
kennismaking en actuele ontwikke-
lingen. Info/aanmelden: werkgroe-
pinvallers@cnv.nl o.v.v. Roermond 
22-3-2017.

 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 profes-
sionele ruimte. Gastspreker is  Al-
bert Weishaupt, lector professionele 
onderwijsorganisaties aan Stenden 
Hogeschool. Na de pauze zullen 
Katalin de Kleuver, David Bruning en 
Dorien Reijn van CNV Onderwijs het 
thema belichten vanuit het perspec-
tief van de onderwijsvakbond. Info: 
onderwijsdienstverlening@cnv.nl of 
hogeronderwijs@cnv.nl. Aanmelden: 
onderwijsdienstverlening@cnv.nl

ONDERWIJS
ONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
Woensdag 15 februari, 16-20.30 uur, 
Sbo De Rank, Thorbeckelaan 186, 
Almelo. Bijeenkomst voor alle OOP- 
leden 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.

FILMdag
Zaterdag 11 februari, 12-16 uur, 
CNV Onderwijs Filmdag: Wapen-
bezit, geweld op scholen en kans 
op slagen. Bioscoop Arnhem/
Utrecht/Tilburg. Leden: gratis; 
niet-leden: € 10,-. Meld je aan 
via www.cnvfilmdag.nl. (zie ook 
pagina 8) 

33333333

THEMADAGEN PRIMAIR ONDERWIJS
8 maart, IJsseldelta Center, Zwolle
15 maart, Archeon, Alphen a/d Rijn
29 maart, De Ruwenberg, St. Michielsgestel
Met masterclasses: 1) Actief begeleiden door; 2) Lerend klimaat in je klas; 
Effectief lesgeven. Aanmelden via website (zie advertentie pag. 37).
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Je hebt net het eindadvies 
aan je groep 8-leerlingen 

gegeven, nu is het wachten op 
de eindtoets én het oordeel 

van de middelbare school. 
Maar hoe zat het ook alweer 
als de eindtoets hoger uitvalt 

dan jouw advies? En wat mogen 
middelbare scholen allemaal 
over jouw leerlingen vragen 

tijdens de selectieprocedure? De 
belangrijkste fabels opgeklaard.  

Vijf fabels over de overgang van de basis- naar de middelbare school

Wat mag de middelbare    school allemaal vragen 
over mijn leerling?

primair/voortgezet onderwijs

34
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1. De leraar is verplicht het advies aan 
te passen als de eindtoets hoger uitvalt 
dan het schooladvies 
Als de eindtoets van leerlingen in het primair 
onderwijs hoger uitvalt dan het basisschooladvies 
van de leerkracht, moet de school de aanbeveling 
heroverwegen. De leraar kan dan bijvoorbeeld de 
ouders nog een keer uitnodigen om het te hebben 
over het advies. Het is niet zo dat de leerkracht zijn 
eerdere besluit dan móet aanpassen. De meeste le-
raren schatten het niveau ook goed in, blijkt uit on-
derzoek van de Onderwijsinspectie. 75 procent van 
de leerlingen zit in het derde jaar van de middelbare 
school op het niveau zoals het advies voorspelde. 
Als de eindtoets lager is dan het schooladvies blijft 
deze eerdere aanbeveling van de leerkracht sowieso 
staan. 

2. Middelbare scholen mogen leer-
krachten vragen om ‘enkelvoudige 
adviezen’ voor hun leerlingen
Het advies van leraren mag altijd zowel enkelvoudig 
(bijvoorbeeld: havo) als meervoudig (bijvoorbeeld: 
havo-vwo) zijn. Sommige VO-besturen eisen echter 
een enkelvoudig advies, want dat is makkelijker in te 
vullen. Dit mag niet, middelbare scholen mogen niet 
alleen om een enkelvoudig advies vragen. Uit on-
derzoek blijkt namelijk dat leerlingen vaker op een 
hen passend niveau terechtkomen als ze volgens 
het advies van de leraar in een ‘gemengde brugklas’ 
terechtkomen. 

3. Middelbare scholen mogen behalve 
het basisschooladvies ook om de 
uitslag van het leerlingenvolgsysteem 
vragen om te bepalen of ze een leerling 
aannemen 
Sommige middelbare scholen geven aan dat ze 
behalve het advies van de leerkracht ook het leerlin-
genvolgsysteem willen inzien, want ‘anders kan een 
leerling niet aangenomen worden.’ Staatssecretaris 
Sander Dekker heeft in 2015 een Kamerbrief ge-
stuurd waarin hij stelt dat scholen in het voortgezet 
onderwijs uitsluitend het basisschooladvies mogen 
gebruiken voor toelating tot een bepaald onderwijs-

niveau in het voortgezet onderwijs. Er mogen geen 
aanvullende eisen gesteld worden, zoals informatie 
uit het leerlingenvolgsysteem.

4. Middelbare scholen mogen behalve 
het bassischooladvies ook om de re-
sultaten van de eindtoets vragen om te 
bepalen of ze een leerling aannemen
Ook hier geldt: scholen in het voortgezet onderwijs 
mogen uitsluitend het basisschooladvies gebruiken 
voor toelating tot een bepaald onderwijsniveau in 
het voortgezet onderwijs. Vaak is de aanmelding ook 
al voor de eindtoets, dus deze kan dan überhaupt 
niet meetellen.

5. Middelbare scholen mogen niet be-
sluiten leerlingen binnen de postcode 
voorrang te geven 
Als zich op een middelbare school meer leerlingen 
hebben ingeschreven dan er ruimte is, kan de school 
een eigen toelatingsbeleid voeren. De school moet 
dan duidelijk communiceren op basis waarvan 
leerlingen niet toegelaten worden. Een veelgebruikt 
selectiemodel is dan toelating op basis van of er 
al broertjes of zusjes op de school zitten. En ook 
selectie op basis van het postcodegebied komt vaak 
voor. Dit heeft vaak onwenselijke situaties tot gevolg, 
want het zorgt voor uitsluiting van kinderen bij een 
bepaalde school die wel heel goed bij ze zou passen, 
puur op basis van postcode. Als ouders schriftelijk 
bezwaar maken tegen weigering van hun kind op 
basis van de indeling in schoolwijken dan moet een 
openbare school het kind toch toelaten. Om het nog 
ingewikkelder te maken: bijzondere scholen mogen 
na schriftelijk bezwaar dan weer wel vasthouden aan 
hun besluit van uitsluiting. Verder mag de school 
een leerling weigeren als hij of zij de grondslag van 
de school niet onderschrijft of respecteert. En als 
een school een bepaalde opleiding met een specifiek 
profiel heeft dat bepaalde kennis of vaardigheden 
vraagt (bijvoorbeeld een topsportprofiel) en de 
leerling beschikt niet over deze specifieke kennis-of 
vaardigheden dan mag deze ook geweigerd worden. 

Meer informatie? Kijk dan op www.cnvo.nl/eindtoets

Vijf fabels over de overgang van de basis- naar de middelbare school

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Wilbert van Woensel

Wat mag de middelbare    school allemaal vragen 
over mijn leerling?

primair/voortgezet onderwijs
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In 2017 staat de Academie weer met het hele team voor u klaar. We hebben er zin in! Wilt u ook een goede training, 
advies, een partnerschap of coach? Bel 030 751 17 85 of kijk op www.cnvo.nl/academie. 

CNV Connectief Academie: De 
feiten en deelnemers spreken!

36

Honderden MR-en 
en GMR-en hebben 
inmiddels een Part-
nerschap afgesloten 
bij CNV Connectief 

Academie
In 2016 zijn ongeveer 1.200 
medezeggenschapsraden 

getraind

Trainers leggen jaarlijks 
 g  emiddeld 10.000 kilo-

meter af om trainingen te 
verzorgen

Tienduizend lezers 
ontvangen de MR 

Nieuwsbrief

De carrièrework-
shops zijn door 100 

mensen gevolgd

Tientallen 
leraren heb-

ben inmiddels 
de leergang 
 Pedagogisch 
Tact gevolgd

‘Geweldig, de cursus 
vloog voorbij’

‘Ouderwets 
goed’

‘Goeie trainers, 
goeie informatie 
en ik ben niet in 
slaap gevallen!!’

‘Ik ga geïn-
spireerd naar 

huis’

‘Geweldige, informatieve 

avond. Dat smaakt naar 

meer’



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! 

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
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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! 

Vacatures sectorgroepsbestuur  
gepensioneerden CNV Onderwijs
Per 1 mei 2017 ontstaan in het bestuur van het sectorgroepsbestuur gepensioneerden CNV Onderwijs twee 
vacatures. Gezien de regionale dekking gaat de voorkeur voor een van de functies uit naar een kandidaat uit 
het Noorden. 
Gezocht wordt naar enthousiaste, creatieve en daadkrachtige kandidaten die zich willen inzetten om de 
belangen van onze gepensioneerde leden te behartigen, zowel bij CNV Onderwijs als bij de vakcentrale CNV. 
Daarnaast vormt het onderhouden van contacten met de rayons een belangrijk onderdeel van het takenpakket. 

Gelet op de huidige bestuurssamenstelling zoeken we bij voorkeur collega’s die: vrij recent gepensioneerd zijn; 
enige bestuurlijke ervaring hebben; bereid zijn de vernieuwingen binnen de sector Onderwijs en CNV Connec-
tief verder vorm te geven; voldoende tijd hebben voor het sectorgroepsbestuur en de contacten met de rayons; 
bereid zijn andere werkzaamheden voor de sectorgroep te verrichten 

De benoeming is in principe voor 4 jaar, met een eenmalige mogelijkheid tot 
herverkiezing. Op de ledenvergadering van 19 april kiest de sectorgroep de 
nieuwe bestuursleden. Tot uiterlijk 6 maart kunnen kandidaten hun sollicita-
tiebrief mailen naar de sollicitatiecommissie:  jeromeschellings@casema.nl. 
Via dit mailadres is ook nadere informatie op te vragen. Kijk ook op  
www.cnvo.nl/werkenbijons
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Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Omgeving Zuidlaren. Vrijstaand, sfeervol en verzorgd 
vakantiehuis in grote tuin voor 2-4 personen. Twee 
slaapkamers, eigen terras en parkeerruimte. Vlakbij 
meer, bos, hunebed. Prachtige omgeving, zeer geschikt 
voor wandelen en fietsen. Schoolvakanties € 395,- euro 
per week. Laagseizoen € 300,-. Bel: 050 409 52 82, jvan-
weringh@hotmail.com.

Zeeland, Renesse. Goed onderhouden, comfortabele, 
vrijstaande 6-persoons vakantiebungalow. Modern, 
compleet ingericht: grote woonkamer (38m2), apar-
te keuken, 3 slaapkamers, badkamer. Wasmachine, 
kabel-tv, wifi-internet, dvd- en cd-speler, kinderstoel 
enz. Geen huisdieren. Veilige kindvriendelijke tuin 
(1000m2). Volledige rust en privacy. Strand 7 min. 
(Mid)weekverhuur. Info: www.zeemeerminfo.nl of 0180 
41 80 88/ 06 44 48 81 31.

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce 
plaatsen, die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. 
Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u 
toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien 
Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum 
€ 25,- over te maken op IBAN: NL16RABO0301844755, 
t.n.v. CNV Connectief/Utrecht, o.v.v. annonce en naam 
adverteerder. 

nr. 3 25 februari

nr. 4  11 maart

nr. 5 8 april

nr. 6 29 april

nr. 7 20 mei

nr. 8 10 juni

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

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

met andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

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

oplage: 55.000
adverteren 

vanaf € 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in Schooljournaal

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

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



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.

matie uit Schooljournaal of Rechtspositie-
gids, 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
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)
Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, 
bestuurslid CNV Connectief,
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
cnvinfo@cnv.nl, 030 751 10 03;  
vertrouwenspersonen 030 751 10 01
Rechtshulp Privé
ARAG, 033 434 23 42
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
cnvinfo@cnv.nl, 030 751 10 06
Directieadvies leden CNV schoolleiders
helpdesk@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
cnvinfo@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-

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



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
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