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ingezonden Wilt u uw 
mening geven? 

U kunt een brief van maximaal 
200 woorden mailen naar 

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

niet te plaatsen of 
in te korten.

Het onderwijs in Nederland heeft geld in overvloed. 
Vraag het maar aan uw bestuur. Steeds vaker mogen 
medewerkers van hun bestuur naar heuse ‘professiona-
liseringsevents’ of organiseren zij zelf een studiedag.
Tijdens deze events mogen leraren luisteren naar 
mensen met eigenaardige beroepen zoals: onder-
wijsdrukcoach, enter-trainer, onderwijstrendwatcher, 
cabaretier en zelfs een ‘specialist bevlogenheid in het 
onderwijs’. Een onderwijsondersteuner uit Ede organi-
seert op 24 mei in Utrecht zo’n event. Voor het bedrag 
van € 478,- ben je erbij, krijg je een tablet en… jazeker, 
zie je Eva Jinek in het echt! Het thema? Leraren maken 
het verschil! Makkelijk scoren met zo’n thema.  
Het is goed wanneer besturen hun eigen studiedagen 
organiseren zolang de inhoud ervan wordt verzorgd 
dóór en vóór diezelfde medewerkers. Zij beschikken 
over veel professionaliteit. Gewoon delen met elkaar! 
Diezelfde besturen moeten geen BN’ers inhuren. Die 
voegen niks toe behalve mooie foto’s samen met de 
bestuursleden. Bestuurders moeten de taken van 
BN’ers zelf weer uitvoeren en zich verdiepen in wat 
medewerkers nodig hebben. Komt een stuk geloofwaar-
diger over dan ene Adjiedj Bakas of Peter Heerschop. 
Leraren willen geld voor werkdrukvermindering, pro-
fessionalisering die ertoe doet en hun leerlingen vooruit 
helpt. Misschien ook wel een eerlijk salaris…
Makkelijk zat. Immers geld in overvloed…

Paul Abma, Ede

Als ouder van twee autistische tieners raakte de 
bijdrage van Erna Hoopman in Schooljournaal 
4 mij. De reactie laat zien waar gebrek aan 
kennis over autisme en inclusie toe leidt in 
het Nederlandse onderwijs. Nederland blijft 
qua inclusie in onderwijs en samenleving zeer 
achter, internationaal gezien. Er zijn al lang 
autistische leraren. Beroemd voorbeeld is Dr. 
Temple Grandin, professor van Animal Science 
aan de Colorado State University in Amerika. 
We denken toch geen seconde dat zij geen les 
geeft? We missen talentvolle mensen voor de 
klas als we per definitie mensen met autisme 
uitsluiten en zeggen: dat kun jij niet. Uitsluiting 
is een signaal aan kinderen met ASS: wij vinden 
dat jij er niet bij hoort, ook voor de klas niet. De 
droom van Noelia Garella in Argentinië was om 
kleuterjuf te worden met haar Downsyndroom 
en dat is ze nu. Ik verheug me op docenten met 
ASS en Down, etc. om kinderen te laten zien 
wat inclusie is. Je geeft autistische kinderen 
een rolmodel: iemand als zij. Kinderen met een 
droom om voor de klas te staan, wil je stimu-
leren dat te bereiken. Dat bereik je niet door te 
zeggen: dat kan je niet!

Sara Stegen, Emmen

In Schooljournaal 5 stelt columnist Ruud 
Staverman dat Nederlanders in hoog tempo 
het contact met hun rijke taal verliezen. Dit 
leidt hij af uit het feit dat een aantal derdejaars 
hbo-studenten een uitdrukking niet figuurlijk, 
maar letterlijk neemt. Staande uitdrukkingen 
die stammen uit het verleden - vanuit een totaal 
ander wereldbeeld - hebben vandaag de dag 
weinig ingang gevonden in het taalgebruik van 
adolescenten. Of we daar rouwig om moe-
ten zijn, is voor mij de vraag. Het feit dat het 
aantal laaggeletterden op vwo, havo en vmbo 
toeneemt is voor hem verontrustend. Voor mij 
ook. De belangrijkste reden die hij noemt is dat 
de lange termijngroei van het BNP daarmee in 
gevaar komt. Andere verbanden die hij legt zijn 

die tussen laaggeletterdheid, gezondheid en 
risicohoudend gedrag. Mijn mening is dat deze 
zaak een stuk gecompliceerder ligt. De mas-
sacommunicatiemiddelen vereisen een heel 
andere leesattitude dan nodig is bij het lezen 
van een betoog of van een wat gecompliceerder 
verhaal. Verder zegt hij dat het lezen van (vooral 
wat pittiger, inhoudelijke) boeken en teksten 
geen gemeengoed meer is. Werk van Vestdijk is 
in geen boekhandel meer te koop. Dit argument 
vind ik erg discutabel. Je zou het kunnen ver-
gelijken met de bewering dat het Nederlandse 
toneel op sterven na dood is, omdat de stukken 
van Vondel niet meer gespeeld worden.

Toon de Haen, Nijmegen

Discutabel 

Geld in overvloed Autisme (2)
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Roc van Amsterdam-studenten Bas van Tessel 
(zilver, derde van links) en Anne Overmeer 
(brons) worden samen met de zes andere beste 
patisserie-studenten van Nederland ingewijd in 
de geheimen van de zoete lekkernijen tijdens 
een masterclass van de Franse patissier Bruno 
Pastorelli. Getooid met de titel Meilleurs Ouvriers 
de France (MOF), geeft Pastorelli wereldwijd mas-
terclasses aan patissiers van 5-sterren hotels en 
3-sterren restaurants. Het thema van de les op het 
hoofdstedelijke roc was ‘Entremets’ (desserttaart).

Masterpatissier

Foto: Evert Elzinga
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Blij met OESO-resultaten, maar 
niet achterover leunen

Ondanks de massale deelname aan de jaarlijkse 
Koningsspelen, zijn er verschillende scholen die afha-
ken. Het sportfeest, een cadeau van de koning, zou te 
veel gedoe opleveren om steeds te organi seren.
Met rood-wit-blauwgeschminkte wangen en in oranje 
sportkleding hockeyen, trefballen en voetballen; 
tijdens de vijfde editie van de Koningsspelen werd 
weer flink gesport, met een gezond ontbijt in de maag 
als stevige bodem. 6.000 basisscholen deden mee en 
bijna 1,2 miljoen kinderen hebben zich in het zweet 
gewerkt. Toch is er in onder andere Rotterdam, Den 
Haag en Amsterdam een daling te zien in het aantal 
deelnemers. Het organiseren van de sportdag zou 
te veel moeite kosten. Marco de Jong, directeur van 
christelijke basisscholen De Keuchenius en De Hoek-

steen in Oud-Beijerland, kan zich hier in herkennen. 
‘Wij doen mee met de Koningsspelen, want sporten 
is waardevol. Er komt wel elk jaar heel wat bij kijken 
om het te regelen. Gelukkig wordt er gemeentebreed 
een sportdag gehouden voor midden- en bovenbouw. 
Hierdoor hoeven wij alleen voor de onderbouw wat op 
te zetten.’ Naast de sportieve activiteiten, zijn er ook 
andere dingen waar aan gedacht moet worden. ‘De 
spullen voor het ontbijt moeten we op een bepaald tijd-
stip ophalen en het is vaak niet genoeg voor een klas. 
Hierdoor moeten wij zelf nog boodschappen doen. 
‘We vinden het daarnaast belangrijk ouders hierbij 
te betrekken; het is leuk als zij er tijd voor vrij willen 
maken. Alles bij elkaar heeft het toch heel wat voeten 
in de aarde.’ AP

CNV Onderwijs is blij met de topprioriteiten die staan 
aangegeven in het onlangs door de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
gepresenteerde Skills Strategy Diagnostic report: 
Netherlands. Internationaal gezien doet Nederland 
het goed, zowel economisch als in het onderwijs. Maar 
dat betekent volgens de OESO niet dat Nederland 
achterover kan leunen. Blijvend leren en ontwikkelen 
is een topprioriteit voor zowel het onderwijs zelf als in 
het aanbod van postinitieel onderwijs. Extra aandacht 
moet daarbij zijn voor kwetsbare groepen en stude-
renden en werkenden met een migratieachtergrond. 
Ontwikkeling van skills is bij deze groep niet vanzelf-

sprekend. De OESO wil daarnaast dat medewerkers in 
Nederland in grote en kleine bedrijven hun talenten, 
kennis en vaardigheden volop kunnen benutten. Ook 
het blijvend leren voor volwassenen moet worden 
bevorderd, zodat zij zich kunnen aanpassen aan 
veranderingen en nieuwe kansen grijpen wanneer 
die zich voordoen. CNV Onderwijs onderschrijft de 
conclusie van de OESO dat voorwaarden als tijd, geld 
en ondersteuning door het management bij het leren 
op de werkplek in orde moeten zijn. Verder is de 
bond positief over het opstellen en uitvoeren van een 
nationaal skills-actieprogramma, met alle betrokken 
partijen. CNV Onderwijs draagt hier graag aan bij. 

Koningsspelen nog heel gedoe in grote steden

nieuws

Foto: Erald van der A
a
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KLEDINGTIPS 
Laatst kregen leraren in Rotterdam 
kledingtips van Jaimy van den Broeke 
(what’s in a name). Ze wil de persoon voor 
de klas verhippen. Leuk, maar het moet 
wel praktisch blijven. Daarom hier wat tips. 
Geef je les aan een veel te grote plofklas? 
Trek een felgekleurd shirt aan zodat ze 
je van achter in het lokaal tenminste nog 
kunnen zien. 
Heb je een vervelende klas gehad? Speld 
jezelf dan een broche op in de vorm van 
een donderwolk. Dan weten de collega’s 
dat ze je pas ná een bakje rustgevende 

thee weer mogen aanspreken.
Last van enorme werkdruk? Trek 
geen warme trui of fleecevest 
aan, maar werk met laagjes. 
Zo kun je naarmate de druk 
stijgt, de dikte van je kleding 
aanpassen. Gymleraren 
adviseren we overigens om 
soepel zittende sportkleding 
aan te trekken.
Succes, doe er je voordeel 
mee.

 Hein Bosman

Volgens mij…

HELP SYRISCHE KINDEREN 
VOOR TIEN EURO AAN EEN 
GEVULDE SCHOOLTAS 
Gelukkig gaan steeds meer Syrische jongens en meis-
jes weer naar school, zowel in het land zelf als in de 
buurlanden die veel vluchtelingen opvangen. Toch gaan 
nog altijd bijna 2 miljoen kinderen in Syrië en 530.000 in 
de regio niet naar school. Dat moet beter vindt Unicef. 
Natuurlijk hebben de kinderen zorg, schoon water, 
goede voeding en bescherming nodig, maar bij die eerste 
levensbehoeften hoort wat Unicef betreft ook onderwijs. 
Want stelt de hulporganisatie, school zorgt voor houvast, 
voor het gevoel dat er een ‘later’ kan zijn zonder oorlog 
en geweld. Het klaslokaal vormt een veilige plek, waar 
kinderen mogen spelen en lachen en hun zorgen voor 
even kunnen vergeten. Met een bijdrage van € 10,- kun-
nen zoveel mogelijk Syrische kinderen naar school. Voor 
dat geld vult Unicef de tas met schriften, pennen, (kleur)
potloden, een etui, gum, liniaal en andere schoolspullen. 
Kunnen de kinderen niet naar school dan is met de 

inhoud zelfstandig leren ook een optie, met hulp van de 
ouders, een oom, tante of vrijwilliger. Wie een tas wil 
geven aan een Syrisch kind, kan € 10, - storten op giro 
121 t.n.v. Unicef. Voor meer informatie: www.unicef.nl. 

Foto: U
nicef
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Stemmen over nieuwe cao GAO
Je kunt als lid van CNV Onderwijs tot uiterlijk 14 mei 
2017 stemmen over het onderhandelingsresultaat 
over de nieuwe cao GAO (Groep Arbeidsvoorwaarden 
Onderwijsadviesbureaus) dat CNV Onderwijs en de 
andere bonden hebben bereikt via mailadres c.hermans@

cnv.nl, onder vermelding van ‘Onderhandelaarsresultaat 
CAO GAO’. De looptijd is van 1 januari 2017 tot 
1 februari 2018. De hoofdlijnen van het bereikte 
onderhandelingsresultaat zijn te vinden op cnvo.nl > 
Arbeidsvoorwaarden > Overige sectoren > cao-nieuws.
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Waarden van skills

de voorzitter

Op de cover van dit Schooljournaal staan 
leerlingen van de Jan van Nassauschool 
in Den Haag. Ze leggen een krans bij 
het door de school geadopteerde monu-
ment op de Gedempte Burgwal in de 
voormalige Joodse wijk in de Haagse 
binnenstad, ter nagedachtenis aan de 
Joodse slachtoffers van het nazi-bewind. 
(Zie ook pagina 10-13)  

Na meer dan tien jaar zonder morrelen, 
heeft de Tweede Kamer vorige week 
ingestemd met een curriculumher-
ziening voor een aantal schoolvakken. 
Voorlopig gaat het om Nederlands, 
rekenen en wiskunde, Engels, burger-
schap, digitale geletterdheid en techniek. 
Andere vakken in het basis- en voortge-
zet onderwijs worden alleen gewijzigd 
als het onderwijs dit zelf wenst. Pas als 
de vakleerkrachten of -leraren daarom 
vragen, kan hun vak ook meegenomen 
worden in de herziening van het curri-
culum. VVD, CDA, D66 en GroenLinks, 
de partijen die nu onderhandelen om 
een nieuw kabinet te vormen en samen 
een meerderheid in de Kamer hebben, 
vroegen staatssecretaris Sander Dekker 
(Onderwijs) de herziening uit te voeren. 
De Kamer hamerde er de afgelopen tijd 
op dat leraren bij de vernieuwing van 
de vakken moeten worden betrokken. 
Dekker stemde daarmee in. Hij beves-
tigde ook dat een voorstel om de inhoud 
van vertrouwde schoolvakken voortaan 
onder te brengen in nieuwe ’leerdomei-
nen’, waartegen veel leraren te hoop 
liepen, definitief is gesneuveld. Ruim een 
decennium geleden werd het curriculum 
voor het laatst grootscheeps aange-
past. Vooral van extra aandacht voor 
burgerschap en digitale vaardigheden 
maakte de Kamer een punt. Maar vaak 
zou de samenhang in het lesprogramma 
ontbreken en is het te volgeraakt met 
goedbedoelde aanvullingen. Binnenkort 
worden werkgroepen gevormd met 
leraren en andere betrokken partijen om 
zich te buigen over de nieuwe inhoud. HB

herdenking

Na lange tijd 
weer herziening 
 curriculum
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Jaren geleden mocht ik met de Nederlandse delegatie mee 
naar de World Skills. Vele jongeren, waaronder Nederlandse, 
togen naar Calgary om hun vakmanschap, bevlogenheid en 
passie te tonen. Of het nu om metselen, lassen, visagie of 
koken ging, de studenten en hun docenten waren gedreven 
om het beste resultaat neer te zetten. De waarde van het 
bijhouden van brede ‘skills’ is onlangs door de OESO weer 
bevestigd. Logisch, want de wereld en beroepen veranderen 
en uiteraard beweegt het curriculum mee. Dat vergt van stu-
denten en werkenden nieuws- en leergierigheid om arbeids-
marktfit te zijn en te blijven. Een lerende houding. Elke dag 
opnieuw. Maar het ging in het OESO-rapport ook over de 
kwetsbare groepen die verleid moeten worden om deze 
houding aan te nemen. Voor hen is dit namelijk geen van-
zelfsprekendheid! De SER wil deze opgave uitwerken in een 
soort Skills Pact. CNV Onderwijs doet uiteraard graag mee! 
Niet alleen de OESO zorgt in haar advies dat Neder-
land niet achterover kan leunen. Ook de Inspectie 
heeft onlangs in de Staat van het Onderwijs 
de middelmatige ambities van scholen aan 
de orde gesteld: ‘Goed is niet goed genoeg.’ 
Cruciale ingrediënten voor ambitieuze 
scholen: zorg voor een sterke schoolleider, 
die werkt aan een goed team en (daad)
krachtige docenten. Direct daarop heeft 
CNV Onderwijs een enquête uitgezet 
onder haar schoolleiders. Het resultaat 
is helder. De drive onder schoolleiders 
is er om ambitieus onderwijs te 
geven, maar het ontbreekt aan tijd 
en geld om dit waar te maken. Dus 
investeer in het onderwijs, pak 
de werkdruk aan, zorg voor 
tijd voor onderwijs i.p.v. 
administratie en neem 
meer handen in en om de 
klas aan!

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   



leraar.nl/
nooituitgeleerd

Start jouw 
kennismotor!
Check de mogelijkheden om 
jezelf en je team te ontwikkelen.
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Nogal wat leraren zouden 
het onderwerp Holocaust 
mijden, maar het Landelijk 

Steunpunt Gastsprekers 
WOII-Heden deelt die 

ervaringen niet. Bovendien 
groeit volgens de organisatie 

de belangstelling voor de 
Tweede Wereldoorlog in 
het basis- en voortgezet 

onderwijs en is er door 
de recente confl icten en 

vluchtelingenproblematiek 
behoefte aan ‘levende 

bronnen’. 

‘ Ik zag mijn 
Joodse 
vriendjes 
weggevoerd 
worden’

alle sectoren
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NormaalNormaal gesproken is Dean 
uit vmbo 2 van het Tender College in 
IJmuiden niet op zijn mondje gevallen 
en zou hij gastspreker Piet Arts beslist 

wat hebben gevraagd over zijn verhaal over de 
Jodenvervolging. Maar de jongen is de laatste 
weken wat stil, omdat hij zich volgens docent 
mens en maatschappij Laureen Donker ongerust 
maakt over een mogelijke kernoorlog tussen 
Amerika en Noord-Korea. ‘Hij is er erg mee 
bezig. En dan moet je bedenken dat de leerlingen 
van deze school (vmbo basis en kader met leer-
wegondersteunend onderwijs en praktijkschool, 
red.) zich niet heel gemakkelijk uiten. Dat is ook 
de reden dat wij sinds vorig jaar meedoen aan de 
gastlessen, omdat bij onze leerlingen een per-
soonlijk verhaal vaak veel meer eff ect heeft dan 
het lezen van een boek, het kijken van een fi lm 
of het luisteren naar een docent. En zo leren ze 
toch wat er in het verleden is gebeurd en hoe wij 
dit nog terug kunnen zien in het heden. Wij be-
reiden ze goed voor, wat vaak een leuke interactie 
geeft tussen leerlingen en gastspreker.’
Als de 79-jarige Arts, een van de zeven gastsprekers 
op de school vandaag, tegen het einde van de les 
opmerkt dat mensen kennelijk niet hebben geleerd 
van de ellende van de Tweede Wereldoorlog door 
het gemak waarmee met kernwapens wordt ge-
dreigd, doorbreekt Dean zijn stilzwijgen en wil hij 
weten wat er gebeurt als er een kernbom ontploft. 
De oud-brandweerman windt er geen doekjes om: 
‘Dan wordt een stad als Amsterdam in een klap 
weggevaagd, net zoals dat in Japan gebeurde met 
Hiroshima en Nagasaki.’

DOODVONNIS
Na een fi lmisch intro over oorzaak en gevolg 
van de Tweede Wereldoorlog met onder meer 
beelden van de Jodenvervolging, vertelt Arts 
namens het Landelijk Steunpunt Gastsprekers 
over zijn leven als klein Joods jongetje in het 
door de Duitsers bezette Amsterdam. Zijn ouders 
waren 17 toen hij werd geboren en waren om die 
reden met elkaar getrouwd. Maar het huwelijk 
hield geen stand en vlak voor de invasie in mei 
1940 werden de scheidingspapieren getekend 
tussen zijn Joodse moeder en zijn niet-Joodse 
vader. ‘In feite betekende dat het versnelde dood-
vonnis van mijn moeder, want de Duitsers lieten 
partners uit gemengde huwelijken lang met rust.’ 
Zijn moeder en grootouders werden vergast in 
de vernietigingskampen Auschwitz en Sobibor. 
Hij legt de klas uit hoe de reis naar Oost-Europa 
verliep. Arts: ‘Met zestig man in een veewagen, 
zonder eten en met slechts twee emmers: een 
gevuld met water en een om je behoefte in te 

doen. Vooral baby’s overleefden de reis niet. En 
als de mensen aankwamen in het kamp werd er 
meteen geselecteerd wie nog kon werken en wie 
direct naar de gaskamer ging. Moeders moesten 
soms beslissen over wie van hun kinderen nog 
even mocht blijven leven.’ 

BESNEDEN
Arts schuwt ook niet te vertellen dat op Joden, 
homo’s en zigeuners, die in de concentratiekam-
pen gevangen zaten, gruwelijke experimenten 
zijn uitgevoerd. Ook kinderen waren slachtoff er. 
Zelf overleeft hij de oorlog omdat hij wordt 
opgevangen door de ouders van de verkering van 
zijn vader - zijn toekomstige stiefmoeder -, die 
zelf als krijgsgevangene in Duitsland zit. Zonder 
Jodenster gaat zijn zoon vanaf zijn nieuwe adres 
gewoon naar school. Wel zwerft hij na schooltijd 

Piet Arts toont de 
klas zijn bestek 
uit de oorlog. 

‘ Ik zag mijn 
Joodse 
vriendjes 
weggevoerd 
worden’

alle sectoren
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‘Zelf ontdekken wat met 
slachtoff er gebeurde 
maakt oorlog indringender’
‘Naar mijn ervaring is het niet lastig om de 
Tweede Wereldoorlog bespreekbaar te maken’, 
vertelt Stefan Kras, docent geschiedenis 
aan het Avicenna College, een islamitische 
scholengemeenschap in Rotterdam, en 
medeorganisator van de recent gehouden 
conferentie Holocaust in het onderwijs. ‘De 
media hadden het er een paar maanden terug 
over dat met name Jodenvervolging een lastig 
onderwerp was met islamitische leerlingen, en 
dat ze dat om die reden lieten zitten. Ik vind 
dat bizar. Het is verplichte examenstof, wat je 
niet zomaar kunt overslaan. Er wordt gedaan 
alsof die kinderen monsters zijn die bijten 
zodra je erover begint. Neem ze serieus, ga 
in discussie. Praat over wat ze opvalt of dwars 
zit.’ Volgens Kras kun je de periode 1940-1945 
op meerdere manieren aanpakken. ‘Dat kan 
door gewoon het schoolboek te volgen, maar 
ik focus mijn lessen graag op het leven van 
een concreet persoon: een Joodse jongen uit 
Rotterdam. Door ze zelf te laten ontdekken wat 
er allemaal met hem gebeurde, wordt het veel 
indringender. Zo had ik ooit een jongen die 
sprak over “de Joden” en dat “ze” volgens een 
documentaire de moorden zouden overdrijven. 
Juist door zich te identifi ceren met een leeftijd-
genoot wil ik dat wij/zij-denken voorkomen.’



‘Door een gastspreker krijgt de oorlog een  gezicht’

‘Een gastspreker over de Tweede Wereldoorlog in 
de klas zorgt ervoor dat  leerlingen een gezicht bij 
de oorlog hebben en van deze persoon het eigen, 
persoonlijke verhaal horen’, zegt Sipke Witteveen, 
medewerker Landelijk Steunpunt Gastsprekers 
WOII-Heden. ‘Het is de taak van de leraar om de 
geschiedenis uit te leggen, de gastspreker vertelt 
over de impact van oorlog en wat het voor hem 
betekende. Hierdoor krijgen de leerlingen een ver-
binding met de Holocaust, want nu komen gevoel 
en emotie om de hoek kijken. Ze bese� en dat de 
oorlog nog leeft in de hoofden van de mensen.’
Omdat er nog weinig Holocaustoverlevenden in 
leven zijn, verschuift de focus volgens Witteveen 
steeds meer naar hun kinderen. ’We hebben als 
steunpunt getwijfeld of we de kinderen van deze 
mensen aan het woord moesten laten. Konden 
leraren het dan niet net zo goed zelf vertellen? 

De afgelopen twee jaar hebben ons geleerd dat 
scholen enthousiast zijn. Dat het soms zelfs beter 
overkomt, omdat er een grotere emotionele afstand 
is, omdat zij het zelf niet (bewust) hebben meege-
maakt.’
Hij vermoedt dat de interesse voor de Tweede 
Wereldoorlog is toegenomen omdat scholen 
bese� en dat het nu nog mogelijk is om iemand 
van de eerste generatie voor de klas te hebben. ‘Ik 
denk ook dat de situatie in bijvoorbeeld Syrië en 
Palestina een rol speelt. Leerlingen worden door 
de media veelvuldig geconfronteerd met oorlog. 
Daarnaast hebben zij vaak klasgenootjes die zelf 
gevlucht zijn. En ja, soms ontstaat er een discussie 
over de situatie in het Midden-Oosten. Maar voor 
zover wij weten gebeurt dat in een goede sfeer. 
Vaak oordeelt zo’n klas na de les toch positiever 
over Joden.’
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Tekst: Peter Magnée en Annelie Pijnenburg  Foto’s: Marisa Beretta
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vaak op straat. Hij is regelmatig getuige van raz-
zia’s, waarbij soms ook doden vallen. ‘De Grune 
Polizei, de Duitse politie, deed bij sommige man-
nen gewoon op straat de broek naar beneden. 
Waarom was dat?’, wil Arts van de klas weten. 
‘Omdat Joden besneden zijn. Weten jullie wat dat 
betekent?’. 
‘Wat is het allerergste dat u heeft meegemaakt in 
de oorlog’, wil Maud weten. Arts: ‘Ik heb vriend-
jes weggevoerd zien worden.’ Hij citeert uit een 
boek van journalist en programmaker Ad van 

Liempt hoe Joodse kinderen vanuit de scholen 
in optocht naar het treinemplacement voor vee 
aan de Panamakade werden gedirigeerd, en hoe 
studenten en verzetsstrijders zoveel mogelijk 
probeerden kinderen in de portieken te trekken, 
om zo aan de Duitsers te ontkomen. ‘De sterren 
rukten ze van hun kleding af, want die waren 
er zo opgezet dat je er gemakkelijk een vinger 
achter kon plaatsen. Ik denk dat die kinderen in-
middels ook wel wisten dat niet om een avontuur 
van Winnetou ging.’

Maud doet haar verhaal over haar vader en overgrootvader  aan Piet Arts en zijn vrouw en docent Laureen Donker.



VORK EN LEPEL
Tijdens de Hongerwinter ziet hij mensen dood 
op straat liggen en in de grachten drijven. ‘Ik had 
gelukkig altijd een vork en lepel bij me voor het 
leegschrapen van de melkbussen met soep uit 
de gaarkeukens (Arts geeft een foto hiervan door 
aan Esmee). En ik hing ook rond bij restaurants 
in de binnenstad waar de Duitse officieren aten. 
Die koks kregen dan medelijden met zo’n klein 
jongetje’, legt Arts uit, terwijl hij de klas het ruim 
zeventig jaar oude eetgerei toont, dat ook mee-
ging als hij met zijn stiefmoeder naar de boeren 
rond Purmerend liep om aan voedsel te komen. 
‘Was die soep koud?, vraagt Gheesian nieuwsgie-
rig. Donker prijst de jongen voor zijn vraag. ‘Was 
u niet eenzaam?’, wil ze vervolgens zelf weten 
als Arts vertelt dat zo’n tachtig familieleden zijn 
vermoord. ‘Het was mijn wereld, ik wist niet 
beter.’ Hij maakt de klas duidelijk dat een oorlog 
iemand voor de rest van zijn leven kan tekenen, 
ook als je het kind bent van een NSB’er, de over-
wonnen partij. ‘Ik zat later op boksen, omdat ik 
mijn woede en energie kwijt moest. Pas onder de 
douche ontdekte ik toen dat ik als enige besne-
den was. Daarvoor was ik me er niet van bewust.’  

ENIGE TASTBARE
Toen hij 25 was meldde zich een tante, die 
Auschwitz had overleefd, bij de poort van de 
brandweerkazerne met de mededeling: ‘Ik ben 
je tante. Ik ben de zuster van je moeder.’ Arts: 
‘Eerder durfde ze niet te komen, omdat ze bang 
was voor mijn stiefmoeder, een jaloerse vrouw. 
De foto van mijn moeder die ik van haar kreeg 
– ik had geen herinneringen meer aan haar en 
dacht dat mijn stiefmoeder mijn echte moeder 
was -, hangt sindsdien in mijn huis. Ik kijk er elke 
dag naar. Het is het enige tastbare dat ik van mijn 
moeder heb. Knappe vrouw, hè’, zegt hij als hij de 
foto rond laat gaan.
‘Heeft u geen trauma?’, wil Eva van de gastspreker 
weten? ‘Wat er is gebeurd zet zich vast in je hoofd 
en gaat er niet meer uit. Ik denk vaak aan wat 
mijn moeder mogelijk is aangedaan in de zeven 
maanden nadat ze was opgepakt tot aan haar 
dood. Ze heeft in verschillende kampen gezeten 
en daar waren ook bordelen, hoorde ik later van 
de vader van Bram Mosckowicz. Het was een 
mooie vrouw. Zouden de Duitsers misbruik van 
haar hebben gemaakt?’ Hij zegt ook voor zijn 
kinderen een kast op zolder te hebben gemaakt 
waarin ze zich konden verstoppen. ‘Precies zoals 
ik dat ook moest doen als er huiszoeking was of 
dreigde bij mijn stiefgrootouders.’
Maud loopt na de les op Arts en zijn vrouw af. 
Ze vertelt dat ze de interesse voor de oorlog van 
haar vader heeft meegekregen. ‘Hij heeft wel 
drie mappen vol.’ Het blijkt dat zijn opa in het 
gewapend verzet heeft gezeten en dat zijn vrouw, 

Maud’s overgrootmoeder, de oorlogsjaren niet 
heeft overleefd. ‘Mijn vader’s opa heeft niet eens 
een medaille gekregen.’ 

Voor meer info over gastlessen:
Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden 
(Herinneringskamp Westerbork), tel. 0593 59 26 00, 
steunpunt@kampwesterbork.nl, www.steunpuntgast-
sprekers.nl.

Speuren, vloggen en een 
 monument adopteren 
Naast gastlessen zijn er vele manieren om aandacht te besteden 
aan en inzicht te krijgen in de Tweede Wereldoorlog. Een selectie:
•  Afblijven! Het is onze school (ISB 9789402232967, € 16,99, uitge-

verij Boekscout, Soest) van Lourens Kruizinga is gebaseerd op de 
waargebeurde geschiedenis van de christelijke basisschool De 
Wijzer in Arnhem. In de winter van 1942 kwamen hier de ouders 
en leraren van de Van Löben Selsschool in opstand tegen het 
vorderen van hun school voor de kinderen van de bezetter. Met 
het boek, waarin de leerlingen van nu een zoektocht naar het 
verleden van hun school maken, leert Kruizinga kinderen dat het 
soms nodig is om een standpunt in te nemen.

•  Op social media combineert de (fictieve) 13-jarige Evert verha-
len van vroeger met moderne media. Hij leeft in de laatste twee 
weken van de Tweede Wereldoorlog en deelt zijn ervaringen 
via YouTube (Evert_45) en Instagram (Evert45). Samen met zijn 
broer Klaas komt hij situaties tegen die toen werkelijkheid waren; 
onderduiken, propaganda, de dreiging van een luchtaanval, maar 
ook Duitsers die niet alleen maar slecht waren. Evert is te volgen 
tussen 19 april en 5 mei.

•  Op www.joodsmonument.nl is te achterhalen of er in de buurt of 
de straat waar de school staat joodse families woonden.

•  Scholen kunnen ook een monument adopteren om leerlingen 
actief te betrekken bij de lokale oorlogsgeschiedenis. Kijk op 
www.4en5mei.nl/onderwijs.
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Eva bestudeert 
het door gast-
spreker Piet Arts 
meegebrachte 
fotomateriaal.
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Groepen van 19 leerlingen zijn in het speciaal basisonderwijs in 
Tilburg geen uitzondering meer. Groepen van 15 leerlingen met 
ernstige gedragsproblemen (cluster 4) ook niet. Schoolbestuurder 
Dave Ensberg is bezorgd. ‘Ik moet de komende drie jaar nog 37 fte 
schrappen. Dit gaat echt ten koste van de kwaliteit van onderwijs en de 
zorg voor leerlingen.’

Tilburgs sbo en so in financiële problemen

Ensberg (en 
Hartstra rechts): 
‘De negatieve 
verevening is echt 
onzalig!’

‘  Met minder mensen  
zwaarder werk doen’

primair/voortgezet onderwijs
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Door passend onderwijs en de daarbij ho-
rende zogenaamde verevening – gelijke 
verdeling van het ondersteuningsbudget 
over het land – moest het samenwer-

kingsverband in Tilburg 34 procent van zijn budget 
inleveren. Bestuursvoorzitter Dave Ensberg van 
stichting Biezonderwijs (zeven scholen voor sbo, (v)
so, praktijkonderwijs en een expertisecentrum, 500 
medewerkers, 1.770 leerlingen): ‘Niet geheel toeval-
lig valt dit samen met ongeveer een gelijk percentage 
van daling van leerlingenaantallen in sbo en so. Ba-
sisscholen die een kind verwijzen, moeten betalen 
voor dat kind tot en met groep 8. Dat is een perverse 
prikkel om niet of zo laat mogelijk te verwijzen naar 
het speciaal (basis)onderwijs. Kinderen stromen dus 
laat in, vanaf groep 6 ongeveer. Daarentegen mogen 
kinderen van 4 jaar het eerste half jaar op school 
nog zogenaamd gratis verwezen worden, dus daar 
zien we een toename. Samen met de groei die we 
meemaken op onze vso- en praktijkscholen, komen 
we uit op een structureel begrotingstekort van 10 
procent. Dat komt neer op 37 fte in de komende drie 
jaar.’

VAKBOND
En ook de afgelopen jaren zijn er al banen verdwe-
nen, weet regiobestuurder van CNV Onderwijs 
Myriam Biekens. Zij maakt met het schoolbestuur 
afspraken over interne en externe mobiliteit, 
vervroegd pensioen, van werk naar werk-trajecten. 
‘Hiermee hebben we gedwongen ontslagen voorko-
men en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Maar het 
versluiert wel het probleem dat het werk met minder 
mensen gedaan moet worden. De klassen worden 
groter, de problematiek wordt zwaarder. Werkgever 
en bonden werken dan wel heel goed samen aan 
zo goed mogelijke oplossingen voor dit financiële 
probleem, maar de omstandigheden in de scholen 
worden er niet beter op en de kinderen worden er 
de dupe van. Om daar wat aan te doen moet er echt 
meer geld naar het speciaal basisonderwijs.’ Be-
stuursvoorzitter Ensberg is overigens erg te spreken 
over de samenwerking met de vakbonden op regio-
naal niveau, wil hij nog wel even gezegd hebben. ‘Ik 
vind het een verrijking om samen te werken aan het 
belang van de werknemers. Ik zou toe willen naar 
een landelijke cao op hoofdlijnen, die we dan samen 
met de vakbonden op regionaal niveau invullen.’

FRUSTEERT
Leerkracht op sbo Noorderlicht, Mieke Hartstra, 
dealt dagelijks met de gevolgen van de financiële 
schaarste in het Tilburgs schoolbestuur. Ze heeft nu 

17 kinderen van 8, 9 en 10 jaar in haar groep, waar 
het er voorheen 14 waren. ‘Het is echt te veel. Boven-
bouwgroepen tellen er zelfs wel 18 of 19.’ Ze vertelt 
dat er de afgelopen vier jaar zeker zes collega’s 
vertrokken zijn. ‘Niet verplicht, maar omdat ze de 
problemen zagen aankomen. We werken met twee 
groepen en een zogenaamde schakelruimte, waar 
je kinderen even apart kunt nemen of in een extra 
niveaugroep kunt werken. Voorheen hadden we dan 
vaak drie paar handen op die twee groepen. Nu is 
dat er niet meer bij. Als een leerling escaleert, moet 
ik de groep uit om het op te lossen en is er niemand 
om de klas op te vangen. En we kunnen er niet meer 
echt uithalen wat er in zit, omdat je met minder 
niveaugroepen kunt werken. Dat frustreert.’

WERKPLEZIER
‘Doordat de leerlingen later instromen in het sbo, 
zijn wij meer tijd en aandacht kwijt met het vertrou-
wen van leerlingen weer opbouwen. Bovendien zijn 
de problemen daardoor complexer en zwaarder’, 
zegt Hartstra. ‘We moeten dus met minder mensen 
zwaarder werk doen. Dat gaat echt ten koste van 
de kwaliteit. Natuurlijk is het wel de bedoeling van 
passend onderwijs, kinderen zo lang mogelijk in een 
reguliere setting houden, maar dat is nu eenmaal 
niet voor elk kind en elke leraar passend, zeker niet 
als de middelen ontbreken.’ Toch is het niet allemaal 
kommer en kwel, benadrukt ze. ‘Ik doe nog steeds 
met plezier mijn werk, zeker! En anderen hier op 
school ook! Maar het ziekteverzuim stijgt wel en dat 
is toch geen goed teken.’

ZENUWEN
Ensberg voelt de zenuwen door zijn scholen gaan. 
‘Ja, want ook al zijn er dan geen gedwongen ontsla-
gen gevallen, collega’s worden er wel zenuwachtig 
van. En ik kan ook niet uitsluiten dat er alsnog een 
sociaal plan en gedwongen ontslagen komen. Maar’, 
strijdvaardig ‘ik leg me hier niet zomaar bij neer. Ik 
ben druk aan het lobbyen richting landelijke politiek 
dat regio’s die te maken hebben met negatieve 
verevening financieel gecompenseerd moeten wor-
den. Ik wil logopedisten, orthopedagogen, onder-
wijsassistenten en gedragswetenschappers in dienst 
houden om expertise te behouden. Die negatieve 
verevening is echt onzalig! Mooie tekentafelplaatjes, 
bedenken dat elke regio op dezelfde manier behan-
deld moet worden, zonder rekening te houden met 
sociaal-culturele of sociaal-economische redenen 
waaróm die grote aantal kinderen überhaupt in het 
so of sbo zaten. Ze zaten er in elk geval niet voor 
niks!’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Verbeeld/Kees Beekmansprimair/voortgezet onderwijs
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Het beeld van het aangespoelde jongetje Aylan Kurdi op het strand van het Turkse 
Bodrum was voor kinderboekenschrijver Pimm van Hest aanleiding om in de pen te 
klimmen. ‘Dat kan toch zo niet langer!’ dacht ik. ‘We raken door al die afgrijselijke beelden 
van vluchtelingen misschien wat afgestompt, maar deze foto schudde ons weer wakker. 
Mij in elk geval!’ Het resultaat: het boek Op de vlucht en een project op scholen om 
vluchtelingenkinderen een hart onder de riem te steken.

Boek en project hart onder de riem vluchtelingenkinderen

‘ Hoe zou jij je voelen, zo 
alleen op een bootje?’

primair onderwijs
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Ik gebruik woorden als uitlaatklep. Toen ik dat 
beeld van Aylan zag, ben ik gaan zitten en gaan 
schrijven. Na verloop van tijd lag er deze tekst. 
Voor mij een manier om het te verwerken’, 

vertelt Van Hest. ‘Aan het eind van het proces, circu-
leerde er weer zo’n foto in de media, nu van Moham-
med Shohayet, een 16 maanden oud jongetje dat op 
de vlucht was en verdronk in een rivier op weg van 
Myanmar naar Bangladesh.’ Van Hest en illustrator 
Aron Dijkstra droegen het boek aan Mohammed en 
Aylan op.

KNUFFEL
‘Het stopt nooit, vrees ik, maar het verhaal moet wel 
verteld worden. Ja, dat kan ook aan jonge kinderen’, 
weet Van Hest. ‘In hun eigen taal kunnen we best 
uitleggen wat er gebeurt in de wereld. Mijn dochter 
was 8 jaar toen ze vroeg: als een kind vlucht naar 
Nederland, neemt hij dan de oorlog mee? Daar kun 
je over in gesprek.’ In het boek staat een beeld van 
een klein meisje in haar eentje op een bootje. In haar 
armen een knuffelbeer. Daarnaast de tekst: Je kunt 
niet langer blijven. Hier is jouw thuis niet meer. Je 
vlucht en kijkt nog een keer om. Voor de laatste keer? 
Alles achterlaten. Maar knuffel neem je mee. Knuffel 
houdt je warm. Knuffel geeft je kracht. Midden in 
de nacht. Midden op zee. ‘Daar kun je als ouder of 
leerkracht heel goed over in gesprek. Waarom is een 
knuffel zo belangrijk voor dit meisje? Waar zouden 
de andere mensen zijn die belangrijk voor haar zijn? 
Hoe zou jij je voelen als je zo alleen op een bootje 
zat?’ 

JUF KIET
Clavis Uitgeverij, waar het boek Op de vlucht is ver-
schenen, is samen met het Impact Programma dat 
hoort bij de film De Kinderen van Juf Kiet een project 
gestart om gevluchte kinderen een hart onder de 
riem te steken. ‘Kinderen kunnen bijvoorbeeld met 

een tekening, een gedicht of een verhaal iets beteke-
nen voor hun leeftijdsgenootjes die gevlucht zijn. Zo 
kunnen Nederlandse kinderen inlevingsvermogen 
ontwikkelen en voelen vluchtelingenkinderen dat er 
iemand is die aan hen denkt’, legt Van Hest uit. ‘We 
roepen alle basisscholen op daar een uurtje lestijd bij 
stil te staan. Wat zou jij willen zeggen tegen of vragen 
aan een kind op de vlucht? De blijken van medele-
ven gaan allemaal naar AZC’s en de mooiste worden 
gebundeld in een boek dat in juni wordt aangeboden 
aan Juf Kiet. Ik gun alle kinderen een juf of meester 
die hier open voor staat.’ 

TEGEN POLARISATIE
Van Hest deed zelf de pabo en studeerde psycho-
logie. ‘Ik heb negen maanden voor de klas gestaan. 
Helaas werd ik in het begin te zwaar belast, met de 
enige combinatieklas die de school rijk was, een 
groep 6/7 met 30 leerlingen. Gecombineerd met 
mijn perfectionisme werd dit geen succes.’ Met een 
lach: ‘Er is dus een meester aan me verloren gegaan, 
dat klopt. Maar met wat ik nu doe, kan ik denk ik ook 
veel voor kinderen betekenen.’ Van Hest heeft inmid-
dels een tiental prentenboeken op zijn naam staan. 
Het begon met Rosita in 2009, een boek over adoptie. 
‘Ik was op dat moment samen met mijn vriend 
bezig met een adoptieprocedure en ontdekte dat er 
voor kinderen niet veel boeken waren over adoptie, 
behalve over bijvoorbeeld een kangoeroe die een 
lammetje adopteert. Dit was het begin van een serie 
boeken, onder andere over verlies, dood en andere 
emoties, waarin mijn onderwijs- en psychologen-
achtergrond mooi samenkomen.’ Uit de grond van 
zijn hart: ‘Ik hoop dat ik met dit boek en project iets 
kan bijdragen aan saamhorigheid en tegen polarisa-
tie. We zijn allemaal mensen op deze aarde, allemaal 
gelijk aan elkaar. Ik vind het onbegrijpelijk dat men-
sen zeggen: “Dit land is van mij, jij mag er niet in.” 
Niets is van iemand en alles is van iedereen.’ 

Tekst: Ciska de Graaff  Illustratie: Aron Dijkstraprimair onderwijs
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Helpen? 
Wil je met jouw klas – of individueel – helpen vluchtelingenkinderen een hart onder de riem te 
steken? Dan kun je tot 2 juni je wensen, gedichten of tekeningen sturen naar Clavis Uitgeverij, 
Meeuwenlaan 100, 1021JL Amsterdam, of mailen naar pers@clavisbooks.com.
Het Goed Gesprek Pakket is vanaf september te downloaden op dekinderenvanjufkiet.nl.
Voor wie de film gemist heeft in de bioscoop, op 12 juni is De Kinderen van Juf Kiet voor het eerst 
op televisie.
Alles over het boek en het project Op de vlucht is op social media te vinden onder #Opdevlucht.
Het boek Op de Vlucht kost € 14,95 en heeft ISBN 9789044828610.

‘
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voortgezet onderwijs

In de bomen hangt wc-papier. Niet voor vogels 
die ineens zindelijk zijn geworden, nee, de 
examenstunt is net geweest. Meisjes stapelen 
stoelen op picknicksets om met gevaar voor 

lijf en leden het papier tussen de takken uit te ha-
len. Een beetje orde kan geen kwaad op het school-
plein. In de klas trouwens ook niet. En daarvoor 
zijn gemotiveerde leerlingen van levensbelang. 
Want wie zin heeft in les, loopt minder te klooien.

LIJSTEN
Het gaat niet vanzelf. Want zeg je tegen de ene 
leerling ‘Je zit toch niet te appen?’, dan denkt de rest 
niet ‘Foei, dat mag niet’, maar ‘Shit, appen, dat was 
ik al twee minuten vergeten te doen’. En zeggen dat 
iets móet kan vaak averechts werken. Daarom komt 
het onderzoek genaamd Motiverend Lesgeven, 
handleiding voor docenten met negen principes 
die leerlingen meer intrinsieke motivatie moeten 
geven. 35 docenten en 766 leerlingen deden mee 
aan het onderzoek waarbij de docent trainingen 
kreeg en de leerlingen vragenlijsten moesten in-
vullen voor en na de training en later nog eens. Als 
de leerlingen van de richting media en vormgeving 
van het Utrechtse vmbo X11 horen dat er een 
verhaal gemaakt wordt over dat onderzoek schrik-
ken ze: ‘We moeten toch niet wéér zo’n lange lijst 
invullen?’. Docent Ruuth Verhoeff (36) lacht: ‘Nee 
hoor, dat is voorbij.’ 

TREMA
Verhoeff loopt langs de tafeltjes om te zien hoe 
z’n leerlingen, die de theoretische leerweg volgen, 

Hoe krijg je op het oog ongeïnteresseerde leerlingen toch 
gemotiveerd? Met die vraag gingen de Universiteit Utrecht en de 
Universiteit van Amsterdam vorig jaar aan de slag op basisscholen en 
in het vmbo. Hoe gaat het een jaar later? Ruuth Verhoeff was er als 
docent van de Utrechtse vmbo-school X11 onderdeel van: ‘Een leerling 
eruit sturen doe ik bijna nooit, ‘t voelt als een nederlaag.’

Onderzoek wijst uit: bied autonomie én structuur 

Motiveren kun je leren, 
ook op het vmbo

zich door de opdracht werken. Het valt hem op 
dat het vaak fout gaat met het trema. Direct scha-
kelt hij naar een YouTube-filmpje dat daarover 
handelt. Een manier van lesgeven die leerling Max 
waardeert: ‘Ruuth past zich aan ons aan, hij haalt 
dingen van internet. Andere leraren doen meer met 
het boek.’ Verhoeff geeft negen jaar les. Op de lera-
renopleiding hoorde hij weinig over motiveren. ‘Er 
werd gehamerd op het gebruik van de ordeladder, 
maar hoe je dat invult is aan jou. Het meeste leer je 
in de praktijk. Een leerling eruit sturen doe ik bijna 
nooit, ‘t voelt als een nederlaag. Maar sommige 
collega’s gedijen daar wel bij.’

CHAOS
Autonomie bieden zonder structuur resulteert in 
chaos, zo stelt het onderzoek. Motiverende do-
centen die autonomie ondersteunen en structuur 
bieden, hebben de meest positieve effecten op de 
motivatie, inzet, het leren en de prestaties van hun 
leerlingen. Een voorbeeld uit het onderzoek: De 
leerlingen werken in groepjes aan een opdracht. 
Voordat ze beginnen bespreekt de docent de regels 
van het samenwerken en vraagt aan de leerlingen 
wat zij denken wat belangrijk is bij het samenwer-
ken. Samen maken ze een overzicht dat op het 
bord komt te staan. ‘Leerlingen hebben structuur 
nodig om zich competent te voelen’, stellen de 
onderzoekers. ‘Structuur door duidelijke verwach-
tingen te communiceren, consequent te zijn en het 
leerproces inhoudelijk te begeleiden. Door hierin 
keuzes te bieden en de relevantie uit te leggen 
wordt structuur autonomie-ondersteunend.’18
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Motiveren kun je leren, 
ook op het vmbo

AUTONOMIE
De vmbo-docenten die de training hebben gevolgd 
zijn meer autonomie gaan bieden en hebben ook 
een betere relatie met hun leerlingen ontwikkeld. 
De leerlingen vertonen meer intrinsieke motivatie 
en snappen het belang van wat ze moeten leren. 
Vooral in het vmbo is winst te boeken, in het basis-
onderwijs bleek de training niet effectief. Dat komt 
volgens de onderzoekers doordat daar al met de 
juiste methodes wordt gewerkt.

TEUGELS
Even weg van het lokaal blikt Verhoeff terug op 
de trainingen. ‘Ik heb er drie gevolgd van twee 
uur’, zegt hij terwijl de meisjes het uit de bomen 
getrokken wc-papier om zich heen rollen en dat 
filmen met hun telefoon. ‘Ingewikkeld.’ Wat, de 
trainingen? ‘Nee, dat meisje met dat papier om zich 
heen.’ Taalgrapje. Hij is dan ook docent Nederlands 
en verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van 
de leerlingen. ‘Waar ik het meest aan heb is de zelf-
keuzewerktijd. De leerlingen weten wat ze moeten 
doen maar hebben zelf de keuze wanneer ze dat 
doen. Ze vinden het fijn om de teugels in handen 
te hebben. Daardoor wordt het geen moeten maar 
mogen, alhoewel ze af en toe gewoon hun mond 
moeten houden en luisteren.’

MOETIVATIE
Het woord ‘moeten’ is gevallen. Volgens de on-

derzoekers leren leerlingen met veel intrinsieke 
motivatie of persoonlijk belang diepgaander en 
presteren ze beter dan leerlingen met voornamelijk 
veel moetivatie (motivatie krijgen omdat iets moet 
van een ander). Op de korte termijn zorgt dat 
laatste er ook wel voor dat leerlingen gaan leren, 
maar vaak op een oppervlakkiger manier. Motivatie 
en moetivatie kunnen samen gaan maar op de 
lange termijn kan dat de intrinsieke motivatie van 
leerlingen ondermijnen. De onderzoekers: ‘Een 
leerling die alleen leert voor een cijfer of voor de 
docent zal het in de toekomst lastig vinden zijn of 
haar eigen leerproces aan te sturen.’ Maar Verhoeff 
heeft een kanttekening: ‘Steeds taal gebruiken die 
niet dwingt is lastig hoor. Je kunt niet altijd blijven 
pamperen. Soms vinden ze het gewoon fijn als je 
een beetje autoritair bent.’ Wessel is een van de 
leerlingen die meedeed aan het onderzoek: ‘Ja, 
het ging beter na de training. Maar Ruuth deed 
het altijd al best wel goed hoor.’ Zijn leraar switcht 
intussen tussen ouderwets doceren, een test op een 
website, zelfwerken, en YouTube. Dan zijn de vijftig 
lesminuten voorbij. Verhoeff staat bij de deur en 
geeft high fives. Doei! klinkt het elke keer, volgens 
een vaste structuur. 

Het onderzoek met meer praktijkvoorbeelden, 
uitkomsten en aanbevelingen staat op uu.nl/
motiverendlesgeven, een samenvattend filmpje op 
tinyurl.com/m6cf6zx.

Ruuth Verhoeff: ’Leerlingen moeten niet, maar mogen. Maar af en toe moeten ze gewoon 
hun mond houden en luisteren.’

19191919
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Vraag antwoord

Mag mijn werkgever
mijn dienstverband 
‘slapend’ houden?

bovendien voor dat zij belang heeft 
bij een arbeidsongeschiktheidsont-
slag. Ze kan alleen dan namelijk de 
IPAP-aanvulling op haar uitkering 
aanvragen bij Loyalis, waar zij zich 
had verzekerd tegen de financiële 
gevolgen van arbeidsongeschiktheid. 
Jannie krijgt dan van Loyalis tien 
procent van haar verzekerd jaarin-
komen bovenop de uitkering. Als ze 
niet akkoord gaat met deze regeling, 
dan zal werkgever het dienstverband 
‘slapend’ houden. Dit houdt in dat de 

werkgever na twee jaar ziekte geen 
ontslagvergunning aanvraagt bij het 
UWV, maar Jannie in dienst houdt 
zonder dat ze hoeft te werken. Dat 
kan zij wegens ziekte ook niet meer. 
De werkgever doet dit om de betaling 
van de transitievergoeding te voorko-
men. Zonder ontslag is er namelijk 
geen recht op. Door niets te doen en 
het dienstverband slapend te laten, 
voorkomt de werkgever het betalen 
van de transitievergoeding. Jannie 
belt met haar vakbond om te vragen 

hoe dit zit en of dit wel zomaar mag.

De juridisch adviseur van CNV Onder-
wijs vertelt Jannie dat sinds 1 juli 2015 
in de wet het recht op de transitiever-
goeding is opgenomen. Dit recht op 
vergoeding is onderdeel van de WWZ 
van minister Asscher van Sociale 
Zaken. Het CNV trok onmiddellijk aan 
de bel in Den Haag nadat steeds meer 
werkgevers het dienstverband van 
zieke werknemers slapend lieten. De 
minister bestempelde in de media het 

slapend houden van een dienstverband 
om de transitievergoeding te omzeilen 
als ‘onfatsoenlijk werkgeverschap’. 
Ondertussen werd er – ook vanuit het 
CNV – veelvuldig geprocedeerd over 
de toelaatbaarheid van deze werk-
geverstruc. In de diverse uitspraken 
oordeelde de rechtspraak echter 
consequent dat het slapend houden 
van een dienstverband niet leidt tot 
een recht op de transitievergoeding. 
Daarvoor is namelijk nodig dat een 
werkgever ernstig verwijtbaar heeft 

Jannie heeft bijna 35 jaar als onder-
wijsassistent gewerkt in het primair 
onderwijs. Door een verkeersongeval 
is zij arbeidsongeschikt geraakt. 
Ze  heeft geprobeerd om te re-in-
tegreren, maar dit is uiteindelijk op 
advies van de bedrijfsarts gestaakt. 
De klachten van Jannie zijn dusdanig 
dat zij nooit meer zal terugkeren in 
het arbeidsproces. Ze wordt gekeurd 
voor de WIA. Het UWV oordeelt dat 
Jannie volledig en duurzaam 80-100 
procent arbeidsongeschikt is. Zij 

krijgt daarom een volledige arbeids-
ongeschiktheidsuitkering (IVA). 

De werkgever vindt ook dat Jannie 
niet meer geschikt is voor haar func-
tie en gaat met haar in gesprek over 
een ontslagregeling. Op haar vraag of 
zij dan ook de wettelijke transitiever-
goeding meekrijgt, luidt het antwoord 
van de werkgever ontkennend,  
omdat die regeling is bedoeld om 
werknemers van werk naar werk te 
helpen. Haar werkgever houdt Jannie 

Minister Asscher bestempelde het omzeilen van de transitie-
vergoeding als ‘onfatsoenlijk werkgeverschap’
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gehandeld. Rechters vinden het sla-
pend houden van een dienstverband 
om de transitievergoeding te omzeilen 
vaak wel onfatsoenlijk, maar niet ern-
stig verwijtbaar. Er geldt in Nederland 
namelijk geen ontslagplicht voor een 
werkgever. 

De juridisch adviseur kan Jannie 
echter gerust stellen. Op basis van 
de rechtspraak en mede door toe-
doen van het CNV, heeft het kabinet 
besloten de regels aan te gaan 
passen. Het kan natuurlijk niet zo zijn 
dat een zieke werknemer vanwege 
zijn ziekte anders wordt behandeld 
dan de werknemer die niet ziek is en 
uit dienst gaat (en wel de transitiever-
goeding meekrijgt). Op grond van deze 
werkgeverspraktijk om dienstverban-

den van zieke werknemers slapend te 
houden, heeft minister Asscher een 
wetsvoorstel bij de Tweede Kamer 
ingediend. Het wetsvoorstel bevat een 
compensatieregeling voor werkgevers 
om de betaalde transitievergoeding 
aan een zieke werknemer te kunnen 
verhalen op het UWV. Het UWV kan 
op verzoek aan een werkgever een 
vergoeding verstrekken, indien het 
dienstverband met de werknemer 
wegens ziekte is geëindigd. De hoofd-
regel is dat de vergoeding/compensa-
tie voor de werkgever gelijk is aan de 
transitievergoeding die de werkgever 
in verband met het eindigen van het 
dienstverband aan de werknemer 
heeft verstrekt. In het wetsvoorstel 
is opgenomen dat de regeling naar 
verwachting per 1 januari 2019 met 

terugwerkende kracht vanaf 1 juli 
2015 zal ingaan. 

De juridisch adviseur bespreekt met 
de werkgever het wetsvoorstel om 
de kosten van de transitievergoeding 
volledig vergoed te kunnen krijgen 
van het UWV. Dit biedt voor haar 
werkgever voldoende aanleiding om 
aan Jannie alsnog een vertrekrege-
ling aan te bieden met de wettelijke 
transitievergoeding. Aan het slapende 
dienstverband van Jannie is daarmee 
een einde gekomen. Ze gebruikt de 
transitievergoeding als aanvulling 
op haar inkomen, dat door haar 
arbeidsongeschiktheid een stuk 
lager is geworden. En dat is ook waar 
de transitievergoeding mede voor 
bedoeld is. 

is opgenomen dat de regeling naar 
verwachting per 1 januari 2019 met 

de transitievergoeding mede voor 
bedoeld is. 

NIEUWE BEKWAAMHEIDSEISEN LERAREN
Het ministerie van Onderwijs heeft, op voorstel 
van de Onderwijscoöperatie, nieuwe bekwaam-
heidseisen voor leraren vastgesteld. Het gaat om 
mini mumeisen waaraan elke leraar moet kunnen 
voldoen. Voor lerarenopleidingen bieden ze een 
ijkpunt en voor leraren maken ze duidelijker wat 
van hen verwacht wordt. De nieuwe eisen zijn con-
creter en meer gericht op het leren van leerlingen 
en het gedrag van leraren. Tegelijkertijd bieden 
ze meer ruimte om een schooleigen invulling te 
geven. De zeven competenties zijn vervangen door 
drie hoofdthema’s: vakdidactisch, vakinhoudelijk 
en pedagogisch. Onder vakdidactisch bekwaam 
valt bijvoorbeeld het kunnen afstemmen van de 
lesstof, onder vakinhoudelijk dat een leraar boven 
de lesstof staat en onder pedagogisch dat een 
leraar een veilig klimaat creëert. Op de website van 
de Onderwijscoöperatie is de volledige beschrijving 
van de herijkte bekwaamheidseisen te vinden. 

Werk & Recht

ERRATA/ADDENDUM CAO MBO 2016-2017 
Bonden en MBO Raad zijn het eens geworden over 
het addendum en de errata behorende bij de cao 
mbo 2016-2017. Hierin zijn foutjes die in de cao-tekst 
waren geconstateerd hersteld of is een bepaling 
verduidelijkt. Zo is de cao mbo in overeenstemming 
gebracht met de wettelijke bepaling dat (delen van) 
dagen waarop de werknemer tijdens een vastge-
stelde vakantie ziek is niet als vakantie gelden, tenzij 
de werknemer daarmee instemt. In de cao mbo is 
daarom nu opgenomen dat bij samenloop van ziekte-
verlof met verleend vakantieverlof de werkgever het 
vakantieverlof intrekt, tenzij de werknemer schriftelijk 
aangeeft het vakantieverlof te willen opnemen. Ook 
wordt in het addendum verduidelijkt wat onder een 
‘re-integratiebedrijf met een nationaal gevalideerd en 
breed erkend keurmerk’ wordt verstaan. De exacte 
teksten van de errata en het addendum zijn te vinden 
op www.cnvo.nl >> arbeidsvoorwaarden >> mbo 
>> cao-teksten.

Blijf op de hoogte van 
het laatste nieuws over 
Werk en Recht
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Wegens succes  

herhaald!

Als u bij de start van het schooljaar een stevig fundament  
legt voor positieve groepsvorming, voorkomt u problemen  
als pestgedrag of conflicten in de klas. Maar wat is er nodig 
voor het creëren van een positieve groep? Wat doet u als de 
groep niet stabiliseert? En welke groepsactiviteiten zet u in  
om een niet goed lopende klas te observeren en analyseren?

Krijg grip op het groepsproces in uw klassen en creëer 
een positief leerklimaat!

Groepsdynamica  
in het mbo
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 Locatie: 
 
Antropia, Driebergen

 Datum: 

Woensdag 6 september

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/groepsdynamica-mbo

Groepsprocessen analyseren,  

begeleiden en bijsturen
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Jan Bijstra

Concreet resultaat
Ik werk voor een speciaal onderwijsorganisatie en heb een mooie 
baan. De organisatie beschikt over ruim twintig schoollocaties, 
en waar ik mij een groot deel van de tijd mee bezig houd, is 
schooloverstijgend uitvogelen hoe de zaken ervoor staan. Zo zet 
ik ieder jaar op een rijtje waar leerlingen naartoe gaan als ze 
onze scholen verlaten. Wij willen graag dat leerlingen naar het 
regulier onderwijs teruggaan en dan bij voorkeur op een niveau 
dat overeenstemt met hun IQ. Ook kijken we een jaar na dato of 
leerlingen nog op dezelfde plek zitten, want daarmee weten we of 
de keuze van het vervolgtraject goed is geweest.
Momenteel staan we voor een grote onderzoeksuitdaging: we 
willen nu eens niet alleen naar de leerlingen kijken, maar ook 

naar allerlei organisatie-aspecten. Hoe is de huisvestingskwali-
teit van de school, welke leerkrachtkwaliteit hebben we in huis, 
hoe doen leidinggevenden het, hoeveel ziekte is er in de school, 
hoe klein of groot is de school, etc? Op basis van deze en 
andere zaken willen we kijken of we het uitstroom-
beeld van een school – dus waar gaan leerlingen 
naartoe – kunnen voorspellen. Dus is de 
situatie in een school zus of zo, dan is 
dat en dat te verwachten en kunnen we 
gericht dáár ingrijpen waar het anders 
moet.
Een mooie baan dus, maar wel een eind 
van de ‘werkvloer’. Daarom denk ik soms 
met heimwee terug aan de tijd dat ik mij 
mocht bemoeien met de plaatsing van 
leerlingen op enkele van onze scholen. 
Wat heerlijk concreet was dat en met 
direct resultaat! Intakegesprek met de 
ouders (altijd leuk om te doen), verslag 
schrijven, met de leerkracht overleggen 
en dan plaatsing regelen. Dat was nog 
eens wat anders dan het statistische 
geploeter op de vierkante millimeter 
waar ik mij nu vooral mee bezig houd.
Maar gelukkig heb ik dan toch soms 
momenten dat ik ’s avonds thuis 
zonder veel omhaal van woorden kan 
uitleggen wat ik die dag heb gedaan. 
Zoals een paar weken geleden toen 
een leerkracht mij vroeg of ik haar 
kon helpen aan literatuur voor haar 
scriptie voor de master SEN-opleiding. 
Dat kon ik, want ik heb toegang tot de 
digitale bibliotheek van de universiteit. Zij 
blij, ik blij. Je wilt gewoon soms concreet 
resultaat zien van je werk!

Soms denk ik met heimwee aan de tijd 
dat ik mij mocht bemoeien met de 
 plaatsing van leerlingen Fo
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Fantaseren over een groot 
verjaardagsfeest, een baan als juf 
of dierenarts, of een carrière als 
profvolleyballer. Chris de Bode 
fotografeert voor zijn project I Have 
A Dream over de hele wereld 
kinderen voor wie naar school gaan 
niet vanzelfsprekend is. Eén ding 
hebben ze volgens hem gemeen: 
‘Ondanks hun moeilijke achtergrond 
en verschillen dromen ze allemaal 
van een eigen plekje in de wereld.’ 

‘Ik wil mijn eigen 
    vijf-sterren 
 restaurant!’

primair/voortgezet onderwijs

Djarida (8) woont in Mexico. Ze is van 
Maya-komaf, een arme bevolkings-
groep met weinig kansen. ‘Meisjes 
mogen maar even of niet naar school 
maar daarna helpen ze thuis, ze trou-
wen of gaan werken. Ik heb het geluk 
wel elke dag naar school te kunnen en 
ik wil dierenarts worden!’

Blaise (12) kroop voor de foto achter het stuur van een 
oude auto. Tijdens de aardbeving in Haïti in 2010 raakte 
hij getraumatiseerd, maar hij droomt nog steeds. ‘Als ik 
slim ben word ik chauffeur, maar ik droom er ook van 
Michael Jackson te worden, het is lastig kiezen.’

De fotoserie I Have A Dream van 
Chris de Bode is te zien op Fotofesti-
val Naarden van 20 mei t/m 18 juni.24
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‘Ik wil mijn eigen 
    vijf-sterren 
 restaurant!’

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto’s: Chris de Bodeprimair/voortgezet onderwijs
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Dewi (12) poseert voor 
haar klas in New Delhi. 

Ze woont met haar 
ouders en zus in een 
sloppenwijk in India. 

‘Als ik groot ben wil ik 
leraar worden. Dan geef 
ik les in lezen, schrijven 

en tellen. Dat is heel 
belangrijk, want anders 

krijg je geen werk. Ik 
ben een strenge juf, dan 

luisteren de kinderen!’

Tahmina (13) woont in Afghanistan. 
Ze droomt ervan de beste volleybal-
ster van de wereld te worden. ‘We 
spelen het op school, ik vind dit het 
allerleukste om te doen. De medaille 
die op de foto om mijn nek hangt, 
heb ik gewonnen bij een hardloop-
wedstrijd in Kabul, onze hoofdstad.’

Muad (14) uit Jordanië houdt 
een bord met zelf gekookt eten 
omhoog. Hij stopte met school 
om als timmerman te gaan 
werken, samen met zijn broer 
van twaalf. Hij droomt ervan 
chef te worden. ‘Ik wil mijn 
eigen vijf sterren-restaurant in 
een grote Europese stad!’
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primair/voortgezet onderwijs

'Een man voor 
de klas is goed 
voor de beeld-
vorming'

DE BASISSCHOLEN
SNIJDEN IN OERWOUD VAN 
REGELS
‘Snijden in het oerwoud van zelfopgelegde regels’, zo 
omschrijft het ministerie van Onderwijs de Operatie 
Regels Ruimen. De onderwijsinspectie zegt steeds 
luider dat de enorme administratie op scholen zo 

Voor Operatie Regels Ruimen, een opdracht van het 
ministerie van Onderwijs aan denktank Kennisland, 

gaan scholen met elkaar in gesprek over regeldruk. 
Vijf basisscholen en een middelbare school 

fungeren als voorbeeld, collega’s van andere 
scholen komen samen met een inspecteur en een 

‘verandermanager’ inspiratie opdoen. Het doel: 
makkelijker en effi  ciënter werken, zodat er meer tijd 

overblijft voor lesgeven.

Scholen ruimen 
samen regels

uitgebreid niet hoeft. ‘De slechtste reden om iets te 
doen, is omdat je denkt dat het moet van een ander,’ 
aldus staatssecretaris Dekker op de website van 
het ministerie. Ondertussen blijven leraren in het 
basisonderwijs het rapporteren ervaren als ‘moetje’, 
waarom? 

‘Het is een administratief monster als dekmantel voor 
de leerkracht,’ zo beschreef basisschooldirecteur Her-
man Brunen de bergen administratie in een recente 
opiniebrief aan Trouw. Maar hij zei ook: ‘Het is geen 
verbetering van het onderwijs.’ Edwin Vugts, directeur 
van basisschool de Oversteek in Liempde ging voor 
Operatie Regels Ruimen samen met collega’s langs 
De Wegwijzer in de Betuwe, een school die besloot de 
groepsplannen eruit te gooien. Vugts: ‘Scholen zijn 
onzeker geworden. Als de inspectie bij ons kwam, 
werd voorheen gevraagd naar een lijstje met citosco-
res. Als een leerling achteruit was gegaan zeiden ze: 
Wat doen jullie voor hem of haar? En dan toonden 
we het handelingsplan. Door dit soort vragen zijn we 

Leerlingen op het Amsterdamse Hyperion Lyceum kijken het werk na van klasgenoten in een ‘nakijkcommissie’.
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Scholen ruimen 
samen regels

meer gaan vastleggen.’ Vugts geeft de inspectie niet 
de schuld van deze verantwoordingsdrang, maar toch 
mogen ze volgens hem een beetje de hand in eigen 
boezem steken. ‘Kennelijk heeft de inspectie scholen 
op een manier benaderd waardoor deze ‘angst’ er in is 
geslopen en we alles op papier zijn gaan zetten. Maar 
we doen het allemaal: de maatschappij, ouders en de 
inspectie, we geloven elkaar pas als het zwart op wit 
staat. We moeten elkaar meer gaan vertrouwen in dat 
iets zonder vastleggen ook gebeurt.’

MINDER KRAMPACHTIG
Door het bezoek aan de Wegwijzer is de kogel voor De 
Oversteek nu door de kerk: net als bij deze school vlie-
gen de groepsplannen er uit. ‘We stoppen hiermee! 
Doodeng, maar we vertrouwen op onze eigen profes-
sionaliteit. De leraar is van nature al handelingsge-
richt en weet: wat heeft welke leerling nodig?’ De 
komende tijd laat de school het aan de leraren over 
wat ze nodig achten te rapporteren. ‘Hierbij wordt 
niet meer iedere stap vastgelegd, we zijn minder 
krampachtig. Natuurlijk houden we vast aan een basis 
en aan notities, maar we zeggen straks tegen ouders 
en inspectie: we hebben niet alles over deze leerling 
zwart op wit, maar ik kan het je wel vertéllen.’

DE MIDDELBARE SCHOLEN
HET BELANG VAN 
 BORRELEN 

Op de deelnemende middelbare scholen wordt 
werkdruk vooral ervaren als er weinig werkplezier, 
inspiratie en motivatie is. Leraren van het Haagse 
Haganum zijn op bezoek bij collega’s van ‘inspiratie-
school’ het Hyperion in Amsterdam en praten over 
nakijkcommissies, anders toetsen en het belang van 
borrelen. 

Het is een fl inke opkomst in Amsterdam Noord; vijf 
docenten en de directeur van het Haganum luisteren 
daar naar Hyperion’s economiedocent Jorrit Blaas en 
Nederlands docent Iris Driessen. In een fonkelnieuwe 
school, de eerste examenlichting moet over een paar 
weken aan de bak. Leraren ervaren op deze school 
minder werkdruk dan gemiddeld, maar hoe komt dat? 
Blaas: ‘We hebben nog weinig kaders. De schoollei-
ding geeft ons veel vertrouwen om onderwijsvormen 
te ontwikkelen. Er wordt niks van bovenaf opgelegd. 
We durven en mogen experimenteren en dat verhoogt 
werkplezier.’ 

NAKIJKCOMMISSIE
De visie van het Hyperion is erop gericht leerlingen 
eigenaar te maken van hun leerproces. Zo heeft Blaas 
samen met leerlingen een usb-eindexamenbundel 
met interactieve fi lmpjes en illustraties gemaakt. 
En Driessen introduceerde een nakijk-commissie, 
waarbij vijf leerlingen roulerenderwijs de toetsen van 

de rest van de klas na-
kijken. ‘Bij het nakijken 
zijn ze zo met de stof 
bezig dat het nog meer 
van henzelf wordt.’ Het 
werkt alleen als je leer-
lingen goed begeleidt 
in het feedback geven, 
aldus Driessen. ‘En 
van die feedbackskills 
hebben ze ook hun hele 
leven profi jt.’ Geschie-
denisdocenten Tim den 
Hollander en Maurice 
Kramer van het Haga-
num willen wel aan de 
slag met zo’n tijdbespa-
rende nakijkcommissie, 
maar plaatsen er ook 
kanttekeningen bij: op 
het Hyperion zitten vwo- en gymnasiumleerlingen die 
over het algemeen goed zelfstandig kunnen werken…
kunnen alle leerlingen dit? ‘Ja,’ denkt Driessen, ‘het 
blijven pubers, maar ze krijgen veel vertrouwen van ons. 
Het zorgt voor trots en verantwoordelijkheidsgevoel.’ 

ENERGIE
De ruimte voor het ontwikkelen van vrije onderwijs-
vormen wordt gecreëerd in teamoverleg, werkoverleg, 
onderwijswerkgroepen maar ook buiten schooltijd. 
Blaas: ‘Er wordt hard gewerkt, maar er is ook veel gevoel 
van vrijheid en eigenaarschap bij de leraren. Dat geeft 
energie: alles is van mij!’ Er wordt op het Hyperion over 
het algemeen niet zoveel getoetst, er zijn maar drie 
toetsweken. ‘En leerlingen in de vierde klas hebben bij-
voorbeeld een mondeling bij economie, ook dat scheelt 
nakijktijd.’ Volgens Driessen is ze zich nu meer aan het 
verdiepen in haar vak: ‘Dat bevordert mijn motivatie. 
We gaan niet van toets naar toets of methode naar me-
thode, maar moeten boven de stof gaan staan. Wat voor 
leerling wil ik afl everen?’

TEAM SPIRIT
Een teamoverleg begint met iets leuks wat een docent 
wil delen of er wordt een gedicht voorgedragen, zodat 
de energie er weer in zit. Team spirit is belangrijk, de 
school heeft vrijdagmiddagborrels en een app waar 
docenten leuke dingen met elkaar delen. En in plaats 
van ouderavonden is er een informele borrelavond 
met ouders, leraren en schoolleiding. Driessen: ‘Heel 
gezellig en er zit veel tijdsbesparing in deze omgang 
met ouders. Er komen veel minder klachten en mails 
binnen.’ Directeur Hanneke ten Hove van het Haganum 
knikt enthousiast. ‘Hier zie ik wel wat in.’ En ook de 
eerste personeelsborrel op de Haagse school staat al 
gepland. 

Operatie Regels Ruimen volgen? Dan kan via www.kl.nl/
projecten/operatie-regels-ruimen 



Sinds dit schooljaar ben ik naast leraar ook ambassadeur. Ik gun het elke leraar om 
ambassadeur te zijn, want het is een verrijking van je leraarschap. Buiten de muren van 
je lokaal of school treden om de dialoog over professionele ontwikkeling en de kwaliteit 
van onderwijs te voeren, brengt veel dynamiek. Een krachtige leerling begint immers bij 
een krachtige leraar. Ambassadeurs werken nauw samen, worden intensief geschoold 
en continu op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen. Daardoor groeien je 
netwerk en communicatieve vaardigheden en verwerf je nieuwe inzichten. Dat is goed 
voor jezelf, de leerlingen en de school. Het ‘hybride docent’ zijn, houdt mij scherp.

Jacintha de Laat, leraar mbo 
Nu ik ambassadeur ben kom ik ze steeds 
vaker tegen: enthousiaste leraren die met 
hun ervaring en kennis een lans willen 
breken en daarmee hun eigen zeggenschap 
willen pakken. Ze willen nog meer doen 
waar ze goed in zijn. Als ambassadeur 
probeer ik zoveel mogelijk verbindingen 
te leggen. Een verbinding tussen een goed 
onderwijsidee en de uitwerking daarvan 
(via LerarenOntwikkelFonds). Verbindingen 
tussen collega’s, directies, bestuurders 
(via het professioneel statuut). Verbindingen 
in en tussen elkaars professie en kwaliteit 
(via het register). Zo hoop ik bij te dragen 
aan een krachtig leraarschap en een 
professioneel, betrokken en verbonden 
onderwijssysteem.

Jan Hoftijzer, leraar po
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Gezocht:
ambassadeurs
Zie jij jezelf in de rol van ambassadeur? Stuur dan je 
motivatie en cv naar sollicitatie@onderwijscooperatie.nl 
of kijk op onderwijscooperatie.nl/ambassadeurs-gezocht 
voor meer informatie. 

Passie en 
trots voor het 

beroep

professionele 
ontwikkeling

team- 
verband
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Esther Singer

De opvoeder
Onderwijs en opvoeding, ze zijn met elkaar verweven als een 
wollig tapijtje, inclusief de bijbehorende charmante oneffen-
heden. Elke klas heeft wel een kind (of meerdere) waarbij je 
als leerkracht merkt hoe bepaalde aspecten van de opvoeding 
er met de paplepel ingegoten zijn. Of juist niet, afhankelijk van 
waar het over gaat. Denk hierbij aan quotes als: ‘Mijn moeder 
ruimt altijd mijn kamer op.’ Of: ‘Als mijn vader zegt dat ik 
het niet mag, dan vraag ik het aan mijn moeder en dan mag 
het wel!’ Of: ‘Ik wil die nieuwe lego, maar dan moet ik eerst 
sparen voordat ik het mag kopen.’
Het is geen makkelijk onderwerp. Het hele opvoeden bestaat 
uit keuzes maken. Nergens staat geschreven wat de perfecte 
opvoeder doet of zegt. We weten daarentegen natuurlijk maar 
al te goed hoe het niet moet. ‘Ja maar, als iemand mij slaat, 
dan mag ik terugslaan’, zegt mijn vader. Dit zal elke leer-
kracht wel eens gehoord hebben. Wie geloof je dan als kind 
zijnde. Je vader, of toch de juf die zegt dat je het samen oplost 
door ‘te praten met elkaar’. 
Leren om veters te strikken, nog zoiets. Taak voor thuis, of 

taak voor school? Ik zeg: taak voor thuis. Maar: je laat 
een kind niet aan zijn lot over, en dus als het erop 
aankomt sta je zelf uiterst arbo-onverantwoord nog 
even 28 veters te strikken na de gymles. Eeuwige dank 
voor de uitvinder van klittenband.
Het is interessante materie om in de klas over thuis 
te praten. De verschillen zullen snel duidelijk worden. 
Bij het ene kind zijn duidelijke afspraken over hoe 
lang de computer of ipad gebruikt mag worden. In 
hoeverre worden kinderen geacht mee te helpen in 
het huishouden? Met eenvoudige klusjes zoals de 
tafel afruimen, en natuurlijk om je eigen kamer net-
jes te houden. En vanaf welke leeftijd gaat een kind 
alleen naar school? De verschillen zijn groot. Maar 
is dat erg? De klas is in feite de samenleving in het 
klein. En dat is een van de dingen die ons beroep 
zo mooi maakt. Als leerkracht stuur je bij waar 
nodig in de opvoeding. En de ene leerkracht zal 
hier meer tijd en aandacht aan besteden dan 
de ander. Maar dat maakt helemaal niet uit. 
We geven de kinderen mee wat we belangrijk 
vinden en hopen dat ze dit dan ook oppakken. 
En stiekem is het best kicken als een kind 
trots tegen zijn eigen ouders staat uit te leggen: 
‘Oplossen doe je door met elkaar te praten, niet door 
terug te slaan.’

Als het erop aankomt, sta je uiterst 
 arbo-onverantwoord nog even 
28 veters te strikken na de gymles
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Esther Singer (26),
leerkracht groep 3, 

Mr. Spigtschool, 
Hoogkarspel.
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berichten

Op school gebeuren ongelukjes waarbij de leraar te hulp moet 
schieten. Tijdens de cursus Een ongeluk zit in een klein hoekje van 
Medilex Onderwijs kan er binnen een dag een EHBO-certificaat 
behaald worden. De dag is ontwikkeld voor primair onderwijs. De 
volgende eendaagse cursussen zijn op woensdag 20 september en 
donderdag 9 november. De kosten bedragen € 295,- exclusief btw. 
Aanmelden: www.medilexonderwijs.nl/cursussen/ehbo/inschrijven.

Cursus eerste hulp bij ongelukken

Knutselinspiratie nodig? Het kan lastig zijn om te 
bedenken wat voor opdracht de leerlingen deze 
keer krijgen. In het boek Mijn kind knutselt graag! 
staan klassieke knutselideeën van vroeger voor 
de klas. Van taartschaapjes tot eieren uitblazen; 

er zijn honderd knutselwerken om inspi-
ratie vandaan te halen. De bundel is te 

bestellen via lannoo.be/nl/mijn-kind- 
knutselt-graag, voor € 14,99. 

ISBN 9789401441414.  

Nostalgisch 
 knutselplezier

30

Kriebels in je buik: 
lessen over seksuele 
voorlichting
Seksuele voorlichting geven in de klas is soms 
lastig. De online lesmethode Kriebels in je buik kan 
hierbij helpen. Er worden onderwerpen behandeld 
als lichamelijke ontwikkeling, zelfbeeld en seksuele 
weerbaarheid. De lessen volgen de ontwikkeling van 
kinderen van groep 1 tot en met 8 en zijn samen te 
stellen uit vaste en optionele onderdelen. Scholen 
tot en met tien groepen betalen € 99,-, voor scholen 
met meer klassen kost het € 199,-. Bestellen kan via 
www.shop.rutgers.nl.

Omgaan met  agressie
Professioneel omgaan met ongewenst gedrag kan voorkomen 
dat een situatie uit de hand loopt. In de Inkoopwijzer Agres-
sietrainingen-VO staan goed beoordeelde trainingen van Voion 
(arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs). Door cri-
teria voor de trainingen te kiezen, wordt er een selectie gemaakt 
met trainingen die voldoen aan de aangegeven wensen. Zo kan 
aangegeven worden over welke soort agressie het gaat, welke 
competenties er behandeld worden en voor wie het is bedoeld. 
Bekijk de Inkoopwijzer op www.agressietrainingen-vo.nl.
 

Beste 
rekenles idee 
mbo 2017
Rekenleraren uit het mbo kunnen tot 
7 mei creatieve en innovatieve ideeën 
voor rekenlessen insturen. Zij maken 
kans op een toegangsbewijs voor het 
internationale rekencongres Adults 
Learning Mathematics van 2 tot en met 
5 juli in Rotterdam. Beroepsvereniging 
Opleiders MBO laat hiermee haar 
waardering blijken voor deze leraren. 
De wedstrijd is gericht op ideeën voor 
rekenlessen in sociaal-maatschappelijke 
context. Samenwerking met docenten 
Burgerschap is hierbij mogelijk. Insturen 
kan via www.bvmbo.nl/beste-rekeni-
dee-mbo-2017. 

Rechtspositiegids 2017

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 zijn ook heel gemakkelijk antwoorden terug te vinden over 
regelgeving, recente salaristabellen en nog veel meer. Daarnaast is informatie 
opgenomen over pensioenen, functiewaardering en de werkkostenregeling. 
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.hetonder-
wijsplein.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/rechtspositiegids. 
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In de Ik Leer Leren training (ILL) waar ik 
mee werk, wordt elke les afgesloten met 
een stoplicht. Bij zowel rood als groen 
wordt gedrag opgeschreven dat respectie-
velijk stopt en gedrag dat daar voor in de 
plaats komt (mede door de nieuwe inzich-
ten die in de les zijn geleerd). Zo maak je de 
les concreet, doordat je er daadwerkelijk op 
terug komt. Het zijn geen loze kreten, maar 
heldere doelen!
Op de NOT dit jaar volgde ik een workshop 
Manipuleren of motiveren van Jeroen van 
den Berg. Heel goed om eens stil te staan 
bij wat je achterliggende doel eigenlijk 
is, wanneer je iets van leerlingen vraagt. 
Creëer een win-win situatie, gaf Van den 
Berg aan, waarbij je mee kunt helpen aan 
een doel op lange en/of korte termijn voor 
de leerling. 
Het mooie van de ILL-training is dat je 
kinderen zelf hun worsteling gunt. Je geeft 
hulp waar nodig en stemt met de leerling 
af wat werkt qua planning, leerstof en 
leeromgeving. Maar de bewustwording dat 
ze zelf het verschil maken, zelf regisseur 
zijn van hun eigen leerproces, dat is net 
dat extra zetje dat ze soms nodig hebben 
(win-win). 
Motiveren doe je met een doel voor ogen 
waarbij je doelgericht en heel concreet 
bezig bent. Eigenlijk is het verschil manipu-
leren/motiveren mijn eigen stoplicht waar 
ik soms even voor sta, tot het op groen 
springt.
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Bedenk een goede recyclecampagne voor Wecycle en maak kans 
op een mini make-over. Het mag van alles zijn, bijvoorbeeld een 
poster, rap of videoclip. De twee hoofdprijzen zijn een opknapbeurt 
door een schoonmaakteam of klusjesman en nieuwe LED-verlich-
ting op een plek in school. Bij beiden komt een karaokeset, wat ook 
de troostprijs is voor de vijf ideeën die net niet gewonnen hebben. 
Stuur het idee voor 30 juni in naar info@wecycle.nl o.v.v. Schoolwed-
strijd 2017 of per post naar Wecycle, Schoolwedstrijd 2017, Baron 
de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer.

Win een schoolmake-over 

Wandelende drinkyoghurt: 
 verhalen van een leraar
Behoefte aan luchtig leesmateriaal? De verhalenbundel Wande-
lende drinkyoghurt van Hans Notmeijer is een verzameling van 
korte, waargebeurde belevenissen uit de loopbaan van zijn tijd 
als leraar, adjunct en directeur op basisscholen in Amsterdam. 
Het boek is voor € 10,- verkrijgbaar bij alle (online) boekhan-
dels, ISBN 9789087596606.

Les over gezond eten
Oplettender in de les, meer energie en een goede weerstand: 
gezond eten is belangrijk, ook voor leerlingen. Het gratis online 
lespakket Weet wat je eet geeft informatie over gezond, veilig 
en duurzaam eten. Het is inzetbaar bij bijvoorbeeld biologie, 
verzorging en zorg en welzijn op de onderbouw van vmbo, havo, 
vwo en voor mbo. De lessen zijn gratis online te gebruiken op 
www.wwje.nl.

Seminar over lesgeven 
WOII en Holocaust
Doe meer kennis op en raak vertrouwd met nieuwe leer-
middelen en methodes tijdens het seminar Lesgeven over 
WOII en de Holocaust. Het wordt gegeven van 29 december 
2017 tot 7 januari 2018 aan de International School for 
Holocaust Education van Yad Vashem, het Holocaustmu-
seum in Jeruzalem. Het Engels- en Nederlandstalige 
seminar heeft de Nederlandse context als uitgangspunt. Er 
ligt nadruk op het belang van racismebestrijding en besef 
van waarde van mensenrechten. Er gaat een eendaagse 
seminar in Vught aan vooraf. De studiereis wordt financieel 
mogelijk gemaakt door Stichting Maror. Daardoor bedra-
gen de eigen kosten € 500,-. Hierbij zijn reis, hotel, lessen 
en lunches inbegrepen. Opgeven kan tot 8 oktober. Meer 
informatie en inschrijven: holocausteducatie.nl/inschrij-
ving-yad-vashem-seminar-2017-geopend. (Zie ook pagina 
10-13)
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Onderwijsdienstverlening

Antje van 
Schepen

is leerbegeleider, 
schrijft educatieve 
teksten, werkt in 

de kinderopvang en 
is invalleerkracht 
basisonderwijs.

Stoplicht



vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayons ’s-Hertogenbosch en 
Tilburg
Dinsdag 16 mei, 14 uur, sociaal- 
cultureel centrum De Helftheu-
vel, Helftheuvelpassage 115, 
 ’s-Hertogenbosch. Lezing: Reli-
gieus erfgoed in ’s-Hertogen-
bosch door T. Vogel en G. Donkers. 
Info/ aanmelden: jacquespoulus@
upcmail.nl. 

Rayon Noordoost-Brabant
Woensdag 17 mei, 13.30 uur (inloop 
13 uur), De Brouwketel, Hogeweg 9, 
Escharen. Lezing Wereldwonderen 
Toen en Nu. Digitale presentatie met 
tekst en muziek door Rob van Eck. 
Introducés betalen ter plaatse € 5,-.

Rayon Utrecht
Woensdag 17 mei, 13 uur (inloop), 
Koetshuis bij kasteel De Haar, 
 Haarzuilens. Excursie. Parkeren  
€ 4,-. Entree leden en introducees 
met MJK gratis; zonder MJK leden 
€ 10,-, introducees de normale 
entree van € 16,-. Niet geschikt voor 
rolstoel en rollators. Info/aanmelden 
(voor 5 mei): Ria Lasthuis, r.last-
huis-bakker@hccnet.nl. U ontvangt 
t.z.t. nog een persoonlijke uitnodi-
ging.

Rayon Oostelijke en Westelijke 
Mijnstreek
Woensdag 17 mei, 13.30 uur, Ge-
meenschapshuis, Pr. Bisdomstr. 5, 
Born. Ontmoetingsbijeenkomst c.q. 
jaarvergadering. Dia-presentatie + 
(interactieve) lezing  over Verschil-
len tussen mannen en vrouwen. 

Huldiging jubilarissen. Muzikaal 
optreden door ensemble Route 66. 
Aanmelden (voor 5 mei): C. Vincken, 
tilly.vincken@planet.nl. Eigen bijdra-
ge: € 5,- per lid; introducee: € 7,50 
euro p.p. Betaling per bank / giro; 
NL51RABO0184873959 t.n.v. CNV 
Gepensioneerden Onderwijs O.D. 
o.v.v. OWM 17-5-2017. Info:  
J. Janssen, 045 541 10 81, jozef-
bernardjanssen@hetnet.nl.

PRIMAIR ONDERWIJS
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 loopbaankansen. 
Info/aanmelden (voor 6 mei): https://
pobijeenkomstregiolangstraat.event-
brite.nl o.v.v. Drunen 10-5-2017.

OOP
Donderdag 8 juni, 16-20 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef 4, Utrecht, bij-
eenkomst voor OOP’ers t/m schaal 
8. Thema: Onderneem Ontwikkeling 
Positief! Info/aanmelden: onderwijs-
ondersteuners@cnv.nl  o.v.v. ‘loop-
baanbijeenkomst 8 juni’.

INVALLERS
Regio Midden
Woensdag 10 mei, 17 uur (inloop 
16.30 uur, incl. broodje), CNV, Tiber-
dreef, Utrecht. Bijeenkomst invallers 
CNV Onderwijs. Workshops: Basis- 
en differentiatievaardigheden. 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 Oeil-
broeck, Breestr. 1D, St. Anthonis. 
Bijeenkomst voor invallers van CNV 
Onderwijs. Workshops: Basis- en 
differentiatievaardigheden. Info/aan-
melden: werkgroepinvallers@cnv.nl 
o.v.v. St. Anthonis 17-5-2017. 

Regio Zuidwest
Woensdag 31 mei, 17 uur (inloop 
16.30 uur) Kbs Weilust, Draaiboom 
12,  Breda. Bijeenkomst invallers 
CNV Onderwijs, inclusief broodje. 
Workshops: CAO en actuele ontwik-
kelingen. Info/aanmelden: werk-
groepinvallers@cnv.nl  o.v.v. bijeen-
komst Breda 31-5-2017. 

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda cnvo.nl

Jaardag MBO
Vrijdag 12 mei, Koning Willem I College, Den Bosch. Jaardag met 
gastspreker Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, en masterclasses.  
Info/aanmelden: bijeenkomsten@cnv.nl.

Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

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

95% van de vorige deelnemers  

raadt dit congres aan!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

In De Driehoek, Utrecht

Datum: 

Woensdag 27 september 

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/rekenprobleem

Omgaan met rekenproblemen en  

dyscalculie in het primair onderwijs

1+1=?
Inadequaat omgaan met rekenproblemen of  
dyscalculie veroorzaakt demotivatie en veel  
frustratie bij leerlingen. Hoe houdt u in uw rekenles 
rekening met leerlingen met zwakke executieve 
functies? En welke didactiek zet u in voor leerlingen 
die referentieniveau 1F niet lijken te halen?

Weet uw leerlingen met rekenproblemen  
en dyscalculie optimaal te begeleiden!
 

MEDIJL_Schooljournaal_180x130_2904.indd   1 27-3-2017   11:29:43

Stel je jezelf wel eens deze vragen? Kun je dit werk  

nog jaren zo volhouden? Kun je op dit moment nog 

steeds de leerkracht zijn die je wil zijn? Is werk en 

privé in balans of moet je keuzes gaan maken? 

 
‘Jouw balans tussen werk en privé’  
Word bewust van de keuzes die je hebt/maakt en krijg nieuwe 

inzichten tijdens een interactieve lezing voor  jonge onderwijs-

professionals! Filosoof Lammert  Kamphuis (ook bekend van 

 ENERGIZER) laat zijn licht schijnen op het thema werkdruk en 

gaat het gesprek aan om met en van elkaar te leren.

Meer informatie:  
www.starteninhetonderwijs.nl 

Inspiratie-event voor jonge onderwijsprofessionals
Het onderwijsvak is prachtig, maar het vraagt ook veel van je

Lammert Kamphuis

Kom ook!
Wanneer: Woensdag 10 mei 2017 

Tijd: 15.30 – 20.15 uur 

Adres: Tiberdreef 4 in Utrecht (CNV-gebouw)



??     Tekst: Auteur  Foto: Fotograaf

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!

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

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

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

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!

 072 – 888 7 222

werkveld.

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

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

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!



Social Media
Professional

Mediawijsheid 
voor professionals 
Inspiratie, expertise, innovatie 

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

“
 ”

Mediawijsheid voor profs-Schooljournaal nw.indd   1 23-12-16   11:35
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Waar het wat betreft de schoolleiders, 
werkzaam in het basis- en voortgezet 
onderwijs en het mbo, aan ontbreekt? 
Heb je even? De enquête bood de 

mogelijkheid om aan te geven wat er nodig is om de 
werkdruk te verminderen. Daarvan is grif gebruik 
gemaakt. Soms met een enkel, helder woord: ‘tijd’ 
en ‘geld’. Soms uitgebreider: ‘Ondersteunend perso-
neel zoals een conciërge en een administratief me-
dewerker zodat er meer tijd is voor onderwijsinhou-
delijke zaken. Kwalitatief goed opgeleid personeel 
en vooral fulltimers.’

SCHAARSTE
‘Het gaat om verdelen van schaarste’, zegt Rijk van 
Ommeren van CNV Schoolleiders. ‘De werkdruk 
van schoolleiders is te hoog’. Uit de enquête blijkt 
dat alle schoolleiders gedreven zijn om met de 
school het best mogelijke te bereiken voor iedere 
leerling. Negen op de tien schoolleiders zegt dat het 
bestuur hen steunt in hun ambities, maar toch geeft 
twee derde aan onvoldoende financiële mogelijk-
heden te hebben om die ook echt waar te maken. 
Hoewel schoolleiders de kennis hebben om het 

Wie aan werkdruk in het onderwijs 
denkt, ziet meteen een leerkracht 

voor zich, worstelend met een 
overdaad aan administratie terwijl 

het lokaal ook nog schoongemaakt 
moet worden na een dag vol lessen. 

Maar ook schoolleiders botsen op 
de grenzen van wat ze aankunnen. 

Ze hebben onvoldoende tijd, 
ruimte en geld om hun ambities op 
school waar te maken. Dit blijkt uit 
een enquête van CNV Onderwijs, 

ingevuld door 198 schoolleiders die 
aangesloten zijn. 

talent bij de leraren te zien en te coachen, stelt een 
meerderheid dat er onvoldoende ambulante tijd is 
om daadwerkelijk met onderwijsinhoud bezig te zijn. 
Volgens Van Ommeren en CNV Onderwijs-voorzitter 
Loek Schueler is het duidelijk dat er snel iets moet 
gebeuren: ‘De uitkomsten geven aan dat er meer geld 
moet komen. Niet alleen de werkdruk van leraren, 
ook  de werkdruk van schoolleiders blijkt structureel 
te hoog. Daar maken we ons zorgen over. De minister 
zou dat ook moeten doen, want uiteindelijk heeft dit 
ook gevolgen voor de kwaliteit van ons onderwijs.’

MINDER, MEER
De schoolleiders zijn dus onverminderd ambitieus. 
Wat kan er, als er extra geld vrijkomt, zoal helpen 
om die ambities waar te maken? Enkele oplossingen 
die uit de enquête kwamen: ‘Een goede regeling 
voor passend onderwijs, bijvoorbeeld door kleinere 
klassen met meer helpende handen. Minder bureau-
cratie en administratie en daardoor meer tijd om 
leerkrachten te begeleiden. Meer mannen voor de 
klas. Direct de WWZ afschaffen voor het onderwijs. 
Maar ook zelfspot, humor, plezier en betrokken 
ouders.’ 

Schoolleiders:  
 ‘meer geld en tijd 
tegen werkdruk’

35353535

primair/voortgezet onderwijs en mbo    Tekst: Hein Bosman en Marjolein Hammink  Foto: Wilbert van Woensel

Schoolleiders willen minder bureaucratie en administratie 
en meer tijd om leerkrachten te begeleiden.
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Inhoud van de basistraining (G)MR 
In de training krijg je antwoord op deze vragen. Ook is 
er volop ruimte om je eigen vragen te stellen. Je maakt 
uitgebreid kennis met het (G)MR-reglement en je krijgt 
een overzicht van andere (wettelijke) regelingen rondom 
medezeggenschap. Wij kunnen deze training specifiek 
richten op het MR- of het GMR-werk. We gebruiken 
casussen en voorbeelden uit de schoolpraktijk, of uit 
de bovenschoolse praktijk. De trainer gaat ook in op 

de veelgestelde vragen rondom het verschil tussen de 
MR en GMR: wie is wanneer aan zet en wat betekent 
instemming van de GMR over een bepaald onderwerp 
nu voor de MR?   

Meer informatie
Wil je meer informatie? Kijk dan op www.cnvo.nl/acade-
mie, stuur een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of 
bel met 030 751 17 85.

Foto: W
ilbert van W

oensel

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat mag en wat moet de raad? 
Wat zijn de rechten en plichten? Waar en hoe zijn die vastgelegd? 

MR en GMR: basistraining

‘Duidelijk 
verhaal’‘Praktisch!’ ‘Leuke, 

leerzame avond’

‘Gedreven, deskun-
dig, enthousiast’

‘Goed en nuttig, zeker 
voor beginnend MR-lid’



Directeuren primair onderwijs m/v  

Stichting Catent zoekt ambitieuze directeuren die 
met passie kunnen bouwen aan de kwaliteit van 
het onderwijs van de 21ste eeuw.

Catent is een katholieke stichting met 34 basisscholen, 
 verspreid over de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en 
Gelderland. De vacatures en meer informatie over Stichting 
Catent zijn te vinden op onze  
website www.catent.nl

	

te	Enter,	zoekt	per	1	september	2017	een	
	

LEERKRACHT	middenbouw	(wtf	1.0)	
	

Nadere	informatie	over	deze	vacature	
vind	je	op	www.bsderoerganger.nl	

	
	

Per 1 augustus 2017 zijn wij op zoek naar een

voor Het Mozaiek in Zeewolde
voor 0.8 �e

Nieuwsgierig? Voor verdere informatie
over de vacature verwijzen wij je graag
naar onze website.

Inspirerende directeur

Tel. 0321 - 387 994    www.codenz.nl    info@codenz.nl

Dronten
Swifterbant

Biddinghuizen
Zeewolde

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs EN3 vraagt voor haar 
basisschool  C.B.S. ‘De Regenboog’ te 
Noordscheschut een 

enthousiaste leerkracht 
voor groep 8 (1,0 fte)

En voor haar basisschool C.B.S. ‘De Hoeksteen’ te 
Nieuweroord een

enthousiaste, breed inzetbare 
leerkracht (0,9 fte)

Het betreffen vaste benoemingen, voorafgegaan 
door een proeftijd van een jaar. Zowel ‘De 
Regenboog’ als ‘De Hoeksteen’ zijn bruisende 
scholen met enthousiaste teams. We zoeken 
leerkrachten met passie voor het onderwijs 
en die de christelijke identiteit van de school 
onderschrijven. 

We zoeken proactieve leerkrachten die vanuit visie 

een bijdrage leveren aan het onderwijs op school. De 
leerkracht beschikt over goede ICT-vaardigheden en 
heeft een gymbevoegdheid of is bereid de opleiding 
bewegingsonderwijs te volgen. 

Voor ‘De Regenboog’ heeft de leerkracht de 
mogelijkheid om de taak van ICT-coördinator op zich 
te nemen en heeft bij voorkeur ervaring in groep 8 
en affi niteit met de bovenbouw. 

We vragen u uw brief en CV uiterlijk woensdag 
17 mei te sturen naar: 
salomons@en3.nl. Wilt u in het onderwerp van de 
mail aangeven naar welke school u solliciteert? 
De gesprekken zullen plaats vinden op 
maandagavond 22 mei. Mogelijk wordt gevraagd op 
29 mei een proefl es te geven.

Voor informatie kunt u contact opnemen met
Hans Salomons, salomons@en3.nl, directeur 
‘De Regenboog’
Murko Greidanus, murko@home.nl,directeur 
‘De Hoeksteen’



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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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: 

Te huur: 

Te huur: 

Op Ameland, de wandel- en fietsdiamant. Comfortabele 
stacaravan (met tv, wifi, magnetron). Op fraaie locatie; 
aantrekkelijke arrangementen. Info: 0592 34 01 84, jan-
demaar@hetnet.nl. Of: camping roosdunen-verhuur cha-
lets-particulieren-324.

In de kop van Drenthe, voor natuur, cultuur, ruimte, rust. 
Vrijstaand, landelijk en sfeervol vakantiehuis voor 2-4 per-
sonen; 2 slaapkamers, Wifi (gratis), tv. In prachtige tuin en 
bij meer, bos en hunebed. Fiets- en wandelpaden rond-
om; € 295,- euro per week. Beschikbaar: 20 mei t/m 17 
juni alsmede Hemelvaart, tevens (hoogseizoen) week 28, 
29, 33 en 34. Info: J. van Weringh, jvanweringh@hotmail.
com, 050 409 52 82.

Bij Kaatsheuvel uniek, comfortabel, volledig ingericht 
vakantieverblijf met eigen ingang en terras bij onze he-
renboerderij (rijksmonument), 2-4 pers, B & B mogelijk, 
grote tuin. Winkels dichtbij, fiets- en wandelroutes aan-
wezig, speelruimte voor kinderen. Info: tel. 06 20745176,  
www.hoogehoeve.nl. 

Voor een uitgebreide profi elschets en meer 
informatie: www.stichtingtriade.nl

TRIADE, is het bevoegd gezag van 8 katholieke basisscholen in 
de gemeente Sittard-Geleen. Met ruim 2000 leerlingen en 175 
medewerkers is Triade ‘n middelgrote onderwijsstichting in 
Limburg. Voor een van onze scholen zijn wij op zoek naar een:

Een directeur die het team leidt vanuit de principes 
vertrouwen, respect en eigenaarschap. En die verbindt, 
stabiliteit brengt en samen met het team zal werken aan 
het realiseren van de ambities van de school. Die ambities 
zijn er zeker!

Een ervaren schoolleider 

met een duidelijke visie op 

onderwijs.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

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

Kleine advertenties



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. H. Moorlag
06 37 26 04 03
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



New York

Kopenhagen

Madrid

Praag

Krakau

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!

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.


