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‘Dyslexie gevolg 
van slecht 
onderwijs?’

‘Tweelingen 
horen samen in 

een klas’
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ingezonden Wilt u uw 
mening geven? 

U kunt een brief van maximaal 
200 woorden mailen naar 

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

niet te plaatsen of 
in te korten.

In Schooljournaal 2 staat hoe het Rotterdamse schoolbe-
stuur SVKO het ziekteverzuim zakelijk aanpakt en mensen 
juist niet een burn-out injaagt. Waarom geloof ik dit toch 
niet? Volgens mij moet eerst de basis op orde zijn en dat 
is dat een leerkracht zijn/haar tijd kan besteden aan het 
voorbereiden van goede leuke lessen en tijd kan investe-
ren om de kinderen lekker in hun vel te laten zitten, zodat 
ze zich goed kunnen ontwikkelen. In plaats daarvan zijn 
we na de lestijd veel tijd kwijt aan leerlingen naar busjes 
brengen, vergaderingen, cursussen tussendoor, infobijeen-
komsten, bellen met ouders, mailen met ouders vanwege 
thuisproblematiek, ontwikkelmiddagen, studiedagen, 
commissie-overleggen, schoonmaken van de klas omdat de 
schoonmaak is wegbezuinigd, verslaglegging van heel veel 
zaken, veel te veel voortgangsgesprekken (inclusief voor-
bereiding), stompzinnige enquêtes om in kaart te brengen 
hoe goed de eigen organisatie functioneert, plus alle tijd in 
niet te benoemen werkzaamheden. Collega’s moeten dit 
herkennen. Dan komt het heel raar over dat men aan de 
gevolgen daarvan gaat sleutelen en wijs loopt te doen hoe 
men het ziekteverzuim gaat terugdringen. Waarschijnlijk 
weer bedacht door mensen die buiten de klas werken, teveel 
cursussen gevolgd hebben, teveel betaald krijgen en zichzelf 
zo in leven houden. Houd toch eens op met deze onzin en 
pak het probleem bij de wortel aan: de overbelaste agenda 
van al deze collega’s met een burn-out en van de rest die het 
nog gaat krijgen.

Hans Hermens, Breda

Als tegenhanger van het Lerarenregister wil ik een 
register voor bevlogen leraren in het leven roepen. 
Bestemd voor alle leerkrachten die ondanks de 
vaak opgefokte gekheid die wordt opgelegd, tóch 
met liefde, inzet en trouw leerkracht proberen 
te zijn. Het is voor alle leerkrachten die eigen 
financiën en goederen inzetten om het in hun klas 
aangenamer te maken. Voor alle leerkrachten die 
voor de verkapte bezuinigingsoperatie die passend 
onderwijs heet, tol betalen met een wederom 
verhoogde werkdruk, gezondheid en werkplezier. 
Het is voor alle leerkrachten die bij regelmatige 
opmerkingen van staatssecretaris Dekker over 
zogenaamde misstanden ‘Daar sturen we de 
inspectie op af’, niet moedeloos worden, maar 
met opgeheven hoofd trots doorwerken. Het is 
ook voor allen die hun onderwijsbaan gedeeltelijk 
hebben zien verworden tot een administratieve 
baan en tóch plezier blijven vinden in hun werk. 
Voor allen die oprecht open staan en energie ste-
ken in bijscholing ondanks dat dit naast hun baan 
veel van hen vraagt. Het is tenslotte bestemd voor 
iedereen die de kinderen, het werk en zichzelf 
onvermoeid en onvoorwaardelijk trouw blijft en 
dit niet hoeft te bewijzen aan de wantrouwenden 
onder de valse voorwendsels van positie- en 
kwaliteitsversterking.

Peter Roufs, Echt

Het doet me pijn dat er weer een groep kinde-
ren bijkomt, waarvan we nu al weten dat we ze 
niet zo goed kunnen helpen als we zouden wil-
len. Op onze school zit momenteel een brug-
klas op b-niveau met 15 leerlingen. Een mooi 
klein klasje, maar als je de kinderen met al hun 
rugzakjes bij elkaar ziet, denk je er heel anders 
over. De helft van de leerlingen zou gebaat zijn 
bij een persoonlijk begeleider bij bepaalde vak-
ken, sommigen kunnen zich gewoonweg niet 
concentreren gedurende een lange schooldag 
en leiden de rest zo af, dat die weer in tranen 
uitbarsten. Ik zou hen allemaal zo veel meer 
willen geven dan we op onze school kunnen 
bieden, terwijl we zo ons best doen, de lijnen 
al heel kort zijn en we zelfs een onderwijsas-
sistent in de armen hebben genomen. Het is 

zwemmen met deze klas om de eindstreep te 
halen. En dan? Ze moeten maar over, want het 
volgende groepje staat al klaar, met zo moge-
lijk nog grotere rugzakken. Ik maak me ernstig 
zorgen over deze kinderen en over ons als 
docenten. Ik spreek voor mezelf, maar ik merk 
dat ik veel positieve energie kwijtraak als ik 
naar deze situatie kijk. Het frustreert om toe te 
moeten kijken hoe dit alles te lang duurt voor 
de leerlingen, hoe we wel trajecten starten, 
maar aan de zijlijn staan toe te kijken hoe traag 
die verlopen. Ik ben nog geen dertig, maar veel 
zin om op deze manier door te gaan, heb ik 
niet. Zo jammer, want wat begon ik vol energie 
en passie, nog maar zo’n acht jaar geleden...

Hanneke de Weerd, Steenwijk

Zorgen

Onzin Bevlogen leerkrachten
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Op de praktijkschool van het Enschedese 
Bonhoeffer College heeft Charlie, de vier 
maanden oude hond van zorgcoördinator 
Chris Voorpostel, zich in korte tijd onmisbaar 
gemaakt. De Franse waterhond, behorend 
tot het oude Barbet-ras, helpt leerlingen bij 
moeilijke gesprekken, bij het lezen en geeft ze 
meer zelfvertrouwen. Er werken nu al veertien 
kinderen met de puppy, die hem borstelen, 
uitlaten, en met hem spelen, maar door de 
interactie vooral sociaal vaardiger worden. 
Vanaf links: Tim, Charlie, Chris, Rochteaux  
en Natalja.

Therapiehond

Foto: Christian van der Meij
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Ook lerarenregister voor hoger onderwijs
Tijdens het debat over het Lerarenregister in de Eerste 
Kamer (zie ook pagina 20) kwam aan de orde dat het 
register niet gaat gelden voor het hoger onderwijs. 
Wat betreft VVD-senator Jan Anthonie Bruijn mag 
de professionalisering van docenten ook daar aan-
gezwengeld worden. ‘Nu de professionalisering van 
docenten in primair en voortgezet onderwijs en mbo 
geregeld wordt, wordt het tijd deze discussie ook 
voor het hoger onderwijs te starten.’ Staatssecretaris 
Sander Dekker antwoordde: ‘Bekwaamheidsonderhoud 
in het hoger onderwijs verdient ook zeker aandacht. 
Maar in po, vo en mbo gaat het om leerkrachten die 

de bevoegdheid verwerven om een vak te geven. In het 
hoger onderwijs zijn die eisen er niet. Dat maakt de 
situatie daar fundamenteel anders.’ Hij denkt dat het 
aan het volgende kabinet is om daarnaar te kijken. Die 
kan verkennen wat de ‘mogelijkheid en wenselijkheid’ 
is van een register in het hoger onderwijs. Bruijn: ‘De 
bevoegdheid is in het hoger onderwijs inderdaad veel 
minder duidelijk geformuleerd. Je zou kunnen zeggen: 
de bevoegdheid blijkt uit het feit dat iemand in dat 
beroep wordt aangenomen en die opdracht krijgt. Ik ben 
blij met de toezegging dat er een verkenning zal worden 
gedaan naar het register in het hoger onderwijs.’ HB

In de overgang van het vmbo naar het mbo 
vallen jaarlijks 8000 leerlingen uit. CNV Onder-
wijs vindt het positief als het makkelijker wordt 
voor leerlingen om deze overstap te maken. Dit 
voorstel komt uit de verkenning Sterk beroeps-
onderwijs die minister Bussemaker van Onder-
wijs maandag presenteerde. Het laten vervallen 
van een vmbo-diploma, omdat leerlingen direct 
doorgaan op mbo-niveau, vindt CNV Onderwijs 
onwenselijk. Hier en daar wordt al gewerkt met 
samenvoeging van vmbo en mbo niveau 2 en 
3. Hierbij is de tijdsduur van een opleiding vijf 
jaar, zoals ook de minister nu voorstelt. Het 
verdwijnen van de overgang van vmbo naar mbo 

zal de uitval verminderen, onder meer omdat 
leerlingen les krijgen in hetzelfde gebouw, 
vaak met dezelfde medeleerlingen.  Ook is het 
financieel interessant, omdat dure praktijklo-
kalen zo door zowel vmbo als mbo gebruikt 
kunnen worden. Ook praktijkdocenten kunnen 
op die manier efficiënt worden ingezet. In de 
verkenning van de minister staat dat de theore-
tische leerweg opgaat in de gemengde leerweg. 
CNV Onderwijs is bang dat dit de doorstroom 
naar havo 4 lastiger zal maken, omdat leer-
lingen dan een theorievak missen. Juist voor 
leerlingen die wat later tot bloei komen, kan dit 
negatief uitpakken. MH

CNV Onderwijs: vervallen
vmbo-diploma onwenselijk

nieuws
Foto: W

ilbert van W
oensel
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Het zijn hartverwarmende tijden voor 
onderwijs. De miljarden vliegen ons 
om de oren. Want in verkiezingstijd wil 
elke partij een wit voetje halen bij grote 
kiezersgroepen. 
Ik weet niet of onderwijsmensen zich bij 
hun gang naar de stembus laten leiden 
door investeringen in onderwijs. ‘Hé, D66 
wil het meest investeren in onderwijs 
en VVD het minst, laat ik dan maar D66 
stemmen.’ Of dat bijvoorbeeld het eigen 
risico in de zorg, de visie op flexwerk of de 
AOW-leeftijd bepalend zijn.

Laten we in elk geval ons hart 
ophalen aan alle mooie woorden 
over onderwijs en alle mensen 
die er in werken, de redders 
van onze samenleving, als 
we de over elkaar heen 
buitelende lijsttrekkers 
mogen geloven. We laven ons 
er aan. En zullen het nieuwe 
kabinet eraan herinneren als 
dat nodig is. 

Ciska de  Graaff

Volgens mij…

NIET MEER BLIJVEN ZITTEN OP SCHOOL GELDROP 
Het onderwijs gaat op de schop bij het Strabrecht 
College in Geldrop. Leerlingen krijgen het onderwijs 
meer in eigen hand en leraren gedragen zich meer 
als coaches. De meest opvallende verandering is dat 
de leerlingen niet meer blijven zitten, als ze bepaalde 
vakken niet halen.
‘Leerlingen met ambitie worden niet meer tegengehou-
den in hun leerroute, omdat zij zelf kiezen wat ze doen 
en vakken op verschillende niveaus kunnen volgen’, 
vertelt Peter Albersen, lid van de implementatiegroep 
die dit plan gaat realiseren. ‘Blijven zitten staat niet in 
de gekozen route van de leerling. Als er iets gebeurt 
waardoor een leerling een vak moet herkansen, is het 
niet logisch om hem het hele jaar over te laten doen.’

Het nieuwe onderwijsconcept is gebaseerd op een 
Zweedse methode: de kennisschool. Hierbij kunnen 
leerlingen zelf hun route kiezen en vakken volgen op 
verschillende niveaus. Het Strabrecht College wijkt af 
van Zweden door zitten blijven te schrappen. Kinderen 
kunnen wel vertragen, maar hoeven geen jaar over te 
doen. Verder krijgen de leerlingen korter klassikaal les 
en bepalen zelf hoe ze de schooluren invullen. 
Samen met een mentor kiezen de leerlingen een 
einddoel. Hier gaan ze naartoe werken. Uiteindelijk 
kunnen de kinderen gespreid examen doen, waarbij ze 
bijvoorbeeld één vak op een ander niveau doen dan de 
rest van de vakken. De nieuwe manier van werken start 
volgend schooljaar. AP

Tot 10 maart subsidie aanvragen voor lente- en zomerscholen  
Scholen die een lente- of zomerschool willen organise-
ren, kunnen hiervoor tot 10 maart subsidie aanvragen. 
Staatssecretaris Dekker stelt hiervoor in totaal € 9 
mil joen beschikbaar, € 650,- per leerling. Zomerscholen 
werden vijf jaar geleden bedacht voor CNV Onderwijs en 
de VO-Raad: extra onderwijs, vanuit school georganiseerd, 
voor leerlingen die anders blijven zitten. Door deze leerlin-
gen op een of meerdere vakken bij te spijkeren in de eerste 
week van de vakantie, kunnen zij vaak alsnog overgaan 
naar het volgende schooljaar.  Fijn voor de leerling, prettig 
voor de docent. Vorig jaar startte een aantal scholen in de 
meivakantie de eerste lentescholen, om zo al eerder in het 
jaar bij te kunnen sturen. Loek Schueler, voorzitter van CNV 

Onderwijs: ‘Mooi dat schoolleiders samen met docenten-
teams zelf deze initiatieven ontwikkelen om hun leerlingen 
extra kansen te bieden, of dat nu zomer- of lentescholen 
zijn. Vaak zie je dat een aantal scholen in een regio geza-
menlijk een zomerschool organiseert. Sommige scholen 
kiezen voor inzet van eigen docenten, maar meestal worden 
hiervoor externe docenten ingehuurd. Zo wordt het eigen 
lerarenteam niet te zwaar belast.’  Afgelopen schooljaar 
waren er 97 lentescholen en 135 zomerscholen. In totaal 
werden ruim 11.500 leerlingen bijgespijkerd. Circa vier 
op de vijf deelnemers gaat na het volgen van de lente- of 
zomerschool alsnog over naar de volgende klas. MH
Meer info: www.zomerscholenvo.nl. 

07070707
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Dagelijkse zoektocht 
naar talent

de voorzitter

Op 8 maart vindt er een extra Algemene Ver-
gadering (AV) van CNV Connectief plaats. Dit is 
een zogenaamde ‘buitengewone AV’. Het enige 
inhoudelijke agendapunt op deze bijeenkomst 
is de verkiezing van de voorzitter van het 
bestuur van CNV Connectief. De locatie is het 
restaurant in het CNV Gebouw, Tiberdreef 4 in 
Utrecht. De begintijd is 17 uur (ontvangst vanaf 
16.30 uur). De afsluiting is rond 18 uur.
Stemgerechtigde kaderleden kunnen zich 
aanmelden via de secretaris van hun sector-
groepsbestuur of verbandsbestuur. Andere 
belangstellenden kunnen zich tot uiterlijk 
1 maart aanmelden door een mail met naam 
en adresgegevens te sturen naar av-cnv-con-
nectief@cnv.nl. Aanmeldingen die ná 1 maart 
binnenkomen, kunnen niet meer verwerkt 
worden. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met bestuurssecretaris Janneke de 
Groot, j.degroot@cnv.nl, 030 751 17 13.

Wil jij kennismaken met en meedenken over 
de vele activiteiten van CNV Onderwijs? Kom 
dan op 22 maart naar de Sectorvergade-
ring CNV Onderwijs. Er is een afwisselend 
programma met discussie, inspiratie, 
ontmoeting en vooral ook uitwisseling. Er 
is ook veel ruimte om naar jouw suggesties 
en ideeën te luisteren. Je kunt kennismaken 
met onze sectorgroepen, stuurgroepen en 
themagroepen die niet alleen inhoudelijke 
thema’s bespreken, maar ook vele activitei-
ten aanbieden voor collega’s. 
Centraal thema is het verenigen en ver-
binden van deze ideeën, activiteiten en 
netwerken. Dat maakt CNV Onderwijs 
daadkrachtig en slagvaardig. Daar hebben 
wij jou dus bij nodig. Kom, luister, laat 
je inspireren en wissel jouw ideeën uit. 
Graag tot 22 maart (13.30-18.30 uur) in 
De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.                                                 
Stemgerechtigde leden hebben een uitno-
diging ontvangen, andere belangstellenden 
kunnen zich aanmelden door een mail te 
sturen naar Fiona Knepper, f.knepper@cnv.nl.

Verkiezing nieuwe 
voorzitter CNV 
Connectief

Uitnodiging 
 Sectorvergadering 
CNV Onderwijs
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Ik word soms wat mismoedig van de politieke focus op 
toptalenten en excellente scholen. ‘Dagelijks zie jij kansen 
bij leerlingen en studenten, daagt ze uit en probeert grenzen 
te verleggen.’ Dit zei ik onlangs bij het Nationale onderwijs-
debat over leraren. Want welke leerling jij ook lesgeeft, dit is 
waarvoor je werkt in het onderwijs.
Toevallig of niet, ik stuit al een paar weken ‘s avonds op het 
programma Dreamschool van Lucia de Rijker en Eric van 
‘t Zelfde. Zij bieden jonge schoolverlaters, met vaak een com-
plexe achtergrond, nog één ultieme kans. Ze doorgronden de 
studenten vanuit een positieve houding, maar confronteren 
hen ook met hun tekortkomingen, wat deze ook zijn. 
Ik maak een diepe buiging voor deze houding en 
benadering en het uitgangspunt dat iedereen 
talenten heeft. De vraag is en blijft: benut je 
deze of laat je ze liggen? 
In onze recente enquête geven jullie massaal 
aan dat kinderen lijden onder de presta-
tiedruk van ouders en de samenleving. 
De politiek doet daar nog een schep 
bovenop. Het is fantastisch dat de 
leerlingen door jou wel worden gezien. 
Dat zij in de klas waardering krijgen, 
niet alleen voor die tien voor taal, maar 
net zo goed voor de manier waarop ze 
enthousiast meedoen aan de les of 
samenwerken.
De kansen en de kwaliteiten 
zien in leerlingen, zodat 
zij vol zelfvertrouwen hun 
eigen weg vinden, dat vind 
ik excellent.

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

primair/voortgezet onderwijs
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Den Haag,
de gespleten stad
‘Integratie op Haagse scholen stokt’, kopte het Algemeen Dagblad begin deze 
maand. Uit een enquête in samenwerking met DUO Onderwijsonderzoek, bleek 
dat de segregatie op scholen in de Hofstad sterker toeneemt dan in de andere 
grote steden. Een scheiding die zich niet alleen in het onderwijs voordoet, maar 
zich doortrekt in alle facetten van het dagelijks leven in Den Haag. Wat is er aan 
de hand in de derde stad van Nederland? Hoe komt het dat de ruim half miljoen 
inwoners zo gescheiden van elkaar leren, werken en leven?

primair/voortgezet onderwijs

Een ritje met tramlijn 11 laat de segregatie in 
de stad zien. ‘Binnen 500, 600 meter kun je 

in een compleet andere wereld zitten.’
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We zaten met z’n drieën bij een strandtent 
op Scheveningen, onderuitgezakt in 
veel te grote loungestoelen: F. (een van 
mijn beste vrienden), zijn vriend M. en 

ikzelf. Het was de eerste kennismaking met M. Ik vroeg 
hem waar hij woonde. ‘Het Laakkwartier’, antwoordde 
hij. Ik verslikte me bijna in m’n bitter lemon.  ‘Waarom 
woon je dáár?’, floepte ik er iets te snel en verontwaar-
digd uit. M. paste niet in het profiel dat ik had van 
de gemiddelde bewoner van het Laakkwartier. Hij is 
blank, hoogopgeleid en heeft een goede baan. ‘Waarom 
reageer je zo?’, vroeg mijn vriend F. daarop, zelf van 
Surinaams-Hindoestaanse afkomst.
Dat wist ik eigenlijk ook niet. Maar het symboliseert wel 
de manier waarop ik naar mijn stad Den Haag en haar 
inwoners kijk. Er lijkt iets aan de hand te zijn, wat zich 
niet of minder voordoet in andere grote steden. 

WITTE ENCLAVES
Ik ervaar Den Haag als een gescheiden stad. Zo heeft 
Bezuidenhout, de wijk waarin ik woon, iets weg van 
een “witte enclave”. Mijn vrienden wonen in soortge-
lijke, wat ik wel eens sarcastisch betitel als “reservaten 
voor blanken”. Je kunt het eigenlijk al aan de naam van 
de wijk horen. Hoe chiquer het klinkt, hoe witter de 
wijk: Zeeheldenkwartier, Benoordenhout, Statenkwar-
tier, Duinoord. Enkele uitzonderingen daargelaten is de 
stad gerangschikt op kleur en sociale welvaartsklasse. 
Pas toen een vriend van mij lange tijd was opgenomen 
in een revalidatiecentrum in het zuidwesten van de 
stad, ontdekte ik hoe groot en divers Den Haag is. Op 
weg naar het bezoekuur kwam ik met de tram door 
wijken en stadsdelen die ik niet eens kende van horen 
zeggen.
Jaco Dagevos, socioloog bij het Sociaal en Cultureel 
Planbureau en hoogleraar Integratie en Migratie aan 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bevestigt mijn 
beeld. ‘Als je kijkt naar segregatie-indexen, dan is het 
inderdaad zo dat de bevolking van Den Haag in verge-
lijking met de andere drie grote steden veruit het meest 
gesegregeerd is. De verschillen zijn behoorlijk groot. 
Als je bijvoorbeeld spreekt over de statistische kans dat 
een allochtoon en autochtoon elkaar ontmoeten, dan is 
die in Den Haag echt kleiner.’

ZAND EN HET VEEN
Van oudsher wordt er in de stad al gesproken over 
het zand en het veen. De wijken die op het zand zijn 
gebouwd, worden bevolkt door rijke en hoogopgeleide 
bewoners. Op het veen wonen de mindervermogende, 
laagopgeleide inwoners. Volgens Dagevos speelt een 
etnische component daarin ook een rol.
Kleuterjuf Anneke Munier (63) zag in haar loopbaan 
haar klassen veranderen. ‘In 1973 begon ik te werken 
in de Schilderswijk en kreeg daar het eerste Turkse 
kindje in de klas. Vervolgens ging ik naar een school in 
Transvaal, die ook nog overwegend blank was. Toen 

kwam de stroom immigranten naar de stad en dus 
ook veel buitenlandse kinderen naar de school. Wat 
gebeurde er vervolgens? De Nederlandse kinderen 
werden door hun ouders van school gehaald en 
gingen naar witte scholen buiten de wijk. Nu zeggen 
ook de hoogopgeleide allochtonen: “Ik wil een betere 
toekomst voor mijn kind”, en brengen hun kroost 
ook naar de witte school. Die school wordt ook weer 
zwarter, waarop de blanke ouders hun kinderen daar 
weer af halen en naar een andere school sturen. Zo 
blijft het probleem zich verplaatsen.’
De scheiding bleef niet beperkt tot het onderwijs, 
maar had ook invloed op de leefwereld van Munier. 
‘We woonden eerst in een oud huis in Transvaal, 
een woning uit begin twintigste eeuw, in een buurt 
waar nog veel Nederlanders woonden. Op een 
gegeven moment moest dat allemaal plat en kwam 
er nieuwbouw voor in de plaats. Het gekke was dat 
daar veel minder Nederlanders terugkeerden dan 
er daarvoor waren. De buurt werd gemêleerd en er 
kwamen veel Turkse en Marokkaanse gezinnen. Heel 
aardige mensen, maar buiten werd het een rotzooi. 
Want dat zagen ze als de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Veel Nederlanders zijn toen ook verhuisd 
vanwege de troep in de wijk. Voor ons is dat ook een 
reden geweest om weg te gaan.’

DISCRIMINATIE
Een docent die werkt op een middelbare school in 
de Bomen- en Bloemenbuurt in Den Haag vertelt: 
‘Wij zien de laatste jaren de populatie op school ver-
anderen. Ongeveer tien jaar geleden heeft de rector 
van een andere middelbare school ons nog onterecht 
beschuldigd van discriminatie in het toelatingsbeleid, 
omdat de school zo wit was. Maar nu is de school 
langzaam zwarter aan het worden. We hebben ook 
steeds meer akkefietjes tussen leerlingen van ver-
schillende afkomst. Het gaat niet om de ene leerling 
tegen de andere, maar echt om groepjes. Als ik dan 
aan een leerling vraag: “Is het een vriend van jou?” 
Dan zeggen ze: “Nee, maar hij is een van ons en daar 
moeten ze van afblijven.”’
Lianne van der Harst (28) merkt daarentegen naar 
eigen zeggen weinig van de segregatie in de stad. Ze 
woont in een gemêleerde wijk en geeft ook les aan 
kleuters op een gemengde school. ‘Maar ik weet wel 
dat er scholen zijn waar alleen maar blanke kinderen 
naartoe gaan. En ook mijn clubgenoten van de 
atletiekvereniging komen allemaal uit één specifieke, 
witte wijk.’

LIJN 11
De tram lijkt een van de weinige middelen te zijn 
die de verschillende werelden in de stad met elkaar 
verbindt. Socioloog Dagevos noemt lijn 11 een goed 
voorbeeld, een tramlijn die Scheveningen met het 
Hollands Spoor verbindt en daarbij zowel de betere 
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als de mindere wijken doorkruist. ‘Binnen 500, 600 
meter kun je in een compleet andere wereld zitten. 
Dat heb je in steden als Amsterdam en Rotterdam 
ook wel, maar daar heb je nog in de oude stadswijken 
plekken waar rijke, hoogopgeleide mensen wonen 
te midden van sociale huur. Dat dit in Den Haag 
ontbreekt heeft vooral te maken met het traditionele 
gespleten karakter van de stad. Het is bijvoorbeeld in-
teressant dat Den Haag als enige stad twee dialecten 
heeft; het platte Haags uit de volkswijken en het hoge 
Haags van de hogere bevolkingsklassen.’
De scheiding op scholen beperkt zich niet alleen tot 
het primair en voortgezet onderwijs. Maar trekt zich 
ook door naar het hoger onderwijs, legt Dagevos uit. 
‘Kijk naar het atrium van de Haagse Hogeschool, daar 
zie je het eigenlijk voor je ogen gebeuren. Studenten 
trekken voornamelijk op met medestudenten uit 
dezelfde herkomstgroep. Dat geldt voor bijvoorbeeld 
Marokkanen, maar autochtonen doen precies het-
zelfde. Het heeft ermee te maken dat het prettig is 
om met mensen om te gaan die op dezelfde manier 
in het leven staan, aan wie je niet hoeft uit te leggen 
waarom je geen alcohol drinkt of deelneemt aan de 
Ramadan. Ook wordt de harde, autochtone Neder-
landse humor niet altijd door iedereen gewaardeerd. 
Het principe van soort zoekt soort is heel sterk.’ 

MENGING
Is menging van schoolklassen een oplossing? Kleu-
terjuf Van der Harst: ‘Er zitten twee kanten aan. Als je 
gaat mengen, dan krijg je klassen waar de kinderen 
onderling meer Nederlands spreken, waardoor de 
taalontwikkeling bij buitenlandse kinderen sneller 

gaat. Aan de andere kant, voor Nederlandse kinderen 
die in contact komen met leeftijdgenoten die de taal 
niet goed spreken, is het natuurlijk geen vooruitgang. 
Als ik me dan verplaats in het hoofd van Nederlandse 
ouders dan begrijp ik dat ze hun kinderen van school 
halen. Maar het is wel onterecht. Een goede leerkracht 
kan elk kind goed onderwijs bieden, bijvoorbeeld in 
niveaugroepen.’
De eerder geciteerde middelbare schooldocent is een 
van de ouders die overweegt haar dochter naar een 
andere school te brengen. ‘En een van de redenen 
is dat de school steeds zwarter wordt. Op zich is dat 
geen probleem, want ik heb vroeger zelf ook met veel 
plezier op een zwarte school gezeten. Maar de sfeer is 
nu anders. Wat mij bijvoorbeeld heel erg stoort is dat 
mijn dochter zich als een van slechts enkele meisjes 
inschreef voor het handbaltoernooi, waardoor het niet 
doorging. Terwijl enkele jaren geleden de school nog 
elk toernooi twee meisjes- en twee jongensteams kon 
afleveren. Nu geven de andere meisjes zich niet op, 
omdat ze niet mee mogen of kunnen doen.’ 

BELIEVERS
Wat is hier aan te doen? Dagevos: ‘Het is een enorme 
dooddoener, maar het is niet gemakkelijk om dit te 
doorbreken. De overheid heeft een rol. Maar je kunt 
ook als buurt of buurtoverstijgend iets organiseren. 
En dan heb ik het niet over gezellig iets multiculti 
doen, maar dat je een gemeenschappelijke activiteit 
onderneemt, zoals de buurt opknappen. En het is altijd 
zo dat de believers daar op afkomen. Mensen die het 
niet interesseert vind je daar niet. Maar goed, dat is dan 
maar zo. Het is beter dan niets.’ 

‘Studenten trekken voornamelijk op met medestudenten uit dezelfde herkomstgroep. Dat geldt voor bijvoorbeeld Marokkanen, 
maar autochtonen doen precies hetzelfde. Het is prettig om met mensen om te gaan die op dezelfde manier in het leven staan.’
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Ik neem dit onderzoek heel serieus. Sommige 
kinderen krijgen te gemakkelijk het etiket dys-
lexie opgepakt omdat er bureaus zijn die ervan 
leven’, reageerde minister Bussemaker op het 

onderzoek naar de hausse aan verwijzingen voor dys-
lexie en dyscalculie in basis- en voortgezet onderwijs. 
Ze wees ook op de druk van ouders en zelfs de school, 
om wat extra ondersteuning te krijgen. 
‘Natuurlijk houden die bureaus de boel in stand. Het 
zijn immers slagers die hun eigen vlees keuren’, stelt 
hoogleraar en onderzoeksleider Anna Bosman. Ze is 
directeur van het onderwijsinstituut pedagogische 
wetenschappen en onderwijskunde van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen en onderzoeker naar het 
leren en leerprocessen. ‘Maar zo ontstaat wel een 
tweedeling met ouders die het geld niet hebben en 
ook de weg niet weten om een dyslexieverklaring te 
krijgen voor hun kind.’

MAGISCHE ZIEKTE 
Bosman doet al sinds 1994 onderzoek naar effectieve 
instructiemethoden voor spellen. In 2007 kwam daar 
onderzoek naar lezen bij en in 2011 keek ze ook naar 
de basisrekenvaardigheden. Ze komt maar tot een 
conclusie: goed onderwijs voorkomt lees-, spelling- 
en rekenproblemen. Er worden volgens haar onnodig 
veel kinderen gediagnosticeerd met ernstige dyslexie 

‘Hoogleraren? Aan me hoela! Flutonderzoek. En dat noemt zich wetenschapper.’ 
De reacties van lezers van het AD op de uitkomst van het onderzoek van 
hoogleraar Anna Bosman naar de toename van leerlingen met dyslexie en 
dyscalculie waren niet mals. Ze constateerde dat dit het gevolg was van 
slecht onderwijs. ‘Het ministerie moet eisen dat leerlingen in groep 3 en 4 
primair bezig zijn met spellen, lezen en rekenen. Daar wordt de basis gelegd. 
Burgerschapskunde kan echt nog wel een jaartje wachten.’

(3 tot 5 procent in het basisonderwijs volgens werk-
geverskoepel PO-Raad) en dyscalculie. ‘Er zijn heel 
veel leerkrachten die mij vertellen dat het precies is 
wat zij ook altijd zeggen. Maar je roeit in tegen een 
geloof, een soort mythe, van een magische ziekte 
die dyslexie heet. Dan moet je als school of leraar 
wel heel sterk in je schoenen staan om daaraan te 
twijfelen. Er zijn heel veel leerlingen die problemen 
hebben met lezen en spellen, maar laten we dat in 
vredesnaam niet tot een afwijking bestempelen.’ Ze 
waarschuwt dat op sommige middelbare scholen 
inmiddels dertig procent van de leerlingen de aante-
kening dyslectisch heeft.

POKÉMON
Door het AD gevraagd naar haar onderzoeksresulta-
ten sprak Bosman twee weken terug duidelijke taal. 
‘Ik vraag me zelfs af of dyslexie wel bestaat. Met de 
kinderen is niets aan de hand (telefonisch tegen mij: 
“Zeker niet als ze wel de bijzondere namen van al die 
Pokemonfiguurtjes kunnen onthouden.”) Er wordt te 
weinig geoefend. Ze moeten de spellingregels goed 
in hun hoofd hebben.’ In de krant zegt Bosman, hart-
grondig voorstander van het geven van klassikaal, 
helder gestructureerd onderwijs, verder dat er weer 
gewerkt wordt op basis van begeleide inoefening, met 
een juf of meester die de instructies geeft. ‘Elke dag 

Dyslexie niet onoverkomelijk om te leren lezen

‘Groep 3-4 moet alleen   
 maar spellen, lezen  
en rekenen’

primair/voortgezet onderwijs
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een dictee.’ Voor rekenen schrijft ze eenzelfde aanpak 
voor.
 
SERIEUS PROBLEEM
‘Leren lezen is decoderen van dat wat er op papier 
of beeldscherm staat. Dat betekent nog niet dat 
een kind begrijpt wat het leest, maar wel dat hij het 
op een vlotte, flexibele manier kan uitspreken of 
verwoorden.’ Dat vergt volgens Bosman voor een 
zeker percentage van de kinderen een gedegen 
oefening. ‘Sommigen hebben dat snel door, maar 
voor de meesten wordt dat gewoon inoefenen. We 
laten ze ook veel te lang aanmodderen, maar het 
trekt niet zomaar bij. Een kind dat de dag nadat je 
hem drie letters hebt aangeboden deze nog niet heeft 
opgepikt, heeft een serieus probleem. Daar moet 
onmiddellijk ingegrepen worden en ondersteuning 
gegeven. Ik verwijt leraren niets, want de werkdruk 
is al hoog, maar het gaat in de onderbouw fout bij de 
instructies rond het lezen en spellen. Er wordt wel 
uitleg gegeven, maar daarna heel weinig met de klas 
samen geoefend, waardoor kinderen die dat hard 
nodig hebben snel op achterstand komen en een 
dyslexieplaatje krijgen opgeplakt.’

CHOCOLADE
‘Wat nodig is, is elke dag twee tot drie uur klassikaal 
oefenen voor lezen, spellen en rekenen, waarbij de 
structuur van de taal goed wordt uitgelegd. Bijvoor-
beeld dat maai, mooi en moeite met een i worden 
geschreven, maar uitgesproken met een j. Dat moet 
je constant herhalen. Je kunt van kinderen op die 
leeftijd niet verwachten dat ze dat zelf ontdekken. 
Dat doen ze allemaal eerst fout, uitzonderingen 

daargelaten. Je kunt dat voorkomen met allerlei leuke 
ezelsbruggetjes.’ Bosman doet voor: ‘We hebben weer 
een nieuw woordje, maai, heel raar, je hoort een je, 
maar je schrijft een ih. En dan repeteren met de hele 
klas: aai, ooi, oei: je hoort de je, maar je schrijft een 
ih. Dat zit dan op een gegeven moment als een echo 
in hun geheugen en ze schrijven het niet meer met 
een j maar met een i. En zeker ook de sje-woorden, 
als chocolade en chef, deze moet je expliciet oefenen. 
En zo zijn er nog een heleboel lastige categorie-
en. Als je elke dag met de kinderen oefent, weet je 
welke leerling een bepaalde letter of klank nog niet 
helemaal onder controle heeft. Die neem jij of de 
onderwijsassistent dan nog even apart. Het ministe-
rie moet eisen dat leerlingen in groep 3 en 4 primair 
bezig zijn met spellen, lezen en rekenen. Daar wordt 
de basis gelegd. Burgerschapskunde kan echt nog wel 
een jaartje wachten.’

SNELHEID
‘Eigenlijk wil ik alleen maar praten over slecht en zeer 
slecht lezende leerlingen. En ik denk dat het voor 
negenennegentig procent valt op te lossen als we heel 
systematisch en goed onderwijs geven. Dat het soms 
traag gaat, is helemaal niet erg. Er wordt te veel na-
druk gelegd op de snelheid van leren lezen. Nergens 
voor nodig. Een C-niveau is ook prima, als je maar 
begrijpt wat er staat. Ik had een vriendin op de mid-
delbare school die twee keer zo langzaam las als ik. 
Het verschil was dat zij de tekst in een keer onthield. 
Ik was soms te snel en vergat dan de helft van de stof.’ 
Lacht: ‘Ach, we zijn intussen allebei gepromoveerd 
en we hebben een prima baan. Het heeft haar en mij 
nooit in de weg gezeten.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Wilbert van Woensel

13131313

Als je elke dag 
met de kinderen 
oefent weet je 
welke leerling 
een bepaalde let-
ter of klank nog 
niet helemaal 
onder controle 
heeft.
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alle sectoren

Kijk’, wijst Aikema ‘hier wonen de jon-
gens die slachtoffer zijn geworden van 
mensenhandel.’ Hij leidt me over het 
terrein van Jadezorg in Geeuwenbrug; 

allemaal woonvormen voor alleenstaande min-
derjarige vreemdelingen, zonder ouders hierheen 
gekomen of onderweg ouders kwijtgeraakt. 
Dik tweehonderd jongeren wonen er. Aikema: 
‘Voorheen werkte ik in de psychiatrie, dus daar 
heb ik al heel wat gezien en heb ik al enigszins 
een olifantenhuid gekweekt. Niet dat ik gevoelloos 

‘Ik vind het echt prachtig werk! Heel veelzijdig en ook best spannend’, 
zegt Gerard Aikema over zijn werk als pedagogisch medewerker in de 
beschermde opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen van 
de Jadezorggroep in het Drentse Geeuwenbrug. Even verderop in Smilde 
zegt docent Nederlands en muziek Loes Talaksuru op het Jadecollege: 
‘Deze leerlingen hebben veel meegemaakt hoor. En dat nemen ze allemaal 
mee naar school.’

Zorg voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen

‘ Prachtig werk: het gevoel 
geven dat ze er mogen zijn’

geworden ben, veel verhalen maken nog steeds 
indruk. Maar ik kan er professioneel mee omgaan, 
goed balanceren met verstand en gevoel.’ 

MENSENHANDEL
 ‘Laatst kregen we twee zusjes in de beschermde 
opvang’, vertelt Aikema. ‘Ze waren slachtoffer 
van seksuele uitbuiting. Dan krijg je twee ge-
traumatiseerde jongedames voor je en begin je 
meteen contact te leggen. Ik ga gesprekken met 
ze voeren en mijn best doen om ze een veilige en 14

‘



alle sectoren

Zorg voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen

‘ Prachtig werk: het gevoel 
geven dat ze er mogen zijn’
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beschermde plek te bieden. Het kan zijn dat men-
senhandelaren op zoek zijn naar deze meisjes. 
Of dat ze onder druk staan van hun eigen familie, 
omdat ook zij met bedreigingen te maken hebben. 
Er moet geld verdiend worden om de gemaakte 
schulden terug te betalen.’

SPANNEND
Enthousiast: ‘Ik vind het gewoon prachtig werk. 
Het is heel veelzijdig en ook best spannend. Met 
al die culturen en botsingen die daarbij horen. 
Er zijn culturen waar het gebruikelijk is om te 
schreeuwen tegen elkaar’, vertelt Aikema, ‘terwijl 
het in andere culturen juist normaal is om zacht-
jes met elkaar te praten. En dat zit allemaal in één 
woonvorm. Ik vind dat interculturele interessant. 
Maar het levert af en toe ook spanningen op.’ Op 
een groep van maximaal twaalf jongeren werken 
twee groepsleiders; ze eten met de groep, slapen 
er, zorgen voor een gezinsachtige situatie, met 
regels, normen en waarden. ‘Belangrijk is dat ze 
zich veilig voelen, dat er vertrouwen ontstaat. We 
werken in drie fases: wennen, wonen en vertrek. 
In elke fase wordt gewerkt aan de ontwikkeling 
van competenties. In het jaar dat ze hier gemid-
deld verblijven, leren we ze vooral om weerbaar te 
worden. Als ze een status krijgen, kijken we welke 
zelfstandiger woonvorm ze daarna aankunnen.’

AANDACHT
Hij denkt terug aan een Eritrees meisje dat bin-
nenkwam met verwilderd haar, een kapotte tand, 
een mank been en een baby’tje van twee maan-
den. Beschadigd, in de war, kwetsbaar. ‘Ze had 
enorm veel meegemaakt. Ik ben samen met een 
stagiair aan de begeleiding begonnen. Ze is acht 
maanden gebleven en nu zit ze op school en haar 
kindje in de kinderopvang. Als ik dan terugkijk, zie 
ik alleen maar positieve groei. Dat komt door het 
systeem dat we hier hebben, maar vooral door de 
relatie, door het gevoel dat wij ze geven dat ze er 
mogen zijn, dat ze het waard zijn. Dat is de kern 
van mijn werk. Elk mens, elk kind heeft liefde en 
aandacht nodig.’

POLITIEK
Dat het niet altijd makkelijk is om hier te werken, 
komt ook door de baanonzekerheid. Waren er 
vorig jaar nog 100 fte extra nodig, nu is al weer 
afscheid genomen van al die mensen. Aikema, 
die ook in de OR zit, zegt: ‘Het is heel politiek. Als 
er ellende in de wereld is en er een hoop mensen 
op de vlucht zijn, hebben wij veel werk. Maar als 
steeds meer landen hoge hekken gaan opwerpen 
tegen al die vluchtelingen, krimpen wij. Zo is het 
gewoon. Dat kan een gevoel van onzekerheid met 
zich mee brengen. Maar ik zie grote betrokken-
heid en flexibiliteit onder mijn collega’s en de wil 
om er het beste van te maken.’ 

KOM HIER!
Veel van de bewoners van het terrein in Geeu-
wenbrug, krijgen onderwijs op een van de zeven 
locaties van het Jadecollege. Ondertussen op de 
locatie in Smilde (100 leerlingen): ‘Ik laat je even 
alleen met de kinderen hoor!’ zegt juf Loes Talak-
suru (Nederlands en muziek). Ze moet pennen 
halen, want die hebben de twaalf leerlingen in 
haar klas niet. Acht jongens en vier meisjes tussen 
13 en 17 jaar, woonachtig in asielzoekerscentra 
of net in een eigen huisje of een opvanghuis voor 
alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De juf 
is weer terug. Het geklets wordt er niet minder 
om. ‘Doe jij even je jas uit en je rugzak af?’ ‘Maar 
ik ben ziek!’ sputtert de jongen. ‘Nee, we doen hier 
de jassen uit.’ Een andere jongen: ‘Juf, kom hier!’ 
Talaksuru met verontwaardigde stem: ‘Puh puh, 
zo zeggen we dat toch niet. Dat zeg je tegen een 
hond. Wil je even hier komen? Zo zeg je dat.’ 

MISSEN
De leerlingen moeten zinnen maken. ‘De klok!’ 
roept een jongen. ‘De klok is geen zin. Wat is een 
zin?’ ‘De klok is kapot?’ ‘Heel goed.’ ‘De radio is 
af’, zegt een andere jongen. ‘Wat bedoel je? De 
radio is uit? Of de radio is nog niet klaar als je ‘m 
repareert?’ ‘Waar is gum?’ roept een jongen er 
door heen. Zijn achterbuurman: ‘Goem is hier! 
5 euro, haha!’ Na de grap pakt Talaksuru de les 
weer op. ‘Maak eens een zinnetje. Zeg niet alleen 
maar ‘Klaar!’, maar maak een zinnetje.’ ‘Ik ben 
klaar’, weet een meisje. Er komen twee meisjes 
binnen met een soort herdenkingsposter. Er gaan 
twee klasgenootjes weg en iedereen mag iets 
opschrijven. Een ander meisje vertelt aan de juf: 
‘Ik ga ook weg. Naar Purmerend.’ ‘Ik ga je missen!’ 
‘Ik ook.’ Ondertussen heeft een jongen de telefoon 
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van de juf te pakken. Hij doet alsof hij ermee aan 
het bellen is. Talaksuru streng, als ze het ontdekt: 
‘Geef die telefoon eens hier!’ En tegen een ander: 
‘Stop met praten in het Dari.’ Een chauff eur komt 
drie leerlingen halen. Ondertussen behandelt de 
juf het principe van lettergrepen.

SPECIAAL ONDERWIJS
‘Vroeger had ik leerlingen meestal minimaal een 
half jaar in de klas, nu veel korter’, zegt Talaksuru 
later. ‘Er is onrust in AZC’s. Die in Oranje gaat 
bijvoorbeeld dicht. De procedures gaan sneller, 
waardoor de in- en uitstroom hier ook sneller 
gaat. Dat is natuurlijk inherent aan de eerste 
opvang.’ Ze heeft voorheen op ‘reguliere’ roc’s 
gewerkt en legt het verschil uit: ‘Deze leerlingen 
nemen hun problemen wel mee naar school. 
Ze hebben enorm veel meegemaakt. Ze slapen 
slecht, zijn weinig geconcentreerd, reageren erg 
sterk en veel op elkaar. Eigenlijk is deze school 
qua doelgroep te vergelijken met een vorm van 
speciaal onderwijs. Het vraagt echt een individue-
le benadering. Sommigen hebben helemaal geen 
onderwijs genoten, sommign een paar jaar basis-
onderwijs. Ik denk dat ik ongeveer 50 procent van 
mijn tijd besteed aan opvoedtaken.’

GETRAUMATISEERD
‘Dit is eerste opvang asielzoekersonderwijs met 
een eigen aanpak’, legt schoolleider Alice Jonas 
uit.  Als een getraumatiseerd kind de les even 
niet kan volgen, gaan we daar niet heel hard aan 
trekken, we geven de ruimte die nodig is om tot 
leren te komen. De Nederlandse taal moeten 
leren is ook niet heilig hier, want als een kind niet 

in Nederland mag blijven, waarom zou je daar 
dan de meeste tijd in stoppen? We gebruiken ook 
andere talen, alles om deze kinderen verder te 
helpen en aan te sluiten bij hun eigen niveau. We 
proberen ze voor te bereiden op verder voortgezet 
of beroepsonderwijs.  Als we ze voor hun 18e ver-
jaardag binnen hebben, kunnen we doorgaan met 
het leerproces totdat ze mbo-klaar zijn, mits ze in 
Nederland mogen blijven.’ 

BLOEMKNOPJE
Ook de instroom ligt momenteel moeilijk, ver-
telt Jonas. ‘Er zijn nu minder asielzoekers dan 
verwacht en ook de verkiezingen zorgen voor 
onzekerheid. Zo’n enorme krimp als er nu is, had 
niemand kunnen voorzien. Buiten dat vertrekken 
er ook constant kinderen: terug naar het land 
van herkomst, naar een ander AZC of naar een 
woonhuis. Wij werken dus heel hard aan goede 
dossiervorming, zodat een volgende school weet 
waar dat kind staat.’ Jonas werkt met een kern 
personeel met vaste contracten en daaromheen 
een aantal fl exkrachten. ‘Maar ook de vaste men-
sen moeten fl exibel zijn, want als hier geen werk 
meer is, maar elders wel, verhuizen we gewoon 
mee. Behalve fl exibiliteit moeten docenten hier 
vooral veel affi  niteit met de doelgroep hebben en 
het liefst een NT2-scholing gedaan hebben.’ Jonas 
lacht: ‘Het klinkt cliché, maar het is echt waar: het 
is heel zwaar werk, maar je krijgt er zo veel voor 
terug. In het begin zitten de kinderen in zichzelf, 
in een soort coconnetje. Maar als ze zich veilig 
voelen, zie je ze opeens een beetje opengaan, 
hoor je ze een vraag stellen. Net een bloemknopje 
in het voorjaar.’ 



Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Jade Zorggroep

Susan van Raamt

Politiek
Volgens het CBS was 32 procent van de Neder-
landers in 2015 hoogopgeleid. Dit tegenover 39 
procent middelbaar opgeleiden en 28 procent 
laagopgeleiden. De regering bestaat uit hoogop-
geleide mensen. Maar hoogopgeleid betekent niet 
altijd even slim. Soms wordt vergeten dat mensen 
wel eens anders over bepaalde zaken kunnen 
denken. Bijvoorbeeld omdat ze minder scholing 
hebben gehad, andere mensen ontmoeten en 
andere informatiebronnen hebben. In mijn eigen 
omgeving zie ik dit ook. Mensen gaan er vanuit dat 
iedereen denkt als zijzelf, maar in de praktijk blijkt 
dit niet zo te zijn. Iets wat voor de één zo klaar is 
als een klontje, wordt door een ander ter discussie 
gesteld. 
Als ik als leerkracht te moeilijke woorden gebruik 
of te veel in één keer vertel, haken mijn leerlingen 
af. Ik verlies het contact. Gelukkig geven mijn 
leerlingen dit meteen aan: ‘Dat woord snap ik niet 
hoor juf!‘ 

Zolang ik langdradige verhalen en moeilijke 
woorden vermijd, kunnen mijn leerlingen alles 
begrijpen. Maar in de politiek lukt dat nog niet zo 
erg.
Het zou fijn zijn als ook daar wordt gespro-
ken in gewone mensentaal. Dat je niet 
gestudeerd hoeft te hebben om het 
verkiezingsprogramma te begrijpen. Dat 
het gewoon is wat het is. Je stemt toch 
alleen op een partij die je begrijpt? Met 
een leider die woorden kiest die jijzelf 
ook gebruikt? 
Hierin ligt een taak voor het onderwijs 
en de politiek. De taak voor het onder-
wijs is om te zorgen dat alle leerlingen 
zo veel mogelijk kunnen leren. Maar de 
taak voor de politiek is naar mijn idee 
belangrijker. Zij moeten stoppen 
met slechts 32 procent van 
de mensen te benaderen en 
zorgen voor een verkiezings-
programma, debat en woord-
gebruik dat voor 100 procent 
van de mensen is te snappen. 
Alleen dan kan iedereen een 
goede keuze maken. 

Het zou fijn dat je niet gestudeerd 
hoeft te hebben om het verkiezings-
programma te begrijpen
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

van het MT. 
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De twee-eiige tweeling Bobby en Abe 
zijn vier jaar en meestal goede vrien-
den. ‘Maar veel vaker ook niet’, vertelt 
moeder Melou van den Berg. ‘Het gaat 

steeds over: wie is de sterkste, wie is de grootste, 
wie maakt de mooiste tekening, wie de hoogste 
legotoren, en ga zo maar door.’ Daarom besloot 
ze de jongens in aparte klassen te laten beginnen 
op de basisschool. Het beleid van de school sluit 
daarop aan, tweelingen worden doorgaans vanaf 
het begin van hun schoolperiode gescheiden. Van 
den Berg: ‘Het idee is dat iedere tweeling zo een 
eigen dagbeleving krijgt en daarmee individualiteit 
gestimuleerd wordt.’ 

SCHOK
Net als Bobby en Abe werden kinderen van een 
tweeling tot voor kort op veel scholen in aparte 
klassen gezet, maar door nieuw onderzoek ver-
andert dit steeds meer. Hieruit blijkt namelijk dat 
kinderen in het begin van hun schooltijd beter 
bij elkaar geplaatst kunnen worden, om daarna 
geleidelijk hun individualiteit te ontplooien. 
Ontwikkelingspsycholoog Coks Feenstra doet 

Dezelfde schoenen, trui en 
rugzakjes en altijd samen. In de 
jaren vijftig werden tweelingen 

nog gezien als eenheid, die 
haalde je niet uit elkaar. Maar in de 

individualiserende samenleving 
van de jaren zeventig en tachtig 

ging dit schoolbeleid drastisch om. 
Tweelingleerlingen moesten ieder 
in een andere klas, om hun eigen 

identiteit te kunnen ontwikkelen. Nu 
zet nieuw onderzoek deze theorie 

weer op losse schroeven.

Joyce (rechts) en Zoë Baris, straks samen in één 
klas of juist niet?

primair onderwijs
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Tweelingen:
samen in één 
klas of apart?

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Danny Baris
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onderzoek naar tweelingengedrag: ‘Voor kinderen 
is het sowieso al een grote stap om voor het eerst 
naar school te gaan. Ze moeten er aan wennen 
dat ze hun ouders minder zien. Dit geldt ook voor 
tweelingkinderen. Als dan ook nog eens besloten 
wordt om tweelingbroertjes en -zusjes in andere 
klassen te zetten, is de schok vaak nog groter. Dit 
kan op de langere termijn zelfs traumatisch zijn. 
Het professionele advies is nu: laat jonge kinderen 
samen starten.’ Maar, benadrukt Feenstra, ‘bekijk 
het vooral per tweeling, want de keuze is helemaal 
afhankelijk van hun omgang met elkaar. Wat je 
bijvoorbeeld ziet is dat het voor een jongen-meis-
jestweeling goed kan uitpakken om ze in aparte 
klassen te zetten, vooral als het meisje de neiging 
heeft over het broertje te moederen.’ 

ELKAAR MISSEN
Voor een tweeling als Bobby en Abe, die veel met 
elkaar concurreren, lijken aparte klassen ook een 
logische keuze. Toch kan het zijn dat zo’n persoon-
lijke beslissing, zelfs na lang wikken en wegen, niet 
voor beide kinderen even goed uitpakt. ‘Bobby 
vond het allemaal prima om in een andere klas 
te zitten, maar Abe snapte maar niet waarom zijn 
blonde broer de hele dag in het lokaal naast hem 
zat, zonder met hem te spelen’, vertelt Van den Berg 
over haar zoontjes. ‘Hij liep steeds de gang op om 
door het raampje in de deur naar hem te gluren, 
wilde niet gymmen, kwam om de dag thuis met 
een onbekende broek en natgeplaste spullen in een 
plastic tasje en racete in onze armen bij het opha-
len.’ Ze besluit de tweeling daarom weer samen te 
plaatsen. Dat pakt goed uit, de kinderen zitten veel 
beter in hun vel. ‘Het grappige is dat ze in de klas 
nauwelijks naar elkaar omkijken, maar het is wel 
de situatie die ze kennen.’ Feenstra: ‘Onderzoek 
bij tweelingen van 4 tot 6 jaar wijst uit dat alleen 
even weten waar de ander is hen goed doet.’ Bij een 
andere tweeling waarvan één bleef zitten, hielp het 
om de ene helft van de tweeling een paar keer per 
week werkjes te laten maken bij de ander in de klas. 
‘Zo misten ze elkaar simpelweg wat minder.’ Zo’n 
oplossing vergt wel wat van de leerkracht, erkent 
ze. ‘Maar als je het niet doet, zit je met ongelukkige 
en onrustige leerlingen. En na een paar weken was 
deze maatregel in dit geval niet meer nodig.’

HETZELFDE
Tweelingen die samen in een klas beginnen, 
brengen ook vragen mee voor leraren. ‘Een veel 

gemaakte vergissing is dat eeneiige tweelingen 
valselijk beschuldigd worden van afkijken bij elkaar 
of samen thuis huiswerk maken’, geeft Feenstra 
als voorbeeld. ‘Dit terwijl ze er niet alleen identiek 
uitzien, maar heel vaak vrijwel een gelijk IQ heb-
ben en hetzelfde denken. Dat kan voor kinderen 
een frustrerende vergissing zijn.’ En wat ook vaak 
gebeurt en niet altijd goed wordt begrepen: een 
eeneiige tweeling die mag kiezen in welke hoek ze 
willen spelen, kiest vaak hetzelfde. ‘De leerkracht 
kan dit opvatten als negatief omdat ze elkaar 
opzoeken. Het komt zelfs voor dat de tweeling niet 

de keuze krijgt, terwijl de andere kinderen wel 
vrijuit mogen spelen waar ze willen. Het is goed 
om te bedenken dat de genen een grote rol spelen 
in de keuze van speelgoed. Met andere woorden: 
eeneiige tweelingen houden gewoon van hetzelfde 
speelgoed.’

EMPATHISCH
En loyaliteit tussen tweelingen is enorm, geeft 
Feenstra aan. ‘Ik zie regelmatig dat ze het voor hun 
broertje of zusje opnemen als de juf straf uitdeelt. 
Dan heeft deze ineens twee kinderen die zich 
tegen haar keren. Het beste is om dan te zeggen: 
“Ga jij maar even zitten, ik ben nu met je broer/
zus bezig.” Het moet duidelijk worden dat de juf op 
zo’n moment verantwoordelijk is, niet de andere 
kant van de tweeling, die het gewend is de ander 
te steunen. Ze zijn empathisch verder ontwikkeld 
dan hun klasgenoten, omdat ze vanaf het begin van 
hun samenzijn geleerd hebben om elkaar te helpen 
en te ondersteunen’, legt ze uit. ‘Dat kunnen leraren 
trouwens ook aangrijpen als voorbeeld voor andere 
kinderen in de klas.’ Voor veel tweelingen geldt 
verder dat de taalontwikkeling gemiddeld wat ach-
terloopt. ‘Ze krijgen minder een op een aandacht 
van ouders, omdat deze de aandacht logischerwijs 
moeten verdelen tussen de twee kinderen van 
dezelfde leeftijd.’ Het is in elk geval goed om met 
de ouders in gesprek te blijven, sluit Feenstra af. 
‘Die weten al enorm veel van het onderwerp af. 
Schroom dus niet om ze te vragen hoe ze sommige 
situaties thuis aanpakken.’ 

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Danny Baris
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‘Bekijk het vooral 
per tweeling’
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Op 14 februari jl. heeft het debat 
over het Lerarenregister in de Eer-
ste Kamer plaats gevonden. Tijdens 
het debat heeft staatssecretaris 
Sander Dekker van Onderwijs toege-
zegd dat hij een jaar meer voorbe-
reidingstijd neemt: leraren kunnen 
zich vanaf 1 augustus 2018 (in plaats 
van 1 augustus 2017) registeren in 
het verplichte beroepsregister. De 

verplichting tot het bijhouden van 
professionaliseringsactiviteiten ten 
behoeve van de herregistratie gaat 
het jaar daarna in, vanaf 1 augustus 
2019 (was: 1 augustus 2018). Voor 
deze aangepaste planning is het 
uitgangspunt geweest: zorgvuldig-
heid gaat voor snelheid. Dit ‘extra 
jaar’ geeft de betrokken partijen 
meer tijd om het beroepsregister 

professioneel in te richten. De 
andere onderdelen van de wet, zoals 
het professionele statuut dat de 
zeggenschap van leraren regelt, de 
omschrijving van het beroep leraar 
en de professionele ruimte, zijn 
per 1 augustus 2017 van kracht. Op 
21 februari heeft de Eerste Kamer 
gestemd over de wet.

De Onderwijscoöperatie heeft 
in november vorig jaar advies 
uitgebracht over de mening van 
leraren ten aanzien van het rapport 
Onderwijs2032, geschreven door 
een commissie onder leiding van 
D66-senator Paul Schnabel. Ook 
de regiegroep, waarin PO-Raad, 
VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & 
Onderwijs zijn vertegenwoordigd, 
bracht een advies uit. 
Uit beide adviezen werd duidelijk 
dat de leraar een hoofdrol moet 
krijgen in een vervolgproces en dat 

curriculumontwikkeling begint bij 
de praktijk in de school. Het advies 
van de Onderwijscoöperatie pleitte 
nadrukkelijk voor tijd en ruimte 
voor leraren, het verbinden van de 
schoolpraktijk met de landelijke 
doelen en voor voldoende tijd om 
zo’n complex proces als curriculum- 
ontwikkeling in te richten. 
Staatssecretaris Dekker heeft 
naar aanleiding van deze twee 
adviezen in december in een brief 
aan de Tweede Kamer geschreven, 
dat ook hij een hoofdrol voor de 

leraar in het vervolg van het proces 
ziet. Na intensief overleg is op 13 
februari bekend gemaakt op welke 
manier de ontwikkeling van het 
curriculum de komende periode 
zal plaatsvinden. Daarbij worden 
leraren nadrukkelijk betrokken en 
in positie gebracht, precies zoals 
dit ook namens CNV Onderwijs als 
lid van de Onderwijscoöperatie in 
het advies in november bepleit was. 
(Kijk op https://onderwijscooperatie.
nl/nieuws/hoofdrol-leraren-herzie-
ning-curriculum/)

Lerarenregister jaar uitgesteld

Hoofdrol leraar in  curriculumontwikkeling

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Hoe staat het met
uw OPR?

De cao-partijen van de Cao SBB, 
waaronder CNV Onderwijs, hebben 
de tekst van de cao nu definitief 
vastgesteld. Alle afspraken uit 
het onderhandelingsakkoord 
zijn verwerkt in de tekst én in de 
salaristabellen. Deze cao is van 
toepassing op de werknemers die 
reeds voorheen bij SBB werkten en 

voor de werknemers die in het kader 
van de overgang van onderneming 
in januari 2016 de toepassing van 
de Cao SBB 2016 hebben aanvaard. 
De eenmalige uitkering over 2016 
in verband met de vrijval van 
pensioenpremie ontvangen deze 
werknemers, indien zij op 1 decem-
ber jongstleden in dienst waren 

van SBB, vanaf januari 2017. Per 1 
januari dit jaar is ook de afgespro-
ken salarisverhoging van in totaal 
2,55 procent voor deze werknemers 
ingegaan. De tekst van de Cao SBB 
2017 staat inmiddels op de site van 
CNV Onderwijs (arbeidsvoorwaarden 
>> overige sectoren >> cao-
tekst SBB).

Op 1 februari zijn er voor het eerst 
collega’s in het bijzonder primair 
onderwijs in het risicodragend deel 
van de formatie (rddf) gezet. Dat 
betekent dat de collega’s, als er 
geen ander werk wordt gevonden, 
op 1 februari 2018 ontslagen zullen 
worden. Met ingang van 1 augustus 

krijgen zij recht op vrijstelling van 
werk. Omdat niet alleen de datum 
van rddf-plaatsing is veranderd, 
maar ook de manier waarop de 
collega’s voor het rddf worden 
aangewezen, kan het zijn dat uw 
werkgever niet de juiste procedure 
heeft gevolgd. Als u in het rddf bent 

geplaatst, raden wij u dan ook aan 
daarover contact op te nemen met 
de afdeling individuele belangenbe-
hartiging.

Tekst Cao SBB 2017 gereed

Laat rddf-aanzegging controleren

Op de druk bezochte bijeenkomst vorige week van 
Connectief Academie voor OPR’en (ondersteunings-
planraden samenwerkingsverband [SWV] passend 
onderwijs) toonden de aanwezigen een breed scala aan 
niveaus van functioneren. Waar de ene OPR moeite 
heeft om vertrokken leden te vervangen, zijn andere 
actief betrokken. Dat lijkt samen te hangen met de 
mate van governance en aansturing in de SWV’s. 
Kernpunt van aandacht is de verbinding tussen 
werkvloer, het zorgprofiel van de school en de moge-
lijkheden die het samenwerkingsverband biedt via 
het ondersteuningsplan. En hoe gemakkelijk van die 
mogelijkheden gebruik gemaakt kan worden (bekend-
heid en bureaucratie). Vraag of uw bestuur gebruik 
maakt van het dashboard passend onderwijs. Het 
blijkt dat zo’n 95 procent van de SWV’en dat in meer of 
mindere mate doet. Zie http://steunpuntpassendon-

derwijs-vo.nl/vensters-dashboard-passend-onderwijs 
(geldt voor po en vo). Hier vind je ook suggesties voor 
het inrichten van governance bij het SWV. 
Het inrichten van de driehoek bestuur, toezicht en 
medezeggenschap binnen het SWV is vaak nog onder-
maats. De nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen 
(WMS) geeft onder andere aan dat de OPR adviesrecht 
heeft op de profielen en de benoeming van de bestuur-
ders van het SWV, en daarnaast minimaal twee keer 
per jaar spreekt met de toezichthouder. Vraag of uw 
bestuur gebruik maakt van de begrotingsmodellen 
SWV waarin ook tussentijdse rapportages mogelijk 
zijn. Kijk op: http://infinitebv.nl/dossier-passend- 
onderwijs.html  
Meer weten over het OPR partnerschap? Bel 
 Jacqueline van Grevengoed 030 751 17 47 of mail 
aanvraagcursus@cnv.nl. 
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van rddf-plaatsing is veranderd, 
maar ook de manier waarop de 
collega’s voor het rddf worden 
aangewezen, kan het zijn dat uw 
werkgever niet de juiste procedure 
heeft gevolgd. Als u in het rddf bent 

daarover contact op te nemen met 
de afdeling individuele belangenbe-
hartiging.

Op de druk bezochte bijeenkomst vorige week van derwijs-vo.nl/vensters-dashboard-passend-onderwijs 
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Ruud Staverman

De wc-partij
‘Meneer, mag ik even naar de wc?’ Tientallen keren per dag 
hoor ik, terwijl ik les sta te geven, die vraag. Het lijkt erop alsof 
de meeste leerlingen niet langer dan een kwartier hun water 
kunnen ophouden. Zijn mijn lessen plasbevorderend? Drinken 
jongeren te veel? Zijn de blazen in de loop van de evolutie kleiner 
geworden? Of treedt incontinentie op steeds jongere leeftijd 
op? Ik weet het niet, maar het valt me op dat de laatste tijd het 
toiletbezoek op onze school populairder is dan een uitstapje naar 
de dichtstbijzijnde McDonald’s.      
De toenemende veelplasserij treedt niet alleen bij mij op, maar 
ook bij mijn collega’s en – als ik de vakpers mag geloven – zelfs 
mbo-breed. 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat dit verschijnsel 
inmiddels Den Haag heeft bereikt. In de wandelgangen van 
het ministerie van Onderwijs wordt al gesproken over de 
instelling van een interdepartementale Taskforce (Urgente 
Responsieve Interactie Naar Een Zuiver Excretioneel 
Incontinentie Kader), die de trend gaat onderzoeken en 
later aanbevelingen zal doen om het tij te keren. Ook de 
partij 50Plus heeft de plasperikelen opgemerkt en er een 

speerpunt van gemaakt voor de komende Kamerverkiezin-
gen. Nu elke mbo-student een OV-kaart heeft gekregen, wil 
deze seniorenpartij, zodra ze aan de macht is, de Nederlandse 
Spoorwegen verplichten om in elk treinstel minstens één wc te 
plaatsen. Afschaffen van overbodige regels in het beroepson-
derwijs? Iets doen aan de enorme werkdruk van het mbo-perso-
neel? Amper een woord daarover in de ronkende 50Pluspunten. 
Andere partijen zijn overigens geen haar beter. Wie zich worstelt 
door de verkiezingsprogramma’s leest dat juist die partijen, die 
de afgelopen jaren de regeldruk hebben opgevoerd in het mbo, 
opeens zuinigjes pleiten voor minder regels in het beroepson-
derwijs. Hoe en wanneer? Dat geven ze niet aan. 
Ik begrijp het wel. In totaal werken een kleine 53.000 
mensen in het mbo. Met een kiesdeler van 63.000 
stemmen win je daar geen zetel mee. Tegelijkertijd 
zitten er een kleine 500.000 jongeren op het mbo. 
Laat de helft daarvan onder de 18 jaar zijn. Die 
250.000 kinderen mogen straks plassen in de 
trein en dat vinden hun ouders natuurlijk heel 
fijn. En dan heb je het over heel andere getallen, 
zo hebben de strategen van 50Plus ontdekt. 
Dat leerlingen in de tjoek tjoek straks onbeperkt 
kunnen toiletteren, zou deze politieke groepering 
wel eens tussen de vier en acht extra zetels kunnen 
opleveren. Wie in het mbo een baan heeft, moet, zo 
vindt de nieuwe wc-partij, zijn plas daarom maar 
ophouden. 

Partijen, die de afgelopen jaren de 
regeldruk hebben opgevoerd in het 
mbo, pleiten nu opeens zuinigjes voor 
minder regels
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Ruud Staverman
(59) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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In het NOS Radio 1 Journaal in juni zei Pieter 
Hendrikse (CvTE) dat examens spreiden over 
twee periodes ‘in de trend richting persoonlijk 
leren’ past. Leerlingen zouden volgens hem 

zorgvuldiger, rustiger en mogelijk adequater aan 
hun examen kunnen werken. ‘Dat vind ik positief’, 
zegt Tineke Harmsma, examencoördinator van CSG 
Comenius in Leeuwarden. ‘Leerlingen die goed zijn 
in bepaalde vakken, kunnen die eerder afsluiten en 
zich vervolgens langer voorbereiden en concentreren 

Zelf kiezen wanneer je in welke vakken examen doet. Pieter Hendrikse, 
voorzitter van het College van Toetsen en Examens, pleitte vlak voor de zomer 
in Trouw voor twee eindexamenmomenten per jaar, bijvoorbeeld in november 
en juni. Of zijn idee ook daadwerkelijk van de grond komt, is nog de vraag. 
Examencoördinator Tineke Harmsma heeft er een dubbel gevoel bij: ‘Spreiden 
vind ik best een goed idee, maar ik denk dat de uitvoering op veel obstakels 
stuit en we eerst nog een grote slag moeten maken.’’

op vakken waar ze minder goed in zijn. Er ontstaat 
ruimte om met andere dingen aan de slag te gaan.’ 
Toch zet ze kanttekeningen bij die vrijheid. ‘Wat 
gebeurt er bij leerlingen die in november voor twee 
van de drie vakken zakken? Dat werkt behoorlijk 
demotiverend. Daarnaast moet je voorkomen dat het 
een soort prijsschieten wordt. En ik vraag me af hoe 
dat moet met schoolexamens. Die moet een leerling 
hebben afgerond voordat hij aan het centraal examen 
begint. Kan dat als hij in november al examen doet? 

Voorstel tot gespreid examens doen

‘ Daar gaat nog een flink 
traject aan vooraf’

voortgezet onderwijs

24

Tekst: Tessa Klooster  Foto: Wilbert van Woensel



voortgezet onderwijs

25252525

Ik kan me nog niet echt voorstellen hoe dat er dan uit 
zal zien.’ 

PROEF IN 2006
Het idee van Hendrikse is niet nieuw. In 2006 werd 
op verschillende scholen op havo en vwo geëxperi-
menteerd met meerdere examenperiodes. Vorig jaar 
juni schreef Trouw dat het plan geen navolging kreeg, 
omdat landelijke invoering te duur zou zijn en het 
organisatorisch teveel voeten in aarde had. ‘Dat is wat 
we nu eventueel ook weer tegenkomen bij gespreid 
examens doen’, zegt Harmsma.  En dat ziet ook Paul 
Rosenmöller, voorzitter van de VO-Raad. In hetzelfde 
artikel in Trouw (16 juni 2016) geeft hij aan dat vooral 
niet onderschat moet worden hoeveel een extra exa-
menperiode van een school vraagt. Daar zou volgens 
hem extra geld voor nodig zijn: ‘Maar digitale toetsen 
kunnen het misschien minder kostbaar maken dan 
tien jaar geleden.’
 
DRIE GYMZALEN COMPUTERRUIMTE
‘Er gaat nog een flink proces aan gespreide examine-
ring vooraf’, zegt Harmsma. ‘Trajecten moeten veel 
individueler worden en onderwijs meer gepersonali-
seerd. Er worden al wel stapjes gezet op veel scholen, 
maar er moet ook nog veel gebeuren. Het vergt een 

hele omslag bij docenten terwijl de werkdruk al hoog is. 
Dat geldt ook op het gebied van digitalisering. Reken-
vakken kun je misschien nog wel makkelijk via de com-
puter afnemen, maar bij vakken als aardrijkskunde of 
geschiedenis moet je heel veel verschillende vragen in 
databanken paraat hebben. Daarnaast zijn er ook meer 
fysieke kanttekeningen te maken. Wij hebben dit jaar 
driehonderd examenkandidaten op havo en vwo. Voor 
zo’n grote groep zijn veel faciliteiten nodig. Wij hebben 
geen drie gymzalen aan computerruimte beschikbaar. 
Ik denk dat we moeten beginnen door het programma 
van schoolexamens flexibeler aan te bieden dan nu.’

AMBIVALENT
Harmsma is niet tegen het idee van Hendrikse, maar 
heeft duidelijk nog veel onbeantwoorde vragen. 
‘Uiteindelijk zal het wel mogelijk zijn, maar het gaat 
veel energie en organisatie vragen. En een lange weg 
die we op andere vlakken hebben te gaan. Kortom ik 
sta er nog een beetje ambivalent tegenover.’ Of er iets 
met het idee van Hendrikse gaat gebeuren, is voorlopig 
nog niet duidelijk. Een woordvoerder laat weten: ‘Het 
CvTE heeft de laatste maanden het idee van meerdere 
examenmomenten in het jaar met een aantal schoollei-
ders besproken en nog geen aanleiding gezien verdere 
stappen te concretiseren.’ 

Tekst: Tessa Klooster  Foto: Wilbert van Woensel
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Laaggeletterdheid en dyslexie door 
de generaties heen

Prof.dr. Aryan van der Leij

Het versterken van het begrijpend lezen 
voor zwakke lezers door close reading

Dr. Kees Vernooy

Dyslexie: indicatie en contra-indicatie
Prof.dr. Peter de Jong

Zwakke lezers motiveren tot lezen
Dr. Anneke Smits 

Dyslexie: wilt u weten hoe het echt zit? Kom dan op 5 april naar:

Uitgebreide informatie 
over het programma, de sprekers 

en aanmelding vindt u op de website:
www.nationaledyslexieconferentie.nl 

De

Advertentie
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Deze aanpak zou vooral beter zijn 
voor jongens, migrantenkinderen en 
laatbloeiers. ‘Het vroege voorsorteren 
brengt behoorlijk wat problemen met 

zich mee. Na drie jaar onderwijs zit één op de drie 
kinderen op een ander niveau dan de school heeft 
voorgeschreven. Al ruim twaalf procent van de 
leerlingen is op dat moment blijven zitten. Dit kan 
zeker verbeterd worden.’ Ook komt het ontwikke-
lingsverschil tussen jongens en meisjes ter sprake. 
‘We zien dat jongens het op allerlei fronten minder 
goed doen. Hierbij kun je denken aan zittenblijven, 
uitval, leerprestaties, motivatie en loopbaan.’

SOCIAAL MILIEU
Volgens Marie-Christine Opdenakker, onderwijs-
kundige aan de Rijksuniversiteit Groningen, heb-
ben niet alleen jongens last van deze voorselectie. 
Ook kinderen uit een lager sociaal milieu merken 
hier de gevolgen van. ‘Kinderen met dezelfde 

‘Het is te vroeg om voor kinderen van 
twaalf jaar oud al de keuze te maken op 

wat voor onderwijsniveau zij terechtkomen’, 
vertelt onderwijskundige Marie-Christine 

Opdenakker. Ze is er voorstander van dat 
kinderen extra jaren doorbrengen in het 

basisonderwijs, voordat ze een keuze 
maken voor een vervolgschool. 

Onderzoek: Houd kinderen tot 
veertien jaar oud op basisschool

‘Keuze-uitstel 
is gunstig voor 

kinderen uit 
groep 8’

leerprestaties krijgen regelmatig een verschillend 
advies. Dit komt doordat leraren rekening houden 
met hun achtergrond en een verwachting hebben 
over wat voor gevolgen de omgeving op ze heeft. 
Het is belangrijk dat deze kinderen dezelfde kansen 
krijgen.’

BUITENLAND
Opdenakker heeft haar onderzoek onder andere 
gebaseerd op onderwijsstelsels in omringende 
landen. Hier is uitgekomen dat Nederlandse kin-
deren het internationaal gezien helemaal niet zo 
goed doen. ‘Het land waar we een voorbeeld aan 
kunnen nemen is Finland. Zij zijn jaren geleden 
overgestapt van vroeg voorsorteren, naar langer 
bij elkaar houden in een vorm van basisonder-
wijs. De leerprestaties zijn zichtbaar verbeterd 
en liggen daar veel dichter bij elkaar dan hier in 
Nederland. Vooral kinderen van laagopgeleiden 
doen het bijzonder goed. Ook de rol van de leraar is 
heel anders in Finland. Daar heeft elke docent een 
universitaire studie gedaan en er is vanuit ouders 
en leerlingen veel respect voor ze.’

BREED ONDERWIJS
‘Ik zie niet zoveel voordeel in langer op de basis-
school blijven. Er zal geen politieke steun voor zijn, 
maar ook niet onder ouders en leraren. Het is wel 
een erg ingrijpende vorm om gelijk de basisschool-
periode te verlengen’, zegt Guuske Ledoux, weten-
schappelijk directeur van het Kohnstamm Instituut 26
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van de Universiteit van Amsterdam. ‘Waar ik meer 
in zie is breed onderwijs. Hierbij zitten kinderen de 
eerste paar jaar van het voortgezet onderwijs nog 
met verschillende niveaus in één klas. Er zijn nog 
maar een paar scholen in Nederland waar ze vmbo 
tot vwo bij elkaar houden in brugklassen. Eigenlijk 
vind ik dat het ideale model.’
‘Leraren moeten dan wel goed kunnen differenti-
eren en rekening houden met de behoefte van de 
leerlingen. Dit is veeleisend, maar werkt wel goed. 
Het is niet iets heel nieuws, want dit moet op de 
basisschool ook. Dit biedt kinderen de mogelijk-
heid om op te stromen en pas later hun definitieve 
niveau te vinden.’

STAP NAAR VOLWASSENHEID
‘Boven de tien jaar belanden kinderen in een fase 
waarin ze vaak toe zijn aan iets nieuws’, vertelt Le-
doux. ‘Zeker rond hun twaalfde hebben ze behoef-
te aan een nieuw type school. Dit is een fase die ze 
in het leven willen markeren. Sommige leerlingen 
vinden het ook fijn om een ongeschreven blad te 
zijn op een school en helemaal opnieuw te kunnen 
beginnen. Dat soort rituele momenten als stap 
naar volwassenheid hebben kinderen nodig.’
Ze vertelt dat er al eerder een poging is gedaan 
tot een andere aanpak. ‘In de jaren zestig is er 
een test geweest om kinderen tot hun vijftiende 
bij elkaar op school te houden. De experimenten 
verliepen best goed, maar het idee zelf ontving veel 
weerstand, vooral bij docenten in het voortgezet 
onderwijs. Dit soort grote veranderingen roept na-

tuurlijk veel ja maar-reacties op. Er zal veel anders 
moeten worden aan het beroep, maar ook aan de 
docentenopleiding. Ik twijfel dus aan de haalbaar-
heid, maar het is zeker goed om de niveaukeuze uit 
te stellen.’

TIENER COLLEGE
Een optie die wordt gegeven is een doorlopende 
leerlijn van tien tot veertien jaar, bijvoorbeeld het 
Tiener College in Gorinchem. Deze programmalijn 
biedt een doorgaande leerlijn van groep 7 tot en 
met de tweede klas van het voortgezet onderwijs. 
Hierdoor wordt de keuze van onderwijsniveau nog 
even uitgesteld. Het programma is in 2012 ontstaan 
vanuit een samenwerking van de schoolbesturen 
van stichting LOGOS en CS De Hoven. Volgens 
Mariska van Wijngaarden, programmaleider bij 
het Tiener College, gaat het goed. ‘Vorig jaar is de 
eerste groep leerlingen die het volledige program-
ma heeft doorlopen uitgestroomd, waarvan een 
groot deel op een hoger niveau dan waarop ze hier 
zijn binnengekomen. Ook merken we dat ze op 
meerdere vlakken gegroeid zijn, zoals met plannen, 
organiseren en ontwikkelingsvaardigheden.’
Het is voor een deel van de kinderen fijn om wat 
uitstel te krijgen van het voorsorteren, volgens Van 
Wijngaarden. ‘De ene leerling begint zich in groep 
8 fysiek en mentaal puberaal te ontwikkelen, die 
kan behoefte hebben aan een nieuwe, frisse omge-
ving. De ander is nog niet toe aan deze stap en kan 
er veel uithalen om de keuze pas te maken als hij of 
zij twee jaar ouder is.’ 

Leerlingen van het Tiener College in Gorinchem krijgen door de speciale leerlijn keuze-uitstel.
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Onze EHBO-cursus is  

beoordeeld met een 9!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

Locatie: 

Regardz La Vie, Utrecht

Data: 

PO: 13 maart, 9 mei en 20 september 

VO & MBO: 3 april, 10 mei en 21 september

Inschrijven:

PO: www.medilexonderwijs.nl/ehbo

VO & MBO: www.medilexonderwijs.nl/eerstehulp

Eerste hulp aan  
leerlingen en collega’s
Een brandwond door hete thee of een leerling 
met een epilepsie aanval. Op school gebeuren 
een hoop ongelukken. Weet u wat u moet doen 
bij actieve bloedingen? En hoe handelt u als  
een collega in elkaar zakt?

Weet hulp te bieden aan leerlingen en  
collega’s bij ongevallen op school!

 

MEDIJS_Schooljournaal_180x130_250217.indd   1 6-2-2017   10:34:53

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!
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Stuurgroep Jong zoekt mensen in de omgeving van 
Utrecht of Nijmegen die enthousiast zijn over hun leuke 

baan, geweldige klas of het project waar ze mee bezig 
zijn. In de periode maart tot en met juni komen leden van 

de stuurgroep op een woensdagochtend of vrijdag op 
bezoek, om in gesprek te gaan met jonge collega’s over 
actuele onderwerpen, zoals werkdruk, en hun verde-

re ervaringen. Stuur een mail naar Tanja Vogels, 
t.vogels134@hotmail.com, om een gezellig  

en leerzaam moment op school  
te plannen. 

Jonge enthousiaste 
leraren gezocht

Vloggen voor veteranen

Verdiep je in de 
actuele politiek

Kijken jouw leerlingen ook elke dag naar alle 
bekende vloggers op YouTube? Dit is hun kans om 
er zelf eentje te worden. Het Nationaal Comité 
Veteranendag organiseert een vlogwedstrijd voor 
leerlingen van groep 7 en 8 en de onderbouw 
van het voortgezet onderwijs van de middelbare 
school. Een veteraan komt tijdens een gastles 
zijn of haar verhaal vertellen, waarna de leer-
lingen hun creativiteit de vrije loop mogen laten 
en gaan vloggen. De video mag over alles gaan, 
bijvoorbeeld een verbeelding van het verhaal of 
een bedankvideo. De deadline voor het inleveren 
is 15 april. De beste vlogger wint met de hele 
klas een bezoek aan de Veteranendag op 24 juni 
in Den Haag, mag als vip in de Ridderzaal zitten 
waar ook de koning en minister-president zijn en 
krijgt een rondvlucht in een historische Dakota 
in september. Aanmelden kan tot 19 maart via 
wouterlemm@bkb.nl, tel 020 520 52 80. Meer 
informatie: www.veteranendag.nl/competitie.

Met de lesbundel Verkiezingen in het nieuws 
kunnen leerlingen in het voortgezet onderwijs 
zich aan de hand van het nieuws verdiepen in 
verkiezingen, actuele politiek en de bericht-
geving hierover. Er worden verschillende 
onderwerpen behandeld, zoals de rol van 
de journalist in de democratie, nepnieuws, 
framing en scholierenverkiezingen. Docenten 
en leerlingen kunnen zo aandacht besteden 
aan burgerschap, mediawijsheid en taalvaar-
digheid. Er zijn geen kosten verbonden aan de 
lesbundel, die is te downloaden via nieuwsin-
deklas.nl/lesmateriaal/lespakket/verkiezin-
gen-in-het-nieuws-2017. Bij het gebruik van de 
aangeboden nieuwsservice kun je de digitale 
onlinekiosk Blendle vier weken lang kosteloos 
gebruiken. 
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Leren over  kinderbrein
Ontdek bij de conferentie Het Jonge Brein, op 
vrijdag 19 maart bij het Open Hof, Hesseplaats 
441 in Rotterdam, hoe onze hersenen informatie 
verwerken en wat het verschil is tussen het 
volwassen en het jonge brein. Kom meer te 
weten over wat kinderen nodig hebben om de 
ontwikkeling van hun brein te ondersteunen en 
stimuleren. Je kunt kiezen tussen workshops 
over kinderen met een ontwikkelingsvoor-
sprong, de overgang van groep 2 naar groep 3, 
kleine wetenschappers, spel en gedrag. 
De kosten voor deze conferentie bedragen  
€ 225,- per persoon. Inschrijven kan tot 5 maart. 
Meer informatie: cedgroep.nl/ hetjongebrein.
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In mijn rol als adviseur onderwijs en kwaliteit 
heb ik iedere week binnen of buiten mijn eigen 
hogeschool wel een gesprek met iemand over 
vermeende eisen van de boze buitenwereld. Mag 
dit van de inspectie? Wat vindt de NVAO? Wat 
verwacht de visitatiecommissie? Ook tijdens de 
studieavond van de Sectorgroep Hoger Onderwijs 
van CNV Onderwijs in februari kwam dit punt 
weer naar boven. Duidelijk is dat veel betrokke-
nen in het hoger onderwijs niet goed weten dat 
allerlei wettelijke kaders docenten, opleidingen 
en hogescholen veel meer ruimte bieden dan 
vaak verondersteld wordt. Allerlei regels en 
ballast die docenten in hun dagelijks werk 
ervaren zijn niet zozeer voorgeschreven door 
externe partijen, maar het gevolg van regeldrift, 
angsthazerij of gebrek aan visie of assertiviteit 
vanuit de eigen instelling. 
Met de aanpassingen van het accreditatiekader 
wordt beoogd de administratieve lasten substan-
tieel te verminderen. Het kader is gebaseerd op 
respect voor de autonomie van de instellingen. 
De visie en doelstellingen van de instelling of de 
opleiding zijn het startpunt van de beoordeling en 
worden niet inhoudelijk beoordeeld. 
Binnen mijn hogeschool stel ik al jaren kritische 
vragen over de norm voor master opgeleide 
docenten,  zo’n hobbel die opleidingen en 
instellingen zichzelf aandoen. Dit schooljaar was 
ik betrokken bij de aanvraag voor een nieuwe 
opleiding. In het aanvraagdossier stond eerst dat 
alle docenten daar een mastergraad moesten 
hebben. Ik kan betere criteria voor de inzet van 
docenten bedenken.

Het moet (niet)

columnberichten
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Verenigingsdag 
CNV Onderwijs
De eerste editie van de Verenigingsdag van CNV 
Connectief op vrijdag 7 april staat in het teken van 
professioneel samenwerken. Hoe kan de werk-
organisatie jou goed ondersteunen en ontzorgen 
nadat je een duidelijke vraag formuleerde? De 
bijeenkomst, van 9.30-16.30 uur bij PKN, Joseph 
Haydnlaan 2a in Utrecht, is bedoeld voor alle 
kaderleden, vrijwilligers en leden die interesse 
hebben om actief te worden in de vereniging. Er 
is een inspirerende inleiding door Marie Louise 
Borsje - How to: Slim en lui evenementen organi-
seren. Verder worden er verschillende workshops 
en lezingen over samenwerken, evenementen 
organiseren en communiceren gegeven. Ook is 
een zaal beschikbaar voor een vrije discussie over 
diverse thema’s, die door de leden zijn aangedra-
gen. Ga naar https://verenigingsdag-cnv-connec-
tief.eventbrite.nl voor inschrijven en informatie. 
Wil je helpen op de dag zelf? Geef dat dan door via 
bijeenkomsten@cnv.nl.

Conferentie 
maatschappelijke stage 
inrichten
Tijdens de werkconferentie Nieuwe wegen inslaan 
met de maatschappelijke stage op maandag 3 
april maak je kennis met nieuwe inzichten en 
toekomstsscenario’s. Door maatschappelijke stages 
worden leerlingen op een andere manier geraakt en 
worden op hun houding en identiteit aangesproken. 
Hiernaast verbindt een maatschappelijke stage zich 
ook met andere doelen van onderwijs. Het doel is dat 
je tijdens de bijeenkomst geïnspireerd raakt en dat 
je zelf aan het werk gaat. Door middel van verschil-
lende werkvormen ontwerp je plannen voor je eigen 
school. Er zijn diverse activiteiten te bezoeken. De 
conferentie is op het Corlaer College, Ds Kuypers-
straat 3 in Nijkerk. Deelname is gratis door subsidie 
van het LerarenOntwikkelFonds. Aanmelden kan via 
https://goo.gl/forms/GoyQTcBlSlNRvkuu1.

Frans Bijma
is beleids adviseur 

onderwijs en 
 kwaliteit op 
 Hogeschool 
Inholland.
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GEPENSIONEERDEN
Ledenvergadering Sector-
groep Gepensioneerden CNV 
 Onderwijs
Woensdag 19 april, 09.30-15.15 uur, 
De Schakel, Oranjelaan 10, Nijkerk. 
Huishoudelijk gedeelte; lunch; 
inleiding door Suzanne Kruizinga, 
voorzitter CNV Zorg & Welzijn. O.l.v. 
organisatie Zorg Verandert reflecte-
ren op zelfstandig thuis ouder wor-
den in relatie tot woon- en leefomge-
ving. Info/aanmelden (voor 10 april): 
gepensioneerden-cnv-onderwijs@
cnv.nl o.v.v. 19-04 ledenvergadering.

Provincie Overijssel
Donderdag 2 maart, 10.30-14.30 
uur, Het Centrum, Constantijnstr. 

7A, Nijverdal. 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 
o.v.v. 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 ge-
pensioneerden over Met pensioen zijn. 
Info/aanmelden: netwerkgroningen@
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.

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
Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda

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

vereniging
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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, Tiberdrf.4, 
Utrecht. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over RET. Info/aan-
melden: netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 
Utrecht 23-3-2017.

Provincie Friesland
Donderdag 23 maart, 10.30-14.30 
uur, De Pleats, Schoolstr. 82, Bur-
gum. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over Emotionele 
Intelligentie. Info/aanmelden: net-
werkfriesland@cnv.nl o.v.v. 23-03 
Burgum.

Provincie Zuid-Holland
Dinsdag 28 maart, 10.30-14.30 uur, 
KC Open Hof, Hesseplaats 441, Rot-
terdam. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over Identiteit: wat 
is jouw verhaal? Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. 
Haarlem 28 maart.

Provincie Noord-Brabant
Maandag 3 april, 10.30-14.30 uur, 
Lievendaal, Lievendaalseweg 3, 
Eindhoven en dinsdag 11 april, idem, 
De Wieken, Gezelleln. 45, Roosen-
daal. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden over RET. Info/
aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. plaats/datum van keuze.

Rayons Groene Hart, Haaglan-
den en Rivierendelta
Woensdag 5 april, 10-15.30 uur, 
jaarlijkse ontmoetingsdag, met 
boottocht. Vertrek en terugkomst 
Drimmelen via Biesbosch, Merwede, 
Dordtse Kil,  Hollands Diep en Moer-
dijkbruggen. Info/aanmelden (voor 
4 maart): C.J. den Dopper, cor@
den-dopper.com, 06 51 56 50 02 of 06 
53 83 86 11 (Jan Buur).

Rayon Twente
Woensdag 29 maart, 13.30 uur, 

Jaarvergadering, Ontmoetingscen-
trum Spoorstr. 7, Wierden. Huishou-
delijke zaken; huldiging jubilarissen; 
presentatie door Notariskantoor Van 
Goor en Schuurman over Besparing 
zorgkosten en erfbelasting. Info/aan-
melden: Henk Schotman, 0546 57 
29 69.

Rayon Utrecht
Woensdag 8 maart, 14 uur, Kerkelijk 
Centrum Zeist-West. Jaarvergade-
ring. Huishoudelijk deel; presentatie 
door T. v.d. Bosch over Kasteel De 
Haar, ter voorbereiding op de excur-
sie in mei. Info/aanmelden (voor 1 
maart): r.lasthuis-bakker@hccnet.nl, 
0348 41 19 68.

Rayon IJssel-Vecht-Flevoland
Dinsdag 14 maart, 14 uur (inloop 
13.30 uur), kerkelijk centrum De 
Overkant, Kerkplein 22, Dalfsen. 
Jaarvergadering met huldiging 
jubilarissen. Presentatie door J. 
Schellings, voorzitter Sectorgroep 
Gepensioneerden. Info/aanmelden: 
henkspit4@hotmail.nl, 0572 35 38 42.

Rayon Noordoost Brabant
Dinsdag 21 maart, excursie Kildonk-
se Molen, Kildonkseweg 4-6, 
Heeswijk-Dinther. Ontvangst 14 uur, 
rondleiding door beide molens en 
bezoekerscentrum. Info/aanmelden: 
J. Eikelenboom, (0412) 481962,
jameikelenboom@hetnet.nl. Leden: 
gratis; introducees: € 10,- (overma-
ken naar NL51RABO0184 8739 59 
t.n.v CNV Connectief inz. SG Gepen-
sioneerden Onderwijs O.D., o.v.v. 
excursie Kildonkse Molen N.O.Br.

NETWERKEN
Limburg
Donderdag 16 maart, 16-20.30 uur, 
basisschool De Neerakker, In de 
Neerakker 2, Heythuysen. Bijeen-
komst alle leden CNV Connectief. 

Diverse workshops, zie website. Info/
aanmelden: netwerklimburg@cnv.nl 
o.v.v. Kerkrade 16-3-2017.

Donderdag 30 maart, 16-20.30 uur, 
Basisschool Lahrhof, Romeinenstr. 
30, Sittard. Bijeenkomst alle leden 
CNV Connectief. Diverse workshops, 
zie website. Info/aanmelden: net-
werklimburg@cnv.nl. 

Overijssel
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, bs 
De Bloemenhof, Floraln. 18, Harden-
berg. Bijeenkomst alle leden CNV 
Connectief. Workshops: Lichaams-
taal, Hechtingsproblematiek, Commu-
nicatie. Info/aanmelden: netwerk-
overijssel@cnv.nl o.v.v. Hardenberg 
5-4-2017

Flevoland
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, bs 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst alle leden van CNV 
Connectief. Workshops: Omgaan met 
externe idealen; Pesten aanpakken 
en voorkomen. Info/aanmelden: net-
werkflevoland@cnv.nl o.v.v. Lelystad 
5 april.

Noord-Holland
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, Ta-
bor College, locatie d’Ampte, Berk-
houterweg 5, Hoorn. Bijeenkomst 
alle leden CNV Connectief. Keuze 
uit 3 workshops. Info/aanmelden: 
netwerknoordholland@cnv.nl o.v.v. 
Hoorn 5 april.

Zeeland
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, 
Ostreal Lyceum, Fruitlaan 3, Goes. 
Bijeenkomst alle leden CNV Con-
nectief. Workshops: Identiteit, wat is 
jouw verhaal; Flipping de classroom; 
Hechtingsproblematiek. Info/aanmel-
den: netwerkzeeland@cnv.nl o.v.v. 
Goes 5 april.

JAARLIJKSE CONFERENTIE VO
Donderdag 23 maart, locatie Utrecht, Jaarconferentie VO, met drie 
workshops: Stemgebruik: hoe kun je lang of hard spreken op een ver-
standige manier?; Digitale vaardigheden: leer werken met twee online 
tools; Pensioenen: actualiteiten, meer of minder sparen, delen met ande-
re generaties? Info/aanmelden: voortgezetonderwijs@cnv.nl.
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Utrecht
Woensdag 5 april, 16.30-20.30 uur, 
CNV gebouw, Tiberdreef, Utrecht. 
Bijeenkomst alle leden CNV Con-
nectief. Workshops: Feedback geven 
en ontvangen; NLP. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 6-4-
2017 Utrecht.

Gelderland
Dinsdag 7 maart, 16-20.30 uur, 
Iselinge Hogeschool, Bachlaan 11, 
Doetinchem. Bijeenkomst alle leden 
CNV Connectief. Workshops: Te druk: 
wat doen we eraan?; Beelddenken; 
Faalangst. Info/aanmelden: netwerk-
gelderland@cnv.nl o.v.v. Doetinchem 
7-3-2017.

Noord-Brabant
Woensdag 15 maart, 16-20.30 uur, 
Aloysius De Roostenmavo, Saenre-
damstr. 2, Eindhoven. Bijeenkomst 
alle leden CNV Connectief. Work-
shops: Identiteit: wat is jouw verhaal; 
Rouwverwerk en de kunst van het 
leven; Coaching van doing naar being. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl o.v.v. Eindhoven 15-3-2017.

Friesland
Woensdag 15 maart, 16-20.30 uur, 
Sbo Aquamarijn, Brandemeer 35, 
Leeuwarden. Bijeenkomst alle leden 
CNV Connectief. Workshops: Stem-
vorming; Geef me de 5 school; ICT: 
leven in de online wereld; Prowise. 
Info/aanmelden: netwerkfriesland@
cnv.nl o.v.v. Leeuwarden 15-3-2017.

Groningen
Woensdag 22 maart, 16-20.30 uur, 
ROC Menso Alting, Vondelpad 4, 
Groningen. Bijeenkomst alle leden 
CNV Connectief. Workshops: Koraal-
tekenen, Identiteit: wat is jouw verhaal 
en In gesprek met inspecteurs. Info/
aanmelden: netwerkgroningen@cnv.
nl o.v.v Groningen 22-3-2017.

Gelderland
Maandag 27 maart, 16-20.30 uur, 
Nieuwe Kerk, Verl.Maanderwg. 33, 
Ede. Bijeenkomst alle leden CNV 
Connectief. Workshops: Communi-
catie, Hoogbegaafdheid, Te druk wat 
doen we eraan. Info/aanmelden: 
netwerkgelderland@cnv.nl o.v.v. Ede 
27 maart.

Drenthe
Woensdag 29 maart, 16-20.30 uur, 
bs Het Palet, Geuzingerbrink 70, 
Emmen. Bijeenkomst alle leden CNV 
Connectief. Workshops: Energiema-
nagement, Leren leren: plannen en 
organiseren. Info/aanmelden: net-
werkdrenthe@cnv.nl o.v.v. Emmen 29 
maart.

Zuid-Holland
Woensdag 29 maart, 16-20.30 uur, 
Gebouw Ambulante educatieve 
dienst, Lammenschansweg 130, 
Leiden. Bijeenkomst alle leden CNV 
Connectief. Workshops: Oplossings-
gericht werken, Schrijven in de 21ste 
eeuw. Info/aanmelden: netwerkzuid-
holland@cnv.nl o.v.v. Leiden 29-3-
2017.

55+
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, bs 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst leden CNV Onderwijs. 
Workshop 1e ronde Regelgeving, 2e 
ronde: aansluiten bij netwerkbijeen-
komst. Info/aanmelden: netwerkfle-
voland@cnv.nl o.v.v. Lelystad 5 april 
55+.

SCHOOLLEIDERS
Maandag 6 maart, 15-19 uur, CNV, 
Tiberdrf. 4, Utrecht. Kijkwijzerbijeen-
komst en netwerkproeverij Strate-
gisch Human 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 
medewerkers en schoolleiders over 
Nieuwkomers op school. Info/aan-
melden: diversiteit@cnv.nl.

INVALLERS 
Regio Limburg
Woensdag 22 maart, 17 uur 
(inloop 16.30 uur, incl. broodje), De 
Synergieschool, Herkenbosscherwg. 
22, Roermond. Bijeenkomst invallers 
CNV Onderwijs. Workshops, 
kennismaking en actuele 
ontwikkelingen. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. 
Roermond 22-3-2017.

Regio Oost
Woensdag 29 maart, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), basisschool 
Het Timpaan, Kon. Wilhelminastr. 
10, Wehl. Bijeenkomst invallers CNV 
Onderwijs. Workshops: Leer- en 
Gedragsproblemen. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. 
Wehl 29 maart.

Regio West
Woensdag 5 april, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), Driestar 
College, Eijmerspoelstr. 3, Leiden. 
Bijeenkomst invallers CNV Connec-
tief. Workshops: Leer- en Gedrags-
problemen. Info/aanmelden: werk-
groepinvallers@cnv.nl o.v.v. Leiden 
5 april.

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 28 maart, 10.30-16 uur, 
Gemeenschapshuis Lievendaal, 
Lievendaalseweg 3, Eindhoven. Bij-
eenkomst anders actieve leden CNV 
Connectief regio’s Gelderland-zuid, 
Noord-Brabant-oost en Limburg. 
Informatie over CNV Connectief, 
presentatie: Pensioenen: wat is de 
stand van zaken en de toekomst van 
de pensioenen door P. Fey. Workshop: 
Welke visie op leven en werken heb jij? 
Info/aanmelden: phjhomburg@zeel-
andnet.nl o.v.v. Eindhoven 28 maart.

Donderdag 30 maart, 10.30-16 
uur, Jachtlaankerk, Jachtln. 143, 
Apeldoorn. Bijeenkomst anders 
actieve leden CNV Connectief regio’s 
Gelderland-oost, Overijssel, Flevo-
land-oost. Informatie over CNV Con-
nectief, presentatie: Pensioenen: wat 
is de stand van zaken en de toekomst 
van de pensioenen door bestuurder 
Patrick Fey. Workshop: Welke visie op 
leven en werken heb jij? Info/aanmel-
den: karinfrugte@hotmail.com o.v.v. 
Apeldoorn 30 maart

OOP
Donderdag 30 maart, 16-20 uur, 
CNV gebouw, Tiberdreef, Utrecht. 
Bijeenkomst voor OOP’ers t/m 
schaal 7. Thema: Onderneem 
Ontwikkel Positief! Info/aanmelden: 
onderwijsondersteuners@cnv.nl 
o.v.v. Utrecht 30 maart.
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Er zijn zoveel vastgeroeste gebruiken in 
het onderwijs dat de vraag ‘Waarom doen 

we het eigenlijk zo?’ best eens gesteld 
mag worden, dat vindt het team van 

Operation Education. Oprichtster Claire 
Boonstra gaat zelfs zo ver te zeggen 
dat de huidige manier van lesgeven 

‘ondermijnend’ is aan wat steeds meer 
leraren zeggen belangrijk te vinden in hun 
klas. Het helpt hen niet. Tijd voor een heel 

nieuwe denkwijze, vindt ze.

Jij bent leraar. Zo rond half negen zit je in 
een klaslokaal met de eerste leerlingen voor 
je neus. Je hebt vijftig minuten om de stof 
die je hebt voorbereid bij ze naar binnen te 

lepelen en je hoopt dat ze stilzitten zodat het niet te 
chaotisch wordt. Sommige leerlingen heb je vorig 
jaar al gezien, ze zijn blijven zitten. Hopelijk halen 
ze deze keer wel alle vakken voor die ellenlange zo-
mervakantie. Fleur en Patrick krijgen straks slecht 
nieuws: een onvoldoende voor de laatste toets. En 
dan ineens roep je alles in twijfel… waarom begin 
je om half negen terwijl er heel wat leerlingen 

Waarom doen we het 
eigenlijk zo op school?

Alle sectoren
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Tekst: Hein Bosman  Foto: Iris Duvekot

Claire Boonstra: 
‘De manier waar-
op we het onder-
wijs vormgeven, 
is bepalend voor 
hoe kinderen zich 
ontwikkelen.’



Alle sectoren
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zijn die dan nog zitten te knikkebollen? En als ze 
eenmaal goed en wel wakker zijn, waarom moeten 
ze dan stil blijven zitten? Is het wel productief en 
verantwoord om leerlingen een jaar over te laten 
doen? Waarom doen we dit eigenlijk zo?

BNR
Op Business News Radio heeft Claire Boonstra 
sinds de tweede helft van afgelopen jaar een 
terugkerende uitzending met steeds een andere 
onderwijsvraag. De hierboven genoemde vragen 
en bijvoorbeeld ook ‘Waarom geven we cijfers?’ en 
‘Waarom een splitsing tussen basis- en voortgezet 
onderwijs?’. De voor- en nadelen van de huidige 
aanpak worden onderzocht, hoe is het ooit zo ge-
komen, en de alternatieven met daarbij ook welke 
scholen al anders werken.
De antwoorden op de onderwijsvragen leverden 
eind vorig jaar ook een vijftal overkoepelende 
conclusies op. Of de huidige manier van werken 
in het onderwijs de goede is, daarvoor ontbreekt 
wetenschappelijke onderbouwing. Sterker nog, 
een aantal van de huidige gebruiken vergroot de 
ongelijkheid. Dat het anders kan blijkt uit praktijk-
voorbeelden, maar volhouden is lastig.

ONGELIJKHEID
Boonstra: ‘We doen in het onderwijs dingen 
veelal omdat ze ooit zo zijn ontstaan. Neem de 
zomervakanties, ooit bedacht als oogstverlof voor 
boerenkinderen, in de huidige situatie compleet 
achterhaald. Toch houden we eraan vast.’ Terwijl 
uit onderzoek blijkt dat door de lange break in 
de zomer een soort leerdip ontstaat. En die dip 
wordt door ouders met een hogere economische 
status nog vaak ondervangen, maar kinderen uit 
andere gezinnen hebben tijdens de zomer minder 
educatieve activiteiten. Daardoor wordt de onge-
lijkheid vergroot. Centrale eindexamens dragen 
daar volgens Operation Education (OE) ook aan bij 
vanwege het schaduwonderwijs dat kinderen van 
rijkere ouders genieten om ze voor te bereiden op 
de toetsen. 

CIJFERS GEVEN
Over toetsen gesproken… waarom geven we 
eigenlijk cijfers? Hoe het zo komt is niet helemaal 
duidelijk, maar bijna elke docent geeft ze: vieren, 
zevens en negens. OE haalt de grondlegger van 
de Citotoets, Adriaan de Groot (1914-2006), aan. 
Hij hekelde de hantering van cijfers, die onterecht 
‘gepromoveerd zijn tot volstrekt onaantastbare, 
naar eer en geweten gegeven beoordelingen in een 
absolute schaal, beoordelingen die niet anders 

hadden kúnnen zijn’. Natuurlijk moeten de pres-
taties van leerlingen gewogen worden. Maar wat 
is het verhaal achter die 5,8 en 9,4? ‘Als het cijfer 
een doel op zich wordt, en bovendien gebruikt 
wordt voor de ‘ranking’ van leerlingen ten opzichte 
van elkaar, kleven er nadelen aan’, zegt Boonstra. 
‘De focus op het rendement, op het eindresultaat, 
beïnvloedt de prestaties van de leerlingen nauwe-
lijks ten goede.’ Is er een alternatief? OE noemt als 
een van de voorbeelden de nieuwe Amsterdamse 
school Cartesius 2 die werkt met eindtermen en 
kerndoelen en waar kinderen doorleren tot ze die 
doelen hebben bereikt.

TERUGKIJKEN
‘De manier waarop we het onderwijs vormgeven, 
is bepalend voor hoe kinderen zich ontwikkelen. 
Voor hoe ze over zichzelf denken en in het leven 
staan. Nog verder doorgetrokken uiteindelijk ook 
voor hoe ze hun eigen leven en de wereld vormge-
ven’, zegt Claudette de Graaf Bierbrauwer, ook van 
OE. ‘In het onderwijs wordt de toekomst gemaakt, 
het is de oefenplaats voor de samenleving. Toch 
wordt er nog nauwelijks op die manier naar geke-
ken. We hebben het over economie, aanpassen van 
wetgeving, veiligheid… maar de kern van de echte 
verandering ligt in het onderwijs. Wat doet het met 
kinderen als we ze indelen in jaarklassen, ze afreke-
nen op hun prestaties met cijfers en daarmee inde-
len in ‘hoger’ en ‘lager’ ten opzichte van elkaar?’

ONDERNEMERSCHAP
De verwachting is dat er steeds meer vraag zal ko-
men naar mensen met capaciteiten die niet te ver-
vangen zijn door computers, robots en kunstmatige 
intelligentie. De Graaf Bierbrauwer: ‘Mensen met 
verbeeldingskracht die kunnen samenwerken. Die 
flexibel zijn en dat wat niet meer werkt kunnen 
loslaten. Die vragen stellen, onderzoeken, zichzelf 
opnieuw uit vinden.’ Nog drie termen: onderne-
merschap, creativiteit, intuïtie. ‘Hoe zou het leven 
eruitzien als we ons daar in het onderwijs meer op 
richten?’ Leraren worden wat betreft OE vanaf nu 
opgeleid tot een soort coördinator van het leerpro-
ces van kinderen. Dat zal mogelijk meer een rol als 
coach zijn waarbij ook de omgeving van de school 
van belang is. OE wordt door scholen gevraagd om 
te helpen bij het maken van een nieuwe visie. De 
Graaf Bierbrauwer: ‘Iedere leraar wil elk kind de 
aandacht geven die het nodig heeft en aansluiten 
bij hun ontwikkelbehoeftes. Dat kán, maar binnen 
het huidige systeem is dat vaak lastig. Juist door het 
stellen van de “waaromvragen” blijkt welke ruimte 
er is.’ 

Tekst: Hein Bosman  Foto: Iris Duvekot
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Actuele wet- en regelgeving        
- Welke ontwikkelingen ten aanzien van de medezeg-
genschap zijn er op korte en middellange termijn te 
verwachten?
- Welke wet- en regelgeving is momenteel aan het 
veranderen, en wat zijn de gevolgen voor de mede-
zeggenschap?
- Governance: Wat zijn nu precies de rollen van het 
college van bestuur, de raad van toezicht en de GMR 
en in welke volgorde hoort de besluitvorming van 
deze drie instituties te verlopen?

Kennisdeling 
Als je in een relatief eenzame positie zit, zoals 
ambtelijk secretarissen doorgaans, is het van belang 
om regelmatig ervaringen uit te wisselen.

Voor wie?
Voor (ambtelijk) secretarissen van de GMR of de MR in 
het primair en voortgezet onderwijs.

Praktische informatie
Duur: 4 uur (aanvang 16 uur, eindtijd uiterlijk 20 uurr) 
inclusief een eenvoudige broodmaaltijd         
Datum: 10 mei 2017 
Locatie: kantoor CNV in Utrecht. Kosten: € 97,50 voor 
leden van CNV Onderwijs en voor (ambtelijk) secre-
tarissen van MR’en en GMR’en die een MR Partner-
schap hebben. € 195,- voor niet-leden.

Direct aanmelden of meer informatie
Meld je op www.cnvo.nl/academie aan voor de trai-
ning. Heb je andere vragen? Bel met 030 751 17 85.

Deze training is een vervolg op de basiscursussen over wet- en regelgeving 
voor MR- en GMR-leden. In deze korte, verdiepende training komt aan bod:

Training voor  (ambtelijk) 
secretarissen 
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De Vereniging voor Protestants Chris-
telijk Basisonderwijs in de gemeente 
Ferwerderadiel beheert zes basisscho-
len in de dorpen: 

Blije:           “De Ikker” 

Burdaard:   “De Welle” 

Ferwert:      “Op Streek”

Hallum:      “It Fundamint” 

Marrum:     “Aasterage” 

Reitsum:   “De Flieterpen” 

Basisschool De Welle telt momenteel 
bijna 130  leerlingen en er zijn tien leer-
krachten werkzaam. Er is een vrijwillige 
conciërge twee dagdelen inzetbaar.  
Op school wordt gewerkt volgens het 
leerstofjaar-
klassensysteem, waarbij ruimte is voor 
zelfstandig leren. Zie ook 
www.de-welle.nl
www.pcbo-ferwerderadiel.nl

De gemeente Ferwerderadiel  is een 
aantrekkelijk woon- en werkgebied. Wie 
van rust, ruimte en natuur houdt,kan 
hier aan zijn trekken komen.

Het Bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Ferwerderadiel vraagt 
met ingang van 1 april 2017 of zo spoedig mogelijk daarna een ervaren

directeur (m/v)
voor basisschool “De Welle” in Burdaard (wtf. 0,6000) 

Wij vragen een directeur die:
• bewust kiest voor christelijk onderwijs;
•  voorwaarden kan scheppen waarbij 

personeelsleden zich  optimaal kunnen ontwikkelen:
- duidelijk en open is in de communicatie
- een coach kan zijn
-  inspireert door enthousiasme, humor en oprechtheid

   - feedback kan geven en ontvangen
   - een fl exibele instelling heeft en kan relativeren;
•  de ingezette schoolontwikkeling van De Welle verder kan en wil stimuleren en begeleiden;
•  een duidelijke onderwijskundige visie heeft en die kan vertalen naar de dagelijkse praktijk;
•  een onderwijsbevoegdheid heeft en een opleiding tot schoolleider heeft gevolgd;
•  zo nodig managementtaken kan combineren met lesgevende taken. In dat geval is het mogelijk om de betrekking-

somvang uit te breiden tot WTF 1.0000; 
• de Friese taal minstens passief beheerst;
•  op bovenschools niveau een positieve bijdrage levert aan het directeurenoverleg van de vereniging.

Wij bieden onze nieuwe collega
• een gemotiveerd team;
• 130 enthousiaste kinderen;
• betrokken ouders;
• een kleurrijk modern schoolgebouw;
•  een school waarin gewerkt wordt volgens de kanjermethode;
•  een school die onderwijsvernieuwingen in gang heeft gezet en verder wil uitbouwen;
•  collegiale samenwerking in het directieoverleg van de 6 scholen; 
•  een organisatie die werkt aan een professionele cultuur;
• een aanstelling voor onbepaalde tijd.

Voor informatie over de school en de functie kunt u contact opnemen met de waarnemend directeur mevr. T. Weijer 
tel. 0622000803 / 0519-332525 of de directeur-bestuurder dhr. B. Mooibroek tel. 0655746414 / 0518-400394.
 
Uw sollicitatiebrief met CV kunt u voor 8 maart 2017 sturen naar het bestuur van de Vereniging voor PCBO Ferwer-
deradiel, t.a.v. dhr. B. Mooibroek,  Postbus 21, 9076 ZN  Sint Annaparochie of mailen naar directie@pcbo-ferwer-
deradiel.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

Per 1 augustus 2017 
 

Zoekt het bestuur van de 
Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

een Bovenschools 
Manager PO

Meer informatie via: www.deskov.nl



Kleine advertenties
Te huur: 

Te huur: 

Ruime vrijstaande vakantiewoning Costa Blanca, 
Hondon de las Nieves. In rustige vallei met wijngaar-
den. Wandelmogelijkheden en cultuur. Zee en prachtige 
zandstranden. Voor 4 personen (+ baby/peuter). Grote 
tuin, royale terrassen. Draadloze internetverbinding en 
satelliet-TV. Huurpijs € 364,- tot € 504,- per week. 
Info: www.freewebs.com/villafuentede of 010 522 48 99, 
fam. Rosmalen-Kraal.

In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, 
rust. Vrijstaand, landelijk en sfeervol vakantiehuisje 
voor 2-4 personen. 2 slaapkamers. Wifi (gratis) en 
tv. Bij meer, bos en hunebed. Fiets- en wandelpan-
den rondom. Pasen, Pinksteren en meivakantie nog 
vrij. Hoogseizoen nog mogelijk. Vanaf € 295,- per 
week. Info: Janneke van Weringh, 050) 409 52 82, 
 jvanweringh@hotmail.com.

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
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Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce 
plaatsen, die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. 
Het aanbieden van huizen (uitgezonderd vakantiewoningen), 
auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze 
advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan bieden 
van personeel. 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. Na ontvangst wordt de annonce zo snel 
mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
kwaliteit van de aangeboden vakantieverblijven. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden annonces te 
wijzigen of in te korten.

nr. 4  11 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

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Primair en voortgezet onderwijs, mbo en hbo
• Driewekelijkse 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

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?



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.

vertrouwenspersonen 030 751 10 01
Rechtshulp Privé
ARAG, 033 434 23 42
Academie
CNV Connectief Academie verzorgt trai-
ningen en adviestrajecten op uw locatie. 
Ook kunt u als (G)MR of OR een Partner-
schap 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 matie uit Schooljournaal of Rechts-
positiegids, 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; 

adres & telefoonnummers

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

 

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

Voor u kan omgaan met ‘typische jongensgedrag’ behoorlijk lastig 
zijn. Jongens kunnen hun aandacht niet lang bij de uitleg houden, 
vechten ruzies uit met hun vuisten en vinden het moeilijk om lang stil 
te zitten. Hoe komt u tegemoet aan de (leer)behoeften van jongens?

Wegens succes  
herhaald! 

(030) - 700 12 20                  E. info@medilexonderwijs.nl

Voor u kan omgaan met ‘typische jongensgedrag’ behoorlijk lastig 
zijn. Jongens kunnen hun aandacht niet lang bij de uitleg houden, 
vechten ruzies uit met hun vuisten en vinden het moeilijk om lang stil 
te zitten. Hoe komt u tegemoet aan de (leer)behoeften van jongens?

 Locatie: 
 
 Antropia, Driebergen

 Datum: 

Donderdag 11 mei 2017

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/jongens

Over (leer)behoeften  

van jongens in het  

primair onderwijs

Jongens begrepen!

MEDILB_Schooljournaal_180x130_250217.indd   1 2-2-2017   8:42:53



‘Bond dankbaar voor 
sociaal plan’

Rachel van Gelder (50):
‘Ik ben bewust lid geworden van CNV Onderwijs, 
want ik ben de bond dankbaar voor het uitstekende 
sociaal plan dat bij de reorganisatie op tafel kwam.’ 
Rachel van Gelder doelt op de bezuinigingen bij de 
scholen binnen Onderwijsgroep Punt Speciaal als gevolg 
van de invoering van passend onderwijs. Ze werkt vier 
dagen per week op de medische post van de Werkenrode 
School (vso) in Groesbeek. ‘Ik ben hier begonnen als 
onderwijsassistent, maar door mijn achtergrond als 

ziekenverzorgster mag ik veel medische handelin-
gen verrichten. En dat is handig op een school 

met kinderen met lichamelijke of meer-
voudige beperkingen en langdurig 

zieke leerlingen.’

Foto: Bert Beelen


