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New York

Een werkweek of schoolreis moet onvergetelijk zijn voor uw leerlingen! 
Educatief, actief, cultureel en inspirerend, maar ook betaalbaar en tot 
in de puntjes goed georganiseerd. Diogenes Reizen zorgt al bijna 20 jaar 
voor de volledige ondersteuning en perfecte uitvoering.

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

Weet u al waar de schoolreis dit jaar naartoe gaat? Diogens organiseert werk-
weken naar heel veel bestemmingen binnen Europa en (ver) daarbuiten, o.a.:

Een geslaagde schoolreis begint bij diogenes reizen

Diogenes Reizen gaat net even verder!

Kopenhagen

Madrid

Praag

Krakau

De schoolreizen van Diogenes Reizen worden geheel afgestemd op uw persoonlijke 
wensen, daarbij wordt er altijd gezorgd voor een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding. 
Uiteraard zijn onze schoolreizen gedekt door de zekerheden van ANVR en SGR.
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de leerlingen

Zo’n 60 grootouders kregen op Nationale Pannenkoeken-
dag zelfgebakken exemplaren voorgeschoteld door de 
leerlingen van basisschool De Valkenheuvel in Driebergen. 
80 pakken pannenkoekenmix waren ingeslagen om de 
leenoma’s en opa’s van groep 1 en 2 van deze lekkernij te 
voorzien. Gevierd werd dat de school zich als duizendste 
had opgegeven om vluchtelingenkinderen die geen opa en 
oma (in Nederland) meer hebben te koppelen aan grootou-
ders uit de omgeving. Op de foto krijgt leenoma Anouk Kits 
een pannenkoek van de 5-jarige Maryanay uit Somalië. 

Leenoma en opa 

04



05050505

Foto: Marnix Schmidt

05050505



06

Kok, arts, jurist of leerkracht in het basisonderwijs: het 
zijn de beroepen die uitschieters zijn wat betreft werk-
druk, aldus CBS-onderzoek onder 50.000 werknemers. 
Koks geven aan dat ze erg snel moeten werken en artsen, 
juristen en leerkrachten vinden dat ze heel véél werk 
moeten verrichten. Opvallend: onderwijsassistenten 
behoren volgens het  onderzoek tot de beroepsgroepen 
met de laagste werkdruk. Daar herkent Marlinde Brede-
wout, onderwijsassistent op de Enkschool in Zwolle, zich 
totaal niet in. ‘Hoe drukker de leerkracht het heeft, hoe 
meer wij logischerwijs op ons bordje krijgen. Als onder-
wijsassistent trek je veel werk naar je toe, ook omdat 

de functieomschrijving vrij breed is. Als je niet assertief 
genoeg bent of je durft niet goed je eigen grenzen aan 
te geven kom je om in het werk. Stel je voor: Je staat als 
onderwijsassistent in drie klassen. Om negen uur moet 
je helpen met rekenen in groep drie, om half tien met 
spelling in groep vier en om tien uur met ict-les in groep 
vijf. Daarbij werk je met meerdere leerkrachten, met 
verschillende stijlen van lesgeven en andere karakters, 
wat maakt dat je ontzettend flexibel moet zijn. Wat veel 
uitmaakt is dat wij de administratie niet hoeven doen die 
de leerkracht wel heeft en die vaak na werktijd wordt 
gedaan.’ AvdG

Ook onderwijsassistent ervaart 
steeds hogere werkdruk

Steun van schoolbesturen, woorden of ook daden?
Het draagvlak voor de doelen van het manifest van 
PO in Actie (zie pagina 10-13) wordt steeds groter. 
Na vakbonden en werkgevers melden ook steeds 
meer individuele schoolbesturen de actiedoelen 
van harte te ondersteunen. Dat is goed, maar CNV 
Onderwijs wil geen woorden maar daden. Één van 
de speerpunten in het manifest is gelijkstelling van 
de salarissen in het primair en voortgezet onderwijs 
en daarmee de afschaffing van de LA-schaal in 
het basisonderwijs. In de huidige cao staat dat 
minimaal 40 procent van de lesgevende functies 

in het basisonderwijs een LB-functie moet zijn. 
Landelijk blijkt dat nog maar 24 procent te zijn. CNV 
Onderwijs zal daarom nagaan of schoolbesturen die 
zich nu solidair verklaren met het manifest dat ook 
in daden hebben omgezet. Als die schoolbesturen 
het minimum van 40 procent LB-functies nog niet 
gehaald hebben, zal CNV Onderwijs duidelijk maken 
dat alleen het sturen van een brief niet voldoende 
is om de actiedoelen te steunen. Steun aan de actie 
betekent ook minimaal 40 procent LB-functies in de 
formatie voor het schooljaar 2017-2018.

nieuws
Foto: W

ilbert van W
oensel
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MEER LEERLINGEN GEZAKT OF BLIJVENZITTEN 
Het aantal zittenblijvers zou vorig jaar nog hoger zijn 
geweest als er niet flink was geïnvesteerd in lente- 
en zomerscholen. Door de bijspijkerweken, waarvoor 
de basis werd gelegd door CNV Onderwijs, gaat  
bijna 80 procent van de deelnemers na de bijlessen 
over. Geen overbodige luxe blijkt uit onderzoek 
van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het 
ministerie van Onderwijs. Vorig jaar doubleerden of 
zakten 54.720 scholieren (vooral leerlingen uit havo4, 

examenkandidaten vwo en brugklassers), ofwel 5,7 
procent van het totaal aantal leerlingen in het voort-
gezet onderwijs. Een stijging van 0,3 procent ten 
opzichte van het jaar daarvoor, en dat terwijl staats-
secretaris Dekker terug wil naar 3,8 procent in 2020, 
vanwege de hoge kosten van het zittenblijven. Een 
van de oorzaken zou zijn dat leerlingen ambitieuzer 
zijn en de lat voor zichzelf soms te hoog leggen. (zie 
ook pagina 14-15)

gezocht: leraren voor digitale klankbordgroep vmbo beroepsgericht
De beroepsgerichte leerwegen in het vmbo zijn 
volop in beweging. De nieuwe profielen zijn in de 
meeste scholen van start gegaan. Dat leidt tot grote 
veranderingen; voor het onderwijs en de leerlingen, 
maar zeker ook voor de docenten. CNV Onderwijs wil 
graag weten hoe ze die veranderingen ervaren zodat 
wij daar in onze belangenbehartiging rekening mee 
kunnen houden. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat 
moet of kan CNV Onderwijs doen? Wij zoeken daarom 

docenten die willen deelnemen aan een digitale 
klankbordgroep. Wie deelneemt kan - afhankelijk 
van de actualiteit- per mail worden benaderd met 
concrete (beleids)vragen over bijvoorbeeld de cao of 
bevoegdheden. Uiteraard kunnen ook zelf onderwerpen 
of vragen worden aangedragen voor bespreking in de 
klankbordgroep. Meer weten of aanmelden? Stuur 
dan een berichtje naar Kyra Keybets, bestuurder VO: 
k.keybets@cnv.nl. 

Foto: H
ans K

ouw
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Hoewel de Goedheiligman nog hoog en 
droog in Spanje zit, is in Nederland de tijd 
van verlanglijstjes al aangebroken. En al die 
lijstjes gaan naar Edith Schippers en haar 
gesprekspartners in de formatiebesprekingen.
Met stip op 1 volgens de op Facebook gestarte 
actiegroep PO in Actie: hogere salarissen. En 
wel graag even hoog als die in het voortgezet 
onderwijs. Ook met stip op 1 volgens 
actiegroep Stop de overvolle klassen: kleinere 
klassen.
CNV Onderwijs komt op voor de belangen 
van het hele onderwijs, maar is heel blij 

met de steun voor haar strijd 
van de afgelopen jaren: het 
aantrekkelijker maken van het 
beroep.
Het woord is nu aan het 
aanstaande nieuwe kabinet. 
Want zonder miljarden extra 
wordt ‘t ‘m niet. En gaan de 
verlanglijstjes een beetje lijken op 
die van mijn dochtertje, waar ‘een 
pony’ steevast met stip op 1 staat.
 
Ciska de  Graaff

Volgens mij…

‘De medewerkers in het onderwijs, 
de zorg, de overheid en andere 
publieke diensten verdienen onze 
waardering en vertrouwen. Ik wil 
mij daarom graag met hart en ziel 
voor hen inzetten.’ Lovende en 
inspirerende woorden van Jan de 
Vries, de nieuwe voorzitter van CNV 
Connectief, waar CNV Onderwijs 

deel van uitmaakt. Volgens het 
voormalig CDA-Tweede Kamerlid, 
tevens oud-directeur van organisatie 
van zorgondernemers ActiZ en MEE 
Nederland, ‘behoort de publieke 
sector in Nederland tot de top van 
de wereld. Dat komt vooral door 
de kwaliteit van de mensen die er 
werken.’ 

Jan de Vries nieuwe voorzitter CNV Connectief
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10
Groei

de voorzitter

Werkdrukverlichting in het onderwijs moet 
het komende jaar absolute prioriteit krijgen. 
Daarnaast moeten er onderwijsondersteuners 
komen op elke school en is het belangrijk dat 
er geld gereserveerd wordt zodat leraren en 
onderwijsondersteuners zich kunnen blijven 
ontwikkelen. Dit bepleitten de leden van CNV 
Onderwijs tijdens de jaarlijkse Sectorverga-
dering op 22 maart. ‘De grenzen aan de inzet 
van leraren zijn niet alleen bereikt, maar 
worden al jaren zwaar overschreden,’ aldus 
de leden van de bond in een aangenomen 
voorstel. ‘Het is nú tijd om maatregelen af te 
dwingen die structureel de werkdruk verlagen 
tot aanvaardbare proporties.’ Daarbij komt 
ook de wens dat leraren meer mogelijkheid 
krijgen om hun werk zelf in te delen, willen ze 
goede ondersteuning van leidinggevenden en 
collega’s en meer handen in de klas. De leden 
pleiten daarom ook voor de aanwezigheid 
van onderwijsondersteuners op elke school. 
Schoolbesturen moeten een bedrag reserve-
ren voor gekwalificeerde onderwijsassistenten 

en conciërges. Met deze extra handen in 
en om de klas krijgen de leraren meer 
ruimte om hun werk goed te doen. Een 
ander aangenomen voorstel richt zich 
op duurzame inzetbaarheid van onder-
wijspersoneel. Schoolteams moeten een 
evenwichtige mix zijn van ervaring, kennis, 
vaardigheden en specialismen. Gezien 
het verwachte, grote lerarentekort is het 
belangrijk dat daarbij ook aandacht is voor 
de mogelijkheden van 55-plussers. MH

ook de wens dat leraren meer mogelijkheid 
krijgen om hun werk zelf in te delen, willen ze 
goede ondersteuning van leidinggevenden en 
collega’s en meer handen in de klas. De leden 
pleiten daarom ook voor de aanwezigheid 
van onderwijsondersteuners op elke school. 
Schoolbesturen moeten een bedrag reserve-
ren voor gekwalificeerde onderwijsassistenten 

Leden CNV Onderwijs: 
werkdrukverlichting en 
meer handen in de klas
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‘I believe that children are our future. Teach them well 
and let them lead the way. Show them all the beauty they 
possess inside. Give them a sense of pride, to make it 
easier. Let the children’s laughter remind us how we use 
to be!’ De eerste regels van The Greatest Love Of All, een 
prachtig lied van George Benson, waarmee ik de sectorver-
gadering twee weken geleden eindigde. Het zegt iets over 
hoe we naar leerlingen moeten kijken, maar vooral ook 
naar jezelf! De samenleving verandert razendsnel, zowel 
economisch als cultureel. Ook de arbeidsmarkt verandert 
en het onderwijs leert jongeren daarmee om te gaan. Het 
grote verschil in culturele opvattingen vereist een dialoog 
in en om de klas over normen en waarden, feiten en 
‘fact check’, oordeelsvorming, maar ook open staan voor 
andere meningen. Dit vraagt veel van docenten. 
Naast pedagogische en vakdidactische kwali-
teiten vereist dit een scala aan competenties: 
menselijk inzicht, open houding, (bij)passend 
gedrag, neerzetten van rolmodel met krachtig 
leiderschap. We willen leerlingen voorbe-
reiden op hun rol in de maatschappij. Dit 
kan alleen door er zelf ook als mens te 
staan. De boog staat in het onderwijs erg 
gespannen. Sterker, er wordt onnodig 
veel op het bordje van het onderwijs 
gelegd. Ik maak me zorgen om het 
hoge ziekteverzuim, de uitval en 
dreigende burn-out. Denk aan jezelf. 
Sta in je kracht. Vraag collegae om 
intervisie over dilemma’s en 
oplossingen. Dat is goed 
voor jouw leerlingen en 
studenten, maar is ook 
van groot belang voor je 
eigen werkgeluk.

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Wegsturen jongen met 
Downsyndroom ‘terecht’
Het College van de Rechten van de Mens oordeelt dat er 
geen sprake is van discriminatie en dat het terecht is dat 
een basisschool in Utrecht Kubo, een leerling met het 
Downsyndroom, naar het speciaal onderwijs stuurt. CNV 
Onderwijs ziet in de uitspraak een erkenning van de kennis 
en mogelijkheden van de basisschool. Leraren doen er 
alles aan om een leerling het best mogelijke onderwijs te 
bieden. Maar dan moeten er in het reguliere onderwijs wel 
extra handen in de klas zijn, om elke leerling de aandacht te 
geven die hij nodig heeft. (Zie ook op pagina 18-19 en 27-28) 

pasen
De terugkeer van de lentezon
zoals het ooit begon
Van het ongegiste brood
naar de overwonnen dood
Laat Pasen een belofte zijn
voor allen, groot en klein
Dat de Liefde zegt: ‘Ik win… 
en geef elk leven zin’

Hein Bosman 



 

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

 Locatie: 
 
NH, Amersfoort

 Datum: 

Donderdag 8 juni

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/succesvol-studeren

Handvatten voor  
studieloopbaanbegeleiding

Schrijf u nu in!

Als studieloopbaanbegeleider probeert u studenten zo  
succesvol mogelijk bij hun studie te begeleiden en hen  
voor te bereiden op hun toekomstige beroep. Dit is een  
veelomvattende taak. Want hoe creëert u een  
loopbaangerichte leeromgeving voor uw studenten? Met  
welke interventies bevordert u de motivatie van studenten? 
En hoe zorgt u dat studenten met persoonlijke problemen zich 
gehoord voelen, zonder dat u in de rol van hulpverlener kruipt?

Begeleid uw studenten effectief door hun studie!

Succesvol studeren 
in het mbo

MEDISA_Schooljournaal_200x285_080417.indd   1 21-3-2017   13:52:41
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De actiegroep is 
ook realistisch: 
‘We hebben de 

bonden echt 
nodig.’

Luide oproep aan nieuw kabinet

primair onderwijsprimair onderwijsTrek portemonnee voor
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Een salaris in het primair onderwijs dat gelijk is aan dat in het voortgezet 
onderwijs, én minder werkdruk, dat is waar PO in Actie voor strijdt. Om dat 
voor elkaar te krijgen presenteerde de actiegroep samen met vakbonden en 
PO-Raad op 29 maart het manifest Vijf voor twaalf, primair onderwijs verdient 
meer met daarin de oproep aan het nieuwe kabinet om de portemonnee te 
trekken. Loek Schueler, voorzitter CNV Onderwijs, ontving de groep bij de 
vakbond: ‘Knap wat jullie doen en goed dat het ons gevecht ondersteunt!’

verlaten juist blijven,’ zegt Roovers. ‘De werkdruk 
is hoog, er is veel uitval en ziekte.’ De oplossing 
volgens PO in Actie: gebruik dezelfde salarisscha-
len als in het voortgezet onderwijs én verklein de 
klassen. Een keuze wil de actiegroep niet maken, 
hoewel de nadruk wel op salarissen ligt. Staken 
voor meer salaris is echter niet de grootste hobby 
van leraren, zegt Schueler: ‘Staak je tegen bezui-
nigingen in het passend onderwijs, dan staat de 
Arena vol, maar als we onze leden vragen wat be-
langrijker is: meer handen in de klas of een hoger 
inkomen, dan kiezen ze voor meer handen en dus 
minder werkdruk.‘ Van de Ven knikt: ‘Wij merken 
ook dat salariëring minder speelt in de hoofden 
van mensen dan werkdruk. Dat komt volgens mij 
doordat er veel vrouwen in het basisonderwijs 
werken die hun werk als bijbaan zien. Mannen 
zijn vaker kostwinner. Er moeten sowieso meer 
mannen voor de klas in het primair onderwijs, en 
die letten op salaris. Dat hoor ik terug vanuit de 
pabo’s. Als ze in het tweede studiejaar de salaris-
schalen zien, denken ze nu vaak: laat maar. Veel 
mannen zie ik de klas verlaten en doorstromen 
naar middenmanagement. Als je financieel pas 
stappen kunt maken door de klas uit te gaan, 
waar zijn we dan mee bezig?’ 

FUNCTIEMIX PUSHEN
CNV Onderwijs staat al jaren met de voeten in de 
klei van de Hollandse polder, hard onderhande-
lend om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. 
Joop Witteveen is één van de vaste onderhan-
delaars: ‘Met de functiemix hebben we ervoor 
gezorgd dat het mogelijk is salarisstappen te 
maken zonder de klas uit te gaan.’ Arianne van 
Os, leerkracht in het basisonderwijs en lid van 
CNV Onderwijs, bevestigt: ‘Het is maar net hoe 
het schoolbestuur ermee omgaat. Ik heb twee 
masters en zit nog steeds in de LA-schaal. En 
waarom? Omdat ik bijvoorbeeld geen bouwcoör-
dinator ben. Dat is eigenlijk heel triest.’ Witteveen 
knikt instemmend: ‘Schoolbesturen reageren 

De actiegroep PO in Actie verzamelde 
in een paar weken tijd ruim 34.000 
Facebookleden. De groep vecht voor 
iets dat CNV Onderwijs in het gehele 

onderwijs nastreeft: hogere salarissen en minder 
werkdruk. Jan van de Ven (leraar op een school 
voor asielkinderen) en Thijs Roovers (leerkracht 
in Amsterdam) vertegenwoordigen PO in Actie 
naar buiten toe. Ze willen samen met vakbonden 
en werkgevers een front vormen tegenover de po-
litiek. De groep was de week voor de presentatie 
van het manifest bij CNV Onderwijs op bezoek 
voor een gesprek met voorzitter Loek Schueler, de 
cao-onderhandelaars van de bond en leerkrach-
ten uit het veld. 

HANDTEKENING
Het is vroeg in de avond, een bespreking na werk-
tijd. Nog voor er bekeken wordt wat CNV Onder-
wijs en PO in Actie aan elkaar kunnen hebben, 
komen pizza’s en cola op tafel. Geen uitgebreide 
maaltijd, er is haast geboden. Want nu de Kamer-
verkiezingen voorbij zijn en er geformeerd wordt, 
wil de groep invloed uitoefenen op regeringsbe-
leid en de miljarden waarmee geschoven wordt in 
budgetten. Jan van de Ven: ‘Een hoger salaris was 
geen onderwerp in de politieke programma’s, het 
moet nú op de agenda. We mogen dit momentum 
niet laten glippen.’ Loek Schueler tekent het 
bonnetje van de pizzakoerier. Een handtekening 
die Van de Ven en Roovers maar wat graag ook 
onder hun manifest zouden zien. Schueler begint 
met een compliment: ‘Jullie effect is groot. Knap! 
En jullie ondersteunen ons in onze strijd: meer 
salaris en minder werkdruk voor leerkrachten in 
het primair onderwijs.’ 

AANTREKKELIJK BEROEP
Dat hogere salaris is niet voor een groter Zwitsers 
horloge, of een Finse sauna in de achtertuin. 
‘Nee, we moeten de twijfelende studenten over-
halen én zorgen dat collega’s die nu het onderwijs 

Tekst: Hein Bosman en Ciska de Graaff  Foto’s: René Bouwman en Sijmen Hendriksprimair onderwijs
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bijna standaard door extra geld niet meteen uit te 
geven. En als ze te maken krijgen met krimp, ja, 
dan houden ze liever meer mensen in dienst in 
LA dan minder in LB. Maar we moeten die func-
tiemix blijven pushen.’

OUDERS
Van Os ziet bij haar op school te veel, vooral jonge 
leerkrachten vertrekken: ‘We moeten die echt be-
houden. Want samen met het ziekteverzuim zorgt 
hun vertrek ervoor dat er bij ons klassen naar 
huis worden gestuurd.’ Dat gebeurt niet overal, 
stelt collega-leerkracht en CNV Onderwijslid Bart 
Audenaerd: ‘Maar juist daardoor, als je het met de 
collega’s probeert op te vangen, hebben ouders 
niet door wat er speelt. Die moeten we beter 
informeren.’ Van de Ven is het daarmee eens: 
‘Klopt. Dan krijgen we nog meer steun. We doen 
ons op deze manier sterker voor dan we zijn.’ Van 
Os: ‘In het voortgezet onderwijs is de werkdruk 
niet lager. Wat maakt onze baan dan minder 
waard? We hebben allemaal een hbo-opleiding.’

TWO ISSUEGROEP
PO in Actie doet het woord ‘actie’ in haar naam 
eer aan: het liefst zien ze resultaat door praten, 

maar het woord ‘staken’ valt ook. ‘We willen sa-
men optrekken om een vuist te maken, iedereen 
moet kleur bekennen en snel zodat verdere acties 
niet nodig zijn.’ Voorzitter Schueler wijst er op dat 
de politieke partijen die nu met elkaar in gesprek 
zijn niet allemaal evenveel over hebben voor 
onderwijs: ‘GroenLinks en D66 wel, maar VVD 
en CDA hebben geen miljarden voor onderwijs 
in de plannen staan. En als die miljarden er 
wel in staan, is dat over het algemeen niet voor 
salarisverhoging.’ Van de Ven: ‘Daarom willen we 
snel actie, nu de formatie bezig is, er een regeer-
akkoord gemaakt wordt en de cao op z’n einde 
loopt.’
Namens CNV Onderwijs is Schueler verantwoor-
delijk voor vier onderwijssectoren en evenzoveel 
cao-onderhandelingen: ‘Alleen meer salaris kost 
al miljarden, dan is het budget op en is er voor 
aanpak van werkdruk geen geld meer. Laat staan 
voor investeringen ergens anders in het onder-
wijs.’ 
Van de Ven houdt vol: ‘Maar wij zijn aan de beurt! 
Het is nu tijd dat er in het primair onderwijs 
wordt geïnvesteerd.’
Roovers: ‘Hoe kan het eigenlijk dat CNV dit niet 
heeft opgepakt?’

Thijs Roovers: ‘We 
moeten de twijfe-
lende studenten 
overhalen én zor-
gen dat collega’s 
die nu het onder-
wijs verlaten juist 
blijven.’



1313131313131313

Joyce Rosenthal, ook 
cao-onderhandelaar: 
‘Natuurlijk hebben we dat 
gedaan, wat denk je? Maar 
niet zo op de voorgrond als 
jullie.’ Witteveen vult aan: 
‘En vergeet niet een klein 
detail: de economische 
crisis waar we in zaten. In 
het primair onderwijs ga je 
altijd ten onder aan de wet 
van de grote getallen. Er 
werken zoveel mensen dat 
als je een klein beetje extra 
geeft, het meteen heel veel 
geld kost.’ Schueler: ‘Ver-
geet ook niet dat jullie een 
one issuegroep, vooruit two 
issuegroep zijn, en wij tig issues hebben.’

NUANCE
De nuance dat iedereen het uiteindelijk toch 
echt moet doen met het geld dat de regering ter 
beschikking stelt, wordt ook door PO in Actie 
begrepen. Net als dat het voor CNV Onderwijs 
belangrijk is om het beschikbare geld te verdelen 
over meer issues dan salarissen. Niet alleen in 
het primair onderwijs, maar over de volle breedte 
van het veld. Zo heeft de bond de laatste keer be-
dongen dat overal in het onderwijs de salarissen 
stegen, goed nieuws natuurlijk, maar het door de 
actiegroep verfoeide verschil in inkomen tussen 
primair onderwijs en voortgezet onderwijs werd 
er niet kleiner van. Rosenthal: ‘Als iedereen met 
hetzelfde percentage stijgt, lopen de salarissen 
nog verder uiteen.’

De actiegroep is ook realistisch, aldus Van de Ven: 
‘Het overgrote deel van de leraren in het primair 
onderwijs is door ons nog niet bereikt, ondanks 
de Facebook-actie. Daar hebben we echt de bon-
den bij nodig, evenals voor de onderhandelingen 
natuurlijk.’ En dan komt vanuit Schueler het goe-
de nieuws voor PO in Actie: ‘We zijn bereid om 
een gezamenlijk manifest te ondertekenen.’ Een 
glimlach verschijnt, handen worden geschud. En 
vorige week was het dan zover: het manifest werd 
ondertekend om de politiek op te roepen de por-
temonnee te trekken voor meer salaris en minder 
werkdruk in het primair onderwijs. Gebeurt dit 
niet naar tevredenheid, dan zullen de vakbonden 
peilen of hun leden bereid zijn hiervoor actie te 
voeren. Zeven handtekeningen staan er onder. 
Er ontbreekt er nog eentje, die van het nieuwe 
kabinet. 

Hoe het verschil zo gekomen is 
Leraren in het basisonderwijs verdienen sinds jaar en dag 
minder dan in het voortgezet onderwijs. Momenteel is 
het maximum in schaal LA 3.482 euro en schaal LB 3.826 
euro. In het voortgezet onderwijs is de beginschaal LB met 
een maximum van 3.978 euro, de volgende schaal LC met 
een maximum van 4.639 euro (allemaal bruto bedragen). 
Deels is het salarisverschil ontstaan doordat ooit voor het 
kleuteronderwijs een mbo-opleiding voldoende was. Een 
ander deel van de verklaring is het ontstane statusverschil 
tussen primair en voortgezet onderwijs. Werken in het 
lager onderwijs werd gezien als opstap naar een baan in 
het voortgezet onderwijs. Bij tussenliggende wijzigingen 
in salarissystematiek is er voor gezorgd dat werknemers 

in het onderwijs er niet op achteruit gingen. De historische 
verschillen tussen beide onderwijssoorten zijn steeds in 
de nieuwe systematiek meegenomen. CNV Onderwijs 
heeft er altijd voor gepleit de laagste functie in het primair 
onderwijs beter te waarderen. Al in 2001 voerde de vak-
bond actie om iedereen een schaal 10-functie te geven 
(in plaats van schaal 9). In de onderhandelingen rondom 
het Lerarenconvenant is geprobeerd de LB-functie de 
standaardfunctie in het primair onderwijs te maken. Dat is 
toen voor 40% gelukt. CNV Onderwijs noemde dat toen 
‘een eerste stap’. Helaas hebben veel werkgevers zich 
niet gehouden aan de toen gemaakte afspraken over het 
percentage LB-functies.

Jan Van de Ven: ‘Wij 
merken ook dat sala

riëring minder speelt dan 
werkdruk.’
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voortgezet onderwijs

In deze streek willen we graag doorgaan met de 
zomer- en lenteschool, hoe de regeling er vol-
gend jaar ook uitziet. De geruchten gaan dat 
straks een tientje per leerling aan de lumpsum 

wordt toegevoegd. Dat houdt niet echt over’, klinkt 
Mark Daalderop, directeur van het Titus Brandsma 
College, onderdeel van het Arentheem College, in 
Velp en projectleider voor de zomerschool in de 
regio, teleurgesteld. ‘Elke euro subsidie die je er 
aan besteedt verdient zich over het algemeen meer 

De lente- en zomerscholen zijn zonder meer een succes. Vorig jaar 
juli en augustus nam een recordaantal van 13.000 leerlingen deel 
aan de zomerschool, voor de komende lenteschool in mei zijn zo’n 
7.000 scholieren aangemeld. Vraag is of deze uit een initiatief van 
CNV Onderwijs geboren aanpak volgend jaar standhoudt als de 
proefperiode eindigt. Scholen krijgen vanaf dan maar € 10,- per leerling 
aan de lumpsum toegevoegd, in plaats van de € 500,- subsidie per 
deelnemende leerling die nu wordt bijgeschreven.

Scholen willen door met lente en zomerscholen

‘ Elke hieraan bestede euro 
verdien je meer dan terug’ 

dan terug. Wij doen vanaf de eerste pilot mee. Eerst 
zelfstandig, nu doen wij voor het vierde jaar samen 
met vijf schoolbesturen mee. Er is veel animo voor 
hier. Dat komt ook omdat we in de regio onderzoek 
hebben gedaan naar het langdurige effect en dan 
blijkt dat tweederde van de deelnemende leerlingen 
er baat bij heeft. We gaan voor volgend jaar een 
rekensom maken van wat het werkelijk kost om 
een leerling deel te laten nemen aan de lente- en 
zomerschool, zodat we weten hoeveel we moeten 
reserveren. Maar het is aan de scholen hoeveel geld 
ze er in willen steken en hoeveel leerlingen ze toela-
ten tot de zomerschool.’ 

GEPENSIONEERDEN
Daalderop maakt een duidelijk onderscheid tussen 
lente- en zomerschool. ‘De zomerschool is voor 
leerlingen die een stok achter de deur nodig heb-
ben. Dan is het twee weken bikkelen, meestal op 
twee vakken en dan redden ze het. Het zijn leerlin-
gen van wie de docenten vinden dat ze de capaciteit 
hebben om over te gaan, maar die nu een te grote 
achterstand hebben qua cijfers. Anders gezegd, ze 
kunnen het wel, maar hebben het hele jaar te weinig 
uitgevoerd. Voor de lenteschool is dit type, vooral 
jongens, ongeschikt, omdat er nog onvoldoende op 
het spel staat. Naar de lenteschool sturen wij leer-
lingen van wie je hoopt dat ze aan het einde van het 
schooljaar toch overgaan door de extra aandacht.’ 
De school gebruikt voor de lente- en zomerschool 

Bestaansrecht bewezen
Stoppen met zittenblijven zou de schatkist per jaar € 350 miljoen (inmid-
dels opgelopen tot € 500 miljoen, ofwel € 7.800,- per leerling) schelen. 
Geld dat ook besteed kon worden aan extra docenten en kleinere 
klassen, was in 2012 het idee van CNV Onderwijs om doubleren uit het 
schoolidioom te schrappen. Voornaamste reden was dat in Nederland 
jaarlijks 50.000 leerlingen, ofwel 5 procent op een totaal van 925.000, 
een klas moesten overdoen, veel meer dan in het buitenland. Sindsdien 
hebben de in samenwerking met de VO-raad gestarte zomerschool en 
de sinds vorig jaar ook gesubsidieerde lenteschool hun bestaansrecht 
bewezen. In 2013 werd 85 procent van de 241 aan de pilot deelne-
mende leerlingen alsnog bevorderd. In 2016, toen het initiatief landelijk 
was uitgerold, was dat percentage voor de zomerschool opgelopen tot 
87 procent van de 13.000 deelnemende leerlingen en 76 procent van de 
6.772 leerlingen op de lenteschool. 
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Tekst: Peter Magnée  Foto: Henriëtte Guestvoortgezet onderwijs

‘ Elke hieraan bestede euro 
verdien je meer dan terug’ 

geen eigen personeel, maar externe leraren via 
BMC, een advies- en detacheringsbureau in Amers-
foort. ‘Onze mensen hebben recht op vakantie en 
bovendien vinden wij het goed voor leerlingen om 
een frisse start te maken met een andere docent. 
Hoe dat volgend jaar moet? We denken aan de inzet 
van lio’s en gepensioneerden. Het gaat maar om een 
paar weken per jaar.’

BIJSPIJKEREN
Zijn collega Chaimae Essanoussi, teamleider mavo-
havo-vwo van het Avicenna College voor islamitisch 
voortgezet onderwijs in Rotterdam, is evenmin 
voorstander van doubleren. ‘Zeker als het om onvol-
doendes gaat in compensatievakken als informatica 
en ckv, terwijl leerlingen er voor de andere vakken 
heel goed voor staan. Natuurlijk moeten die vakken 
voldoende zijn, maar het zou jammer zijn als ze niet 
over kunnen gaan of door naar de examenklas.’
De lenteschool is er om de cijfers op te halen, vindt 
Essanoussi. Bij de zomerschool gaat het puur om de 
overgang, niet om het bijspijkeren. ‘We organiseren 
het daarom aan het begin van de vakantie, want 
dan is de stof nog niet weggezakt. We werken met 
kleine groepen van vijfentwintig leerlingen met alle 
niveaus en leeftijden door elkaar. De instelling is: 
we hebben nog twee weken om over te gaan, laten 
we daar hard voor werken. Het gaat om leerlingen 
die echt hun best hebben gedaan of een bijzondere 
situatie in het afgelopen jaar hebben meegemaakt 
en het net niet dreigen te halen.’

EIGEN DOCENT
Dat de extra lessen door het eigen personeel worden 
gegeven spreekt volgens Essanoussi voor zich. ‘Ze 
willen het zelf. Voordeel is dat de eigen docent 
precies weet waar voor een leerling de problemen 

zitten, waar hij of zij moeite mee heeft. Iemand 
van buiten weet dat niet. Ik vind dat een nadeel, 
zeker voor zo’n korte tijd. En mocht de relatie niet 
goed zijn, dan hadden we daar al eerder op moeten 
anticiperen. Als de resultaten goed blijven, gaan 
we zeker door. Maar misschien moeten we voor 
de financiering samenwerking zoeken met andere 
schoolbesturen.’ 

Kijk voor meer informatie over lente – en zomer
scholen op www.cnvo.nl/actueel > actuele kwesties

Zomerschool op 
scholengemeenschap 
Melanchthon in Berg
schenhoek.

Laatste mogelijkheid
De Universiteit Maastricht deed onder-
zoek naar de resultaten van de lente- en 
zomerschool in 2016. Duidelijk werd een 
verschil in perspectief voor de leerlingen. 
Volgens de onderzoekers kunnen leer-
lingen de lenteschool, die de helft korter 
duurt dan de zomerschool, zien als een 
vorm van bijles met het oog op een goed 
eindrapport. Een zomerschool heeft een 
dringender karakter omdat de beslissing 
dat een leerling moet blijven zitten al 
is gevallen en een laatste mogelijkheid 
wordt geboden om dat lot af te wenden. 
Leerlingen zouden daardoor gemotiveer-
der zijn. Het onderzoek toont ook aan 
dat leerlingen die deelnamen aan de 
zomerschool een beduidend lagere kans 
hadden om te blijven zitten. Bij lentescho-
len blijken vooral meisjes een grotere 
kans hebben om over te gaan dan de 
seksegenoten uit de controlegroep van 
niet-deelnemers. 
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Susan van Raamt

Loesje 
Begin 2017 kreeg ik een Loesje-kalender van een 
vriendin. Zelf dacht ze dat ze geen type was om 
elke dag braaf een blaadje af te scheuren. Maar 
misschien dat het wat was voor bij mij in de klas? 
Het leek mij wel leuk om mijn leerlingen een beetje 
te prikkelen en het is altijd handig om de juiste 
datum paraat te hebben. Dus de kalender kwam in 
de klas. 
Toen ik hem introduceerde vertelde ik over Loesje. 
Allereerst natuurlijk dat mijn moeder zo heet, maar 
ook dat het een schrijverscollectief is dat pakkende 
zinnen bedenkt met een boodschap. Omdat 2017 al 
even aan de gang was voordat ik de kalender kreeg, 
gaf ik ze na de algemene uitleg allemaal een paar 
kalenderblaadjes met de opdracht om te kijken of 
ze zo’n boodschap konden ontdekken. De bedoeling 

was dat iedereen netjes zou blijven zitten (want er 
was een observant van een andere school, waar-
door ik toch een tikkeltje gespannen was), maar 
dat deden ze niet. Nadat ze hun eigen blaadjes 
hadden bekeken, wilden ze die van anderen ook 
zien. Zo nieuwsgierig waren ze. 
Vanaf dat moment begint elke dag met Loesje. 
Meestal praten we er een minuut of tien 
over. We proberen met elkaar de bood-
schap te ontdekken en ik vertel over 
het onderwerp en alles wat er aan 
linkt. Van de impact van deze Loes-
je-lesjes werd ik me bewust toen 
het lastige woord indexatie in een 
andere context terugkwam. Een 
week ervoor stond dit woord op 
de kalender. Samen konden ze het 
hele verhaal terughalen, inclusief 
alles wat ik eromheen had verteld. 
Dat vond ik zo gaaf!
Het zou zomaar kunnen dat mijn leerlin-
gen door Loesje dit jaar nog het meeste leren. 
Voor mij is het in ieder geval het fijnste moment 
van de dag.

Het zou kunnen dat mijn 
leerlingen door Loesje dit jaar 
het meeste leren
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Susan van Raamt
(32) werkt op praktijkschool 

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

van het MT. 
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‘Zonder onderwijsassistent zou passend onderwijs onmogelijk zijn’, 
zegt Mariëlle van Velzen, juf van groep 3 op basisschool De Wilde 
Wingerd in Maarssenbroek. Hafid Bouteibi, docent op de opleiding voor 
onderwijsassistenten van roc Summacollege in Eindhoven, leunt zelf ook 
op een onderwijsassistent. ‘En dat helpt enorm!’ De noodzaak van extra 
handen in de klas.

‘ Passend onderwijs  
  onmogelijk zonder
  onderwijsassistenten’ 

Mbo, primair onderwijs

18

zich nemen. Van Velzen: ‘We zijn heel blij met die 
extra handen!’ Moes vult aan: ‘Zonder zou het ook 
niet lukken.’ 

EXTRA DUWTJE
Luna, groep 6, krijgt hulp bij haar spellingprobleem. 
‘Luna, ik heb van de juf gehoord hoe het met je 
spelling gaat. Kijk’, schuift Harmsen een gemaakt 
dictee naar Luna toe, ‘dit ging allemaal heel goed, 
maar hier ging iets mis’, - ze wijst op het woordje 
persentage – ‘weet jij wat?’ Luna probeert: ‘De n?’ 

CNV Onderwijs houdt er al jaren een 
pleidooi voor: meer handen in en om de 
klas. Mariëlle van Velzen (groep 3 met 32 
leerlingen) en Nanda Moes (groep 4 met 

28 leerlingen) zijn eensgezind: zonder onderwijsas-
sistent zou de kans van slagen voor passend onder-
wijs minimaal zijn. Petra Harmsen werkt vier dagen 
en ondersteunt individueel of in kleine groepjes 
leerlingen uit alle groepen én zeven leerlingen met 
NT2-onderwijs. Daarnaast zijn er twee leerkrachten 
die samen drie dagdelen ondersteunende taken op 

Lisa Moolenaar helpt Hafid Bouteibi.
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Juf Petra vertelt dat percentage met een c geschre-
ven wordt en praat met Luna over woorden met 
een c die als een s klinken en woorden met een c 
die als een k klinken. Luna moet een paar woordjes 
opschrijven: centraal, precies, provincies en centen. 
Nu gaat de c perfect, maar draait ze de ie om in ei, 
waardoor er preceis en provinceis staat. Juf Petra 
looft Luna om het goede gebruik van de c en legt 
dan uit wat er nog niet helemaal goed ging. Harm-
sen later: ‘Ik vind het geweldig om kinderen zo dat 
extra duwtje te geven. Juist dat individuele vind ik 
leuk om te doen!’ 

NAUW CONTACT
Op de vraag of de ondersteuning werkt, zegt Van 
Velzen vol overtuiging: ‘Zeker! Je merkt echt dat 
die extra aandacht effect heeft, dat er vooruitgang 
wordt geboekt.’ Moes deelt die mening: ‘Absoluut! 
Er is een nauw contact tussen Petra en ons, dus wij 
delen alles waardoor een leerling echt goed gevolgd 
en geholpen kan worden.’ Als er geld bij zou komen 
door een nieuw kabinet, vinden Moes en Van 
Velzen de keuze tussen kleinere klassen of meer 
handen in en om de klas ‘een gemene’. Moes: ‘Als je 
kleinere klassen hebt, heb je minder administratie-
ve nazorg, maar het is nog steeds niet mogelijk om 
kinderen even apart te nemen voor wat extra aan-
dacht.’ Wat wel heel duidelijk is voor de juffen is dat 
speciaal onderwijs altijd nodig blijft en dat passend 
onderwijs zonder onderwijsassistenten onmogelijk 
is. Van Velzen: ‘Mijn 32 leerlingen krijgen zo veel 
mogelijk aandacht binnen de drie zorgarrangemen-
ten die we aanbieden, maar als ze nog extra zorg 
nodig hebben, kunnen ze rekenen op Petra.

EXPERT
Op roc Summacollege in Eindhoven worden onder-
wijsassistenten opgeleid door onder andere 
Hafid Bouteibi en Heleen van der Wolde. Zij wor-
den zelf ondersteund door onderwijsassistent Lisa 
Moolenaar. ‘Ik zit bij de zelfstudie-uren van de eer-
stejaars en daarnaast houd ik een soort spreekuur 
voor alle studenten die extra hulp nodig hebben. 
Die begeleid ik vooral met plannen en organiseren.’ 
Bouteibi vult aan: ‘Alle studenten met een speciale 
zorgbehoefte krijgen een individueel ondersteu-
ningsplan. Lisa’s hulp bij plannen en organiseren 
blijkt zeer effectief te zijn, want als je van iets heel 
groots kleine stukken maakt, kunnen ze het weer 
overzien en kunnen ze er mee aan de slag.’ Collega 
Van der Wolde: ‘Wij hebben daar helaas geen tijd 
voor.’ Bouteibi knikt: ‘We kunnen niet overal expert 
in zijn. Gemiddeld hebben zeven studenten op de 
25 extra hulp nodig. Eigenlijk zou elke school moe-
ten kiezen voor een onderwijsassistent!’ Van der 

Wolde knikt: ‘Hoe vaak horen we niet: “Het is dat 
we jullie studenten hier hebben als stagiair, anders 
hadden we de school niet kunnen draaien.” Dat is 
toch erg?’ 

MEER HANDEN
Liever meer handen dan kleinere klassen, stellen 
de geïnterviewden duidelijk. Van der Wolde: ‘Ik heb 
nu een gecombineerde klas, van kinderopvang en 
onderwijsassistenten, met 32 studenten en dat gaat 
prima. Maar ik heb ook wel eens in het basisonder-
wijs een klas gehad met 23 leerlingen waarvan er 10 
zorg nodig hadden. Dus de grootte van de klas zegt 
niet zo veel. Extra handen in de klas helpen altijd.’ 
Bouteibi deelt die mening. ‘Het effect van een 
kleinere klas is nooit bewezen. Mijn gevoel zegt dat 
het wel helpt, maar ik zie meer in een extra collega 
in de klas. Als wij samen een klas draaien, gaat het 
echt als een trein. Ik vind het heel fijn dat jij, Lisa, er 
dan bent, dat helpt echt enorm.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Bert Jansen en Sijmen HendriksMbo, primair onderwijs
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OOP-dag 
CNV Onderwijs heeft een grote groep onderwijsondersteunend 
personeel. Meer weten over de activiteiten van deze groep? Mail 
naar onderwijsondersteuners@cnv.nl. En noteer alvast de OOP-
dag op 14 november in Ede in je agenda! Laat deze dag opnemen 
in het jaarplan als scholingsdag voor het OOP.

Petra Harmsen helpt Luna.
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In de laatste cao’s voor het primair 
onderwijs is afgesproken dat een 
aantal nieuwe afspraken zou worden 
geëvalueerd. Daarbij gaat het met 
name om de invoering van de 40-urige 
werkweek, het werken met het basis- 
of overlegmodel en de afspraken 
over vervanging. Het onderzoek zal 
worden uitgevoerd door Anderson 
Elffers Felix (AEF). In februari hebben 
alle schoolbesturen van AEF al een 
vragenlijst ontvangen. Uiteindelijk 

hebben bijna 400 schoolbesturen die 
vragenlijst beantwoord. Deze school-
besturen vertegenwoordigen onge-
veer 2.400 scholen. De schoolleiders 
van de besturen die aan de eerste 
ronde hebben meegedaan ontvangen 
begin april een uitgebreide vragenlijst 
van AEF. Het is de bedoeling dat de 
schoolleiders die vragenlijst doorge-
ven aan het personeel. Voor schoollei-
ders is een eigen vragenlijst gemaakt. 
Ook schoolbesturen wordt gevraagd 

een aantal vragen te beantwoorden. 
Om een goed inzicht te krijgen in hoe 
de cao-afspraken worden uitgevoerd 
is het van belang dat zoveel mogelijk 
personeelsleden en schoolleiders 
de vragenlijst invullen. Informeer 
daarom bij je directeur of deze de 
vragenlijst van AEF heeft ontvangen. 
Wijs ook je collega’s op de vragenlijst 
en zorg dat zij de vragen ook beant-
woorden. De vragen moeten voor 24 
april beantwoord zijn.

Wat doet CNV Onderwijs voor mij 
als ik ben gestopt met werken? Op 
welke manier worden mijn belangen 
als gepensioneerde behartigd en van 
welke diensten en ondersteuning kan 

ik gebruik maken? Welke activiteiten 
zijn er voor gepensioneerden en 
voor recent gepensioneerden? De 
vernieuwde folder (Keuze)pensioen 
… en nu? geeft een overzicht van alle 

voordelen van het lidmaatschap voor 
gepensioneerden. Deze nieuwe folder 
is te vinden op de website van CNV 
Onderwijs bij ‘pensioengerechtigden’.

CNV Onderwijs heeft een principeak-
koord afgesloten over verlenging van 
de cao hbo tot 1 april 2018. Afge-
sproken is dat in november 2017 een 
eenmalige uitkering wordt toegekend 

van € 500,- bruto (naar rato van de 
betrekkingsomvang). De versobering 
van de WW in opbouw en duur wordt 
volledig gerepareerd. Ook zijn afspra-
ken gemaakt over een aanvullende 

uitkering, een aansluitende uitkering, 
een extra aansluitende uitkering 
en over loonsuppletie. Kijk voor de 
gehele tekst van het principeakkoord 
op www.cnvo.nl. 

Onderzoek naar invoering cao po van start

Nieuwe folder gepensioneerden

Principeakkoord aanpassing cao hbo

Werk  
en 

Recht

20



21212121

Vraag antwoord

Wat betekenen de wijzigingen in de 

arbowet voor de PMR

Van invallers krijgen wij regelmatig 
vragen over hun mogelijkheden om 
zich in te schrijven in het Lerarenre-
gister en om gebruik te maken van 
de Lerarenbeurs. Voor beide geldt 
dat invallers dezelfde mogelijkheden 
hebben als vaste leerkrachten. Iedere 
bevoegde leraar in po, vo, (v)so of mbo
kan zich inschrijven in het lerarenre-
gister. Dat geldt dus ook voor inval-
lers. Er is voor registratie in het hui-

dige vrijwillige register géén eis van 
een minimum aantal gewerkte uren. 
Ook in het verplichte register zal dit 
geen voorwaarde worden. Momenteel 
worden de criteria voor herregistratie 
voor de periode 2019-2023 ontwik-
keld. Het zou kunnen dat daarin wel 
een minimum aantal gewerkte uren 
wordt opgenomen, maar dat is nu 
nog niet duidelijk. Kijk voor meer 
informatie op www.registerleraar.

nl/veelgestelde-vragen/voor-lera-
ren#algemeen. Als invaller kan je 
ook de lerarenbeurs aanvragen, zo 
lang je maar in de twaalf maanden 
voorafgaand aan de aanvraag op een 
school hebt gewerkt. Meer informatie 
over het aanvragen van de leraren-
beurs kan je vinden op https://duo.nl/
particulier/leraar/de-lerarenbeurs/
hoe-de-lerarenbeurs-werkt.jsp. 

Op 1 april liep de periode af waarin 
de ketenbepaling uit de Wet Werk en 
Zekerheid voor kortdurende vervan-
gingen in het primair onderwijs buiten 
werking was gesteld. Dat betekent dat 
voor alle vervangingsaanstellingen 
weer geldt dat er in een periode van 
36 maanden maximaal zes tijdelijke 

benoemingen worden gegeven. Als er 
tussen twee tijdelijke benoemingen 
een periode van langer dan zes 
maanden zit betekent dit dat de keten 
is ‘onderbroken’. Er start dan weer 
een nieuwe keten van maximaal zes 
benoemingen. Afhankelijk van de 
afspraken in de nieuwe cao bestaat 

de kans dat er ook in de eerste drie 
maanden van 2018 sprake zal zijn 
van een ketenloze periode voor 
kortdurende vervangingen. Daarmee 
worden vervangingen van maximaal 
14 kalenderdagen bedoeld.

Positie invallers bij Lerarenregister 
en Lerarenbeurs

Ketenloze periode primair onderwijs voorbij

De personeelsgeleding van de MR heeft instem-
mingsrecht op het beleid van arbeidsomstandigheden, 
werktijden, gezondheidsbeleid (werkdruk, ziekte, 
verzuim en re-integratie, keuze van en inhoud van het 
contract met de arbodienst).
Per 1 juli wijzigt echter de arbowet en krijgt de 
werknemer:
•  recht op een open spreekuur van de arbo-arts 

zonder dat de werkgever daarvan op de hoogte 
wordt gebracht

•  recht op een second opinion van een andere 
bedrijfsarts (de procedure is nog onderwerp van 
gesprek)

De (G)MR (bestuursoverkoepelend) krijgt:
•  instemming bij de keuze van de preventiemedewer-

ker, bij de keuze van de arbodienst en bij de keuze 
van een verplicht minimaal of uitgebreider contract 
met de arbodienst.

De bedrijfsarts (of een andere arbodeskundige) krijgt:
•   het recht om overleg te voeren met de (P)MR. 

Arboned geeft een gratis webinar op 11 april om 19 u over 
wijzigingen in de arbowet per 1 juli. U kunt zich hier opgeven: 
www.arboned.nl/webinars. Vragen  over dit onderwerp, stuur 
een mailtje naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met 
030 751 17 85.
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Ruud Staverman

Een pondje 
 literatuur

‘Alle gekheid op een stokje.’ Het is een uitdrukking die vier 
oud-leerlingen, en inmiddels derdejaars hbo-studenten, zich nog 
goed uit mijn lessen kunnen herinneren. Ze hebben er nog steeds 
vreselijk veel plezier om, bleek toen ik ze pas tegenkwam in het 
centrum van de stad. Na een uitbundige begroeting wilden ze, 
snikkend van het lachen, meteen weten of ik dat stokje nog had en 
hoe ik de gekheid daarop kreeg.
Het is voor mij weer eens het bewijs dat Nederlanders het contact 
met hun rijke taal in hoog tempo verliezen. 
Vier maanden geleden werden de uitkomsten van een 
driejaarlijks OESO-onderzoek onder vijftienjarigen gepubli-
ceerd. Opvallende conclusie daaruit was dat het percentage 
laaggeletterde leerlingen op vwo, havo en vmbo basisbe-
roepsgerichte leerweg in dertien jaar is gegroeid van 12 
naar 18 procent! Ondanks de vele miljarden die in het 
onderwijs zijn gestopt, heeft bijna een vijfde van onze 
jongeren heel veel moeite met lezen en schrijven. Dat 
betekent dat een steeds groter wordende groep eigenlijk 

niet meer mee kan komen in de samenleving. 
De Stichting Lezen toont dat haarfijn aan op haar website. 
Daarop staan uitkomsten van onderzoeken die hebben uitge-
wezen dat een grote leesvaardigheid cruciaal is voor Nederland 
als kennis- en informatie-economie. Zo bestaat er ‘een positief 
verband tussen de geletterdheidsscores van een land en de 
langetermijngroei van het bruto nationaal product. Daarnaast 
vinden vaardige lezers gemakkelijker een baan, verdienen een 
hoger salaris en hebben ze betere uitzichten op een succesvolle 
loopbaan’. Ook, zo meldt de stichting, ‘is bekend dat er een 
negatief verband bestaat tussen laaggeletterdheid en het 
welzijn: laaggeletterde kinderen en volwassenen vertonen 
vaker risicohoudend gedrag en zijn minder gezond’. Een 
oorzaak daarvan is ‘dat ze niet goed kunnen lezen’. Duide-
lijke taal, maar in de huidige samenleving is het lezen van 
(vooral wat pittiger, inhoudelijke) boeken en teksten geen 
gemeengoed meer. 
Onlangs was ik op zoek naar een werk van Simon 
Vestdijk. Ik kon dat in geen boekwinkel en zelfs geen 
AKO-shop meer vinden en toog naar een kringloop-
winkel, waar in een hoekje nog wat werken van ‘oude’ 
literaire schrijvers waren weggestopt. Ik schafte een 
paar titels aan en kwam bij de kassa. De werken 
werden in een plastic zak gegooid en op een weeg-
schaal gelegd. Literatuuraanschaf anno 2017: een 
pondje boeken voor € 5,-. 

Spreekwoorden, gevleugelde zin-
sneden, citaten en uitdrukkingen 
raken in rap tempo in de vergetelheid
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Ruud Staverman
(59) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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Een pittoresk gebouw met wit geverfde mu-
ren en bekleed met rode dakpannen. Bo-
venop prijkt een torentje. Bij binnenkomst 
door de hoge deur is er een lange gang te 

zien, waarvan de vloer een beetje kraakt. Achterin het 
pand bevindt zich de werkruimte van het Landelijk 
Informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen. In 2004 
richtte Gerarda van der Veen deze organisatie op 
met haar partner Henk-Jan van der Veen, om meer 
aandacht voor hooggevoeligheid te krijgen. En met 

Een meisje die nooit haar vinger opsteekt, 
schrikt wanneer ze een beurt krijgt. Het 

is een enorm contrast met de jongen die 
de leraar niet over het hoofd kan zien. Hij 
loopt door de klas wanneer dit niet mag, 
of maakt grapjes tijdens de biologieles. 

Toch hebben deze kinderen beiden 
eigenschappen van hooggevoeligheid, 
een karaktertrek die liefst één op de vijf 

leerlingen bezit.

Hooggevoeligheid geen stoornis maar karaktereigenschap

‘ Het heeft niets met aura’s   
  of paranormaal 
 zijn te maken’

alle sectoren

24
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succes: ‘Afgelopen jaren hebben we gezien dat het 
onderwerp steeds meer aandacht kreeg.’

CLOWNESK
‘Ik onderscheid altijd twee categorieën; druk-hoog-
gevoelige- en stil-hooggevoelige leerlingen. Ze 
hebben andere kenmerken en vragen daarom ook 
om een verschillende aanpak’, legt Van der Veen uit. 
‘Stil-hooggevoelige kinderen vertonen teruggetrok-
ken gedrag. Door alle indrukken en de drang om 
alles op school goed te doen komen ze vaak moe 
thuis. Dit is de plek waar ze kunnen ontspannen en 
zichzelf kunnen zijn, maar zodra ze weer naar school 
moeten, tonen ze weerstand. Een druk-hooggevoelig 
kind is juist erg aanwezig, vertoont clownesk- en pro-
vocerend gedrag en beweegt veel. Zo’n leerling zou 
weleens door de klas kunnen roepen: “Oh meester, 
geef maar straf hoor, dat vind ik echt niet erg.” Maar 
wanneer hij thuiskomt komen de tranen tevoorschijn 
en vertelt hij aan zijn ouders dat hij zo z’n best deed, 
maar dat het niet lukte.’ 

STOORNIS
‘Het gebeurt niet vaak dat hooggevoeligheid gelijk 
herkend wordt. Vaak wordt het onder één van de 
stoornissen, zoals adhd geschaard (bij druk-hoog-
gevoelige kinderen).’ Maar er is wel een duidelijk 
verschil volgens van der Veen. Ze noemt enkele 
voorbeelden: ‘Wanneer ouders te horen krijgen dat 
een leraar aan adhd denkt, herkennen ze dat gedrag 
helemaal niet. Want thuis kan hun kind zich wel 
goed concentreren en tonen ze wel lief en sociaal 
gedrag. Maar dit hoeft ook weer niet altijd zo te zijn,’ 
vervolgt ze. ‘Ouders kunnen ook te maken krijgen 
met probleemgedrag, wanneer een kind alles van 
school afreageert. Er ontstaan dan woedeaanvallen 
en slaapproblemen. Ook is een leerling met adhd niet 
aan te spreken op het gedrag. Een hooggevoelig kind 
kan juist goed uitleggen waarom hij of zij iets doet. 
Het is geen stoornis maar een karaktereigenschap. 
Het probleem ontstaat pas wanneer een leerling 
gepusht wordt.’

GYMLES
‘Het is zo enorm belangrijk dat leraren weten wat 
hooggevoeligheid is en dat ze net iets anders met 
zo’n leerling omgaan. Hiervoor is echt geen compleet 
handelingsplan nodig. Snappen hoe zo’n leerling 
denkt en weten dat het niet onwillig is, is al de 

Tekst: Elize van de Werken  Illustratie: Esther van den Bergalle sectoren
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helft van de begeleiding. Hierna kan de leraar zich 
afvragen: ‘Wat heeft dit kind nodig en waar komt dit 
gedrag vandaan? Het probleem bij stil-hooggevoelige 
leerlingen is dat de school het vaak een probleem 
vindt omdat het sociaal-emotioneel achter lijkt te lo-
pen. Maar als je weet dat het een karaktereigenschap 
is, kun je het kind gewoon even met rust laten en 
accepteren dat het zichzelf aan het helpen is.’ Hierbij 
geeft Van der Veen een voorbeeld: ‘Wanneer een 
stil-hooggevoelig kind aan de kant staat bij een gym-
les, om eerst even te kijken hoe alles gaat, zegt een juf 
of meester vaak snel: “Kom, doe maar mee.” Terwijl 
zo’n kind juist de ruimte nodig heeft om even na te 
denken. Wat je wel kunt doen is achteraf zeggen: 
“Wat was het druk, hè? Het komt zo wel weer goed.” 
Ook is het goed om met de ouders in gesprek te gaan 
en hen te vragen hoe zij reageren in bepaalde situa-
ties. Ik zie meestal dat het aardig goed gaat wanneer 
er een goede relatie is tussen ouders en school. Dit-
zelfde geldt ook voor druk-hooggevoelige leerlingen. 
Wanneer een kind door de klas stuitert na een gymles 
kan er met de ouders overlegd worden wat zij in zo’n 
situatie doen. Mijn ervaring is dat deze kinderen vaak 
moeite hebben met uitvoerende vaardigheden zoals 
plannen, schakelen en het omgaan met prikkels. 
Hierin kunnen scholen begeleiding geven.’

AURA’S
‘Ik kom wel eens op internet tegen dat hooggevoe-
ligheid gelijk wordt gesteld aan paranormaal zijn en 
aura’s zien. Maar wanneer ouders dan naar een leraar 
toestappen met de boodschap dat hun kind hoogge-
voelig is zou het kunnen zijn dat er gedacht wordt: 
“Oh wat een zweverigheid, het kind kan engelen zien, 
hier kan ik helemaal niks mee.” Dat is zo jammer voor 
het kind. Onze opzet is om het heel aards en prak-
tisch te houden door er duidelijke kenmerken aan te 
hangen, zodat scholen er iets mee kunnen.’
‘Een kind kan niet over hooggevoeligheid heen 
groeien, maar er wel mee leren omgaan. Vooral in de 
leeftijd van tien tot twaalf jaar kan het een belangrijke 
stap zetten. Maar, dit geldt alleen bij goede begelei-
ding,’ benadrukt Van der Veen. ‘Het speelt namelijk 
ook enorm in het middelbaar en hoger onderwijs, 
vooral wanneer het niet eerder erkend is. En dan 
wordt het heftiger en kunnen er problemen ontstaan 
zoals depressies, neerslachtigheid, schoolweigering 
of het volgen van een lager schooltype dan ze in feite 
aan zouden kunnen.’ 
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Onbegrijpelijk en teleurstellend, 
volgens deskundigen. De 13-jarige 

Kubo heeft Downsyndroom en is door 
gedragsproblemen van zijn Utrechtse 

school gestuurd. Geen enkele school in 
zijn omgeving steekt de nek voor hem 

uit. Bij de scholen van expertisecentrum 
Rotonde in Gorinchem hebben ze wel 
plek voor kinderen als Kubo. Dat gaat 

opvallend goed.

Ik snap niet dat er geen school is die hem 
kan helpen’, zegt Piet Vogel, coördinator bij 
expertisecentrum Rotonde in Gorinchem 
gefrustreerd. ‘Onze scholen zijn het levende 

bewijs dat dit prima gaat, zolang je het maar goed 
aanpakt.’ Op deze scholen in het samenwerkings-
verband zitten kinderen met en zonder beperking. 
‘Bij ons zijn er regelmatig soortgelijke kinderen 
ingestroomd. De moeder van Kubo heeft ons ook 

Reguliere basisschool blijkt leerzamer en socialer

 ‘Geef kind met 
Downsyndroom een kans’

primair onderwijs
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benaderd, maar de afstand is helaas te groot. Dit 
sluit niet aan bij ons idee van thuisnabij passend 
onderwijs.’ Inmiddels staat Rotonde bekend om 
haar positieve aanpak op dit gebied. ‘Wij bieden 
de goede ondersteuning. Er lopen bij ons zo’n vijf-
tig onderwijsassistenten rond die getraind zijn op 
verschillende gebieden. Zij spenderen soms hele 
dagdelen aan kinderen. Intussen zijn we zover dat 
instanties ouders met kinderen met een beperking 
naar ons doorverwijzen, zodat ze gelijk vanaf hun 
vierde kunnen instromen.’

INSPIRATIE
‘Er komen regelmatig scholen bij ons op bezoek 
om te kijken hoe wij het doen. Medewerkers van 
de school van Kubo mogen ook gerust langsko-
men, als zij toch open staan voor deze aanpak. 
Dan kunnen zij zien dat een goede plek aanbieden 
aan deze kinderen daadwerkelijk kan. Helaas 
gebeurt het te vaak dat als ik scholen een paar jaar 
later vraag hoe het nu is, dat ze weinig tot geen 
van onze technieken hebben toegepast. Dat is erg 
jammer. Ik zie graag meer of alle scholen aan de 
eisen van passend onderwijs voldoen.’

SOCIAAL EN LEERZAAM 
Het is belangrijk voor de ontwikkeling van kin-
deren om in gemengde groepen te zitten en in 
contact te komen met kinderen met en zonder be-
perking. Dat vindt Gert de Graaf, onderwijsmede-
werker bij Stichting Downsyndroom en gepromo-
veerd op het gebied van onderwijs aan leerlingen 
met het syndroom van Down. ‘Zo’n situatie is juist 
goed voor kinderen zoals Kubo. Het biedt betere 
mogelijkheden op bijvoorbeeld sociaal gebied. In 
het speciaal onderwijs plaats je deze kinderen bui-
ten de gemeenschap, terwijl een reguliere school 
een afspiegeling van de samenleving is. Ze maken 
vriendjes in de buurt, leren gedragsregels, andere 
leerlingen wennen aan de omgang met kinderen 
met een beperking en zij en hun ouders worden 
bekende gezichten in de omgeving. In het speciaal 
onderwijs maak je vrienden die ver weg wonen 
en na school afspreken zit er bijna niet in, omdat 
de busjes ze pas aan het eind van de middag thuis 
afzetten.’ Ook leren kinderen met Downsyndroom 
volgens De Graaf meer in regulier onderwijs. ‘Er is 
meer aandacht voor lezen, rekenen en schrijven. 
Verder zitten ze de hele dag tussen een groep 
pratende klasgenoten. Zij stimuleren het kind met 
Downsyndroom om mee te doen, terwijl in het 
speciaal onderwijs vaak juist spraakproblemen 
zijn en deze stimulans er minder is.’

GROTERE AANDACHT
Het verschil tussen de lesstof in speciaal en regu-

lier onderwijs is wetenschappelijk aangetoond. 
‘Het niveau verschilt per type speciaal onderwijs. 
Bij leerlingen met Downsyndroom gaat dit om 
onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen. 
Tijdens een onderzoek is een vergelijking gemaakt 
tussen verschillende leerlingen met Downsyn-
droom in beide schooltypen. Hierbij werd gekeken 
naar kinderen met hetzelfde IQ en dezelfde ach-
tergrondvariabelen. Daaruit bleek dat de kinderen 
met het syndroom van Down op de gewone school 
meer leerden. Dit komt vooral door de grotere 
aandacht voor lezen, rekenen en schrijven.’

INTERNATIONAAL VOORBEELD
Zo’n zes op de tien kinderen met Downsyndroom 
begint op een gewone basisschool, volgens De 
Graaf. ‘Van de 125 kinderen met Downsyndroom 
die per jaar op een gewone school beginnen, 
blijven er zo’n 50 over tot het einde van de basis-
schoolleeftijd. Voortgezet onderwijs volgen ze 
vrijwel altijd op een speciale school. Het verschil 
met klasgenoten wordt groter en in het voortgezet 
onderwijs wordt te diplomagericht gedacht.’ De 
Graaf is niet erg te spreken over de Nederlandse 
situatie, internationaal gezien. ‘De Nederlandse 
aantallen zijn in gewoon onderwijs niet erg hoog. 
Hoe wij het nu aanpakken is niet iets om trots 
op te zijn. In bijvoorbeeld Schotland gaat vrijwel 
ieder kind met Downsyndroom naar een normale 
school. Daar wordt gebruik gemaakt van non 
teaching assistents, zoals de onderwijsassistenten 
van Rotonde.’

MOGELIJKHEDEN
‘Het verbaast me dat geen andere school uit 
Kubo’s omgeving hem voor zijn laatste jaar basis-
school bij hen wil plaatsen’, stelt de Graaf. Er wordt 
gelijk vanuit gegaan dat het aan hem ligt, maar er 
spelen meerdere factoren mee. Gedragsproble-
men komen namelijk niet uit de lucht vallen. Het 
kan bijvoorbeeld dat de groepsdynamiek niet pret-
tig was, maar dat hij op een andere school veel be-
ter op zijn plek zou zijn.’ De Graaf vindt dat, als er 
een bepaalde houding is, reguliere scholen prima 
kinderen met Downsyndroom kunnen begeleiden. 
‘Het is belangrijk een oplossingsgerichte houding 
te hebben als school en open te staan om kritisch 
naar jezelf te kijken. Probeer een leerling niet te 
zien als “dat lastige kind”. Wees open en samen 
creatief en zie in hoe waardevol deze kinderen zijn 
voor je school. Denk niet dat je een kind tekort 
doet of zelf faalt, maar bereid je goed voor. Het 
hoeft niet perfect, want dat kan ook helemaal niet. 
Het kan een grote verandering zijn en dat jaagt 
sommige scholen het stuipen op het lijf. Wees niet 
bang, geef het kind gewoon een kans.’ 
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berichten

Samen met filosoof Lammert Kamphuis op zoek gaan naar de 
balans tussen werk en privé. Dat is wat CNV Jong voor ogen 
staat tijdens het inspiratie-event op 10 mei in het CNV-gebouw, 
Tiberdreef 4 in Utrecht.
Is de balans bij jou goed, of juist scheef? Wat heb je nodig om die 
balans weer terug te vinden? Is je levensloop van invloed op deze 
balans? Kamphuis, vorig jaar november ook gastspreker tijdens 
de Energizer, laat hierop zijn licht schijnen tijdens een interactieve 
lezing. Vervolgens wordt in kleinere groepen verder gesproken, 
om zo met en van elkaar te kunnen leren. Aanmelden kan door 
een mailtje te sturen naar jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl o.v.v. 
inspiratie-event 10 mei.

Inspiratie-event CNV Jong over 
balans werk en privéHbo-instellingen 

 wisselen onderling 
expertise uit
Met de lancering van www.projectbuiten.
nl zetten hogescholen vanaf vandaag hun 
deuren open voor elkaars medewerkers. 
Het doel is kennis en ervaring delen en het 
plezier in werk te verhogen. Project Buiten 
is een online platform waarop deelnemende 
hogescholen projectopdrachten en meeloop-
stages plaatsen. Hiermee doen medewer-
kers van aangesloten hogescholen kennis, 
ervaring en inspiratie op of brengen die 
juist in bij een andere hogeschool. Het gaat 
daarbij om tijdelijke stages en opdrachten. 
Een medewerker keert daarna altijd terug in 
de eigen functie. Hiermee geven hogescholen 
hun personeel een unieke kans om vanuit 
de zekerheid van een contract een tijdelijke 
uitstap te maken. 
Project Buiten is een initiatief van een vijftal 
hogescholen, de Vereniging Hogescholen, 
10voordeleraar.nl en Zestor, het gezamen-
lijke arbeidsmarkt- en opleidingsfonds van 
werkgevers in het hbo en vakbonden, en 
dient om echt werk te maken van uitdaging 
en ontwikkeling van medewerkers. Op zeven 
hogescholen worden voorbereidingen getrof-
fen voor deelname, met een aantal andere 
hogescholen zijn nog gesprekken gaande. 

Download je favoriete NOT-posters 
Tijdens de NOT kregen wij veel enthousiaste reacties op onze posters in de Energiebaan. Leden van CNV Onderwijs 
kunnen de posters nu gratis downloaden via Het Onderwijsplein en ophangen in de personeelskamer of in de klas. Ga 
naar www.hetonderwijsplein.nl/ontdek en download jouw favoriete posters!
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Ik heb het nog  
nooit gedaan, 
dus ik denk dat  
ik het wel kan.

Pippi Langkous

Kiezen vanuit  
je hart

geeft energie

stop je energie  
niet in zaken  

waar je  
geen invloed  

op hebt

Werken bij de 
 Onderwijscoöperatie 
Beleidsmedewerker Commissie bevoegdheden Nieuwe Vakken, 
Medewerker programmateam LerarenOntwikkelFonds (LOF), 
Ambassadeur Onderwijscoöperatie en Coach LerarenOntwik-
kelFonds (LOF) zijn de vacatures op de website van de Onder-
wijscoöperatie waarop  bij voorrang leden van CNV Onderwijs 
en de andere drie lidorganisaties kunnen solliciteren. De 
Onderwijscoöperatie, die zich inzet voor een sterke, professio-
nele beroepsgroep heeft als voorwaarde dat alle leraren die voor 
haar werken lid zijn van een van de vier aangesloten bonden. 
Kijk voor meer informatie op: onderwijscooperatie.nl/waar-
staan-we-voor/vacatures.



Eind maart ontvingen alle medewerkers van 
Hogeschool Inholland een mail van het College 
van Bestuur over het project Buiten (www.
projectbuiten.nl). ‘Wat mij betreft ligt de tijd 
van concurrentie in het hbo ver achter ons. Als 
we kennis en expertise uitwisselen, kunnen we 
het hbo op een nog hoger plan brengen. Ik ben 
er daarom trots op aan te sluiten bij project 
Buiten’, aldus één van onze leden van het 
College van Bestuur. Het is ontegenzeggelijk 
dat hbo-instellingen tot ongeveer 2012 met 
elkaar een onnodige en ongewenste concur-
rentiestrijd hebben gevoerd. De eerlijkheid 
gebiedt dat deze schermutselingen zich 
vooral op het hoogste niveau afspeelden. Op 
opleidingsniveau was en is er vaak juist wel 
al vele jaren sprake van een grote bereidheid 
om kennis te delen en ervaringen uit te 
wisselen. De clustervisitatie die sinds 2016 
is ingevoerd, heeft als belangrijke bijvangst 
dat opleidingen veel intensiever lief en leed 
met elkaar delen. Zo was ik in maart bij een 
landelijke kalibratiesessie van eindwerken van 
de opleiding Bedrijfskunde MER. Een dag die 
door alle deelnemers als zeer inspirerend en 
waardevol is ervaren. Afstudeerbegeleiders 
en –beoordelaars worstelen allemaal met 
dezelfde vraagstukken. Het is zinvol om dit 
met vakgenoten uit te wisselen en gezamenlijk 
te kijken naar mogelijkheden om studenten 
op het juiste spoor te zetten. De sectorgroep 
hoger onderwijs is blij met initiatieven als het 
project Buiten. Duurzame inzetbaarheidsuren 
zijn mede bedoeld om je blik te verruimen. 
Maak er gebruik van!

De blik naar buiten

column
Hoger onderwijs

Frans Bijma
is beleids adviseur 

onderwijs en 
 kwaliteit op 
 Hogeschool 
Inholland.
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vereniging

Tips en trics voor  optimaal 
stemgebruik
Hoe kun je lang of hard spreken op een verstandige manier? Dat was 
op de jaarconferentie van het Sectorgroepsbestuur Voortgezet Onder-
wijs de centrale vraag tijdens de workshop over stemgebruik door 
logopedist, zang- en stemcoach Jojanneke Last. Vanwege het succes 
van vorig jaar was ze opnieuw gevraagd voor haar tips en trics voor 
een optimaal stemgebruik voor de klas. Volgens Last is er niet zoiets 
als goed of fout spreken, maar wel of dit effectief of minder effectief 
gebeurt. ‘De stem is de reflectie van je ziel. Wees je ervan bewust dat 
je in je enthousiasme steeds harder gaat praten. Dat je op tijd rustmo-
menten – zeg maar de komma’s en punten – inlast, voor wat stemrust 
en het kunnen toepassen van een ondersteunende adem. Een leuke 
bijkomstigheid is dat je de toehoorders meteen ruimte geeft om jouw 
informatie te verwerken. En als je spreekt vanuit je passie, creëer je 
onbewust meer spanningsopbouw en blijven de leerlingen beter bij 
de les.’ Ze legt uit dat de houding (‘sta als een boom, die met de wind 
meebeweegt’) het eerste uitgangspunt is voor de wijze van ademen, 
de klank en de overdracht. Last: ‘Als al deze factoren in balans zijn, is 
het risico op stemproblemen lager. Zo is er de hoge en lage adem. Een 
ontspannen en effectieve manier van ademen is door middel van een 
lage adem vanuit het middenrif. Wie stress heeft, spreekt meestal met 
een hoge adem vanuit de keel. Dat kan een risicofactor zijn voor stem-
problemen’ Om het gebruik van de lage adem zelf te ervaren laat Last 
de deelnemers oefenen met het wegjagen van een kat: ‘Kssst’ en het 
bevelen van een hond: ‘Koest’. Om de ‘stemsaboteurs’ de baas te wor-
den of te blijven worden ook andere tips besproken, zoals voldoende 
drinken en het aanpassen van de werkomgeving. Maar de belangrijk-
ste troef uit Last’s tips en trics voor een optimaal stemgebruik komt 
vanuit de theorie van de Amerikaanse Patsy Rodenburg, stemcoach 
van onder andere acteurs Nicole Kidman en Ralph Fiennes. Zij stelt 
dat mensen communiceren op drie niveau’s: introvert, er is geen aan-
dacht voor de ander; extravert, we overschreeuwen de boel; gericht: 
we zijn onszelf en staan open voor de ander. Ze hebben allemaal hun 
voor- en nadelen voor het stemgebruik. ‘Aanwezig zijn in het moment 
is de beste manier om stemproblemen te voorkomen.’  PM

Juf Harriëtte
80 jaar lid!
Ze was een betrokken, 
lieve juf met oog voor de 
kinderen, maar ook voor 
hun ouders en de gezins-
situatie en het leven in de 
buurt rondom de school. 
Harriëtte Blokhuijsen, was 
op 1 april 80 jaar lid van 
CNV Onderwijs. Ze kreeg 
daarvoor uit handen van 
CNV Onderwijs-voorzitter Loek Schueler en van Jerome Schellings, 
voorzitter van de Sector Gepensioneerden, een oorkonde en een 
diamanten speldje uitgereikt. Vanaf het moment dat juf Harriëtte aan 
het werk kon op de katholieke Heilig Hartkleuterschool in de Haagse 
Schilderswijk was ze lid van een van de rechtsvoorgangers van de 
bond. De ontwikkeling van kleuters zag ze als haar levenswerk. Eerst 
op de bewaarschool, later als (hoofd)leidster op de kleuterschool.  PM
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vereniging

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

Rayon Kennemerland
Donderdag 20 april, 13.30 uur, 
Westerplein 6, Castricum. Jaarver-
gadering/voorjaarsbijeenkomst. 
Onderwerp: Laatste ontwikkelingen. 
Tevens rondleiding en inleiding in 
het Huis van Hilde. Info/aanmelden: 
D. Wokke, 0251 65 15 03, th.wokke@
telfort.nl.

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

Gezamenlijke rayons 
 Gelderland
Donderdag 20 april, 10.30-15.30 

uur. Onder de Toren, St. Maartenstr. 
34, Elst (Gld). Gelderse Ontmoe-
tingsdag. Thema: Wat kan de CNV 
vertrouwenspersoon voor u doen 
bij zorg-aanvragen? Lunch. Optre-
den vocaal ensemble Panta Rhei. 
Info/aanmelden: L. v.d. Meer, 0545 
84 00 65, cnvo.gepensioneerden@
lijbrandt.nl. 

Rayons ’s Hertogenbosch en 
Tilburg
Dinsdag 16 mei, 14 uur, sociaal-cul-
tureel centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115,  
’s Hertogenbosch. Lezing over 
religieus erfgoed. Info/aanmelden: 
jacquespoulus@upcmail.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dinsdag 18 april, 10-16 uur, Rk. Pa-
rochiecentr. Schalkwijk, Prof. Eijk-
manln. 48, Haarlem. Bijeenkomst 
anders actieve leden CNV Connec-
tief, regio Noord- en Zuid-Holland. 
Presentatie: Pensioenen: wat is de 
stand van zaken en de toekomst van 
de pensioenen door P. Fey, bestuur-
der CNV Connectief. Workshop: 
Identiteit, wat is jouw verhaal? Info/
aanmelden: andersactieven-cnv- 
onderwijs@cnv.nl.

NETWERKEN
Noord-Brabant
Woensdag 19 april, 16-20.30 uur, 
Prinsentuin College, Frankentha-
lerstr. 15, Breda. Bijeenkomst alle 

leden CNV Connectief. Workshops: 
Social media; Identiteit, wat is jouw 
verhaal. Info/aanmelden: netwerk-
brabant@cnv.nl o.v.v. Breda 19 april.

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

ONDERWIJS 
ONDERSTEUNEND 
PERSONEEL
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 rech-
ten als OOP’er; De cao en actuele 
ontwikkelingen en OOP-functies en 
de praktijk; over functiewaardering 
en fuwasys. Aanmelden: onderwijs-
ondersteuners@cnv.nl o.v.v. Breda 
19 april.

LEDEN MET EEN ANDERE 
ETNISCHE ACHTERGROND
Woensdag 12 april, 16-20 uur, Kerk-
centr. De Nieuwe Stad, Luthiliplein 
11, Amsterdam. Netwerkbijeen-
komst van de werkgroep Leden met 

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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een andere etnische achtergrond. 
Workshops: Straatcultuur in school 
en Inspiratie, roll model (Je dromen 
na gaan). Info/aanmelden: diversi-
teit@cnv.nl o.v.v. Amsterdam 
12 april.

PRIMAIR ONDERWIJS
Woensdag 12 april, 16-17.30 (incl. 
warme maaltijd) uur, CNV-gebouw, 
Tiberdreef, Utrecht. Ledenvergade-
ring sectorgroepsbestuur. Statutaire 
zaken alsmede verkiezing nieuwe 
bestuursleden. Presentatie sector-
nota Zelfbewust naar de toekomst. 
Info/aanmelden: Han de Vries, 
primaironderwijs@cnv.nl.

Noord-Brabant
Woensdag 10 mei, 16-20.30 uur, De 
Stulp, Admiraalsweg 100, Drunen. 
Bijeenkomst voor alle PO-leden. 
Keuze uit workshops: Taakbeleid; 
Nieuwe ontwikkelingen Cao PO 

2016-2017; Moeilijkgedrag, nou 
en?!; Pensioenen en loopbaankan-
sen. Info/aanmelden (voor 6 mei): 
https://pobijeenkomstregiolang-
straat.eventbrite.nl o.v.v. Drunen 
10-5-2017.

INVALLERS
Regio Midden
Woensdag 10 mei, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), CNV, 
 Tiberdreef, Utrecht. Bijeenkomst 
voor invallers CNV Onderwijs. 
 Workshops: Basis- en differentia-
tievaardigheden. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl o.v.v. 
Utrecht 10-5-2017.

Regio Zuid
Woensdag 17 mei, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), MFC 
 Oeilbroeck, Breestr. 1D, St. Antho-
nis. Bijeenkomst voor invallers CNV 
Onderwijs. Workshops: Basis- en 
differentiatievaardigheden. Info/aan-
melden: werkgroepinvallers@cnv.nl 
o.v.v. St. Anthonis 17-5-2017.

MBO
Woensdag 12 april, 16-19.15 uur, 
CNV, Tiberdreef Utrecht. Bijeen-
komst voor schoolcontactpersonen 
en OR-leden in het mbo over actuele 
thema’s en de cao. Info/aanmelden: 
infoacademie@cnv.nl, 030 751 17 47.

Jaardag MBO
Vrijdag 12 mei, Koning Willem I College, ‘s-Hertogenbosch. Jaardag met 
gastspreker Ton Heerst, voorzitter MBO Raad en masterclasses van 
M. Lieskamp en E. Aaksma. Info/aanmelden: bijeenkomsten@cnv.nl.
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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, 20 september en 9 november 

VO & MBO: 10 mei, 21 september en 7 november

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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alle sectoren

Toen ze de uitnodiging voor de Rotterdamse 
Nacht van het Onderwijs voorbij zag 
komen, wist Loek Schueler, voorzitter CNV 
Onderwijs, direct: daar moet ik bij zijn. 

Niet eens zo zeer om het spraakmakende evene-
ment zelf. Al klonk het programma an sich al veelbe-
lovend genoeg: debatten, dj’s, expertmeetings, films, 
optredens en nog veel meer – en dat alles tot in de 
kleine uurtjes van de nacht. Nee, wat Schueler’s 
interesse vooral prikkelde, was de gegarandeer-
de aanwezigheid van MeetUp010, trendsetters in 
onderwijsland. Een clubje betrokken onderwijzers 
dat op eigenzinnige wijze leerkrachten met elkaar 
in verbinding brengt om zo een platform te creëren 
voor het delen van kennis en ervaring op gebied van 
onderwijs en leren. 

MEKKA
Twee jaar geleden startten ze met niks, zonder geld 
of website. Hun enige wens: via social media een 
leuke avond organiseren voor leraren van verschil-
lende Rotterdamse scholen, van basisonderwijs tot 
hbo. Dat sloeg aan. Zelfs zo goed dat er intussen 
ook meet ups worden georganiseerd in vele andere 
steden. Het rijtje tot dusver: 013, 020, 024, 026, 030, 
035, 040, 0575, 070 en 072.
Fascinerend, vindt Schueler. ‘Want waar schoolbe-
sturen, gemeenten en ook de vakbond soms moeite 
hebben om voldoende leerkrachten te trekken voor 
bijeenkomsten, lijken deze van onderop georgani-
seerde meetups haast probleemloos vol te lopen. 
Met gemiddeld zo’n tweehonderd bezoekers per 
keer mogen hun themabijeenkomsten zeker succes-
vol worden genoemd.’ Ook nu weer, tijdens de Nacht 
van het Onderwijs, waar filmtheater Kino op deze 

Onderwijzers moeilijk te mobiliseren? Welnee. Maar de manier waarop zij 
samen komen verandert. Los van vakbonden zoeken betroken leraren 
steeds vaker zelf de verbinding met elkaar. Een voorbeeld is MeetUp010, 
waar Rotterdamse docenten zonder inmenging van besturen, commercie 
of overheid samen bepalen wat ze willen delen en hoe. Een bottom-up 
initiatief dat inmiddels landelijk gevolg krijgt.

Leraren zoeken steeds vaker zelf verbinding met elkaar

MeetUp010, trendsetters  
in onderwijsland

laatste vrijdagavond van de maand al gauw uitgroeit 
tot het mekka voor iedereen die zich betrokken voelt 
bij het onderwijs. 

PROMINENTE ROL
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze mega-ex-
pertmeeting, gehouden in het kader van Rotterdam 
Onderwijsstad van het Jaar, niet uit de koker van 
MeetUp010 zelf komt. Ook de gemeente is er bij 
betrokken, getuige de grootse aanpak, waarbij zelfs 
presentator Winfried Baijens en de bekende band 
The Kik als gasten zijn aangetrokken. Wel heeft het 
lerarennetwerk er een prominente rol. Clubjes vrij-
willigers schrijven er de hele nacht lang mee aan een 
alternatief Masterplan Onderwijs voor Rotterdam. 
‘Omdat docenten, stronteigenwijs als ze zijn, dat na-
tuurlijk veel beter kunnen dan de gemeente alleen’, 
aldus het programmaboekje bij binnenkomst.
Schueler: ‘Geweldig toch! Zo zie je maar weer dat 
docenten wel degelijk graag bij elkaar kruipen om 
hun passie voor het vak te delen. Alleen de manier 
waarop verandert. Liever organiseren ze zelf bij-
eenkomsten, zonder inmenging van besturen, com-
mercie of overheid. Bottom-up initiatieven scoren, 
zoveel is duidelijk. Het zijn nieuwe manieren van 
jezelf verenigen.’

BETROKKENHEID
Maar dat betekent wellicht ook dat leraren zich niet 
altijd even goed gehoord voelen door de traditionele 
bonden en politiek, vraagt Schueler zich hardop 
af. ‘Door mijn aanwezigheid wil ik op z’n minst de 
betrokkenheid van CNV Onderwijs tonen. Niet om 
het evenement te kapen, maar juist om van het suc-
ces ervan te leren. Dit zijn immers wel de plekken 34
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Tekst: Ilja Post  Foto: Petja Buitendijkalle sectoren

waar veel van onze leden, of potentiële leden, op af 
komen.’
Eén van die leden is Claire Ohlenschlager, docent 
aan de lerarenopleiding Hogeschool Rotterdam 
en tevens één van de oprichters van MeetUp010. 
Aanleiding destijds was een aflevering van het 
VPRO-tv-programma Tegenlicht, getiteld De onder-
wijzer aan de macht, waar bevlogen bestuurders, 
schoolleiders, leraren en betrokken ouders werden 
geportretteerd die de ‘vaste waarden’ van het onder-
wijs ter discussie stellen. Ohlenschlager twitterde 
na afloop nog wat met collega’s over de uitzending 
en bedacht ineens: wat gebeurt er in Rotterdam 
eigenlijk allemaal op dat vlak? ‘Vervolgens ging het 
snel’, zegt ze. ‘De uitzending vond plaats op een 
zondag; de vrijdag erop hadden we een eigen Twit-
ter-account en Wordpress-site. Die dinsdag erna 
hadden we al tientallen volgers. En toen we besloten 
om onze eerste themabijeenkomst te organiseren, 
sloeg dat tot onze verrassing zo aan dat we direct 
260 aanmeldingen binnen kregen.’ 

UITGELEZEN KANS
Inmiddels ruim twee jaar en twaalf meetups verder 
groeit die populariteit nog steeds. Fred Delhaas, net 
als Ohlenschlager lid van de vaste kern en intern 
begeleider op de Emmaschool: ‘De bijeenkomsten 

zijn altijd ’s avonds, buiten werktijd en op wisselende 
locaties. Er is altijd een inhoudelijk deel, met work-
shops en sprekers, en na afloop is er een borrel. Die 
pauze is minstens zo belangrijk als het eigenlijke 
programma. Het is een uitgelezen kans om je enthou-
siasme voor het vak met anderen te delen.’ Wat de 
thema’s betreft, die bepalen de initiatiefnemers zelf, 
meestal tijdens een etentje vooraf. Ohlenschlager: 
‘De ene keer gaat het over passend onderwijs, dan 
weer over hoe je met leerlingen praat over terreur en 
geweld. Voorop staat dat het vooral een leuke avond 
wordt, waarbij we laten zien dat er ook heel veel 
moois gebeurt in het onderwijs.’
Dat laatste kan vakbondsvrouw Schueler alleen maar 
beamen. Tijdens events die CNV Onderwijs zelf orga-
niseert, ziet ze vaak dezelfde passie. ‘Zo organiseren 
wij al jaren Energizer, een bijeenkomst voor jonge 
onderwijsprofessionals. Voor deze doelgroep is er een 
hele dag een aantrekkelijk programma met tips over 
solliciteren, inspirerende lezingen en enthousiaste 
sprekers. Elk jaar weer blijkt dit een succes te zijn. 
Zo ook netwerkbijeenkomsten over bijvoorbeeld 
werkdruk of een dag speciaal voor onderwijsonder-
steuners.’ Ohlenschlager: ‘Als je alleen maar de krant 
leest, krijg je soms het idee dat docenten alleen maar 
zeuren. Niets is minder waar. Het merendeel is juist 
buitengewoon gedreven en gepassioneerd.’ 

Bijeenkomsten als de Nacht van het Onderwijs zijn uitgelezen kansen om het enthousiasme voor 
het vak met anderen te delen.
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Klaas Jurjens is trainer en adviseur bij CNV Connec-
tief Academie en staat veel medezeggenschapsra-
den bij in hun werkzaamheden. ‘April is de maand 
waarin de meerjarenbestuursformatieplannen 
vastgesteld worden. En ook het formatieplaatje op 
schoolniveau. Daar heeft de personeelsgeleding 
van de MR instemmingsrecht op. Het gaat dan 
om de samenstelling van de formatie: hoeveel 
management, hoeveel onderwijzend personeel en 
hoeveel onderwijsondersteunend personeel komt 
er? Dit jaar komt daar nog bij dat er moet worden 
gekeken of er mogelijkheden bestaan om partici-
patiebanen te creëren voor mensen die een afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Dat kun je een beetje 

vergelijken met de vroegere Melkertbanen. Verder is 
het verstandig dat de MR in overleg met de direc-
teur alvast een vergaderschema opstelt voor het 
komende schooljaar, met daarbij ook de verschil-
lende onderwerpen die moeten worden besproken. 
Het mooiste zou zijn als die kalender wordt 
afgestemd met die van de GMR. Wij als Academie 
hebben een handige modelkalender ontwikkeld die 
hiervoor kan worden gebruikt.’ 

Interesse in de kalender of het MR Partnerschap? 
Neem contact op met CNV Connectief Academie. 
Stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of 
bel met Jacqueline van Grevengoed: 030 751 17 85.

In het voorjaar staan er vaste onderwerpen op de MR-agenda die de aandacht 
vragen. Bijvoorbeeld het meerjarenbestuursformatieplan voor de PGMR en de 
formatieverdeling voor de PMR op schoolniveau. Ook is het verstandig alvast een 
vergaderschema voor de hele organisatie te maken voor het komende schooljaar. 
Uiteraard kunnen naast vaste, ook actuele onderwerpen daarin een plaats krij-
gen, bijvoorbeeld uit het schooljaarplan, of populaire onderwerpen zoals andere 
schooltijden en de omvorming van scholen naar integrale kindcentra. Het MR 
Partnerschap van CNV Connectief Academie biedt medezeggenschapsraden een 
vaste adviseur die ondersteunt en begeleidt waar nodig.

MR-hulp in belangrijke 
besluitmaand april
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Wij zoeken een 
nieuwe directeur!

www.elimschool.net

Directeur Rehobothschool 

Per 1 september 2017 
Werktijdfactor 0,6 - 0,8

Nieuwerkerk aan den IJssel

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

 
www.rehobothschool.net

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!



Kleine advertenties
Te huur: 
In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, 
rust. Vrijstaand, landelijk en sfeervol vakantiehuis voor 
2-4 personen. Twee slaapkamers, wifi (gratis) en tv. Bij 
meer, bos en hunebed. Fiets- en wandelpaden rondom. 
Pasen, pinksteren en meivakantie vrij; ook in hoogsei-
zoen nog enkele weken vrij (€ 295,- per week). Info: 
jvanweringh@hotmail.com, 050 409 52 82.

Te huur: 
Bed and breakfast (geen kinderen) ‘Buena Idea’ in Jalon Val-
lei aan de Costa Blanca. Ruim 100 jaar oud Spaans Landhuis 
te midden van amandelplantages op 700 meter van het dorp-
je Xalo. Kust, op 15 (auto)minuten afstand kent enkele van 
de mooiste stranden van het land. De vallei is de uitgelezen 
omgeving voor ontspanning, wandelen, wielrennen en golfen. 
Info via www.bnbspanje.nl.

Te huur: 
In Vrouwenpolder, Zeeland, vakantiewoning aan zee. Vrij-
staand, goed onderhouden en schoon. Geschikt voor 2-7 
personen. Info en boekingen: 0180 31 68 29 of 06 42 97 42 
71, www.braamaanzee.nl.

Te huur: 
Ouddorp aan Zee. Gezellige vijfpersoonsbungalow op ka-
vel van 440m2 grond, rondom groen. Drie slaapkamers, 
zit-/eetkamer, moderne keuken en sanitair. Berging aan-
wezig. Huisdieren toegestaan. Huurprijs: hoogseizoen 
€ 300,- per week. Laagseizoen € 200,- per week. Meer 
informatie: R. Struyk, 0118 58 12 87, b.g.g. 053 477 66 86. 
Vraag ook naar ons appartement in Oostkapelle.

Te huur: 
In Emsland (Duitsland), even over de grens bij Em-
men, op 2 uur afstand van Utrecht, landelijk gelegen 
vakantiehuis (geen bungalowpark!). Aan de rand van 
natuurgebied HaseTal, prachtige omgeving; ontspan-
nen, fietsen, kanoën. Info via www.bummert.nl.

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL
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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

Te huur: 
Gemeente Berkelland, vrijstaande bungalow aan een rus-
tig laantje, geschikt voor 2-7 personen. Living L-vormig 
met openhaard. Rondom tuin, 4 slaapkamers. Keuken met 
vaatwasser, magnetron en elektrisch comfort. Drie fietsen 
aanwezig. Bedden zijn opgemaakt, handdoeken aanwezig. 
Prachtig wandel- en fietsgebied. Huur € 385,- p/w, all-
in. Ook geheel verzorgd weekend mogelijk. Info: fam. Van 
 Hylckama Vlieg, 0227 60 22 59, psychoad@planet.nl.

Voor vertrouwen, veiligheid, 
rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
 Opleiding voor individuele   
 leerkrachten en teams 
 (ook B.S.O. en T.S.O.)
• Gratis volgsysteem, door   
 COTAN positief beoordeeld
• Aanpak van pesten,  
 erkend effectief (NJi)

(036) 548 94 05
info@kanjertraining.nl
kanjertraining.nl

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

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

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

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

oplage: 
55.000

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets bereiken 
in het onderwijs?

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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



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

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



Vraag nu de 
lerarenbeurs aan!
Start jouw kennismotor en check 
de mogelijkheden om jezelf en 
je team te ontwikkelen.

leraar.nl/
nooituitgeleerd


