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Lijsttrekkers over 
werkdruk, salarissen 

en tweedeling

Gebruikers Leraren-
beurs: waardevolle 

investering

Rutte: ‘Geen 
 miljarden extra 

nodig in onderwijs’



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!

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.

Na het lezen van het artikel over een docent 
met autisme (Schooljournaal 13, 2016) was 
mijn eerste reactie: ‘Het moet niet gekker 
worden’. Het heeft even geduurd, omdat ik 
schrok van mijn stelligheid, maar nu wil ik toch 
graag mijn mening geven. In het artikel pleit de 
geïnterviewde voor meer begrip en aanpassin-
gen voor mensen zoals hij. Aandacht en zelfs 
aanpassingen voor een docent met autisme is 
niet bepaald wat ik onder passend onderwijs 
versta. Sociale vaardigheden en communicatie 
zijn de basiscompetenties voor een docent, 
maar tegelijkertijd precies de beperkingen van 
iemand met autisme. Een docent moet contact 
kunnen maken, een veilig pedagogisch leerkli-

maat kunnen scheppen en tegelijkertijd struc-
tuur en flexibiliteit kunnen bieden. Wanneer 
een docent dat niet kan, worden de leerlingen 
en het onderwijs tekort gedaan. Naar mijn idee 
is het docentschap dan ook niet geschikt voor 
iemand met autisme. Aanpassingen kunnen 
dat niet compenseren voor de leerlingen en 
het vraagt bovendien erg veel van de collega’s. 
Begrijp me goed: ik gun iedereen, jong of oud, 
een passende leer- of werkplek. Maar voor 
mensen met autisme is dat wat mij betreft niet 
vóór de klas. Laten we het onderwijs passend 
maken voor de leerlingen.

Erna Hoopman, Arnhem

Autisme ín, niet 
vóór de klas
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Zo’n 1.400 leerlingen van basisscho-
len in Rosmalen deden de laatste 
schooldag voor carnaval mee aan 
de kinderoptocht door de Brabantse 
gemeente. Op de foto kinderen van 
basisschool De Borch.

Carnaval

Foto: Wiljo van Nuland/Thuis in ’t Nieuws
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‘Verkiezingsprogramma’s 
opsteker voor onderwijs’  
‘Super dat alle lijsttrekkers grote waardering uit-
spreken voor onderwijspersoneel! Ik ervaar dat als 
een enorme erkenning en opsteker voor iedereen 
die werkt in het onderwijs’, zegt Loek Schueler, 
voorzitter van CNV Onderwijs. Ze las de verkiezings-
programma’s en interviews met lijsttrekkers in dit 
Schooljournaal. ‘Het is goed nieuws dat alle partijen 
willen investeren in onderwijs, de een wat meer dan 
de ander. Ze verschillen wel in hoe ze het besteden 

en welke vrijheid ze scholen daarbij geven. Ook mooi 
om te zien dat verschillende partijen inzetten op meer 
salaris, minder werkdruk, meer handen in de klas, 
elke school een conciërge, jaren geleden al bepleit 
door CNV Onderwijs. Ik mis in het hele verhaal wel de 
zeggenschap en autonomie van de leraar. Ik denk dat 
de behoeften per school verschillen: meer handen in 
de klas of kleinere groepen. Wat ons betreft is dat aan 
de school.’ CdG

nieuws
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‘We zijn blij met de aandacht voor 
de salarissen van leraren in het 
basisonderwijs. Een goede ontwikke-
ling, die zeker onze aandacht krijgt 
en verdient!’ zegt Loek Schueler, 
voorzitter van CNV Onderwijs, over 
het initiatief PO in actie op Facebook. 
Inzet van de actie: hogere salarissen 
in het primair onderwijs en kleinere 
klassen. ‘Een beter salaris is altijd 
onze inzet aan de cao-tafel en zal 
dat ook de komende cao-onder-
handelingen weer zijn’, benadrukt 
Schueler. ‘Maar om het mooie vak 
van leraar aantrekkelijk te houden, 
moet er meer gebeuren. Wij zien dat 
veel leraren lijden onder de hoge 
werkdruk. Grotere klassen met meer 
leerlingen met gedrags- en leerpro-
blemen en tevens een bezuiniging op 
de onderwijsassistenten, maken het 
beroep van leraar voor velen zwaar 
of te zwaar. Daar moet echt iets aan 
gebeuren! Wij pleiten dan ook voor 
een investering in meer handen 
in en rondom de klas; dus meer 
onderwijs- en klassenassistenten 
en conciërges. We hebben leraren 
keihard nodig en met een dreigend 
tekort, moeten we er alles aan doen 
om het beroep aantrekkelijk te 
hhouden. Inspraak van de leraren is 
daarbij ons uitgangspunt.’ MH

‘Blij met aandacht voor 
 salarissen leraren’

Foto: Wilbert van Woensel



Rechtspositiegids 2017
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‘Goedemorgen klas. Zijn we er klaar voor? 
Ik hoop dat het zingen beter gaat dan 
gisteren.’
‘Ja maar meneer, ik snap niks van 
wiskunde. Dat hele Wilhelmus gaat van de 
leertijd af.’
‘Normen en waarden zijn anders ook heel 
belangrijk, Liam. En als we dit zingen zijn 
we onderdeel van de geschiedenis.’
‘Geschiedenis? Vroeger was er een heel 
ander volkslied, heb het opgezocht op 
Wikipedia: Wien Neêrlandsch bloed door 
d’aderen vloeit, van vreemde smetten vrij...’
‘Liam, alsjeblieft. Kom op, wil iedereen 
gaan staan?’

‘Ik snap nog steeds die vermenigvuldi-
gingswortelmachtbreuk-som van gister 
niet. En die komt op de toets, dit lied niet.’
‘Over wiskunde hebben we het zo. Willen 
jullie je best doen met zingen? Vanaf 
volgende week doen we een meerstemmige 
variant van het Wilhelmus.’
‘Meneer?’
‘Ja, wat?’
‘U mist het nog steeds hè, dat 
muziekonderwijs.’
‘We beginnen na vier. 1, 2, 3, 4.’
‘Toch nog een beetje wiskunde…’

Hein Bosman

Volgens mij…

Alternatief rekentoets:
integreer rekenen in bestaande vakken 
Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs is op 
zoek naar een alternatief voor de rekentoets die in 
het voortgezet onderwijs wordt gebruikt. Dat doet hij 
samen met de Nederlandse Vereniging voor Wiskun-
deleraren (NVvW). Eind vorig jaar nam de Tweede 
Kamer een motie aan om de beheersing van het reke-
nen op een andere manier te meten. De huidige toets 
heeft vanaf het begin veel weerstand opgeroepen: 
te moeilijk, doorspekt van tekst en daardoor soms 
multi-interpretabel. ‘Het alternatief is géén nieuwe 
rekentoets, maar geïntegreerd goed rekenen in de 
vakken. We voeren met twee expertgroepen overleg 
en alle neuzen staan die kant op’, zegt voorzitter 

Swier Garst van de NVvW in De Telegraaf. ‘Wij vinden 
dat rekenen en taal op een natuurlijke manier in de 
bestaande vakken kan worden ingebracht. Dus de 
schaal berekenen hoort bij aardrijkskunde, procenten 
komen terug bij economie en wiskunde. Reken-
docenten die door scholen zijn ingehuurd voor de 
rekentoets zijn echt niet opeens nutteloos; zij kunnen 
zorgen dat er bij de vakken op dezelfde manier en op 
goed niveau wordt gerekend.’ Het overleg is opge-
splitst: één groep richt zich op het vmbo, de ander op 
havo en vwo. Garst gaat er vanuit dat de ontwikkeling 
van een alternatief zo’n vier jaar zal duren. Tot die tijd 
blijft de huidige rekentoets van kracht. HB

07070707

De Rechtspositiegids 2017 nu beschikbaar
Hoe zit het met de cao-afspraken en 
waar zijn alle arbeidsvoorwaarden 
terug te vinden? Antwoorden daarop 
staan in de nieuwe Rechtspositiegids 
2017, die net is verschenen. Hierin 
zij ook heel gemakkelijk antwoorden 
terug te vinden over regelgeving, 
recente salaristabellen en nog 
veel meer. Daarnaast is informatie 
opgenomen over pensioenen, 
functiewaardering en de werkkos-
tenregeling. 

Leden van CNV Onderwijs kunnen 
de Rechtspositiegids (t.w.v. € 49,90) 
gratis downloaden. De digitale versie 
komt z.s.m. online beschikbaar via 
www.hetonderwijsplein.nl.
De Rechtspositiegids liever op 
papier? Ook dat kan. Als lid betaalt u 
slechts de druk- en verzendkosten à 
€ 9,95 (excl. btw). U kunt de papieren 
gids bestellen via de website 
www.cnvonderwijs.nl/rechtspositie-
gids. 
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Door een andere bril

de voorzitter

Vanwege de Tweede Kamerverkiezingen staan 
verderop in dit Schooljournaal interviews met 
de lijsttrekkers van de grootste partijen. Geert 
Wilders en Henk Krol reageerden niet op ons 
interviewverzoek, de overige lijsttrekkers en 
premier Mark Rutte wel. Uiteraard hebben ook 
de kleinere partijen een visie op onderwijs, 
daarom hier een overzicht van enkele van de 
standpunten. Die zijn soms opvallend: VNL wil 
bijvoorbeeld miljarden bezuinigen op onderwijs 
en de SGP wil graag aandacht voor het lezen 
van verantwoorde literatuur. Over het algemeen 
lijkt meer autonomie en minder toetsing een 
gedeelde wens van de kleinere partijen. 
Partij voor de Dieren: minder controle en stan-
daardisatie, basisscholen mogen afzien van de 
eindtoets, geen urennormen, kleinere klassen, 
meer bijscholing leraar, meer aandacht voor 
duurzaamheid, voedsel, natuur- en milieueduca-
tie en dierenwelzijn.
SGP: onderwijsprogramma niet om de haverklap 
aanpassen vanwege politiek keuzes, scholen 
behouden recht leraren en leerlingen te wei-
geren op basis van grondslag, gewicht centraal 
examen beperken.
Forum voor Democratie: beter salaris, minder 
papierwerk, meer autonomie, artikel 23 blijft 
overeind, terugdringen van politieke inmen-
ging in het onderwijs, makkelijker maken om 
niet-functionerend personeel te ontslaan.
DENK: meer ondersteunend personeel, scha-
keljaren in pabo voor minder uitval, hogere 
salarissen, maximaal 25 leerlingen per klas, 
huisbezoeken door leraren.
VNL: hogere salarissen leraren, afschaffing arti-
kel 23, kennisoverdracht weer centraal, een stop 
op experimenten: onderwijs is geen proeftuin. HB

Standpunten van 
kleinere partijen
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Kinderen zijn direct en eerlijk. Door naar hen te luisteren, 
krijg je een andere kijk op dingen. Dat merkte ik ook weer 
tijdens het werkbezoek van de Raad van de Kinderen aan 
ons kantoor in Utrecht. De kinderen gaven geen enkele 
ruimte aan moeilijke zinnen en vroegen om een heldere 
uitleg, vakbondsjargon werd direct gefileerd. De les die ik 
van hen leerde was duidelijk: wees helder in je communi-
catie. Daarnaast hebben ze een verfrissende kijk op onze 
vakbond en oplossingen aangereikt waar we als bestuur 
mee aan de slag kunnen gaan. 
Onlangs deed ik op de skipiste een test. Een wolkendek viel 
met het blote oog niet op. Door de skibril kwamen de wol-
ken tot leven in de prachtigste kleuren en vormen en ik zag 
meteen: er is sneeuw op komst. Soms is het goed om door 
een andere bril te kijken. Laatst werd mij na afloop van een 
werkbezoek gevraagd naar mijn indruk. Ik 
antwoordde onbevangen door te vertellen 
wat ik had gezien en wat ik opvallend 
vond. Ik zag knipperende ogen, want 
ze stonden er zelf te dicht op, zodat ze 
sommige eenvoudige dingen niet meer 
zagen. Door te luisteren en te kijken 
naar een ander wordt je eigen 
wereld groter. Voor mij werkt het 
simpel: het opent mijn ogen. Het 
houdt me scherp, het levert mij 
nieuwe inzichten en inspiratie op. 
In het vorige Schooljournaal 
schreven twee medecolumnis-
ten over de taal en toeganke-
lijkheid van politiek. Ik hoop 
dat de lijsttrekkers jouw 
aandacht grijpen in dit 
nummer en dat het geen 
loze beloftes blijken na 
15 maart. 

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Verkiezingsnummer 
Dit nummer van Schooljournaal verschijnt een 
weekje eerder dan de oorspronkelijke planning, 
zodat we nog net voor de verkiezingen uitkomen. 
In dit blad tref je interviews aan met zeven 
lijsttrekkers van de (virtueel) grootste partijen 
(alleen de PVV en 50Plus gingen niet in op ons 
interviewverzoek) én een schema met onderwijs-
standpunten van politieke partijen.
Het volgende nummer van Schooljournaal 
verschijnt op 8 april.
De redactie



LOF – voor leraren 
met ideeën
Waarom het LerarenOntwikkelFonds (LOF)? Wie dagelijks 
voor de klas staat ziet wat werkt, wat beter zou kunnen of 
wat misschien nog ontbreekt. LOF ondersteunt leraren om 
het onderwijs zelf, van binnen uit, te verbeteren.  

LOF, 
van idee tot 

praktijk

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

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

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

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

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

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

daaromheen is nog een veel grotere schil van leraren betrokken. 

Leraren zorgen zelf voor de voorbereiding en uitvoering van hun 

activiteiten en worden daarbij ondersteund door een klein bureau.

200 leraren met ideeën 
over goed onderwijs

R169 Advertentie_LOF_Schooljournaal + Onderwijsblad_DTP.indd   1 30-1-17 (w5)   17:06
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Het is voor minister-president, VVD-lijsttrekker 
en docent maatschappijleer Mark Rutte ‘geen 
enkel probleem om gevoelige onderwerpen 
te bespreken in de klas. Als ik net de avond 

ervoor heb gezegd dat als het je niet bevalt in 
Nederland, je maar beter weg kunt gaan, praat 

ik daarover met mijn leerlingen. “Ja jongens, 
dat vind ik, dit is Nederland!”’ Een gesprek over 

normaal doen, leraren, excellentie en geld.

opgeschreven wat de waarden zijn 
waarin je moet integreren. Dat we 
een democratie zijn, een rechtstaat, 
dat je vrijheid van meningsuiting en 
vrijheid van godsdienst hebt, dat er 
gelijkwaardigheid is tussen zwart en 
wit, man en vrouw, homo en hetero 
…’
Dat je vrouwen een hand geeft?
‘…. Dat je vrouwen een hand geeft. 
Dat we iedereen een mooi leven 
gunnen in ons land als het onveilig 
is in het eigen land, maar dat dit wel 
ongeveer is wie we zijn.’
Lijkt me strijdig met de vrijheid van 
onderwijs.
Schudt zijn hoofd: ‘Nee hoor, daar 
doen we helemaal niks aan af. Ik wil 
alleen voor het vak burgerschaps-
kunde onze belangrijkste waarden, 
vrijheden en grondrechten expliciet 
maken. Het zijn belangrijke elemen-
ten van wie we zijn en hoe we met 
elkaar omgaan.’

TWEEDELING
Onlangs bleek uit onderzoek dat de 
integratie in het onderwijs compleet 
geflopt is. Wat vindt u ervan dat uw 
leerlingen nooit in aanraking komen 
met kinderen van witte, hoogopge-
leide ouders?
‘Dat is een probleem van de hele 
samenleving, niet alleen van het 
onderwijs. Zo’n initiatief als de 
zomerschool kan trouwens wel 
helpen om bruggen tussen culturen 
te slaan. Ik ben niet voor gedwongen 
spreiding, maar wat is er op tegen 
om als inwoner van een witte wijk 
eens een jongetje te gaan coachen 
uit een achterstandswijk? Reach out. 
Ik vind het niet normaal dat je in je 
reservaatje woont en daar helemaal 
happy bent.’
De VVD wordt mede verantwoorde-
lijk gehouden voor de toegenomen 
tweedeling in het onderwijs, door 
het voortdurende hameren op 
excellentie. 

U  bent heel erg van het normaal doen. 
Wat is in het onderwijs echt abnormaal 
en moet hoognodig weer normaal 
worden?

‘Ik vind het abnormaal dat ouders partij kiezen voor 
de leerling en niet voor de leraar. Je moet samen op-
trekken, leraren en ouders, je moet één front vormen 
in de opvoeding van kinderen. Wat ik normaal vind 
is dat een leraar erop kan rekenen dat als hij corrige-
rend optreedt, steun krijgt van de ouders. En niet dat 
ouders in beroep gaan bij het schoolhoofd.’

WAARDEN
Vindt u het normaal dat een deel van de leraren het 
moeilijk vindt om gevoelige onderwerpen, zoals de 
holocaust, te bespreken? 
‘Ik vind het normaal als je het wel bespreekt, maar 
een op de negen docenten heeft er inderdaad moeite 
mee.’
En u? Als u bijvoorbeeld op donderdagochtend 
maatschappijleer geeft op het Johan de Witt College 
in Den Haag en de avond daarvoor gezegd heeft: ‘Als 
het je hier niet bevalt, pleur je maar op.’
‘… dan heb je een keuze en kun je weggaan’, corri-
geert Rutte. ‘Nee, dan krijgen we daar gewoon een 
gesprek over en zeg ik: “Ja jongens, dat vind ik, dit 
is Nederland!” Ik vind het een probleem dat we wel 
bij wet hebben vastgelegd dat er burgerschaps-
kunde moet worden gegeven, maar niet hebben 

VVD-lijsttrekker Mark Rutte:

‘Geen miljarden 
extra nodig in 

onderwijs’ 

alle sectoren

‘Zo’n initiatief 
als de zomer-
school kan trou-
wens wel helpen 
om bruggen 
tussen culturen 
te slaan.’
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‘Ik vind dat verwijt niet terecht, want wij willen 
dat iedereen iets van z’n leven maakt, op wat voor 
niveau dan ook. We kijken niet op naar de professor 
en kijken niet neer op de vuilnisman. Maar het moet 
wel op elk niveau zo goed mogelijk gebeuren. Ik zou 
er tegen zijn als we zeggen: “Het is praktijkon-
derwijs, dus laat maar een beetje waaien.” Ik geef 
nu les op het praktijkonderwijs, aan kinderen die 
voorheen rechtstreeks in de uitkering belandden. 
Ik wil dat ze vakmanschap bij krijgen gebracht. Niet 
elk kind hoeft naar het gymnasium, als ze maar op 
hun eigen niveau goed onderwijs krijgen! En dat 
mijn school, met heel veel migrantenkinderen, een 
excellente school is geworden, tilt de hele school op! 
Het geeft een waanzinnige bak energie. Iedereen 
loopt trots rond.’

GELD
De afgelopen weken vlogen de miljarden ons om de 
oren voor onderwijs. Van de VVD krijgt onderwijs 
maar € 100 miljoen extra?
‘Er zijn geen miljarden extra nodig. Er gaat in Ne-
derland meer dan € 30 miljard naar onderwijs en al 
het extra geld dat er in het verleden is bijgekomen 
heeft het aantal klachten niet doen afnemen. 
Zomaar miljarden in de lumpsum pompen, lijkt me 
geen garantie voor een goede besteding. Misschien 
moeten we geld wel gerichter gaan inzetten zodat 
we zeker weten dat het naar de werkvloer gaat en 
niet naar bazen.’ Met een lach: ‘Niks tegen leiding-
gevenden, maar niet te veel en alleen als ze af en toe 
meewerken en elke ochtend bij de deur staan om 
alle leerlingen een handje te geven.’
Waar gaat jullie € 100 miljoen dan gericht naar toe?
‘We willen beginnende docenten extra ondersteu-
ning geven en extra geld stoppen in bijscholing. En 
af en toe een extra financieel bedankje voor mensen 
die zich heel erg hebben ingezet en het goed doen.’
Betere leraren beter belonen?
‘Geen enorme bedragen, maar wel iets om waar-
dering mee te kunnen laten zien.’ Enthousiast: ‘Dat 
zou ik leuk vinden. Het is gezíen, het is waargeno-
men, en we hebben er iets voor over.’
Wat u betreft dus geen geld voor meer handen in de 
klas, waar het onderwijs zo hard om roept?
‘Misschien wel, maar de kans is heel groot dat dat 
geld er al is. Ik denk dat als we met elkaar eens goed 
kijken waar het geld nu naar toe gaat, we wel wat 
geld kunnen vrijspelen voor die extra handen.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Hans Kouwenhovenalle sectoren
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Miljarden euro’s wil GroenLinks in onderwijs pompen. Maar niet in 
bijzonder onderwijs, daarvoor moet de financiering stoppen. Want 
leerlingen en leraren weigeren omdat ze niet tot de juiste stroming 
behoren, dat is volgens lijsttrekker Jesse Klaver niet meer van deze tijd. 
Al met al moeten er 20.000 banen bijkomen in het onderwijs. ‘Dat is heel 
hard nodig.’

GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver:

‘ Meet kwaliteit  
school niet af aan  
de Cito-scores’

alle sectoren
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U heeft twee jonge kinderen , heeft u al een 
school voor ze gevonden?
‘Ja, dat is, na een zoektocht, gelukt. Ik heb 
zelf de vrije school gedaan, maar die is 

te ver van ons huis. We willen graag vakdocenten die 
kwalitatief goed zijn. En ook dat er een gemengd lera-
renteam is, vrouwen én mannen. En natuurlijk speelt 
het gevoel mee. We hebben een school uitgezocht met 
een fijn schoolplein.’

Heeft u de verslagen van de Inspectie doorgespit? 
‘Nee, dat hebben we niet gedaan.’

U bent ook niet heel gelukkig met hoe de Inspectie nu 
werkt, toch?
‘Zeker niet. Neem de toetsgekte: de politiek is uitslagen 
van toetsen gaan gebruiken om de kwaliteit van een 
school te bepalen, in plaats van dat het over de kunde 
van de leerling gaat. Scholen gaan zich ernaar gedra-
gen, focussen erg op die toetsen. Het belang ervan 
wordt zo groot dat de betrouwbaarheid ervan afneemt. 
Je kunt de kwaliteit van een school niet afmeten aan 
de Citoscores, dus daar heb ik bij het kiezen van een 
school voor mijn kinderen geen seconde op gelet.’

Is het een openbare of een bijzondere school?
‘O, daar heb ik niet naar gekeken. Ik denk een openba-
re, maar dat is niet relevant voor mij.’

Terwijl de leden van GroenLinks in het verkiezingspro-
gramma hebben laten zetten dat bijzonder onderwijs 
moet worden afgeschaft.
‘Nou, er is een amendement aangenomen waarin staat 
dat we religieus onderwijs niet moeten financieren. 
Er is in Nederland een mooi, divers onderwijsaanbod. 
Dat is goed, niet ieder kind is hetzelfde. Maar we willen 
wel een acceptatieplicht voor leerlingen en leraren. Je 
moet ze niet zomaar kunnen weigeren. Laatst wilde 
een meisje graag naar een christelijke mbo. Ik vroeg 
haar: “Onderschrijf je de grondslag, zou je willen 
bidden op school?” Ja, dat was zo. Maar ze behoorde 
niet tot een van de reformatorische kerken en werd 
niet toegelaten. Dat vind ik onacceptabel. Gemeenten 
moeten kunnen sturen op de plaatsing, om segregatie 
tegen te gaan. De vrijheid die religieuze scholen zich 
permitteren, vinden we niet goed, niet van deze tijd.’

SCHADUWONDERWIJS 
U heeft een drukke baan, uw vrouw ook. Wat nou als 
uw kinderen straks op een middelbare school zitten en 
blijken achter te lopen. Er is geen tijd om ze zelf bij te 
spijkeren. Stuurt u ze dan naar een bijlesklasje buiten 
school om?
‘Je hebt het over schaduwonderwijs. Daar wordt  
€ 185 miljoen aan uitgegeven door ouders. Totaal uit 
de klauwen gelopen. Of je kind kan bijleren moet niet 

afhankelijk zijn van de portemonnee van de ouders. 
Daarom willen wij € 250 miljoen in scholen inves-
teren zodat zíj de bijlessen kunnen gaan geven en 
iedereen daar toegang toe heeft. Zolang dat niet ge-
regeld is, snap ik ouders wel: je wilt voor je kinderen 
het allerbeste en ik zou precies hetzelfde doen.’

Komt het geld in een grote pot terecht, de lumpsum, 
of…
‘Ik ben nooit voorstander geweest van de lumpsum. 
Het idee “We geven geld dan komt het goed”, nee… 
Er zijn te vaak vrijblijvende afspraken met het onder-
wijs. We moeten als politiek ook durven zeggen: dit 
is hoe we het willen, en zo moet het gebeuren. Soms, 
zoals met toetsing, leggen we te veel op, maar met dit 
soort zaken mogen we strenger zijn.’ 

Hoeveel willen jullie extra in onderwijs stoppen?
‘€ 2,8 miljard. Veel banen die zijn wegbezuinigd, 
komen terug. In het onderwijs zijn dat 20.000 extra 
banen. Dat is heel hard nodig.’ 

Er zijn nu veel leraren die de werkdruk te hoog vin-
den en het onderwijs verlaten.
‘Vooral van de beginnende leraren valt een groot 
deel uit na een jaar of twee. Daar moet de druk 
lager, met meer tijd voor intervisie en het opdoen 
van routine. Klassen met bijvoorbeeld meerdere 
achterstandskinderen vragen meer van een leraar. 
Kleinere klassen zijn dus van belang. Ook moet er 
meer tijd komen voor de voorbereiding van lessen. 
Docenten moeten kunnen kiezen om nou eens niet 
mee te doen aan de ontwikkeling van het vakgebied 
en allerlei werkgroepen, als ze liever alleen les geven. 
En er komen extra docenten bij, dat scheelt natuur-
lijk in de werkdruk.’

IDEALEN 
U zei dat Nederland een premier nodig heeft die 
vasthoudt aan zijn idealen. Maar hoe houdt een pre-
mier aan zijn idealen en investeringen voor onder-
wijs vast als partijen waar je mee moet samenwerken 
niet veel over hebben voor onderwijs?
‘Deze vraag heeft iets cynisch: Hoe ik het premier-
schap kan combineren met idealen… (vloekt) … wat 
Nederland nodig heeft is idealisme in de politiek, 
niet een premier die z’n ideologische veren afschudt 
op het moment dat hij in het Torentje zit. Daar is het 
misgegaan, daardoor hebben mensen het vertrou-
wen in de politiek verloren. Ik wil een centrumlinks 
kabinet. Toen ik voorzitter was van CNV Jongeren 
ben ik gegrepen door het christelijk-sociaal denken. 
Ik zou graag samenwerken met CDA en Christen-
Unie. Onderwijs is voor ons een speerpunt. Met 
idealen moet je niet marchanderen, dan kun je beter 
een ander vak kiezen.’ 

‘We moeten 
als politiek ook 
durven zeggen: 
dit is hoe we 
het willen, en 
zo moet het 
gebeuren.’

Tekst: Hein Bosman  Foto: Hans Kouwenhovenalle sectoren
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Waarom is extra aandacht voor onder-
wijs juist nu belangrijk?
‘Er gaan zoveel woeste, onjuiste ver-
halen rond op internet. Leerlingen 

moeten in deze tijd kritisch worden gemaakt: wat 
is echt en wat is nepnieuws? Goed onderwijs zorgt 
ervoor dat iedereen toegang kan krijgen tot de juis-
te informatie en het kan verwerken. Anders krijgen 
we een nieuw soort tweedeling in de maatschappij, 
van mensen die goed en slecht geïnformeerd zijn. 
En die is misschien wel venijniger dan de inkom-
stenkloof.’ 
Ondertussen zorgt schaduwonderwijs voor een 
kloof tussen kinderen uit arme en rijkere gezinnen. 
Hoe voorkom je zo’n splitsing door dure, externe 
bijlessen?
‘Mijn zoon zit in de eerste klas van een middelbare 
school waar leerlingen een aantal weken per jaar 
intensivering van een vak kunnen aanvragen. Dat 
is een hartstikke goed idee, de verantwoordelijk-
heid ligt dan bij het kind en de ouders. Maar ik doe 
ook mee aan de bijlesgekte, want ter aanvulling 
volgt mijn zoon wiskunde bij een externe huis-
werkinstelling. Je wilt nu eenmaal het allerbeste 
voor je kind. Uiteindelijk mag het niet zo zijn dat 
ouders met een goed gevulde portemonnee dit 
voor hun kinderen kunnen verzorgen, en anderen 
niet. Een mooi alternatief zou wat mij betreft zijn 

Zo vlak voor de verkiezingen is de agenda 
van D66-lijsttrekker Alexander Pechtold 

stampvol. Op één dag acht interviews, een 
tv-opname, een vragenuurtje in de Kamer 

en een bezoek aan, toevallig, Rutte’s oude 
school (‘We gaan in het hol van de leeuw!’). 
In zijn werkkamer op het Binnenhof vertelt 

hij over zoekgeraakte budgetten en over de 
leerkracht die hem uit zijn schulp haalde. ‘Zij 

maakte van een teruggetrokken, verlegen 
jongen iemand die nu het lef heeft zijn 

mening te geven.’

D66-lijsttrekker Alexander Pechtold:

‘Geef leraar niet meer dan 
24 leerlingen in de klas’

alle sectoren
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om in overblijfuren op school de kinderen extra bij 
te spijkeren.’
En D66 wil kleinere klassen?
‘Ja! Het is ontzettend goed dat meer kinderen 
door passend onderwijs samen naar school 
kunnen gaan, maar door de grote groepen vallen 
zorgkinderen tussen wal en schip. Het is prachtig 
dat iemand voor de klas wil staan, maar die hoeft 
geen enorm leger voor zijn neus te krijgen. Er zijn 
op dit moment 130.000 leerlingen die in een klas 
zitten met meer dan dertig kinderen. Onze ambitie 
is maximaal 24 leerlingen. Dan pas kunnen leer-
krachten hun werk naar behoren doen.’

CYNISCH
Zoals bij elke verkiezing vliegen de miljarden ons 
om de oren. Volgens het CPB heeft de PvdA het 
over €2,6 miljard voor onderwijs, GroenLinks over 
€2,8 en D66 wil dat er €3,8 miljard naartoe gaat. 
Hoe gaat u waarborgen dat het op de juiste plek 
terecht komt? 
‘In 2013 was de kritiek dat we niet precies konden 
terugvinden waar het geld heen ging. Sommige 
scholen zaten op zwart zaad en kregen tekorten. 
Rutte zegt dan: “Het is weggegooid geld.” Maar dat 
soort wantrouwen wil ik niet voeden. Ik wil de vrij-
heid van het uitgeven van het lumpsum-geld van 
scholen het liefst bij henzelf houden, ervoor waken 
dat Den Haag gaat bepalen wat ermee gebeurt. Het 
verschilt namelijk per school waar budget voor 
nodig is. In Twente zijn dat andere dingen dan 
in Rotterdam-Zuid. Je wilt niet hebben dat geld 
overblijft omdat het op sommige plekken voor een 
bepaald doel niet nodig is. 
We kregen zure reacties van bestuurders bij het 
bekend maken van ons budget. Zo van: eerst zien 
dan geloven. Onbegrijpelijk cynisch vind ik dat, wij 
hebben verantwoorde plannen voor het onderwijs. 
Deze vrijheid vraagt juist wat van onderwijsland: 
scholen moeten verantwoorden wat er met het 
geld gebeurt. Als iedereen kan zien waar het pre-
cies heen gaat, creëer je ook enthousiasme voor je 
doelen. En dan pas kan onze partij zeggen: er moet 
extra geld naar die school.’

PLEISTERS PLAKKEN
D66 wil net als CNV Onderwijs op iedere school, 
ook in het basisonderwijs, een conciërge. Zij 
moeten voor een betere sociale samenhang op 
de school gaan zorgen, bijvoorbeeld door het 

tegengaan van pesten. Is dat wel een taak van de 
conciërge? 
‘Tijdens de onderwijstour die ik vorig jaar maakte 
langs scholen in Nederland verwachtte ik overal te 
horen dat het salaris omhoog moet. Maar leraren 
hadden het vooral over de werkdruk, mede door 
te grote klassen en bureaucratie. Conciërges zijn 
fundamenteel voor het reilen en zeilen van een 
school en verlichten het werk van de leerkracht. 
Ze gooien strooizout op het schoolplein als het 
vriest, plakken pleisters als iemand is gevallen en 
fungeren als vertrouwensfiguur voor leerlingen. Ze 
kunnen ook pesten signaleren, maar dat is eerder 
een automatisme dan dat het in het takenpakket 
opgenomen moet worden.’
Waarom pleit u voor scherpere toelatingseisen 
voor pabo’s? 
‘Een tijdje geleden bleek dat een kwart van de 
pabostudenten slechter rekent dan leerlingen in 
groep acht. Ik krijg regelmatig een briefje van mijn 
kinderen van hun leraar waarvan ik denk: kijk nog 
even naar de d’s en de t’s. 
Er is een lerarentekort, is het dan wel slim om de 
eisen te verscherpen?
‘Er kan een tekort zijn, maar leraren moeten 
gewoon een bepaald niveau hebben. Je zegt ook 
niet bij artsen: geeft niet hoor, als je nog nooit een 
goede operatie hebt gedaan. En je stuurt geen 
agenten de straat op die niet kunnen schieten. Ou-
ders vertrouwen jou hun kinderen toe, dus jij moet 
het waarmaken. Het kan zijn dat je later op een 
bepaald gebied bijgespijkerd moet worden. Maar 
geef dat dan tijdig aan en schaam je niet. D66 wil 
een miljard investeren in minder werkdruk en in 
scholing en coaching van leraren. Dat geld is niet 
bedoeld om viool te leren spelen, maar om beter 
onderwijs te kunnen geven.’

GOUD WAARD
‘Leraar worden, dat is een soort roeping. Wil je dat 
volhouden, dan moet je goed weten waar je aan 
begint en talent hebben. Ik zie nu nog teveel men-
sen in het onderwijs rondlopen waarvan ik denk: 
joh, ga wat anders doen, met kinderen omgaan is 
niets voor jou. Goede docenten zijn goud waard. 
Zoals de leraar Nederlands die ik mij op mijn  
51ste nog herinner: Elly Groenenboom. Zij maakte 
van een teruggetrokken, verlegen jongen iemand 
die nu het lef heeft om voor grote groepen mensen 
te staan en zijn mening durft te geven.’ 

‘Waarom zo 
cynisch over onze 
investeringsplan-
nen?’

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Hans Kouwenhovenalle sectoren
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Door in de toekomst vmbo’ers alvast 
lessen te laten volgen in het mbo, willen 
minister Bussemaker en staatssecretaris 
Dekker leerlingen tegemoetkomen die 

al vroeg weten wat ze willen worden. Ook moet een 
overstap naar het mbo mogelijk worden zonder 
tussentijds examen te doen en daardoor tijd te 
verliezen. Het stond in de kranten op de ochtend 
voorafgaand aan het interview met PvdA-lijsttrekker 
Lodewijk Asscher. 
Doorkruist dat niet de plannen van uw verkiezings-
programma voor een minder harde schoolkeuze na 
groep 8? U wilt naar voorbereidend vakonderwijs, 
voorbereidend beroepsonderwijs en voorbereidend 
hoger onderwijs, zodat ieder kind, ook de laatbloei-
ers, genoeg tijd krijgt zich te ontwikkelen. 
’Dit plan is ontstaan omdat de druk van het halen 
van een diploma voor sommige leerlingen een 
hindernis blijkt tot het succesvol afronden van een 
vakopleiding. De voorgestelde aanpak strookt met 
ons ideaal om kinderen door onderwijs zo hoog 
mogelijk te laten reiken. Zelf geloof ik heel erg in de 
wijze waarop leerlingen via de beroepsbegeleidende 
leerweg zoveel mogelijk op de werkplek leren en de 
kans krijgen zich te ontwikkelen.’
Is het voorstel van de bewindslieden ook gunstig 
voor migrantenkinderen, die vaak met een taalach-
terstand kampen?.
‘Migrantenkinderen zijn met een enorme eman-
cipatieslag bezig, vergelijkbaar met die van Ne-
derlandse arbeiderskinderen in de jaren zestig en 
zeventig. Ook daar moeten we ons niet blindstaren 
op die gelukkig steeds grotere groep die het hoger 
onderwijs bereikt, maar zorgen dat ook voor leer-
lingen voor wie dat te hoog gegrepen is een andere 
route mogelijk is.’

Hij vindt dat leraren 3,5 procent salarisverhoging verdienen. ‘Want’, 
zegt PvdA-leider Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in het kabinet Rutte II en zes jaar wethouder van 
Onderwijs in Amsterdam, ‘het is zwaar en belastend werk. Daar hoort 
een vast contract en een fatsoenlijke beloning bij.’

KLEINERE KLASSEN
De staatssecretaris komt  nu de vmbo’ers tegemoet 
die liever met hun handen werken tegemoet. 
Daarvoor was het beleid toch heel erg gericht op 
excellentie. 
‘Ik vind het sowieso niet verstandig om je alleen 
maar te richten op de sterkste of zwakste leerlingen. 
Onderwijs betekent voor mij rekening houden met 
de verwachtingen van kinderen en wat ze kunnen of 
willen. Modern onderwijs is gedifferentieerd. Ik zie 
het ook op school van mijn jongens. De verschillen 
zijn groot en het vergt heel veel van de leerkrachten 
om ermee om te gaan. Maar ieder kind verdient de 
kans om van een dubbeltje een kwartje te worden.’
Sprekend over die verschillen. Uw partij vindt dat 
leraren beter getraind moeten worden om daarmee 
om te gaan in hun klas, zodat ze ook beter in staat 
zijn passend onderwijs te verzorgen. Dat kost tijd en 
inzet, en er wordt al zo geklaagd over werkdruk.
‘Toch moeten we aan het ideaal van passend 
onderwijs vasthouden. Er zit nu een meisje met 
Down op de school van mijn kinderen en daar leren 
ze heel veel van. Maar het kost natuurlijk wel extra 
begeleiding. We moeten eerlijk zijn over passend 
onderwijs en zeker geen kinderen in het reguliere 
onderwijs plaatsen voor wie het niet bedoeld is. 
Veel hangt af van de kracht van samenwerkings-
verbanden, de budgetten die beschikbaar komen 
en de ruimte die scholen krijgen de middelen naar 
eigen inzicht in te zetten. Verder moeten we naar 
kleinere klassen toewerken. Je kunt geen kinderen 
met een hele ingewikkelde problematiek in hele 
grote klassen plaatsen en tegen de leraar zeggen: 
zoek het maar uit. Het is ook niet rechtvaardig 
tegenover de ouders van de andere kinderen als de 
leraar te veel wordt afgeleid van zijn kerntaak.’ 

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher: 

‘ Werkdruk tikkende 
tijdbom onder onderwijs’

alle sectoren
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Over rechtvaardigheid gesproken, wie dat kan 
betaalt als ouder flink aan bijles, huiswerk- en exa-
menbegeleiding, het zogenaamde schaduwonder-
wijs, omdat veel scholen dat niet aanbieden.
‘Er zijn scholen die bewonderenswaardig ver gaan 
om leerlingen te helpen die in deze situatie ver-
keren. Waar dat niet het geval is, moeten scholen 
kinderen die dat nodig hebben meer en gerichte 
aandacht geven, zoals met lente- en zomerscholen. 
Daar moeten we voor durven kiezen, want het vergt 
extra geld en middelen. Ik vind dat het niet van de 
portemonnee van de ouders mag afhangen of hun 
kind die begeleiding krijgt.’

NULLIJN 
U wilt de komende regeerperiode volgens het CPB 
€ 2,6 miljard investeren. Daarmee wilt u het salaris 
van leraren in basis- en voortgezet onderwijs verho-
gen en de werkdruk verminderen.
‘Ik maak me zorgen over de werkdruk en -stress 
onder vaak jonge leraren. Het maakt het vak min-
der aantrekkelijk en het zorgt dat mensen afknap-
pen. Het is zwaar en belastend werk en daarom 
moeten we rigoureus wat doen aan deze tikkende 
tijdbom onder het onderwijs. Zo willen we het 
aantal lesuren beperken tot acht dagdelen in het 
primair onderwijs en twintig uur in het voortgezet 
onderwijs. Dat geeft leraren de kans onder werktijd 
te investeren in hun kwaliteit van lesgeven en het 

begeleiden van leerlingen. Wij willen ook meer 
leraren op scholen met veel zorgleerlingen. Niet 
alleen omdat die kinderen die extra aandacht 
goed kunnen gebruiken, maar zo kan het team 
elkaar ook beter ondersteunen. Verder willen we 
meer onderwijsassistenten, klasse-assistenten en 
conciërges.’
U had het ook over salarissen. Wat had u in gedach-
ten?
‘3,5 procent erbij. De nullijn heeft er behoorlijk 
ingehakt, waardoor we nu op een salarisniveau 
zijn beland dat eigenlijk te laag is. Leraar zijn is 
een belangrijk vak, ook voor de toekomst van ons 
land. Daar hoort een goede opleiding bij, een vast 
contract en een fatsoenlijke beloning.’ 

TWEESTROMENLAND
Hoe veilig is artikel 23 in uw handen? GroenLinks 
wil af van het bijzonder onderwijs. De ChristenUnie 
van het openbaar onderwijs in de huidige vorm. 
‘Allebei niet doen. De vrijheid van onderwijs geeft 
ouders inspraak in een van de belangrijkste zaken 
van het ouder zijn: hoe ga je je kinderen groot bren-
gen. Het heeft geleid tot prachtige scholen en ik ver-
dedig het, omdat we een tweestromenland zijn met 
openbaar en bijzonder onderwijs. Misschien zijn er 
minder mensen belijdend katholiek of protestant, 
maar velen voelen zich wel met de identiteit van 
zo’n school verbonden.’  

Lodewijk Asscher: ’Ieder kind verdient de kans 
om van een dubbeltje een kwartje te worden.’

Tekst: Peter Magnée  Foto: Hans Kouwenhovenalle sectoren
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column
Esther Singer

English? Yes 
please!

Steeds meer basisscholen beginnen in de onderbouw met 
het geven van Engels. Bij de ene school is het een half uurtje 
per week, sommige scholen laten een heuse native-speaker 
komen, en er zijn zelfs TPO-scholen (tweetalig primair onder-
wijs) waarbij de lessen in het Engels worden gegeven. 
Al bij de kleuters wordt er een start gemaakt met het aanbie-
den van de eerste Engelse woorden. De kleuren, de dieren, 
de dagen van de week. Ook liedjes in het Engels zijn hiervoor 
natuurlijk erg geschikt. Al kan ik The Wheels Of The Bus na 
drie keer echt niet meer aanhoren. Dat liedje blijft dan weer 
net iets té goed hangen, als je het mij vraagt. 
Vanuit deze basis werken we steeds verder op de basisschool, 
verrijken we de woordenschat en beginnen we zelfs al met de 
Engelse grammaticaregels. Gezien de toenemende globali-
sering, en aangezien Engels ook de taal der technologie is, is 
het beheersen daarvan simpelweg steeds belangrijker aan het 
worden.

Ondanks dat voor mij als leerkracht in de onderbouw 
Nederlands het belangrijkst blijft, ben ik toch blij met 
de groeiende aandacht voor de Engelse taal. Niet 
alleen omdat jonge kinderen een andere taal ontzet-
tend snel oppakken en het vaak leuk en cool vinden 
om woorden in een vreemde taal te kennen, maar ook 
omdat het regelmatig de nodige hilariteit met zich 
meebrengt, voor mij als leerkracht.
Zo zongen we in de klas voor een jarige het Engelse 
Happy Birthday, maar kwam een van de kinderen (die 
overigens een Engelse vader heeft en dus de nodige 
voorsprong) tot de schokkende ontdekking dat we het 
lied echt he-le-maal verkeerd zongen! de th- klank 
deden we helemaal fout. Want birthday, spraken 
we volgens haar uit als bird-day. ‘Fijne vogeldag 
voor jou!’
Hoe we erop kwamen weet ik niet meer, maar 
we hadden in de klas een boeiend gesprek 
over eten. De vinger van een van de leerlingen 
schoot uit het niets als een raket omhoog en 
met grote enthousiaste ogen zei hij: ‘Ik kan 
in het Engels vertellen wat ik gisteren heb 
gegeten!’ Dat wilde ik natuurlijk maar al te graag 
horen. En het antwoord stelde uiteraard niet teleur. 
‘Earthapples, applemouse, en flowercoal!’ Great. I 
love my job.

Jonge kinderen vinden het vaak 
 ontzettend cool om woorden in een 
vreemde taal te kennen
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Esther Singer (26),
leerkracht groep 3, 

Mr. Spigtschool, 
Hoogkarspel.
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onderwerp/partij

Investering  
volgens CPB  

(in miljarden)
+ 0,2 + 2,6 + 0,1 + 3,8 + 2,8

Voor het  
onderwijs 

Brede en 
meerjarige 

brugklassen.

Bevorderen 
stapelen. 

 
Kleinschalig mbo. 

 
Diploma voor 

praktijkonderwijs. 
 

Lerarenopleiding 
voor 

beroepsonderwijs.

Meer geld naar 
gemengde en 

brede scholen, 
cultuur- en 

muziekonderwijs. 
 

Meer aandacht 
burgerschap. 

 
Brede 

brugklassen. 
 

Scholen open van 
7.30-18 uur. 

 
Hogere niveaus 

vmbo naar 5 jaar.

Po en vo: vaste plek 
voor vaardigheden 
als programmeren, 

ondernemen en 
samenwerken.

Mbo/hbo/
wo: stopzetten 
opleidingen die 

ondermaats 
presteren.

Hoogste schooladvies 
geldt.

Leerplicht naar 4 jaar.

Kleinere klassen.

 Brede en 
meerjarige 

brugklassen.

Bevorderen 
stapelen.

Digitale en sociale 
vaardigheden 

onderdeel 
curriculum.

Geen financiering 
bijzonder onderwijs.

Tweejarige brede 
brugklas als optie.

Betere doorstroom 
vmbo-mbo.

Kleinere klassen 
(binnen 6 jaar naar  

max 23).

250 miljoen naar 
reguliere scholen om 

schaduwonderwijs 
tegen te gaan.

Voor leraren/ 
werknemers

Studenten 
selecteren 
aan poort 

lerarenopleiding.

Leraren die 
zich permanent 

ontwikkelen, 
hiervoor tijd 

bieden en betere 
beloning.

Lestaak 
stapsgewijs terug 

naar 20 uur.

Meer 
mogelijkheden 

doorgroei hogere 
schaal.

 Beter loon voor 
betere docenten.

Leven lang 
leren: scholing 
en ontwikkeling 

onderdeel 
beloningsafspraken 
tussen werkgever en 

werknemer.

Verankering 
20-urennorm.

Meer conciërges en 
klassenassistenten.

Beter belonen 
leraren moeilijkste 

klassen.

Meer leraren en 
meer tijd om lessen 

voor te bereiden.

Hogere 
opleidingseisen en 
salarissen vmbo-

docenten.

Minder werkdruk 
beginnende leraren.

Voor leerlingen/ 
afgestudeerden

Terugdraaien  
leenstelsel. 

 
Basisbeurs voor 

 bachelorfase.

Handhaving OV-
studentenkaart.

Toegankelijk maken 
sociaal leenstelsel 
voor laatbloeiers.

Politieke partijen over onderwijs, verkiezingen 2017
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+ 0,6 + 1,2 + 0,2 Niet doorgerekend Niet doorgerekend

Meer geld voor kostbare 
vmbo- en mbo-

opleidingen die relevant 
zijn voor arbeidsmarkt.

Investeren in onderwijs 
achterstandsleerlingen 

en vluchtelingen-
kinderen.

Stoppen met focus op 
toetsen en resultaten.

Meer kansen voor 
stapelen van onderwijs.

Groepsgrootte po 
gemiddeld 23 leerlingen.

Brede brugklassen.

Begrenzing bedrag 
ouderbijdrage en altijd 
vrijwillig, anders boete 

voor school.

Po en vo: 
rekenonderwijs en 

toetsing zoveel mogelijk 
onderdeel van het 

reguliere onderwijs-
programma.

Beroepsonderwijs: twee 
hoofdrichtingen, het 
accent ligt op directe 

beroepsvoorbereiding, 
dan wel doorstroom 

naar vervolgonderwijs.

Afschaffen islamitisch 
onderwijs.

Kleinere klassen.

In po en vo minimaal 
5 uur per week sport, 

zwemmen, gymnastiek.

Investeren in leraren, 
levenslang leren.

Meer mannen en 
minderheidsgroepen 

voor de klas.

Meer zij-instroom.

Op havo en vwo elke 
docent universitair 

geschoold.

Werkdruk leraren 
omlaag door aanpak 

administratieve 
rompslomp.

Op termijn alle docenten 
havo en vwo universitair 

geschoold.

Voldoende 
ondersteunend 

personeel, zoals 
conciërges.

Minder lesuren per 
docent.

Herinvoering 
basisbeurs.

Maatschappelijke 
dienstplicht 18 jaar. 

Studiebeurs voor alle 
studenten.

Geen startkwalifi catie, 
dan arbeidsmarkt-

kwalifi catie.

Hbo en wo: Budget 
 aanvullende beurs 

 verhogen.

Afschaffen sociaal 
leenstelsel.



22

lesgeven, vergeet dat niet, is buitengewoon vermoei-
end en inspannend.’
Het CDA wil het beroep aantrekkelijker maken 
door aparte specialisaties en meer academisch 
opgeleiden in het basisonderwijs. Is het probleem 
niet urgenter in het voortgezet onderwijs, waar door 
een schreeuwend personeelstekort onbevoegde 
docenten voor de klas staan? 
‘Het is niet zo dat je vanuit de politiek een oekaze 
kunt uitvaardigen tegen onbevoegden, want dan 
vallen er heel wat lessen uit. Waar we naar moeten 
streven is dat het vak weer die status krijgt, dat het 
in de concurrentiestrijd op de arbeidsmarkt een 
aantrekkelijk alternatief is. Salarieel kunnen we niet 
wedijveren met het bedrijfsleven, maar we kunnen 
wel een baan bieden waarin je je (academisch) kunt 
ontwikkelen, waarin je ruimte krijgt en waarop je 
trots bent. Daarom trekken we ook geld uit voor in-
tervisie, omdat het volgens ons leraren helpt scherp 
te blijven op wat ze doen.’

Leraren moeten het plezier terugkrijgen 
in hun werk. Het moet weer een genot 
worden om voor de klas te staan en graag 
met minder administratieve rompslomp. 

Misschien moeten we het net als gidsland Finland 
zoeken in minder contacturen. Voordeel is dat er 
meer tijd is om de lessen voor te bereiden Want 

‘Ondanks alle salarisrondes die er zijn 
geweest, is er geen leraar gelukkiger 

geworden van die paar procent extra’, 
meent CDA-lijsttrekker Sybrand Buma. 

‘Begrijpelijk en ook noodzakelijk dat 
de bonden daar op inzetten, maar de 

werkdruk is gebleven en ik waag te 
betwijfelen of je met geld mensen een 

aantrekkelijk perspectief biedt.’

CDA-lijsttrekker Sybrand Buma:

‘Leraren moeten weer 
trots zijn op hun baan’

alle sectoren
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Sybrand Buma: ‘Bijles is een niche geworden 
waarin veel geld wordt verdiend. Ik vind dat de 
taak van de publiek gefinancierde school.’

23232323

RUSTGEVENDE GEDACHTE
Het CDA ziet onderwijs als een krachtig middel om 
de dreigende tweedeling in de samenleving te keren 
tussen kinderen van rijke en minder draagkrachtige 
ouders. U verwijt dit kabinet de kloof alleen maar 
groter te hebben gemaakt. 
‘Dat komt door de nadruk op excellentie en presta-
ties, gecombineerd met een steeds hogere, vrijwilli-
ge ouderbijdrage. Als we een toekomst willen voor 
onze maakindustrie, moeten we ook kijken naar 
kinderen die niet vanzelfsprekend een vwo-papier-
tje halen. Ze zijn misschien niet excellent met hun 
hoofd, maar wel met hun handen. Leerlingen heb-
ben nu eenmaal verschillende tempo’s, dan moet je 
de keuze wat soepeler durven maken, meer op maat 
gesneden, en een lerarenopleiding voor beroepson-
derwijs beginnen, zoals wij voorstellen.’ 
Voor nogal wat kinderen komt het keuzemoment 
aan het eind van de basisschool te vroeg. U wilt 
brede en meerjarige brugklassen stimuleren, zodat 
laatbloeiers ook de kans krijgen hun talenten te 
ontplooien.
‘Een meerjarige brugklas is voor veel kinderen een 
rustgevende gedachte, omdat ze iets langer een 
richting kunnen kiezen en niet meteen afgerekend 
worden op hun eerste jaar. De druk is al zo groot 
door de overgang van basis- naar middelbare 
school. Dat verklaart voor een deel ook de groei van 
het schaduwonderwijs. Sommige ouders hopen dat 
hun kind er wel komt met een beetje bijspijkeren. 
Ook dat zorgt voor een verscherping van de tweede-
ling, omdat er ook mensen zijn die dat niet kunnen 
betalen voor hun kinderen.’ 

NICHE
Vindt u niet dat scholen bijles en huiswerk- en 
examenbegeleiding, het zogeheten schaduwon-
derwijs, gewoon zelf moeten aanbieden, zoals CNV 
Onderwijs bepleit.
‘Als je op scholen meer onderwijsassistenten 
aanneemt, en meer aandacht geeft aan kinderen 
die het wat minder kunnen bijbenen, bijvoorbeeld 
via lente- en zomerschool, zoals jullie voorstellen, 
dan voorkom je dat ouders hulp buiten de school 
zoeken. Het is toch vreemd dat er particulier, 
winstgericht onderwijs nodig is om je kind door het 
middelbaar onderwijs te loodsen. Het is een niche 
geworden waarin veel geld wordt verdiend. Ik vind 
dat de taak van de publiek gefinancierde school. Op 
de school van mijn kinderen zijn de bovenbouwkin-

deren mentor van een onderbouwkind, zo moeilijk 
hoeft het niet te zijn.’
Ondanks de belofte van passend onderwijs voor 
alle kinderen is het aantal thuiszitters (zo’n 16.000 
kinderen) nauwelijks afgenomen. Niet echt effectief 
dus?.
‘Dat leraren het als een taakverzwaring zien is 
begrijpelijk, want dat is het ook in veel gevallen. Ook 
daarom zul je met extra begeleiding in de klas de 
antwoorden moeten bieden. Vraag is of de vereve-
ning wel klopt, met name voor meervoudig gehandi-
capten. Gaan de middelen naar de juiste gebieden? 
Op sommige plaatsen zijn nu eenmaal van oudsher 
meer verwijzingen voor autisme.’
Moeten scholen veel meer onder druk worden gezet 
om hun verantwoordelijkheid te nemen?
‘We hebben een afspraak dat een school passend 
onderwijs voor een kind vindt. Als het voldoet aan 
de regels, dan moet een school in actie komen. Er 
moet veel meer ruimte komen om maatwerk te 
bieden. Het is traumatisch voor een kind als het 
noodgedwongen thuis zit.’ 
Sommige scholen lukt het kennelijk niet om kinde-
ren die tussen de wal en het schip vallen te helpen.
‘Ieder kind heeft recht op onderwijs. We mogen niet 
rusten voordat dat op orde is. Daarom hebben we 
die samenwerkingsverbanden tussen regulier en 
speciaal onderwijs. Het is de verantwoordelijkheid 
van schoolbestuur en politiek om de leraar toe te 
rusten en een klassen-assistent mee te geven waar 
dat mogelijk is. Daar willen we met alle liefde € 100 
miljoen voor reserveren als CDA.’

IDEOLOGISCHE VORMING
U staat nog vierkant achter artikel 23, de vrijheid 
van onderwijs. Uw collegapartijen willen er vanaf 
(GroenLinks) of willen het openbaar onderwijs 
afschaffen (ChristenUnie) 
‘Alsof dan alle morele vragen plotseling zijn opgelost 
als het onderwijs voor iedereen gelijk is. We hebben 
nu onderwijs waar we echt trots op mogen zijn. Ik 
vind wel dat de Inspectie er streng op moet toezien 
dat ook bij nieuwe scholen integratie en deelname 
aan onze samenleving uitgangspunt zijn. Maar 
afschaffen is geen wens van de ouders, maar van de 
politiek. Niet zelden presteren juist de bijzondere 
scholen heel goed. Laten we erkennen dat de tijd die 
je doorbrengt op school bepalend is voor je ideolo-
gische vorming, over hoe je in de wereld staat. Dat is 
voor mij de vrijheid van onderwijs.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Hans Kouwenhovenalle sectoren

23232323
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Vraag antwoord

Demotie: 
spookbeeld 
of verlossing

alles draaiende te houden. Ook de 
schoolleiding was dit niet ontgaan en 
een negatieve beoordeling kon haar 
niet verbazen, hoewel ze er wel boos 
om werd. Op wie ze boos was kon ze 
niet goed duiden. Ze nam contact op 
met CNV Onderwijs en er volgde een 
gesprek met een juridisch adviseur. 
Na de gebruikelijke vragen over 
gezondheid, energie, functionerings-
gesprekken en de combinatie van 
privé en werk werd al snel duidelijk 
dat escalatie voor de deur stond. 

Verandering van werkomgeving 
achter de kassa van een levensmid-
delenbedrijf of een warenhuis, met 
op rustige momenten het bijvullen 
van de vakken, leek Ilse wel wat. Bij 
nader inzien kon dat niet anders dan 
vluchten uit de ongewenste situatie 
worden genoemd. 

Een eerste verkennend gesprek 
met de directie vond plaats en Ilse 
werd bijgestaan door de juridisch 
adviseur van CNV Onderwijs. Minder 
verantwoordelijkheid voor de lessen, 
de continuïteit, de administratie en 
de contacten met de ouders zou 
ervoor kunnen zorgen dat ze het nog 
heel lang vol zou kunnen houden. 
Ze kon in de werkomgeving van 
collega’s, school en kinderen blijven 
en daarop was haar beroepskeuze 
ooit gebaseerd. De functies van 
lerarenondersteuner en klassen- en/
of onderwijsassistent werden op hun 
inhoud besproken. Hoewel in eerste 
instantie vooral werd gekeken naar 
de functie van lerarenondersteuner 
werd uiteindelijk gekozen voor de 
functie van onderwijsassistent. Het 
geluk lachte Ilse toe omdat beide 
functies bij deze werkgever voorkwa-
men. 

Is dat niet het geval dan is het na 
de verplichte vormen van overleg, 
waaronder dat met de medezeg-
genschapsorganen, mogelijk om 
gebruik te maken van de voorbeeld-
functies die al zijn gewaardeerd in 

Een eenduidig antwoord op boven-
staande vraag is niet te geven, maar 
in het dossier van juf Ilse waren 
aan het eind van de rit alleen maar 
lachende gezichten. Dit geldt voor 
de school en niet minder voor haar. 
Zij merkte al langer dat het op haar 
werk steeds minder vanzelfspre-
kend liep. Het was ongeveer na haar 
50ste dat ze dit begon te ontdekken 
(eerder of later kan natuurlijk ook, 
en dan is onderstaande oplossing 
net zo goed mogelijk). 

Ilse had er steeds minder spijt van 
dat ze zo’n drie jaar geleden, toen 
ze 52 was, de vraag om adjunct, nu 
locatieleider, te worden met nee 
had beantwoord. Ze zou niet weten 
hoe ze anderen moest enthousias-
meren als ze zag hoeveel moeite ze 
moest doen om op school en thuis 

Niet alleen weg van beneden naar 
boven mogelijk, maar ook een van 
boven naar beneden

24
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het functiewaarderingssysteem. 
Dat scheelt een heleboel werk. 
Hoewel deze functies in het speci-
aal en het speciaal basisonderwijs 
al langer voorkomen worden ze in 
het regulier basisonderwijs steeds 
vaker ingevoerd. Daarmee is niet 
alleen een weg van beneden naar 
boven in een carrière mogelijk 
gemaakt, maar ook een weg van 
boven naar beneden. Ook in andere 
onderwijssectoren zijn de moge-
lijkheden in het functiehuis steeds 
verder uitgebreid en daarmee 
het vervullen van andere functies 
binnen handbereik. 

Niet minder van belang waren de 
financiële consequenties omdat 
Ilse en haar gezin mede afhankelijk 

waren van háár inkomen. Met de 
nieuwe cao is de beperking verval-
len dat er sprake moet zijn van het 
verdienen van  minstens 70 procent 
van het oude salaris, om in aan-
merking te komen voor de volledige 
aanvulling tot het salaris als leraar. 
Dat is nog wel aan de orde als 
er geen passende arbeid wordt 
aanvaard. Werk in het onderwijs 
wordt door het beoordelend orgaan 
als passende arbeid aangemerkt en 
geeft dus het recht op de volledige 
aanvulling. De uitkering van Ilse, 
die in haar geval tot de AOW-ge-
rechtigde leeftijd loopt, is 100 
procent. Daarna is de suppletie in 
principe tot 90 procent van het oude 
salaris. De pensioenopbouw dient 
gecontroleerd te worden bij ABP en 

mogelijk zijn aanvullende afspraken 
noodzakelijk. De werktijdfactor en 
de overige arbeidsvoorwaarden 
blijven gelijk. 

Het opstellen van de informatie dat 
Juf Ilse voortaan andere werkzaam-
heden zou verrichten werd gede-
tailleerd besproken en tot ieders 
tevredenheid verspreid. Vragen 
van collega’s, leerlingen en ouders 
konden op gelijke en open wijze 
worden beantwoord. De ene baan 
liep soepel en bijna ongemerkt in de 
andere over. Ilse kan haar geluk niet 
op en kijkt met genoegen terug op 
een traject waarvan zij het bestaan 
niet had vermoed. Bij aanvang stond 
zij er niet alleen sceptisch, maar 
zelfs afhoudend tegenover. 
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Verdiep je in je onderwijs met de academische opleiding MEBIT:

Weet wat werkt in de klas!

• In twee jaar deeltijd doe je onderzoek 

naast je onderwijsuren

• Je doet onderzoek naar aanleiding van 

jouw eigen leervraag in PO, VO of HBO

• Er zijn maandelijkse contactdagen in 

Maastricht (UM) of Amsterdam (UvA)

• En je krijgt een NVAO geaccrediteerd 

diploma (M.Sc.)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT):

Kom vrijblijvend  
naar één van de 
voorlichtingsmiddagen

VR 17 MAART 2017
Universiteit Maastricht 

DI 23 MEI 2017
Universiteit van Amsterdam

Meer weten of inschrijven? 
www.maastrichtuniversity.nl/
MEBIT
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Een goede groepsdynamiek is belangrijk voor de  
leerresultaten van alle leerlingen. Onderbouwklassen  
brengen veel tijd met elkaar door en de verschillende  
docenten krijgen niet altijd grip op een groep. Wat doet  
u wanneer een klas niet tot rust komt? Wat is er nodig  
voor het creëren van een positieve groep? En hoe gaat  
u om met meidenvenijn en dominant jongensgedrag?
   
Weet hoe u een positieve groep creëert waarin u en  
uw leerlingen met plezier werken!
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Jan Bijstra

Strategisch 
 gedrag

We hebben ruim twee jaar passend onderwijs achter de rug. Wat heeft dat 
opgeleverd? Vol verwachting pak ik publicatie nr. 14 in de reeks Evaluatie 
Passend Onderwijs erbij. Meer dan twee jaar op stap, dan moet toch een 
en ander bereikt zijn, zou je zeggen. Eerst maar even het goede nieuws: er 
heerst tevredenheid over een aantal punten. Samenwerkingsverbanden zijn 
tevreden over de middelenverdeling en de toewijzingsprocedures. Dat zal 
niemand verbazen. Minder bemoeienis van buitenaf scoort altijd. Scholen 
zijn tevreden over de nieuwe procedures voor toelating en plaatsing en ook 
dat is geen schokkend nieuws: niks geen landelijk opgelegde criteria meer, 

maar gewoon zelf kunnen bepalen hoe de toelating verloopt.
Maar wacht, levert dat dan ook de goede dingen op? Dat is nog even de 
vraag. Met enig omhaal van woorden wordt in het rapport geconstateerd 
dat ‘er geluiden (zijn) dat er sprake zou zijn van strategisch gedrag 
van scholen om de zorgplicht te ontwijken’. Zo zou er ‘soms 
gerommeld worden met het onderscheid tussen aanmelden 
en inschrijven’. Ook zouden scholen geneigd zijn om 
leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
ruimhartig aan te nemen omdat men door krimp 
leerlingen nodig heeft. Is dit de keerzijde van 
de grotere vrijheid of is er niets nieuws onder 
de zon? In de periode van de LGF (Leerling 
Gebonden Financiering, red.) constateerden 
onderzoekers ook al dat de systematiek van de 
landelijke indicatiecriteria voldoende mogelijk-
heden bood om de aanmeldingsrapportage voor 
het speciaal onderwijs strategisch in te vullen.
Met de verplichte ondersteuningsprofielen is 
het ook nog niet allemaal koek en ei. Ze blijken 
nauwelijks een actieve werking te hebben en 
zijn in haast geschreven. Leraren geven aan 
dat ze er niet of nauwelijks bij betrokken zijn 
geweest en soms niet weten van het bestaan 
ervan. Zowaar komt de term ‘papieren 
document’ weer eens op tafel; die kenden we 
nog van het handelingsplan.
Bijzonder vond ik hoe in het rapport wordt 
gereageerd op het signaal dat sommige 
scholen zorgplicht lijken te ontduiken door 
ouders te adviseren naar een andere school 
te gaan en dat ze elkaar waarschuwen voor 
shoppende ouders. Het rapport ziet dit dan 
als ‘een voorlopige aanwijzing dat shopge-
drag van ouders nog voorkomt’. Ik zou zeggen: 
het is vooral een aanwijzing dat scholen geneigd 
zijn ouders van het kastje naar de muur te sturen.

Scholen zijn geneigd ouders van het kastje 
naar de muur te sturen Fo
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Jan Bijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4

Kijk eens verder op 
www.medilexonderwijs.nl

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

 Locatie: 
 
Antropia, Driebergen

 Datum: 

Woensdag 17 mei

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/groepsdynamica

Groepsprocessen in de  

leerjaren 1, 2 en 3 van  

het voortgezet onderwijs

Groepsdynamica 
in de onderbouw
Een goede groepsdynamiek is belangrijk voor de  
leerresultaten van alle leerlingen. Onderbouwklassen  
brengen veel tijd met elkaar door en de verschillende  
docenten krijgen niet altijd grip op een groep. Wat doet  
u wanneer een klas niet tot rust komt? Wat is er nodig  
voor het creëren van een positieve groep? En hoe gaat  
u om met meidenvenijn en dominant jongensgedrag?
   
Weet hoe u een positieve groep creëert waarin u en  
uw leerlingen met plezier werken!

Wegens succes  

herhaald!

MEDIIN_Schooljournaal_200x285_180317.indd   1 17-2-2017   14:11:19



28

Het onderwijs gaat oud-leerkracht en –locatieleider Emile Roemer 
aan het hart. Maar er moet wel het nodige veranderen in de sector. 
Het Lerarenregister moet in de huidige vorm worden afgeschaft, het 
onderwijspersoneel voortaan door het Rijk betaald, de klassengrootte terug 
naar gemiddeld 23 leerlingen. Verder krijgt de MR de bevoegdheid om 
falende schoolbestuurders naar huis te sturen. En passend onderwijs? Dat 
zou Roemer toch liever ‘knellend onderwijs’ willen noemen. 

OVERHEID BETAALT SALARIS
De SP wil ook dat een aantal verantwoordelijk-
heden wordt afgenomen van de schoolbesturen 
en teruggaat naar de overheid. Zoals het betalen 
van salaris. ‘Nu zijn schoolbesturen met veel meer 
dingen bezig dan alleen de kwaliteit van het onder-
wijs. En dan zie je, zeker niet overal, want ik ga niet 
iedereen over één kam scheren, dat er een soort 
race to the bottom is om zo goedkoop mogelijk 
personeel in dienst te krijgen. Dat gaat ten koste 
van de kwaliteit. Geld gaat dan de keuzes bepalen. 
En op het moment dat je als schoolbestuur weet 
dat het Rijk de salarissen van leraren uitbetaalt, 
dan kun je je focussen op het verbeteren van de 
onderwijskwaliteit.’ Een ander punt dat weer terug 
zou moeten komen in overheidshanden is het 
beheer van schoolgebouwen. ‘Ja, sorry hoor. De 
laatste jaren hebben we te veel voorbeelden gezien 
van hobbyisme en ander wanbeleid. Daarom zou 
dit ook weer een overheidstaak moeten worden.’

RISKANT PLAN
Daarentegen zouden medezeggenschapsraden 
juist meer bevoegdheden moeten krijgen. Falende 
schoolbestuurders moeten naar huis kunnen 
worden gestuurd door de MR. Een riskant plan, 
aangezien niet elke medezeggenschapsraad even-
veel kunde en ervaring heeft. Toch heeft Roemer 
er alle vertrouwen in. ‘Zeker, het is een grote ver-

SP-lijsttrekker Emile Roemer: 

‘Papieren kinderen 
bestaan niet’

Het gesprek met Roemer vindt plaats 
één dag nadat de Eerste Kamer het 
wetsvoorstel voor het Lerarenregister 
goedkeurde. De SP is er niet blij mee. 

De partij wil het register in de huidige vorm af-
schaffen. Lijsttrekker Roemer zegt over zijn bezwa-
ren: ‘Het zal de problemen in het onderwijs niet 
oplossen en er is geen draagvlak voor. Dat is voor 
mij al genoeg om te zeggen: “waarom doe je het 
dan?”. Het past ook heel erg in de trend om het on-
derwijs van bovenaf allerlei dingen op te leggen en 
de controlegekte die er heerst. Je moet juist samen 
met het onderwijs kijken wat de problemen zijn en 
hoe je die kunt oplossen. Want de bereidheid on-
der leraren om zich na te scholen is immens groot. 
En een probleem als het lerarentekort los je met dit 
register niet op.’
De SP wil dat er vooral wordt gestreefd naar meer 
bevoegde docenten voor de klas. Onbevoegde lera-
ren moeten binnen twee jaar hun bevoegdheid ha-
len. Bovendien is het streven om in de bovenbouw 
van havo en vwo zoveel mogelijk docenten met een 
universitair diploma te laten lesgeven. Wie dat nog 
niet is, krijgt de mogelijkheid binnen enkele jaren 
alsnog een academische graad te behalen. Roemer: 
‘Er staan nog teveel onbevoegde docenten voor de 
klas. En we moeten ook zorgen dat er voldoende 
leraren voor de klas staan, zodat er genoeg ruimte 
is voor iedereen om zich bij te scholen.’

alle sectoren
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antwoordelijkheid. Maar iemand naar huis sturen 
doe je niet zomaar. Het gaat hier om de extreme 
gevallen, als het gevoerde beleid ten koste gaat van 
de leerlingen of het team. Het risico zit juist aan de 
andere kant: wat als je geen verantwoording voor 
beleid hoeft af te leggen? Of pas als het te laat is? 
Daar waar nodig kun je mensen bijspijkeren zodat 
je een kwalitatief goede MR hebt. De expertise van 
vakbonden kan daarbij ook helpen.’

GROEPSGROOTTE
Samen met D66 pleit de SP voor het verkleinen van 
de klassen naar een gemiddelde van 23 leerlingen. 
De twee partijen hebben daartoe in september een 
wetsvoorstel ingediend. Logistiek, bijvoorbeeld op 
basis van personeel en huisvesting, een enorme 
operatie.  ‘Ik weet dat het een hele operatie is, daar 
mag je niet te lichtzinnig over zijn, maar het is wel 
een verandering ten goede. Het verkleinen van de 
klassen is van groot belang, zeker in een periode 
waarin er steeds meer kinderen het basisonderwijs 
instromen met een zorgvraag. Ik heb zelf ook klas-
sen gehad van meer dan 30 leerlingen. Thuisgeko-
men na een werkdag kom je dan tot de conclusie 
dat je een aantal leerlingen helemaal niet hebt 
gesproken. En als leraar is dat het laatste wat je wilt. 
Het is geen verwijt, het is gewoon een constatering. 
Daarom willen wij het wettelijk regelen. Beginnend 
met dat een klas niet groter mag zijn dan 29 leer-
lingen. Waarom 29? Ieder getal is arbitrair, maar ik 
merk toch dat 29 een soort psychologische grens 
is. En uiteindelijk moeten we naar een gemiddelde 
van 23 leerlingen toe. Daar hebben we sowieso € 
600 miljoen voor geoormerkt.’ 

KNELLEND ONDERWIJS
Passend onderwijs, daar is de SP niet enthousiast 
over. Roemer spreekt liever van knellend onder-
wijs. ‘Ook hier weer; het ideaal is prachtig. De 
praktijk is veel weerbarstiger. Als jij in je klas 10 
leerlingen met een zorgvraag hebt, en soms zelfs 
een heel stevige zorgvraag, dan krijg je het in je 
klas niet georganiseerd. Dan komen niet alleen de 
leerlingen in de knel die veel zorg nodig hebben, 
maar ook al die andere kinderen. Enerzijds pleiten 
we daarom voor een grotere rol voor het speciaal 
onderwijs en anderzijds voor voldoende toerusting 
van reguliere scholen. Want nu zie je dat passend 
onderwijs vooral knellend onderwijs is. Het klinkt 
allemaal mooi op papier, maar papieren kinderen 
bestaan niet.’ 

Tekst: Edwin van Baarle  Foto: Hans Kouwenhoven
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‘De laatste jaren hebben we te veel 
voorbeelden gezien van hobbyisme 
en ander wanbeleid.’

alle sectoren
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alle sectoren

U zegt: ‘Geef scholen vertrouwen en zorg voor rust 
door minder regels en meer ruimte, ondersteun de 
leraren en schoolleiders’. Maar veel extra geld stopt u 
niet in het onderwijs, toch?
‘€ 600 miljoen; dat vind ik een boel geld.’
Er zijn partijen die er vele malen meer in willen 
steken. Hoeveel daarvan blijft er over voor de inves-
tering in nieuwe leraren?
‘€ 300 miljoen.’
En hoe wordt dat besteed?
‘In het passend onderwijs willen we meer begelei-
ders. Rust leraren toe zodat ze het aankunnen. We 
hebben eerder de dreigende bezuinigingen terug 
weten te draaien, bij het Lenteakkoord, bij het 
Herfstakkoord. Er moet nu geld bij. De leraar is de 
succesfactor voor beter onderwijs.’
Diezelfde leraar ervaart de werkdruk als erg hoog.
‘Hun hart gaat uit naar het werken met leerlingen, 
dat die vooruit gaan door goed onderwijs. Ze willen 
niet opgezadeld worden met enorm veel plannen 
en extra werk na afloop van de les. Daar hameren 
we voortdurend op.’

Van alle lijsttrekkers van de gevestigde 
partijen is ChristenUnie-boegbeeld 

Gert-Jan Segers misschien het minst 
bekend. Toen hij laatst opperde om 

niet het bijzonder onderwijs maar juist 
het openbaar onderwijs in de huidige 

vorm af te schaffen, werd hij meteen iets 
bekender. Nu zegt hij: ‘Dat voorstel klonk 

voor sommige mensen onvriendelijk. 
Maar openbare scholen hoeven zich 

echt niet ineens religieus te gedragen, 
hoor. Ik wil vooral meer vrijheid en meer 

zeggenschap voor ouders, zoals het 
bijzonder onderwijs dat ook kent.’

ChristenUnie-lijsttrekker Gert-Jan Segers:

‘ Houd de  
keuzevrijheid hoog’

‘Als er klassen naar huis gestuurd worden 
terwijl er leraren thuiszitten die graag willen 
werken, gaat er iets heel erg mis.’

30
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Tekst: Hein Bosman  Foto: Hans Kouwenhovenalle sectoren

‘ Houd de  
keuzevrijheid hoog’

Wat doen jullie aan het probleem van de tijdelijke 
contracten?
‘Dat iemand met drie korte contracten achter el-
kaar niet meer opgeroepen mag worden, is belem-
merend, voor leraren en scholen. Zeker de kleinere 
scholen en scholen buiten de randstad hebben 
daar veel last van. De WWZ-wet was goed bedoeld: 
korte contracten zouden leiden naar vast werk. 
Nobel, maar het pakt slecht uit, in het onderwijs 
worden ze er gek van. Er moet een uitzondering 
komen voor scholen. Er zijn genoeg mensen die 
het fijn vinden om af en toe in te vallen. Ja, natuur-
lijk, veel mensen willen een vaste baan in plaats 
van een flexcontract, maar de invalleerkracht in 
veel gevallen niet. Als er klassen naar huis gestuurd 
worden terwijl er leraren thuiszitten die graag wil-
len werken, gaat er iets heel erg mis.’ 

KRIMPREGIO’S
U wilt investeren in de kwaliteit van onderwijs in 
de krimpregio’s. Waarom en hoe zou je dat doen, 
op plekken waar steeds minder kinderen worden 
geboren?
‘Hoe: de kleine scholentoeslag overeind houden, 
daar trekken we € 100 miljoen voor uit. Waarom: 
omdat de leefbaarheid van een regio vaak afhangt 
van de aanwezigheid van een school. Je ziet het 
in Zeeuws-Vlaanderen Noordoost-Groningen, 
Friesland…
Vergeet de dorpjes in de Randstad niet.
‘Zeker! Ik sprak laatst iemand van een voormalige 
school uit Kinderdijk. Daar waren bij sluiting dertig 
kinderen, maar als ze open hadden mogen blijven, 
zouden er nu zestig zijn geweest. Daar zat wel een 
jaar of tien tussen. Soms moet je even door een 
dal heen en een school openhouden. Ze krijgen de 
school nu niet meer open, want de stichtingsnorm 
ligt heel hoog.’

VRIJHEID
Kort voor de verkiezingen komen lijsttrekkers vaak 
met een boek, met daarin een uiteenzetting van 
hun visie en plannen. Zo ook Segers: Hoop, voor 
een verdeeld land heet het. Hij ziet nieuwkomers 
die zich niet welkom voelen en hoog- en laagop-
geleiden die vervreemd raken van elkaar. Daarom 
wil de ChristenUnie investeren in onderwijs voor 
vluchtelingenkinderen en achterstandsleerlingen. 
Ook moeten er meer mensen van minderheids-
groepen voor de klas komen te staan. 

Zijn die breuklijnen nog te lijmen?
‘Er is een culturele onzekerheid, onder andere 
door migratie, dat wakkert overal populisme aan: 
Brexit, LePen, Trump, Wilders hier. En er zijn sociale 
breuklijnen: mensen die na de crisis niet meer aan 
het werk komen, ook in het onderwijs. Als wij die 
kloof niet dichten, dan lopen we het risico dat de 
samenleving splijt. Europa is voor mij vrede en 
stabiliteit, maar we hebben last van betonrot. We zijn 
na bittere wereldoorlogen gaan samenwerken en nu 
is het opbreken van Europa dichterbij dan ooit. Het 
klinkt pathetisch, maar misschien is dit de laatste 
kans voor constructieve partijen om te laten zien dat 
ze kunnen samenwerken. Dat mensen die de politiek 
niet meer vertrouwen dat weer gaan doen: misschien 
kunnen we dan het gevaar nog afwenden.’
Kloof, gevaar, laatste kans… grote woorden, apoca-
lyptisch bijna. Ik ga er slecht van slapen.
‘Ik voel dit echt zo. Als we niet met vertrouwen-
wekkende antwoorden komen, heeft dat grote 
gevolgen. Maar daarvoor moeten partijen die soms 
heel anders denken elkaar nu echt vinden. Met D66 
worden we het over ethische kwesties nooit eens, 
maar wel over onderwijs.’

KEUZEVRIJHEID
Wat betreft bijzonder onderwijs verschilt u wezenlijk 
van D66 en andere partijen die de financiering 
voor bijzonder onderwijs af willen schaffen of een 
acceptatieplicht willen opleggen. U stelt het tegen-
overgestelde: “Schaf het openbaar onderwijs in de 
huidige vorm af”.
‘Dat klonk voor sommige mensen wat onvriendelijk. 
Wat wij er mee zeggen: maak alle scholen bijzonder. 
Trek het gelijk, geef ouders nog meer inspraak, ook in 
het openbaar onderwijs. Maak hen verantwoordelijk, 
natuurlijk met Inspectie en eindtermen. Er is veel 
gemeenschapszin rond bijzondere scholen. Het lukt 
bijzonder onderwijs vaak ontzettend goed om ouders 
langszij te krijgen. Ze draaien mee op het school-
plein, tijdens reisjes, er zijn voorleesmoeders en 
rekenvaders. Benut die kracht, breid dat uit. We wil-
len niet per se opkomen voor ons eigen christelijke 
hachje, maar we zijn ontzettend voor keuzevrijheid. 
Bijzonder onderwijs staat nu meer dan ooit onder 
druk. De fixatie van D66, SP en GroenLinks op de 
acceptatieplicht van leerlingen en leraren, man… en 
iedere keer halen ze de segregatie van stal. Die relatie 
met bijzonder onderwijs is er niet. Mijn boodschap: 
houd de keuzevrijheid hoog.’  31313131
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Wilt u een nog betere leraar, begeleider of schoolleider worden? 
Volg de opleiding Master Educational Needs. De ‘Lerarenbeurs voor 
scholing’ maakt het mogelijk om met een aanzienlijke vergoeding deze 

master te volgen.

UW VAKKENNIS VERBREDEN
OF VERDIEPEN EN WERK EN  
STUDIE COMBINEREN? 

Met de master EN specialiseert u zich op het gebied van passend onder-

wijzen, leren en gedrag. De opleiding wordt op verschillende locaties in het 

land aangeboden, zowel overdag als ‘s avonds. Kijk voor meer informatie 

over deze master op www.men.hu.nl. 

Wilt u graag een persoonlijk gesprek of een presentatie bijwonen over de  

Master EN, meld u dan aan voor onze open avond op dinsdag 4 april a.s. via  

www.hu.nl/openavond.  

Voor meer informatie over de lerarenbeurs kijkt u op  

www.hu.nl/lerarenbeurs. 

MASTER LEARNING AND INNOVATION (MLI)
Voor docenten die in hun huidige onderwijs willen 
meedenken en -werken aan onderwijsveranderingen 
in -innovatie.

MASTER EDUCATIONAL NEEDS (MEN)
Voor docenten die expert willen worden in hun vak-
gebied zoals coaching en gedrag (i.s.m. Hogeschool 
Windesheim te Zwolle).

Master in twee jaar! 
Studeren met 
de lerarenbeurs
Informatieavonden voor 
beide masters zijn op:
› 28 maart 2017, Leeuwarden
› 6 april 2017, Groningen (geen MEN)

› 18 april 2017, Leeuwarden
› 18 mei 2017, Leeuwarden

Meer informatie
(06) 153 195 79
www.stenden.com
info@stenden.com

www.stenden.com
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Een goed inkomen bij 
arbeidsongeschiktheid?
Zó geregeld!

Uw voordelen
   Altijd verzekerd van minstens 70% inkomen tot 

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

pensioenregeling

   U blijft bij arbeidsongeschiktheid pensioen 
opbouwen

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

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

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

90.1627.17 adv Aov Onderwijs 200x285.indd   1 10-02-17   13:28
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berichten

Honderd jaar vrijheid van onderwijs, mijlpaal of hinder-
paal? Dat is het thema van CNV Onderwijs en AOb voor 
een debat op donderdag 6 april over artikel 23 in de 
grondwet, waarmee in 1917 bijzonder onderwijs en 
openbaar onderwijs financieel gelijkgesteld werden. 
Het onderwijs als motor van de emancipatie. Maar 
geldt dat nog steeds? Alom wordt geklaagd dat de 
ongelijkheid in het onderwijs toeneemt. En wie valt 
dat te verwijten? Drie sprekers gaan met de zaal in 
debat over dit actuele thema. Historicus Jan Blokker 
jr. spreekt aan de hand van de geschiedenis aan het 
Vossius Gymnasium in Amsterdam over de oprichting 
van de hbs in 1864, Esther Brouwer, als onderwijskun-
dige verbonden aan de Burgemeester Harmsmaschool 
te Gorredijk, waar men zich deels nog baseert op de 
Contourennota van ex-minister van Onderwijs Van 
Kemenade (PvdA), vertelt over de middenschool anno 
2017. Wim Kuiper, voorzitter van Verus, vereniging 
voor katholiek en protestants-christelijk onderwijs, 
gaat in op de toekomst van het bijzonder onderwijs. 
Volgens hem wordt er steeds meer gemorreld aan de 
vrijheid van onderwijs. Het debat is van 14.30 tot 17 uur 
(inloop vanaf 14 uur), kan gratis worden bijgewoond en 
wordt gehouden in zalencentrum Domstad, Konings-
bergerstraat 9 in Utrecht. Aanmelden kan tot 25 maart 
via voortgezetonderwijs@cnv.nl. Na afloop is er een 
hapje en een drankje.

100 jaar vrijheid van onderwijs

Werkconferentie over toe-
komst curriculum
Eigentijds onderwijs dat leerlingen goed voorbereidt 
op de toekomst: wat betekent dat? Wat hebben 
leraren, schoolleiders en bestuurders nodig om 
te werken aan curriculumontwikkeling op school? 
Terwijl de discussies over het curriculum op landelijk 
niveau doorgaan, worden leraren, schoolleiders en 
bestuurders zich steeds meer bewust van wat het 
betekent om het onderwijsaanbod van de school 
zodanig vorm te geven dat het past bij de ambities 
en mogelijkheden van de leerlingen en de school.                                                   
De Onderwijscoöperatie en andere onderwijsorganisa-
ties houden op woensdag 5 april van 12.30 tot 18 uur 
in de Paushuize, Kromme Nieuwgracht 49 in Utrecht 
een gratis bij te wonen werkconferentie over de 
toekomst van het curriculum. Tijdens de bijeenkomst 
zullen onder meer leraren en schoolleiders van 18 
verschillende scholen vertellen over hun ervaringen 
met de ontwikkeling van het lesprogramma bij hen 
op school. Over de aanleiding, het proces, en mét 
aandacht voor de succesfactoren én de geleerde 
lessen. Wat ging goed en tegen welke belemmeringen 
is de school aangelopen? Waar staat de school nu, 
wat zijn de wensen voor de toekomst? En welke hulp 
is daarbij nodig? Deelnemers gaan hierna met elkaar 
in gesprek. Er is een beperkt aantal plaatsen beschik-
baar. Aanmelden kan op events.slo.nl. 

Met de uitkomst van een ideeënwedstrijd voor 
vmbo- en havoleerlingen willen Stichting Vierdaag-
sefeesten en opleiding Stad en mens van Helicon 
Mbo Nijmegen meer jongeren naar de Vierdaag-
sefeesten trekken. Klassen kunnen een idee voor 
een groene activiteit insturen, die past binnen een 
groene en duurzame omgeving. Het beste idee 
wordt beloond met een ballonvaart boven Nij-

megen. De ideeën kunnen worden ingestuurd 
tot en met 21 april via mnstadenmens@

helicon.nl. Meer informatie:  
www.mbonijmegen.nl.

    Groen idee  
Vierdaagsefeesten
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Doe wat goeds voor 
de wereld 
Wil jij met je klas of school in actie komen om de 
wereld een klein beetje beter te maken? Bij Young 
Impact kun je een challenge starten of je inzetten 
voor bestaande projecten en organisaties. Zo kun 
je denken aan het organiseren van een high tea 
voor dementerende ouderen of aan het vissen 
naar plastic in de gracht. Leerlingen uit groep 7/8, 
voortgezet onderwijs en mbo kunnen zich gratis 
aanmelden via www.youngimpact.nl/school-in-
schrijven.
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Kinderen zijn schakelaars. In een veilige 
leer- en speelomgeving zie je hoe ze hun 
rol in het spel aannemen, oefenen met 
interacties en, waar nodig met hulp van 
de begeleider, het verschil leren tussen 
eigenbelang en gezamenlijk belang. Soms 
is schakelen lastig, dan heeft het kind 
even de tijd of ruimte nodig om verder te 
kunnen. Je ziet ze soms echt nadenken 
over de volgende stap die ze moeten 
nemen.
Als een leerling het lastig vindt om bij-
voorbeeld met een situatie of leertaak om 
te gaan, oefen ik het schakelen in gedach-
ten of gedrag met het model van 6 G’s 
(gebeurtenis, gedachte, gevoel, gedrag, 
gevolg en geloof in eigen kracht). Kinderen 
krijgen inzicht in hun automatismen, hoe 
ze bijvoorbeeld reageren op een leertaak. 
Maar ze leren ook dat ze hierin een keuze 
hebben. Gedachtes maak je zelf, die kun je 
veranderen. Hierdoor veranderen gevoel 
en gedrag als het ware mee en krijgt het 
kind meer zelfvertrouwen. Bij doeners 
focus ik op gedrag: wat kun je anders 
doen en hoe voel je je daarna? De kers op 
de taart is om een kind te zien groeien en 
bij tegenslag deze schakeling bij zichzelf 
te maken.
Ook als ondernemer schakel je; achter 
elke hulpvraag zit een eigen verhaal. Het 
model van de 6 G’s helpt mij om zowel 
klantgericht als dicht bij mezelf te blijven.

Schakelen

column

Nationale lezing tegen pesten
Met een lezing en verschillende workshops kun je bij het Nati-
onaal Congres Pesten meer te weten komen over hoe (online) 
actie te ondernemen pesten. De middag begint met de lezing 
Tegen de Pestcultuur, gehouden door Bamber Delver, directeur 
van het Nederlandse Stichting Kinderconsument. Hierbij wordt 
zijn nieuwe boek Handboek Tegen Pesten gepresenteerd. Er 
zijn vier workshops, waarvan je er aan twee kunt deelnemen. 
Ze gaan onder andere over Stalking, Sexting en Veiligheids-
beleid op scholen. De bijeenkomst vindt plaats op 16 mei bij 
Aristo, Brennerbaan 150 in Utrecht. Deelname kost € 195,-. 
Aanmelden kan via www.mediaenmaatschappij.nl/congressen/
nationaal-congres-pesten-2017.
 

Swingende 
liedjesbundel

De liedjesbundel Swingen als een kangoeroe door vakleer-
kracht muziek Jeroen Schipper is een originele aanvulling 
op de muziekles. De 26 liedjes zijn afgestemd op onder- en 
middenbouw van de basisschool. Met filmpjes, meezingversies 
en spelopdrachten kan de muziekles ondersteund worden 
door een digibord. Bestel het boek ISBN 9789088506413 met 
cd voor € 39,90 op www.swingenalseenkangoeroe.nl. De 
digitale vorm is ook beschikbaar via de site.

Themaweek over geld 
Kinderen leren tijdens de Week van het geld om te gaan 
met geld. Er kunnen gratis gastlessen van financiële 
professionals worden aangevraagd en er zijn workshops 
op basisscholen. Het initiatief van Wijzer in geldzaken 
staat deze editie in het teken van Maakt geld gelukkig? 
Per type onderwijs zijn verschillende gratis lespakketten, 
activiteiten en gastlessen beschikbaar. De themaweek 
is van 27 tot en met 31 maart. Aanvragen kan via www.
weekvanhetgeld.nl.
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Onderwijsdienstverlening

Antje van 
Schepen

is leerbegeleider, 
schrijft educatieve 
teksten, werkt in 

de kinderopvang en 
is invalleerkracht 
basisonderwijs.



lang leve het leren bij de han!
Werk je in het onderwijs? Als docent, bestuurder, pedagoog? Wil je 
verder leren? Bij de HAN kan je van start met de master die bij je past. 
Gewoon naast je werk. Zodat je je kennis meteen toepast in de praktijk. 
En straks ook jij met je mastertitel in het lerarenregister staat! 

open avond 5 april
masters voor het onderwijs
•	 Begeleidingskunde
•	 1e-graads	leraar	economie,	Engels,	Nederlands,	wiskunde
•	 Human	Resources	Management
•	 Management	en	Innovatie	in	maatschappelijke	organisaties
•	 Pedagogiek
•	 Sport-	en	Beweeginnovatie

 
Meld	je	aan	voor	de	Open	Avond	of	vraag een adviesgesprek aan:
T (024)	353	15	06				E masters@han.nl    I han.nl/masters

Deeltijdstudies
Toekomstproof

‘ Ik heb bewust gekozen voor een  
 onderwijsmaster bij de HAN: de kennis  
 kan ik direct de praktijk innemen en 
 vice versa. Ik ben breder gaan kijken  
 naar het werkveld en de organisatie.’

Denk aan  

de lerarenbeurs  

en de UWV 

scholingsvoucher

 

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

Onze EHBO-cursus is  

beoordeeld met een 9!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

Locatie: 

Regardz La Vie, Utrecht

Data: 

PO: 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!
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vereniging

GEPENSIONEERDEN
Ledenvergadering Sectorgroep
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 met el-
kaar reflecteren op zelfstandig thuis 
ouder worden in relatie tot woon- en 
leefomgeving. Info/aanmelden (voor 
10 april): gepensioneerden-cnv-on-
derwijs@cnv.nl o.v.v. 19-04 ledenver-
gadering.

Provincie Friesland
Donderdag 23 maart, 10.30-14.30 
uur, De Pleats, Schoolstr. 82, Bur-
gum. Netwerkbijeenkomst recent ge-
pensioneerden van CNV Connectief 
over: Emotionele Intelligentie. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@cnv.nl 
o.v.v. 23-03 Burgum.

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

Provincie Noordoost-Brabant
Maandag 3 april, 10.30-14.30 uur, 
Lievendaal, Lievendaalseweg 3, Eind-
hoven en dinsdag 11 april, idem, De 

Wieken, Gezelleln. 45, Roosendaal. 
Netwerkbijeenkomst recent gepensi-
oneerden CNV Connectief over RET. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl o.v.v. plaats/datum van keuze.

Provincie Flevoland
Donderdag 6 april, 10.30-14.30 uur, 
Kerk/zalencentrum Open Hof, De 
Zuid 2, Dronten. Netwerkbijeen-
komst recent gepensioneerden CNV 
Connectief over RET. Info/aanmel-
den: netwerkflevoland@cnv.nl o.v.v. 
Dronten 6 april.

Provincie Limburg
Donderdag 13 april, 10.30-14.30 uur, 
De Vlonder, Florasingel 38, Roer-
mond. Netwerkbijeenkomst recent 
gepensioneerden CNV Connectief 
over: Dialoogtafels. Info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. Roer-
mond 13 april.

Rayon Noordoost Brabant 
Dinsdag 21 maart, excursie Kildonkse 
Molen, Kildonkseweg 4-6, Hees-
wijk-Dinther. Ontvangst 14 uur, 
rondleiding door beide molens en 
bezoekerscentrum. Info/aanmelden: 
J. Eikelenboom, 0412 48 19 62,
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.

Rayon Zuidoost-Brabant
Dinsdag 28 maart, 13.30-17 uur (ont-
vangst met vlaai), De Eendracht, St. 
Annastr. 60, Gemert. Jaarvergade-
ring. Huldiging jubilarissen; info over 
veiligheid in en rond het huis door 
politie en brandweer. Info/aanmel-
den: A. Verhoeven, ariverhoeven@
protonmail.com.

Rayon Twente
Woensdag 29 maart, 13.30 uur, Jaar-
vergadering, Ontmoetingscentrum 
Spoorstr. 7, Wierden. Huishoude-
lijke zaken; huldiging jubilarissen; 
presentatie door notariskantoor Van 
Goor en Schuurman over Besparing 
zorgkosten en erfbelasting. Info/
aanmelden: Henk Schotman, 0546 
57 29 69.

Rayon Fryslan
Dinsdag 4 april, 14 uur (inloop 
13.30 uur), kerkelijk centrum De 
Oerdracht, E. Borgerstr. 46, Joure. 
Jaarvergadering. Huldiging jubilaris-
sen; huishoudelijk deel; presentatie: 
Actuele situatie ABP en de toekomst 
van ons pensioenstelsel door Willem 
Jelle Berg, bestuurder vakcentrale 
CNV en bestuurslid Pensioenfonds 
ABP. Info/aanmelden: meesters.j@
kpnmail.nl, 0511 47 38 29.

Rayon Noord-Limburg
Woensdag 5 april, 13-16.45 uur, Rest. 
Boszicht, Provinciale weg 2, Maas-

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
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vereniging

bree. Ledenvergadering; jubilarishul-
diging. Thema: Conscendo, uw steun 
voor nu en later. Muzikale afsluiting 
(zang- en cabaretgroep). Info/aan-
melden: netwerklimburg@cnv.nl 
o.v.v. Maasbree 5-4-2017.

Rayon Amsterdam
Vrijdag 7 april, 09.30-13 uur, De 
Schutse, De Merodelaan 1, Uithoorn. 
Ledenvergadering. Huldiging jubi-
larissen. Lezing door hr. Van Tonge-
ren (aan de hand van iconografisch 
materiaal wordt geschiedenis belicht 
en verschillen in illustraties tussen 
Joodse, islamitische en christelijke 
heilige boeken). Info/áanmelden 
(voor 24 maart): mw. F. Bunt, 075 628 
17 46 of francis125@wxs.nl.

Rayon Noord-Holland Noord
Dinsdag 11 april, 10.30 uur (inloop 
10.15 uur), Wijkcentrum Wijkwaard, 
Muiderwaard 242, Alkmaar. Leden-
vergadering. Huldiging jubilarissen; 
voorlichting bondszaken; lunch; 
rondleiding Beatlesmuseum. Info/
aanmelden: A. Bouma, 072 511 67 
91, atmbouma1@upcmail.nl.

Rayon Zeeland
Donderdag 20 april, Brasserie De 
Deu-break, Nieuwlandseweg 2, St. 
Annaland. Voorjaarsbijeenkomst. 
Info/aanmelden (voor 30 maart): G. 
de Vijlder, gdevijlder@zeelandnet.nl.

Gezamenlijke rayons 
 Gelderland
Donderdag 20 april, 10.30-15.30 uur. 
Onder de Toren, St. Maartenstr. 34, 
Elst (Gld). Gelderse Ontmoetingsdag. 
Over: Wat kan de CNV vertrouwens-
persoon voor u doen bij zorg-aan-
vragen? Lunch. Optreden Vocaal 
ensemble Panta Rhei o.l.v F. Litjens. 
Info/aanmelden: L. v.d. Meer, (0545) 
840065, cnvo.gepensioneerden@
lijbrandt.nl. Leden 5,50, introducees: 
25,-. Overmaken naar NL51 RABO 
0184 8739 59 van CNV Connectief SG 
Gep. Onderwijs O.D. o.v.v. Gld.Ont-
moet.dag + uw postcode + huisnr.

NETWERKEN
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, 
Cbs Het Palet, Geuzingerbrink 70, 
Emmen. Bijeenkomst alle leden CNV 
Connectief. Workshops: Energie-
management; Leren leren: plannen 
en organiseren. Info/aanmelden: 
netwerkdrenthe@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. Keuze uit workshops: 
Oplossingsgericht werken; Schrijven 
in de 21ste eeuw. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. 
Leiden 29-3-2017.

Limburg
Donderdag 30 maart, 16-20.30 uur, 
Basisschool Lahrhof, Romeinenstr. 
30, Sittard. Bijeenkomst alle leden 
CNV Connectief. Keuze uit work-
shops: Moderne Media; Meldcode 
mishandeling; De dynamiek van de 
groep; Zo zit dat met je pensioen; 
Alles in verbinding, startend bij je 
linker- en rechterhelft!; Registerle-
raar, Informatiebijeenkomst 60-plus 
maatregelen. Info/aanmelden: net-
werklimburg@cnv.nl. 

Overijssel
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, Cbs 
De Bloemenhof, Floraln. 18, Harden-
berg. Bijeenkomst alle leden CNV 

Connectief. Keuze uit workshops: 
Lichaamstaal, Hechtingsproblema-
tiek, Communicatie. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. Har-
denberg 5-4-2017.

Woensdag 19 april, 16-20.30 uur, 
Pr. Julianaschool, Zwolsewg. 103, 
’s-Heerenbroek. Bijeenkomst alle 
leden CNV Connectief. Keuze uit 
workshops: Emotionele Intelligentie; 
Medezeggenschap; Terug naar de 
basis/lesgeven met lef. Info/aanmel-
den: netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. 
’s-Heerenbroek .

Utrecht
Woensdag 5 april, 16.30-20.30 uur, 
CNV gebouw, Tiberdrf. Utrecht. 
Bijeenkomst alle leden CNV Connec-
tief. Workshops: Feedback geven en 
ontvangen, NLP. Info/aanmelden: 
netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 6-4-2017 
Utrecht.

Flevoland
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, cbs 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst alle leden v Connectief. 
Workshops: Omgaan met externe 
idealen, Pesten aanpakken en voor-
komen. Info/aanmelden: netwerkfle-
voland@cnv.nl o.v.v. Lelystad 5 april.

Noord-Holland
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, Tabor 
College, locatie d’Ampte, Berkhou-
terweg 5, Hoorn. Bijeenkomst alle 
leden CNV Connectief. Keuze uit 3 
workshops. Info/aanmelden: netwer-
knoordholland@cnv.nl o.v.v. Hoorn 5 
april.

Zeeland
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, 
Ostreal Lyceum, Fruitln. 3, Goes. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
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PRIMAIR ONDERWIJS ZUID-HOLLAND
Woensdag 5 april, 14-17.45 uur (afsluiting met soep/broodjes). Zalencen-
trum Pauluskerk, A. Agnesstr. 2, Dordrecht. Onderwijsmiddag. Work-
shops: Lichaamstaal is ook een taal; Snelcursus Medezeggenschap; Re-
gisterleraar: laat zien wat je waard bent; Groepsdynamiek in de klas door 
C. Bikha; Kijk mee met de inspecteur. Info/aanmelden (voor 30 maart): 
Henk van Drunen,  CNVOprimoZH@telfort.nl, 06 33 65 32 93.



Connectief. Keuze uit workshops: 
Identiteit, wat is jouw verhaal; Flip-
ping de classroom, Hechtingsproble-
matiek. Info/aanmelden: netwerkzee-
land@cnv.nl o.v.v. Goes 5 april.

Noord-Brabant
Woensdag 19 april, 16-20.30 uur, 
Prinsentuin College, Frankenthaler-
str. 15, Breda. Bijeenkomst alle leden 
CNV Connectief. Workshops: Social 
media; Identiteit, wat is jouw verhaal. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl o.v.v. Breda 19 april.

55+
Woensdag 5 april, 16-20.30 uur, cbs 
De Schakel, Botter 40-77, Lelystad. 
Bijeenkomst voor leden van CNV 
Onderwijs. Workshops: 1ste ronde 
Regelgeving; 2ste ronde: aansluiten 
bij de netwerkbijeenkomst. Info/
aanmelden: netwerkflevoland@cnv.nl 
o.v.v. Lelystad 5 april 55+.

INVALLERS
Regio Oost
Woensdag 29 maart, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), bs Het Tim-
paan, Kon. Wilhelminastr. 10, Wehl. 
Bijeenkomst invallers CNV Onderwijs. 
Workshops: Leer- en Gedragsproble-
men. Info/aanmelden: werkgroepin-
vallers@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. Bijeen-
komst invallers CNV Connectief. 
Workshops: Leer- en Gedragsproble-
men. Info/aanmelden: werkgroepin-
vallers@cnv.nl o.v.v. Leiden 5 april.

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

Donderdag 30 maart, 10.30-16 
uur, Jachtlaankerk, Jachtln. 143, 
Apeldoorn. Bijeenkomst voor anders 
actieve leden van CNV Connectief. 
Regio: Gelderland-oost, Overijssel, 
Flevoland-oost. Informatie over CNV 
Connectief, presentatie: Pensioenen: 
Wat is de stand van zaken en de toe-
komst van de pensioenen door P. Fey, 
bestuurder CNV Connectief. Work-
shop: Welke visie op leven en werken 
heb jij? Info/aanmelden: karinfrug-
te@hotmail.com o.v.v. Apeldoorn  
30 maart.

Dinsdag 18 april, 10-16 uur, Rk. 
Parochiecentr. Schalkwijk, Prof. 

Eijkmanln. 48, Haarlem. Bijeenkomst 
actieve leden CNV Connectief, Regio 
Noord- en Zuid-Holland. Presen-
tatie: Pensioenen: wat is de stand 
van zaken en de toekomst van de 
pensioenen door P. Fey, bestuurder 
CNV Connectief. Workshop: Iden-
titeit, wat is jouw verhaal? Door F. 
Homburg. Info/aanmelden: anders-
actieven-cnv-onderwijs@cnv.nl.

OOP
Donderdag 30 maart, 16-20 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef. Utrecht. Bij-
eenkomst voor OOP’ers t/m schaal 
7. Thema: Onderneem. Ontwikkel 
Positief! Info/aanmelden: onderwijs-
ondersteuners@cnv.nl o.v.v. Utrecht 
30 maart.

Woensdag 19 april, 16-20.30 uur, 
Prinsentuin College, Frankenthaler-
str. 15, Breda. Bijeenkomst voor alle 
OOP-leden van CNV Onderwijs in de 
regio. Workshops: Mijn rechten als 
OOP’er; De cao en actuele ontwik-
kelingen en OOP-functies en de 
praktijk; over functiewaardering en 
fuwasys. Aanmelden: onderwijson-
dersteuners@cnv.nl o.v.v. Breda  
19 april.

JAARCONFERENTIE VO-NU!
Donderdag 23 maart, locatie Utrecht, 
Jaarconferentie VO, met drie work-
shops: Stemgebruik: hoe kun je lang 
of hard spreken op een verstandige 
manier?; Digitale vaardigheden: leer 
werken met twee online tools; Pensi-
oenen: actualiteiten, meer of minder 
sparen, delen met andere genera-
ties? Info/aanmelden: voortgezeton-
derwijs@cnv.nl.

ALLE LEDEN
Verenigingsdag
Vrijdag 7 april, 09.30-16.30 uur, PKN, J. Haydnln. 2A, Utrecht. Vereni-
gingsdag CNV Connectief. Een dag voor alle kaderleden en vrijwilligers, 
maar ook voor leden die interesse hebben om actief te worden in de ver-
eniging. De bijeenkomst staat in het teken van professioneel samenwer-
ken. Er is een inspirerende inleiding: Slim en lui evenementen organise-
ren. Keuze uit een aantal praktische workshops. Info/aanmelden: 
http://verenigingsdag-cnv-connectief.eventbrite.nl.
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LEDEN MET EEN ANDERE ETNISCHE ACHTERGROND
Woensdag 12 april, 16-20 uur, Kerkcentr. De Nieuwe Stad, Luthiliplein 11, 
Amsterdam. Netwerkbijeenkomst van de werkgroep Leden met een ande-
re etnische achtergrond. Workshops: Straatcultuur in school en Inspiratie, 
roll model (Je dromen na gaan). Info/aanmelden: diversiteit@cnv.nl o.v.v. 
Amsterdam 12 april.



Onze werkwijze
1.      Laat u inspireren door de website
2.      Vertel ons uw wensen
3.      Ontvang een vrijblijvend voorstel op maat
4.      Wij zetten de puntjes op de i
5.      Wij zijn benieuwd naar uw reisverhalen

Daarom Diogenes Reizen
Duidelijk: wij communiceren open en eerlijk
Voordelig: wij bieden de beste reizen 
 tegen de scherpste prijs
Veelzijdig: wij hebben alles in huis om 
 elke reiswens waar te maken

Berlijn
Vrijheid, cultuur en historie

De afgelopen 20 jaar organiseerden we duizenden werkweken en schoolreizen voor talloze 
scholen in het voortgezet- en beroepsonderwijs. U wilt uw werkweken en schoolreizen ook 
goed geregeld hebben? Onze schoolreisprofessionals helpen u daar graag bij.

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw schoolreis? 
Bel 088 10 30 700 of ga naar www.diogenesreizen.nl/schoolreizen

Rome - Het grootste 
openluchtmuseum ter wereld! Londen

See the world. Visit London!

Parijs - Ontdek de geheimen 
van deze fantastische lichtstad! Praag - Gouden Stad en 

Stad van de Honderd Torens Krakau
Een stad vol verhalen en mythen

Een geslaagde schoolreis!
De schoolreizen van Diogenes Reizen worden geheel afgestemd op uw persoonlijke wensen, daarbij wordt er altijd 
gezorgd voor een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. Wij verzorgen een passende accommodatie en organiseren 
het vervoer. Indien gewenst, regelen wij ook een educatief, cultureel, gezellig en/of actief programma.

Weet u al waar de schoolreis dit jaar naartoe gaat? Diogenes Reizen organiseert werkweken 
naar heel veel bestemmingen binnen Europa en (ver) daarbuiten. Bekijk een impressie:

Diogenes Reizen, de nummer 1 in de organisatie 
van voordelige schoolreizen op maat!

alle sectoren
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Malou Beursken (29), docent Marketing, 
 Evenementen en Communicatie en Engels,  
Roc Nijmegen
‘Het voelt goed om wat  aanvullends  
te doen’
‘Op dit moment ben ik bezig met het afronden 
van de master Pedagogiek aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Hiervoor maak ik 
gebruik van de Lerarenbeurs. Wat ik leer kan ik 
goed toepassen in mijn werk voor Roc Nijmegen. 
Ik vind het mbo een leuke doelgroep, vooral de 
zorgleerlingen interesseren mij. Voordat ik ging 
lesgeven in het mbo heb ik de lerarenopleiding 
Engels gedaan, maar het voelt toch goed om nog 
wat aanvullends te doen. De masteropleiding 
Pedagogiek volg ik al drie jaar lang één dag in de 

week. Het eindonderzoek dat ik nu maak gaat over 
studentenparticipatie op scholen en in onderwijs-
programma’s. Hiervoor interview ik vooral eerste-
jaarsstudenten en ook docenten. Erg interessant, 
maar ook erg druk. Naast mijn studie werk ik vier 
dagen in de week op het roc. Het is af en toe best 
pittig om werk en studie te combineren, maar ge-
lukkig houd ik ervan om lekker druk bezig te zijn. 
Je weet voordat je zo’n studie gaat doen niet wat er 
op je afkomt en dat was wat meer dan ik verwacht 
had. Het is puur toeval dat een collega van me ook 
deze master volgt. Ik had me individueel inge-
schreven, maar het is toch wel erg fijn om iemand 
te hebben die in hetzelfde schuitje zit. Je hebt dan 
iemand om mee te kunnen sparren en samen te 
kijken naar de opdrachten die we moeten doen.’

blijven ontwikkelen'
Lerarenbeurs vanaf 1 april 2017 weer aan te vragen

‘Het is belangrijk je altijd te

Malou Beursken
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kan me voorstellen dat het wat krap wordt als je 
daar ook nog tijd voor vrij wilt maken. Je bent er 
namelijk veel uren en energie aan kwijt, maar het 
is het dubbel en dwars waard. Het is wel belangrijk 
dat je vooraf je verlof goed aftsmet met je werkgever. 
Gelukkig kon ik hier en daar verlof krijgen en ik 
wijdde een groot deel van mijn vakantiedagen 
aan de studie. Eén ochtend in de week werd ik vrij 
geroosterd, de andere dagen was ik op school aan 
het werk. De deeltijdstudie die ik aan de Hogeschool 
Utrecht volgde was één avond in de week en de rest 
wat hiervoor gedaan moest worden deed ik in die 
vrije tijd. Toch is het een erg leuke en waardevolle 
investering in jezelf en je werk.’ 

Mirjam Haasnoot (33), docent lichamelijke opvoe-
ding Erfgooiers College, Huizen
‘Het vergt discipline, maar dat heb ik 
genoeg’
‘Ik ben gymdocent en vind dit super leuk, maar ik 
zie mezelf straks op mijn zeventigste echt niet meer 
in de ringen hangen. Om die reden ben ik verder 
gaan kijken naar opties binnen het onderwijs. Ook 
wilde ik mezelf breder ontwikkelen op onderwijsge-
bied. Ik twijfelde over wat ik wilde doen, maar het 
werd Onderwijskunde aan de Open Universiteit. 
Dit doe ik sinds september 2016 en het bevalt me 
goed. Als ik al mijn zes vakken heb gehaald, mag 
ik beginnen met de master waarin ik onderzoek ga 

Elisa Melis (33), leerkracht groep 7 en locatieleider 
Rehobothschool, Kampen
‘Alles wat je leert is mooi 
 meegenomen’
‘De situatie op school leidde ertoe dat ik in 2012 
startte met de Master SEN Interne Begeleider. 
Daar was ik twee jaar later klaar mee. De intern 
begeleider zou niet lang meer blijven en ik had 
graag die taak op me willen nemen. Dat het niet is 
doorgegaan, vind ik achteraf niet zo erg. Nu ben ik 
locatieleider en leerkracht, een mooie, interessante 
combinatie. Eén dag in de week ondersteun ik de 
directeur met directietaken, de andere vier sta ik 
voor de klas bij groep 7. Toch sluit de opleiding 
zeker aan op mijn baan, ondanks dat ik de route 
zo niet had uitgestippeld. Ik merk dat ik veel heb 
opgestoken over het begeleiden van collega’s en het 
functioneren van en de rollen binnen teams. Ik heb 
ook veel gelezen over onderwijsvernieuwingen en 
de invoering hiervan. Een Lerarenbeurs is erg aan te 
raden. Ik heb veel over mezelf geleerd, vooral over 
mijn houding voor de klas en tegenover collega’s. Ik 
ben me veel bewuster van mijn gedrag en de invloed 
hiervan op mijn omgeving. Verder is natuurlijk alles 
wat je leert mooi meegenomen. Anderen die de 
Lerarenbeurs willen aanvragen zou ik wel aanraden 
om na te gaan of het qua tijd kan. De thuissituatie 
moet er zeker naar zijn om een extra opleiding te 
kunnen volgen. Ik heb zelf geen kinderen, maar ik 

Elisa Melis
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doen. Ik merk al dat ik dingen die ik geleerd heb kan 
toepassen op mijn werk. 
Ik heb er bewust voor gekozen om een brede studie 
te doen. Onderwijskunde heeft niet specifiek te 
maken met gymlessen. Deze keuze maakt meer 
mogelijk, bijvoorbeeld meewerken aan organisatie-
structuren binnen en buiten school. Inmiddels geef 
ik twaalf jaar les en zoals iedere docent denk ik na 
over wat goed is voor de leerlingen en hoe ik mijn 
lessen aan moet pakken. Eerst deed ik dit op gevoel, 
maar ik wil het kunnen baseren op feiten en ik had 
behoefte aan verdieping en verbreding van mijn 
visie op onderwijs. Ik denk dat ik hiervoor de goede 
studie heb uitgekozen, ondanks dat ik moeite had 
met het maken van een keus. Hiervoor heb ik een 
traject gevolgd dat werd aangeboden vanuit school. 
Ze hadden een bureau ingeschakeld dat hiervoor 
met mij om de tafel is gaan zitten. Er werden vra-
genlijsten gemaakt, mijn talenten zijn bekeken en 
er werd aan familie en vrienden gevraagd een beeld 
van mij te schetsen. Het is belangrijk om je van 
tevoren goed te oriënteren op je studiekeus, want je 

wilt niet voortijdig moeten stoppen. Je krijgt de tijd 
en het geld ervoor aangeboden, maak er dan ook 
goed gebruik van.
Het is wel een kwestie van goed combineren. Ik heb 
twee kinderen van zes en acht jaar oud, waar ik ook 
tijd mee wil doorbrengen. Twee dagen per week 
spendeer ik de ochtend aan studeren. Eens in de 
twee weken ga ik ’s avonds naar school om college 
te volgen. Verder heb ik nog drie vaste avonden 
dat ik eraan werk. Vaste dagdelen inplannen is een 
aanrader voor collega’s. Het vergt discipline, maar 
dat heb ik genoeg. Het is erg belangrijk dat je er 
plezier in hebt, dan voelt het niet als moeten. Het is 
dan makkelijker om het leuk te blijven vinden. Als je 
jong bent blijft nieuwe informatie wat beter hangen, 
maar het is ook aan te raden voor mensen die langer 
in het vak zitten. Ondanks dat iemand veel ervaring 
heeft, is het nooit mis om nieuwe kansen te pakken 
en dingen te leren. Het is belangrijk om je altijd te 
blijven ontwikkelen.’ 

Hoe en wat met de 
 Lerarenbeurs 2017

•  Vanaf 1 april tot 1 juli kunnen leraren in het primair 
en voortgezet onderwijs, mbo en hbo op www.
duo.nl/lerarenbeurs een beurs aanvragen voor 
een master- of bachelorstudie, post initiële 
master, of een premaster- of schakeltraject. Ook 
leraren zonder vast contract kunnen aanspraak 
maken op de beurs  

•  Regel vooraf goed de aanvraag en opname van 
je verlofuren. Met de Lerarenbeurs kun je max. 
4-8 uur (afhankelijk van je studie) aanvragen.

•  Leraren die eerder gebruik maakten van de Lera-
renbeurs voor een bacheloropleiding kunnen 
voor een  masteropleiding opnieuw een aanvraag 
indienen. 

•  De beurs is nu ook beschikbaar voor intern bege-
leiders,  zorgcoördinatoren, remedial teachers en 
leraren van orthopedagogische centra. 

•  Naast de Lerarenbeurs zijn ook andere regelin-
gen beschikbaar. Denk aan de Promotiebeurs, 
de Comeniusbeurs (hbo), tegemoetkoming 
onderwijsmasters, subsidie voor de opleiding 
bewegingsonderwijs. Dit jaar komen daar nog de 
tegemoetkoming voor vervanging van school-
leiders, subsidie voor cultuurcoördinatoren en 
de teambeurssubsidie om als pabo-opgeleide je 
bevoegdheid voor het vmbo te halen bij.  

Alle informatie over de Lerarenbeurs en andere 
beurzen staat (binnenkort) op www.deleraren-
beurs.nl. Wil je verder praten met gelijkgestemden, 
meld je dan aan voor de LinkedIngroep CNV 
Onderwijs Lerarenbeursnetwerk.

Workshops
In het najaar volgen workshops gericht op de Lerarenbeurs. Houd 
Schooljournaal en de site van CNV Onderwijs in de gaten voor 
meer informatie.

Mirjam Haasnoot
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Kom jij bij ons het 
    verschil maken?

www.elimschool.net

Leerkracht groep 1-2 

Vanaf 1 mei tot de zomervakantie 2017
Werktijdfactor 0,7875

Nieuwerkerk aan den IJssel

Iets voor jou? 
Ga naar de website en leer ons kennen! 

 
www.elimschool.net

Master your career!
Met een educatieve master van de 
Hanzehogeschool Groningen

Master Talentontwikkeling & Diversiteit 
Een unieke masteropleiding voor leraren die vanuit 
talentkrachtige principes opleidt tot de graad ‘Master 
of Education’.

Master Kunsteducatie
In deze interdisciplinaire masteropleiding verdiepen 
professionals uit kunst, onderwijs en culturele instellingen 
hun praktijk door actuele theorie en het ontwerpen 
van betekenisvolle kunsteducatie.

Kijk voor meer informatie en 
het totale masteraanbod op 
www.hanze.nl/masterprogrammes

Neem voor vragen contact op via: 
E info@hanzeprofessionals.nl
T (050) 595 3333
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Master your career!
Met een educatieve master van de 
Hanzehogeschool Groningen

Master Talentontwikkeling & Diversiteit 
Een unieke masteropleiding voor leraren die vanuit 
talentkrachtige principes opleidt tot de graad ‘Master
of Education’.

Master Kunsteducatie
In deze interdisciplinaire masteropleiding verdiepen 
professionals uit kunst, onderwijs en culturele instellingen
hun praktijk door actuele theorie en het ontwerpen 
van betekenisvolle kunsteducatie.

Kijk voor meer informatie en 
het totale masteraanbod op 
www.hanze.nl/masterprogrammes

Neem voor vragen contact op via: 
E info@hanzeprofessionals.nl
T (050) 595 3333

Bezoek de universitaire lerarenopleiding avond op 23 maart in Tilburg: 
tilburguniversity.edu/leraarworden

Of bezoek het Open Huis op 11 mei in Utrecht: tilburguniversity.edu/oca-2017

    Ambitie om eerstegraads leraar Godsdienst en Levensbeschouwing 
    te worden? Kies dan voor de master Lerarenopleiding van 

   School of Catholic Theology in Utrecht. 
             Financiering met Lerarenbeurs mogelijk.



Nelleke Aantjes is trainer en adviseur bij CNV 
Connectief Academie en legt uit wat tijdens het 
werken voor frustratie kan zorgen: ‘Bijvoorbeeld een 
bestuursbesluit waar je heel erg van baalt, maar waar 
je niets aan kunt doen. Duidelijk een rood en dus 
energievretend moment. Of de kerstmusical die je al 
voor de zesde keer op rij organiseert. Ook een rood 
moment, maar wel een die binnen je invloedssfeer 
ligt en waarvan je kunt zeggen: “Ik wil het niet meer”. 
In het onderwijs wil men vaak alles oplossen en 
voorkomen dat leerlingen de dupe worden. Maar dat 
kan niet altijd. En dat frustreert. Dus wij proberen te 
kijken naar zaken die wèl binnen je beïnvloedingsfeer 
liggen en waar je wèl energie van krijgt. Hoe kun je 
ervoor zorgen dat die momenten worden vergroot 
of vermeerderd? Het lijken misschien heel kleine 
stapjes, maar uiteindelijk zorgt het ook voor veel 
meer rust bij je. Het is goed om de workshop in 

teamverband te volgen. Het geeft namelijk inzicht in 
het groepsproces en biedt dus inlevingsvermogen in 
je collega.’

Cursus op maat
De bijeenkomst wordt op maat bij jou op locatie 
aangeboden. De duur van de workshop is 2 uur. De 
invulling is afhankelijk van jouw wensen. In een tele-
fonische intake kun je aangeven waar je de nadruk 
op wilt leggen en wat de leerdoelen van de groep zijn. 
De trainer stemt daar het programma op af. Wil je er 
meer tijd voor nemen dan kunnen we de workshop 
ook uitbreiden naar een training van een dagdeel. 
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte.

Meer informatie?
Heb je andere vragen? Stuur dan een e-mail naar 
aanvraagacademie@cnv.nl of bel met 030 751 17 85.

Wat kost jou energie en wat 
levert je juist energie op? En 
waar heb je zelf invloed op en 
kun je dus veranderen? Tijdens 
de workshop Energiegevers en 
energievreters kijken we samen 
naar je invloed en betrokkenheid. 
Heel vaak lopen mensen leeg op 
de dingen waar ze ontzettend 
bij betrokken zijn, maar waar ze 
geen invloed op hebben. 

Energiegevers en 
Energievreters
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Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

met andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

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

oplage: 55.000
adverteren 

vanaf € 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in Schooljournaal

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

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



CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen  
van (oud-)onderwijspersoneel. Wij zijn jouw partner in school op het gebied van 
beroeps inhoud, individuele (rechts)bijstand en collectieve belangenbehartiging.  
CNV Onderwijs is onderdeel van CNV Connectief en aangesloten bij CNV Vakcentrale.

matie uit Schooljournaal of Rechtspositie-
gids, of van brochures en folders, zoals over 
verlofregelingen, ziekte en prepensioen. 

LEDENVOORDELEN
Leden van CNV Onderwijs profiteren  
van lagere premies en kortingen.
Zorgverzekering
OHRA, 026 400 40 40, coll. nr. 3725
www.ohracollectief.nl/cnvo3725
VGZ, 0900 07 50, coll. nr. 5008500
Revalidatieoord
Dennenheuvel, 035 646 04 64

ALGEMEEN
CNV Onderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
cnvconnectief@cnv.nl, www.cnvonderwijs.nl
030 751 10 03. Bereikbaar op werkdagen 
tussen 8 en 18 uur
Bestuur (vereniging)
Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, 
bestuurslid CNV Connectief,
bestuur-cnv-connectief@cnv.nl 
Ledenadministratie
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Schooljournaal
schooljournaal@cnv.nl, 030 751 10 03
Verenigingsbureau
verenigingsbureau@cnv.nl

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
cnvinfo@cnv.nl, 030 751 10 03;  
vertrouwenspersonen 030 751 10 01
Rechtshulp Privé
ARAG, 033 434 23 42
Academie
CNV Connectief Academie verzorgt trainin-
gen en adviestrajecten op uw locatie. Ook 
kunt u als (G)MR of OR een Partnerschap 
aangaan. infoacademie@cnv.nl,  
030 751 17 47
Starters en Studenten
cnvinfo@cnv.nl, 030 751 10 06
Directieadvies leden CNV schoolleiders
helpdesk@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
cnvinfo@cnv.nl, 030 751 10 03
Sociaal Fonds
Het Sociaal Fonds helpt waar mogelijk 
leden en/of hun gezinsleden met  
(finan ciële) problemen: A. van Vliet,  
Paddestoelenlaan 51, 3903 GE Veenendaal
sociaalfondsonderwijs@cnv.nl
06 36 19 33 76
B.g.g. voor dringende zaken:  
Dhr. B. Gersen, 040 213 03 09
CNV Onderwijs Coachingsnetwerk
aanvraagacademie@cnv.nl, 030 751 17 85
Www.hetonderwijsplein.nl
Te raadplegen en downloaden (leden)infor-

PRIMAIR ONDERWIJS 
Dhr. H. de Vries
06 44 42 25 77
primaironderwijs@cnv.nl 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dhr. R. Mudde
06 42 98 65 43
voortgezetonderwijs@cnv.nl

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord
046 449 34 21
middelbaarberoepsonderwijs@cnv.nl

HOGER ONDERWIJS
Leo Douwes
06 83 57 38 60
hogeronderwijs@cnv.nl

ONDERWIJS DIENSTVERLENING
Francis Huisman
06 22 33 90 42
onderwijsdienstverlening@cnv.nl 

SCHOOLLEIDERS 
Dhr. R.J. Bovee
020 647 68 43
schoolleiders@cnv.nl 

GEPENSIONEERDEN 
Mevr. T. Arts
06 25 53 59 78
gepensioneerden-cnv-onderwijs@cnv.nl

 Sectorgroepsbesturen 
 Stuurgroepen 

PASSEND ONDERWIJS 
AnneMarie Bruurmijn-De Louw
0416 33 31 13
passendonderwijs@cnv.nl

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

 Thema-/werkgroepen   

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

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

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

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

adres & telefoonnummers

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



 

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

 Locatie: 
 
Antropia, Driebergen

 Datum: 

Dinsdag 27 juni

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/rekenenvo

Rekenen in  
het voortgezet  
onderwijs

Over het schoolbreed  
verankeren van sterk  
rekenonderwijs

Ruim 20% van de leerlingen op de havo en het vmbo zakt  
voor het centrale eindexamen door verplichte invoering van de 
rekentoets. Wat betekent de actuele stand van zaken rondom 
de rekentoets voor uw rekenonderwijs? Hoe zorgt u voor  
gemotiveerde leerlingen in uw rekenles? En wat zijn de  
belangrijkste voorwaarden voor het behalen van hogere  
rekenresultaten?

Zorg dat uw leerlingen goed voorbereid aan de rekentoets 
beginnen!

Nieuwe  
studiedag!
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