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Staken, hoe 
werkt dat ook  

al weer?

Hbo-bestuurder: 
‘Weg met fantoom-

regels!’

Lerarentekorten 
primair onderwijs 

onder de loep



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.

Ik schrok van de overhaaste generalisatie van Erna 
Hoopman in een ingezonden brief in Schooljournaal 4. Zij 
scheert alle autisten over één kam. Ik ben ook een leer-
kracht met de diagnose autisme. Zij beweert dat ik niet 
geschikt ben om als leerkracht met autisme voor de klas 
te staan, terwijl zij mij helemaal niet kent. Autisten zijn 
allemaal anders en iedere autist heeft andere talenten 
en/of beperkingen. Veel autisten zullen leerlingen die 
last hebben van prikkels of andere moeilijkheden juist 
goed begrijpen. Ook kunnen autisten veel duidelijkheid en 
structuur bieden aan kinderen. Dit is iets waar kinderen 
juist behoefte aan hebben. Over het algemeen is bekend 
dat autisten moeite hebben met veranderingen en niet 
erg flexibel zijn. Uit eigen ervaring weet ik dat ik hier goed 
mee om kan gaan. Niet alle autisten hebben hier dus 
moeite mee. Ik wil met deze brief dus niet zeggen dat alle 
mensen met autisme kunnen werken in het onderwijs. 
Het gaat mij erom dat je niet alle autisten met elkaar 
kunt vergelijken. Er werken ook mensen in het onderwijs 
zonder diagnose die niet functioneren. Laten we iedereen 
beoordelen op het functioneren in de praktijk en niet op 
basis van een diagnose. 

Kirsten Fransen, Utrecht

Het onderwijs is in twee generaties veran-
derd van klassikaal naar groepsonderwijs, 
de organisatievorm is niet mee veranderd. 
Er staat nog steeds een leraar voor de klas. 
Alleen de positie van het bestuur is veranderd, 
maar dit weer ten koste van het onderwijs. Het 
bestuur heeft nu ongebreidelde invloed op het 
proces. Vroeger stond het hoofd ten dienste 
van de leraar. Nu is het andersom. Als ik nu 
de gebruikte didactische werkvormen zie, ben 
ik bijna jaloers. Had ik die toen maar gehad. 
Schitterende methodes afgestemd op het 
individu. Wij moesten stil zitten, luisteren en 
deed je dat niet dan kreeg je een tik. Begreep 
de juffrouw jou niet en sprak je dat tegen, 
dan moest je bij het hoofd komen en kreeg je 
een klap in je gezicht. Toen had je autoritair 
onderwijs. Nu moet je meedenken met de 
leerling, meedoen en sturen. Veel beter maar 
veel intensiever en daar heb je hulp bij nodig. 
Dat kun je niet meer alleen. Dat is onmogelijk. 
Dat snapt toch iedereen wel die een beetje 
gestudeerd heeft? 

Leo Willemsen, Nieuw-Beijerland

De toenemende werkdruk is in vrijwel elke 
school het gesprek van de dag.
De vraag is echter: wie bepaalt de regel-
druk? Dat zijn wij als leerkrachten zélf en 
niemand anders! Uit angst voor de Inspectie 
(die overigens zelf niet zoveel eisen stelt) zijn 
leerkrachten, opgelegd door schoolbesturen, 
schoolleiders en fanatieke IB’ers, van alles 
aan het registreren. Er wordt wel getwijfeld 
aan nut en noodzaak, maar als makke scha-
pen gaat iedereen toch aan de slag. Makers 
van leerling-(achter)volgsystemen, methode-
makers en registratiesystemen moedigen ons 
aan om veel te registreren en alle acties en 
interventies ook nog eens te documenteren. 

En de vakbonden? Ze uiten wel hun bezorgd-
heid (Schooljournaal 6, Scholen ruimen samen 
regels), maar doen ondertussen te weinig. 
Bovendien denken bonden dat, als we ons re-
gistreren in het Lerarenregister, het allemaal 
beter wordt! Geen wonder dat een Facebook-
groep de taak van de bonden wil overnemen. 
Bond laat zien wie je bent! Geef leerkrachten 
een helder lijstje van wat moet en niet moet. 
Steun leerkrachten en scholen die minder 
registreren. Collega’s denk nuchter na over je 
vak. Een echte professional registreert niet, 
maar gaat gewoon weer lesgeven! 

Wim Haverkort, Bussum

Makke schapen

Autisme (3)   Hulp   
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de school

‘Een plek creëren waar studenten samen-
komen en vanaf hun smartphone muziek 
versterkt kunnen afspelen en mixen.’ Dat 
was het idee van Roc van Twente achter de bij 
locatie Gieterij in Hengelo opgestelde outdoor 
DJ-tafel Yalp Fono. Het geheel staat sinds kort 
op de rookplek die in het kader van de Gezonde 
School naar de zijkant van het gebouw is 
verplaatst. De tafel, 24/7 beschikbaar, is een 
beloning voor studenten voor een project tegen 
zwerfvuil rondom de school. 

DJ-tafel
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CNV Onderwijs is ronduit teleurgesteld over de opbrengst 
van het debat over werkdruk in het basisonderwijs, 
woensdagmiddag 10 mei in de Tweede Kamer. Hoewel 
verschillende Kamerleden complimenten gaven aan 
de leraren voor hun belangrijke werk, ontbraken harde 
toezeggingen voor meer geld om werkdruk aan te kunnen 
pakken en salaris te verhogen. De publieke tribune zat vol 
met leraren, die zich committeren aan #POinactie in hun 
strijd voor een lagere werkdruk en een eerlijk salaris.
Er waren wat losse moties over afschaffing van de laagste 
schaal LA, waar CNV Onderwijs ook voorstander van is, 
maar demissionair staatssecretaris Sander Dekker verde-
digde het verschil in salaris tussen primair en voortgezet 

onderwijs. Volgens hem is een klas vol pubers zwaarder, 
wat voor veel ongeloof en boosheid op de publieke tribune 
zorgde. Ook leek hij te suggereren dat je de werkdruk de 
kop in kan drukken met een in twee minuten te maken 
A4tje aan registratie. Tweede Kamerlid Van Meenen 
(D66) verwoordde de mening van de andere (formerende) 
partijen: ‘De werkdruk moet drastisch omlaag, dat is 
onze eerste prioriteit. We kunnen hier niet alle problemen 
tegelijk oplossen.’ Maar ook op het punt van werkdruk 
werden geen stappen gezet. Aangevoerde reden: de 
formatie loopt nog. Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
formatie geklapt is en het wachten op duidelijkheid nog 
langer zal duren. CdG

Kamerdebat werkdruk 
basisonderwijs teleurstellend

Publieke tribune gevuld met leraren die een eerlijk salaris en minder werkdruk willen.

nieuws
Foto: H
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Verontwaardiging over Cito-filmpje Jeugdjournaal
De verontwaardiging was groot toen Het Jeugdjournaal 
vorige week een reportage uitzond over het bekendma-
ken van de Citoscores op een school. In de aflevering 
is te zien hoe de leerlingen met de hoogste scores 
worden beloond. Leerlingbegeleider Lisette van den 
Beld, werkzaam op ‘een hele leuke vmbo en trots op 
alle leerlingen’ zag de uitzending en verwoordde haar 
verontwaardiging in een brief aan Het Jeugdjournaal op 
Facebook. Van den Beld schrijft onder meer: ‘Leerlin-
gen die uitstromen naar het vmbo zijn vrijwel altijd de 
leerlingen in de klas met de laagste cijfers, het lang-
zaamste begrip en de slechtste werkstukken. Leerlingen 
die in toch nog verrassend veel situaties zichzelf dom 
voelen hierdoor en soms zelfs gepest worden. Eenmaal 
bij ons op school beginnen ze pas te groeien. Ze ervaren 
eindelijk dat ze ook de beste van de klas kunnen zijn en 

worden gewaardeerd. Ze zijn in staat succeservaringen 
op te doen.’ Maar in een wereld waarin excellentie het 
nieuwe toverwoord lijkt te zijn, constateert Van den Beld: 
‘De vmbo-leerling is zwaar ondergewaardeerd in onze 
samenleving en wordt maar gepusht om door te stromen 
naar havo/hbo en zonder het te beseffen werken jullie 
daar ook aan mee.’ De brief ontving duizenden likes en 
werd vele malen gedeeld. Jeugdjournaal-chef Ronald 
Bartlema laat in een reactie weten geschrokken te zijn 
van de ophef, maar legt een deel van de verantwoorde-
lijkheid ook bij de overheid neer. ‘Dit was een onbedoeld 
effect, dat mevrouw Van den Beld prima heeft verwoord. 
Het raakt een gevoelige snaar’ en ‘de politiek hamert ook 
constant op betere resultaten, excellente scholen. Maar 
dan doe je ook een groep tekort, die op zijn eigen niveau 
belangrijk werk doet’. EvB
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Als het nieuw te vormen kabinet geen geld vrijmaakt 
voor meer salaris en minder werkdruk, is het volgens 93 
procent van de leden van CNV Onderwijs tijd om actie te 
voeren. Dat blijkt uit een peiling van de vakbond onder 
leden die werken in het basisonderwijs. ‘Het doet mij 
zeer dat met stakingen de leerlingen de dupe worden, 
maar als het zo doorgaat gaat het ten koste van alle 
kinderen’, aldus een respondent. ‘Uit de antwoorden op 
de open vragen blijkt dat leraren echt genoeg hebben 
van de hoge werkdruk en het lage salaris. De politiek 
moet over de brug komen’, aldus Loek Schueler, voor-
zitter van CNV Onderwijs: ‘De urgentie om meer geld 
te investeren in leraren en het onderwijs moet gevoeld 
worden in de Tweede Kamer en de nieuw te vormen 
regering. In het debat over werkdruk (zie pagina 6) is me 
daar niet veel van gebleken. Maar ondertussen liegen 
de cijfers over lerarentekorten er niet om.’ Eén van de 

geënquêteerden zegt: ‘Het wordt tijd dat de problemen 
in het primair onderwijs worden gezien als een maat-
schappelijk probleem. Door het lerarentekort wordt de 
kwaliteit alleen maar minder.’ Uit de CNV-peiling blijkt 
dat salaris en werkdruk voor leraren even zwaar wegen. 
Zo schrijft een respondent: ‘Graag meer tijd en handen, 
zodat je om half 4 de kinderen gedag kunt zeggen met 
een tevreden gevoel over wat bereikt is die dag. Weg met 
de frustratie dat het weer niet gelukt is!’ Een ander zegt: 
‘Ik vind het ronduit te zot voor woorden dat leraren in het 
middelbaar onderwijs zoveel meer verdienen.’ Leden 
van CNV Onderwijs uiten in de enquête hun verontwaar-
diging over de uitspraken van staatssecretaris Dekker 
vorige week dat het zwaarder is om voor een klas vol 
pubers te staan: ‘Misschien moet Dekker zelf maar eens 
een dag voor de klas staan,’ schrijft een basisschoolle-
raar. MH

Grote actiebereidheid leraren basisonderwijs

KLACHTENLIJN LAKS WEER ROODGLOEIEND
Met trillende vingers antwoorden op een toetsblad schrij-
ven: de eindexamens zijn weer begonnen voor ruim 213.000 
middelbare scholieren. Dit betekent ook dat het Landelijk 
Aktie Komitee Scholieren, ofwel LAKS, voor de dertigste 
keer sinds haar bestaan een hoop klachten binnenkrijgt. 
Grappige, zoals die leerling die door een stoel zakte en voor 
een schaterlachende examenzaal zorgde. Of de examen-
kandidaat die zo’n hekel aan paarden heeft, dat hij zich niet 
kon concentreren door een poster van het edele dier in zijn 
blikveld. Toch zijn er gebeurtenissen waar serieus naar 
gekeken moet worden. Toen deze editie van Schooljournaal  
dinsdag ter perse ging waren er al ruim 85.000 klachten 
geregistreerd. De nieuwe recordhouder is het vwo-exa-

men Nederlands. Het is met 26.000 klachten het meest 
beklaagde examen ooit, gedaan door meer dan de helft 
van de makers. Het zou te lang zijn, er waren meerdere 
spelfouten ontdekt en er stonden opdrachten in, die nog 
nooit behandeld waren in de klas. Uit frustratie hebben 
leerlingen geprobeerd om op de Wikipediapagina van de 
schrijfster van één van de artikelen de zin ‘Beter bekend als 
de vrouw die het Nederlands eindexamen verpestte’ toe te 
voegen. Ook staatssecretaris Dekker van Onderwijs schoof 
aan bij het LAKS. Hij ontfermde zich over dertig klachten 
van De Ambelt in Zwolle, een school voor speciaal onder-
wijs. Hier hadden ze last van kermismuziek, wat gelijk is 
opgelost met de verantwoordelijke wethouder. AP 

Ervaring met Inspectie 
nieuwe stijl?
Vanaf augustus 2017 werkt de Onderwijsinspectie formeel met nieuwe onder-
zoekskaders, maar al sinds vorig jaar gebruikt de Inspectie deze nieuwe kaders 
zo veel mogelijk bij de onderzoeken die zij uitvoeren op scholen. Met de nieuwe 
onderzoekskaders verandert de werkwijze en de manier van beoordelen, met meer 
ruimte voor eigen visie en dialoog. Wie heeft dat verschil al ervaren en wil daarover 
voor een artikel iets vertellen aan de redactie? Stuur dan uiterlijk vrijdag 26 mei 
een mailtje naar schooljournaal@cnv.nl.
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Afspraak

de voorzitter

De doelen van het manifest Vijf voor twaalf 
ondersteunen is meer dan alleen je naam op 
de website van #POinactie laten zetten. Dat 
betekent ook dat het voor hogere functies 
beschikbare geld moet worden uitgegeven. 
Dat is kort gezegd de boodschap van CNV 
Onderwijs aan schoolbesturen die wel 
#POinactie steunen, maar nog niet het 
minimumaantal van 40 procent LB-functies 
in de formatie hebben. Dat percentage had in 
2014 al bereikt moeten zijn. 
Besturen die daarmee te maken hebben, 
hebben de afgelopen weken het verzoek 
gehad om CNV Onderwijs uit te nodigen 
voor een gesprek. In dat gesprek wordt 
hulp aangeboden om zo snel mogelijk de 
cao-afspraken na te kunnen komen. Zo 
wordt bijvoorbeeld afgesproken dat er bij 
vacatureruimte standaard voor een LB-leer-
kracht wordt geworven. In een ander geval 
gaat CNV Onderwijs samen met het College 
van Bestuur in gesprek met de schooldirec-
teuren om te achterhalen hoe het komt dat 
er kennelijk zo weinig personeelsleden zijn 
die klasoverstijgende werkzaamheden doen. 
Soms komt het voor dat er bij besturen in 
overleg met de GMR eisen worden gesteld 
die strenger zijn dan de cao-afspraken. 
CNV Onderwijs laat dan zien dat dat één van 
de redenen kan zijn waarom leerkrachten 
zich niet melden voor een LB-functie. In de 
cao zijn nou juist afspraken gemaakt die er 
voor moeten zorgen dat een LB-functie ook 
bereikbaar moet zijn zonder extra (soms 
heel zware) opleidingseisen. JW

Op pagina 28 staan bij de 
column van Susan van 
Raamt abusievelijk de 
gegevens van columnist 
Esther Singer. Helaas was 
deze pagina al naar de 
drukker. Onze excuses voor 
deze verwisseling.

CNV Onderwijs 
helpt bij reali-
seren functiemix

Verwisseling
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‘Stop met de administratieve rompslomp. Schrijf een A4.’ 
Dat zei staatssecretaris Dekker tijdens het debat over de 
werkdruk. Voor mijn gevoel een verkeerde samenvatting van 
waar het mee moet beginnen. Laat scholen eerst focussen 
op hun eigen ambities en bijbehorende keuzes en geef ze de 
tijd en ruimte om zich daaraan te houden. Dat A4tje, Sander, 
is slechts een sluitstuk.
Tja, en over je aan je afspraak houden gesproken... Op dit 
moment bevraagt CNV Onderwijs diverse schoolbesturen in 
het basisonderwijs over hun focus op inzet van de functie-
mix. Publiekelijk steunen deze besturen #POinactie, maar 
besteden zelf nog niet de beschikbare middelen om hun 
eigen leraren te laten doorstromen van LA naar LB. Dat 
blijkt uit de cijfers van hun functiemix. Worden de zaken die 
we afgesproken hebben ook gedaan? In de cao is 
al afgesproken dat minimaal veertig procent van 
de leraren naar LB-schalen zijn bevorderd. En 
afspraak is afspraak! Uiteraard horen wij graag 
van de besturen wat de afweging is, want zo 
werkt CNV als gesprekspartner op scholen. 
Ons doel is leraren belonen waar ze recht 
op hebben. Het andere doel: afscheid 
nemen van de LA-schaal. Het eerste 
willen we bereiken via gesprekken met 
deze schoolbesturen. Voor het tweede 
doel richten we ons op het toekomstige 
kabinet. Jij bent er voor anderen, wij 
zijn er voor jou!

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   
Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 657 51 57 E. info@medilexonderwijs.nl

Kijk eens verder op 
www.medilexonderwijs.nl

 Locatie: 
 
In de Driehoek, Utrecht
 Datum: 

Dinsdag 10 oktober 2017
 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/kindermishandeling

Signaleren en handelen binnen het onderwijs

Een veilige en onbezorgde jeugd is 
wat je ieder kind gunt. Toch worden er  
jaarlijks bijna 120.000 kinderen  
mishandeld en krijgt slechts de helft 
van deze kinderen hulp. Wat zijn  
risicofactoren voor kindermishande-
ling? En hoe vertaalt u de meldplicht 
in een protocol voor uw school? 

Herken kindermishandeling en 
handel!

 In de middag kiest u twee verdiepen-
de subsessies

Voor po en voKindermis-
handeling

Kindermishandeling Schooljournaal.indd   6 25-4-2017   14:57:29
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Lerarentekort;
primair onderwijs



Het lerarentekort. Het lijkt al jarenlang vijf voor twaalf te zijn, maar wat 
is er nu daadwerkelijk aan de hand? Schooljournaal belicht in een 
tweeluik de toestand van de onderwijsarbeidsmarkt nu, toen en straks. 
In dit nummer het eerste deel: het primair onderwijs. ‘Als je kijkt naar 
de tekorten in het voortgezet onderwijs, dan zijn die altijd veel kleiner 
geweest dan wat het primair onderwijs nu te wachten staat.’

 wat is er nu echt 
aan de hand?

Voor Martijn Dijkshoorn van vacature-
site Meesterbaan is de situatie 
duidelijk. ‘In het verleden was het 
aantal vacatures voor groepsleerkracht 

beperkt. En als er één was, dan kwamen daar 
dertig tot veertig sollicitaties op binnen. Nu is de 
hoeveelheid beschikbare banen verveelvoudigd 
en het aantal sollicitanten dat reageert gehal-
veerd, of misschien nog maar een derde van wat 
het voorheen was. Er heeft een enorme verschui-
ving plaatsgevonden. Vroeger moesten we ons 
best doen om basisscholen enthousiast te maken 
om te adverteren op Meesterbaan. Er was weinig 
behoefte, omdat er veel boventalligheid was. Nu 
merken schoolbesturen dat ze moeite hebben 
om geschikte kandidaten te vinden en komen ze 
bij ons terecht.’
Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank 
Cörvers van de Universiteit van Tilburg en Maas-
tricht bevestigt het beeld van Dijkshoorn. ‘Op 
dit moment is de nood het hoogst bij de leraren 
in het primair onderwijs. Daar zie je vooral in 
de Randstad grote spanningen optreden. En de 
tekorten zullen de komende jaren verder oplo-
pen, omdat de instroom in de pabo jarenlang 
is achtergebleven. En dat is eigenlijk direct de 
belangrijkste oorzaak van het lerarentekort.’

PABO’S LEEGGEPLUKT
Vlak voor het ter perse gaan van dit artikel 
schreef het Algemeen Dagblad dat de Rotter-
damse pabo’s door het lerarentekort al worden 
leeggeplukt. Voordat de juff en en meesters in 
spé bevoegd zijn, staan ze al voor de klas. De 
opleidingsmanager van de Rotterdamse vestiging 
van InHolland schat dat de helft van haar derde- 
en vierdejaars studenten al voor de klas staat. De 
instellingen zien de ontwikkeling met lede ogen 
aan, want veel studenten lopen studievertraging 
op doordat ze naast het stagelopen en werken 

geen tijd meer hebben voor andere onderde-
len van de studie, zoals het eindonderzoek. 
Inmiddels is de stad landelijk koploper op het 
gebied van lessen door onbevoegden. Een op de 
tien lessen wordt gegeven door iemand zonder 
diploma. Landelijk is dit één op de twintig. 
Voor onderwijswethouder Hugo de Jonge is het 
lerarentekort in de stad (het aantal onvervulbare 
vacatures zal in Rotterdam de komende jaren 
naar verwachting tot boven de tweehonderd stij-
gen) hèt speerpunt van 2017. Zo wordt door de 
gemeente onder meer onderwijstalent gescout 
onder havisten en vwo’ers. 

HISTORISCHE ONTWIKKELING
Spanningen op de onderwijsarbeidsmarkt zijn 
niet iets van vandaag of gisteren. Het kennis- en 
dienstencentrum CAOP publiceerde in februari 
een overzicht van de ontwikkelingen in de laat-
ste decennia voor het beroep leraar. De jaren 
zeventig en tachtig werden voor het primair 
onderwijs gekenmerkt door een overschot aan 
leraren, enerzijds door een scherpe afname 
van het aantal kinderen, anderzijds door teveel 
afgestudeerden aan de toenmalige Pedagogische 
Academie. Kleinere klassen, een numerus fi xus 
voor de opleidingen, lagere starterssalarissen en 
het bevorderen van VUT en deeltijdwerk moes-
ten vraag en aanbod weer in evenwicht brengen. 
Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig slaat 
de situatie juist om. Er ontstaat een tekort aan 
leraren, onder andere door verminderde in-
stroom van afgestudeerden van de opleidingen. 
Het aantal studenten voor de onderwijssector 
daalt tussen 1980 en 1990 met 30 procent. Sala-
risverhoging en vermindering van de werkdruk 
moeten het tij keren. 
Maar de situatie zet zich door. Vanaf het begin 
van de jaren negentig worden tekorten aan 
leraren in het basisonderwijs verwacht, vooral 11111111

Spanningen op de onder-
wijsarbeidsmarkt zijn niet 
nieuw. Ook begin deze eeuw 
moesten scholen al hun best 
doen om geschikt personeel 
te vinden.

primair onderwijs



Tekst: Edwin van Baarle  Foto’s: Hans Kouwenhoven en Wilbert van Woensel
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in het westen van het land en de provincies 
Noord-Brabant en Gelderland. Door middel 
van zij-instroom en de doorstroom van onder-
wijsassistenten worden nieuwe routes naar het 
leraarschap gecreëerd. 

KRIMPREGIO’S
Eind jaren negentig is het duidelijk dat de proble-
men in het primair onderwijs groter zijn dan die 
in de andere sectoren. Toekomstverwachtingen 
lieten een grote vraag zien naar leraren, door 
onder meer uitbreiding van de werkgelegenheid 
(groepsgrootteverkleining) en de toenemende 
uitstroom van oudere leraren. In 2006 is er echter 
weer sprake van een wankel evenwicht op de on-
derwijsarbeidsmarkt. Door de economische situ-
atie is er minder uitstroom van personeelsleden 
naar het bedrijfsleven. Ook maatregelen als het 
inkorten van carrièrelijnen, een imagocampagne 
en verhoging van de instroom op opleidingen, 
sorteren effect.
Het evenwicht blijkt zich ook door te zetten in 
latere jaren. Maar nu beginnen de tekorten zicht-
baar te worden. Met name in de grote steden. 

Een onderzoeksbureau becijferde in november 
in opdracht van het ministerie van Onderwijs 
dat de vier grote steden en de regio Haaglanden 
in 2020 gemiddeld 6,1 procent aan onvervulde 
vacatures zullen hebben. Maar daar blijft het 
niet tot beperkt. Zelfs krimpregio’s krijgen te 
maken met tekorten. In gebieden met meer dan 
8 procent krimp zal de onvervulde vraag in 2020 
3,7 procent zijn en in regio’s met minder dan 8 
procent, zal dit vermoedelijk uitkomen op 4,2 
procent.

KANTELPUNT
Dijkshoorn van Meesterbaan: ‘Als ik een kantel-
punt zou moeten noemen, is dat maart 2016. Dat 
was het moment dat er vanuit het basisonderwijs 
een veel grotere vraag kwam. En dat heeft zich 
ook dit jaar doorgezet. Het gaat met name om 
de grote steden. Schoolbesturen in Rotterdam, 
Amsterdam, gedeeltelijk ook in Den Haag, zitten 
echt met de handen in het haar. In Noord-Bra-
bant zien we het aantal vacatures ook wel toene-
men, maar de grotere, heftigere aantallen zien 
wij in de grote steden.’ 

De statistieken bij Meesterbaan laten die ontwik-
keling ook duidelijk zien. Waren er in het eerste 
kwartaal van 2016 nog 187 vacatures voor groeps-
leerkracht te vinden, in het eerste kwartaal van 
2017 is dat gestegen naar 464 banen. Dijkshoorn: 
‘Als je kijkt naar de tekorten in het voortgezet 
onderwijs, dan zijn die altijd veel kleiner geweest 
dan wat het primair onderwijs nu te wachten 
staat.’
Dijkshoorn kan zich voorstellen dat de tekorten 
die zich nu openbaren in Noord-Brabant, deels 
ook te maken hebben met het feit dat Rotterdam-
se schoolbesturen leraren uit het gebied onder 
de grote rivieren proberen te verleiden om naar 
de Maasstad te komen. 

AANTREKKINGSKRACHT PABO
Het lerarentekort heeft niet één concrete oplos-
sing, zo legt Cörvers uit. ‘De oplossingen kunnen 
heel verschillend zijn. Het is keihard werken voor 
zowel beleidsmakers als schoolbesturen om de 
vacatures vervuld te krijgen. Op allerlei mogelijke 
manieren. Er is dus niet één heilige graal waar je 
gebruik van kunt maken. Het is een optelsom van 
heel veel verschillende initiatieven.’
Zoals gezegd, is één van de oorzaken van het 
lerarentekort de verminderde instroom van de 
pabo, door de strengere eisen die daar worden 
gesteld. In 2016 was die vergeleken met 2006 
bijna gehalveerd (van ruim 7.000 naar minder 
dan 4.000 afgestudeerden). Heeft de maatregel 
zijn doel dan niet voorbijgestreefd? Cörvers 
vindt van niet. Hij vermoedt dat de eisen juist 
op de langere termijn misschien een grotere 
toestroom naar de pabo kunnen trekken. ‘Als de 
eisen strenger zijn, kan een opleiding ook meer 
status krijgen en aantrekkelijker worden voor een 
hoger segment binnen de studentenpopulatie. 
Daardoor zou de instroom op langere termijn 
weer kunnen toenemen. Maar het is lastig om dat 
te voorspellen. Ik vind wel dat als je hogere eisen 
stelt aan de pabo, dat je dan ook iets mag doen 
aan verbetering van de arbeidsvoorwaarden.’

CONCURRENTIE MARKTSECTOR
En een verbetering van de arbeidsvoorwaarden 
zou volgens Cörvers ook de bijna uitgestorven 
bewoner van het klaslokaal weer kunnen terug-
brengen: de man. Cörvers: ‘Mannen zien dat ze 
in andere sectoren meer kunnen verdienen dan 
in het onderwijs en trekken daarheen. Volgens 
mij is dat een van de belangrijkste redenen waar-
om er zo weinig mannen voor de klas staan.’
Het is daarom ook voor het primair onderwijs 
niet te hopen dat de economie verder gaat 
aantrekken. In tijden van hoogconjunctuur is de 

‘ Bij afgestudeerden van 
lerarenopleidingen zie je 
relatief weinig mobiliteit'
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concurrentie van de marktsector groter en zal 
het lerarentekort verder oplopen dan de huidige 
verwachtingen. Het studierendement van de 
pabo is ongeveer 92 procent.  Dat betekent dat 
92 procent van de afgestudeerde studenten ook 
daadwerkelijk in het onderwijs aan de slag gaat. 
Maar als de economie aantrekt zal het beroeps-
rendement omlaag gaan.
Zou het verhuizen van leraren uit regio’s waar 
nu nog voldoende aanbod van personeel is naar 
de tekortgebieden een oplossing zijn? Cörvers: 
‘Bij afgestudeerden van lerarenopleidingen zie 
je relatief weinig mobiliteit. Het kan zelfs ook de 
reden zijn waarom men ooit voor de lerarenop-
leiding heeft gekozen; dat men in de eigen regio 
kan blijven. Tegelijkertijd is dus wel het voordeel 
van een pabodiploma dat je in het hele land les 
kunt geven.’

CNV ONDERWIJS STRIJDT MEE
Het Arbeidsmarktplatform PO, waarin CNV 
Onderwijs samen met de andere werknemers- en 
werkgeversorganisaties is vertegenwoordigd, zet 
zich ook in om het lerarentekort te bestrijden. 
En omdat, zoals Cörvers al zegt, er niet slechts 
één oplossing is, wordt de strijd aangegaan met 
twee verschillende initiatieven. De eerste is 
regionale samenwerking. In veel regio’s hebben 

scholen en opleidingen afspraken gemaakt over 
het arbeidsmarktbeleid. Doel is dat innovatieve 
praktijkvoorbeelden van oplossingen in de regio 
worden gedeeld. Ook is er een tegemoetko-
ming beschikbaar voor goede ideeën om het 
lerarentekort aan te pakken. Met de regeling 
moedigt het Arbeidsmarktplatform ‘innovatieve 
ideeën aan die lokaal bestaan, maar nog net dat 
kleine zetje nodig hebben’. Tweede onderdeel is 
een imagocampagne die begin 2017 is opgestart 
onder havo- en vwo-scholieren. Er worden 
interessetesten afgenomen en werknemers in het 
onderwijs krijgen een gezicht in promotiefilm-
pjes. Daarnaast voert het Arbeidsmarktplatform 
gesprekken met het ministerie om ook andere 
ideeën te financieren. Joyce Rosenthal, bestuur-
der PO bij CNV Onderwijs: ‘Er gebeurt al veel om 
de lerarentekorten tegen te gaan. Het is belang-
rijk om de aandacht niet te laten verslappen. De 
strijd tegen het lerarentekort wordt een kwestie 
van de lange adem. Daarbij is het belangrijk om 
te beseffen dat dit niet langer uitsluitend een 
probleem van het onderwijs is, maar de hele 
maatschappij aangaat. Het scenario dat nog 
meer klassen naar huis worden gestuurd omdat 
geschikte leraren ontbreken is niet ondenkbaar 
en voor niemand wenselijk. De kwaliteit van ons 
onderwijs staat op het spel.’ 

Door de strengere 
toelatingseisen 
is het aantal 
pabostudenten 
vergeleken met 
2006 bijna gehal-
veerd.



Samen met de andere bonden, #POinactie 
en de PO-Raad heeft CNV Onderwijs het 
manifest Vijf voor twaalf ondertekend. In het 
manifest wordt de politiek opgeroepen in het 

regeerakkoord de afspraken te maken die nodig zijn: 
geld voor een eerlijk salaris en minder werkdruk in 
het primair onderwijs. Een eerlijk salaris is een salaris 
dat de vergelijking met het voortgezet onderwijs kan 
doorstaan. Voor het realiseren van minder werkdruk 
moet extra geld komen. Teams kunnen dan zelf beslis-
sen hoe ze dat willen besteden: meer handen in de 
school, meer onderwijsondersteunend personeel, 
meer tijd om lessen voor te bereiden, minder admi-
nistratieve lasten of kleinere klassen.

ACTIEBEREIDHEID
Die handtekening onder het manifest is geen 
vrijblijvende handtekening. Als de afspraken in het 
regeerakkoord onvoldoende zijn om een eerlijk salaris 
én een verlaging van de werkdruk mogelijk te maken, 

Het woordje ‘staken’ klinkt de 
laatste tijd regelmatig in het 

onderwijs. De laatste grote staking 
in het onderwijs is alweer even 

geleden. Op 6 maart 2012 vulde 
de ArenA zich met 55.000 boze 
onderwijsmensen. Zij verzetten 

zich tegen de bezuinigingen op 
passend onderwijs. En met succes. 

Hoe zit het ook al weer met 
staken en rechten van leden van 

vakbonden?

gaan de bonden, #POinactie en de PO-Raad acties 
voorbereiden. De actiebereidheid is groot, zowel bij 
de 40.000 facebookleden van #POinactie (een week 
staken in september, is hun devies), als bij de leden 
van de vakbonden. CNV Onderwijs peilde afgelopen 
week de actiebereidheid en die is enorm (zie pagina 
6). Het wachten is nu op de uitkomst van de formatie-
besprekingen in Den Haag.

STAKINGSOPROEP?
Gelukkig mag iedere werknemer in Nederland 
staken. Het maakt alleen wel uit wie de werknemers 
oproept om dat te gaan doen. Als bijvoorbeeld alleen 
PO in actie zou oproepen tot een staking, is dat een 
zogenaamde wilde staking. Een wilde staking is een 
staking die niet door een vakbond wordt ondersteund 
met een eigen stakingsoproep. Deelnemen aan zo’n 
wilde staking kan grote gevolgen hebben, zoals een 
loonstop of ontslag. Het maakt dan niet uit of je vak-
bondslid bent of niet. Dat is anders als een vakbond, 
zoals CNV Onderwijs, de leden oproept te gaan 
staken. Onderwijspersoneel dat deelneemt aan zo’n 
staking geniet daardoor enige rechtsbescherming, 
als ze lid zijn van een vakbond die de staking heeft 
uitgeroepen. Het is nog steeds mogelijk dat een werk-
gever dan geen salaris betaalt over de gestaakte dag of 
dagen. Leden van CNV Onderwijs hebben dan recht 
op een stakingsuitkering (zie kader). 

SALARIS INHOUDEN
Een werkgever hoeft geen salaris in te houden. Op 
dit moment zeggen veel besturen dat zij het manifest 
ondersteunen. Toch zijn er nu al besturen die publie-
kelijk het manifest steunen, maar ook zeggen dat zij 
bij een staking wel salaris zullen inhouden. Dat mag. 

Primair onderwijs bereidt zich voor op acties

Staken, 
hoe werkt 
dat ook al 
weer?

primair onderwijs

14

Stakingsuitkering
Leden van CNV Onderwijs hebben recht op een stakingsuitkering. Zij 
krijgen die uitkering als de werkgever één of meerdere dagen het salaris 
inhoudt. Zij moeten dan ook kunnen bewijzen dat zij aan de staking 
hebben deelgenomen. Dat kan door een stakingsregistratieformulier in 
te vullen. Voor de eerste vijf dagen waarop salaris wordt ingehouden 
krijgen leden van CNV Onderwijs per dag € 58,- netto (prijspeil 1 juli 
2016). Dat bedrag is voor iedereen gelijk. Het is mogelijk dat leden die 
pas op de dag van de staking lid zijn geworden een lagere uitkering 
krijgen. Het bestuur beslist dat op het moment dat de staking wordt 
uitgeroepen. 



In de cao staat dat je geen salaris krijgt over de dagen 
dat je niet werkt. Het zet hun steun aan het manifest 
wel in een bijzonder perspectief. Het manifest Vijf 
voor twaalf is ook ondertekend door de PO-Raad, de 
werkgeversorganisatie in het primair onderwijs. Dat 
betekent dat ook de PO-Raad de actiebereidheid van 
de achterban (de schoolbesturen) zal gaan onderzoe-
ken. Een oproep om geen salaris in te houden lijkt dan 
voor de hand te liggen. Dat neemt niet weg dat indi-
viduele schoolbesturen dan alsnog kunnen besluiten 
toch salaris in te houden.

KRACHTIGE VAKBOND
Pas als de afspraken in het regeerakkoord bekend zijn, 
kunnen de ondertekenaars van het manifest Vijf voor 
twaalf beoordelen of er echt geld komt voor een eerlijk 
salaris en minder werkdruk. Dat is ook het moment 
waarop er besluiten worden genomen over eventuele 
acties. Wat al wel duidelijk is, is dat voor een effectieve 
actie een krachtige vakbond essentieel is. Heb je 
collega’s die nog geen lid zijn, overtuig ze dan van het 
belang van lidmaatschap van een vakbond, juist in 
deze spannende tijden! 

Leraren op 10 mei in de rij voor 
het Kamerdebat over werkdruk 

in het basisonderwijs.

Tekst: Joop Witteveen  Foto: Hans Kouwenhovenprimair onderwijs
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E-mailadres
Actievoeren vraagt snelle informatievoor-
ziening. Daarom zal er veel informatie 
per mail worden verzonden. Controleer 
via www.hetonderwijsplein.nl of je goede 
mailadres in onze administratie staat. 
Als dat niet zo is kun je dat meteen 
 veranderen.

Samen staan we sterker

Maak je collega lid en  

ontvang een cadeaubon  

t.w.v. €25,-! 
Ga naar www.cnv-actie.nl 



Zo’n 29 jaar geleden begon Hans van Benthem als tuinman/
conciërge, nu is hij op dezelfde school teamleider OOP. 
Hij stuurt zo’n dertig onderwijsondersteuners aan op het 
Carolus Clusius College in Zwolle. Zijn grootste drijfveer: 
gelijkwaardigheid bereiken voor het OOP. ‘Wij zijn niet 
minder! En als we wel zo behandeld worden, moeten we 
onze mond opentrekken.’ 

Teamleider OOP strijdt voor gelijkwaardigheid

‘ We moeten onze 
mond opentrekken!’

voortgezet onderwijs
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Het vervelendste wat ik vroeger mee-
gemaakt heb als conciërge, is dat 
ik de trap opliep met voor mij een 
docent die zijn koffie liet vallen en 

doorliep zonder het op te ruimen. Ik sprak hem 
daarop aan, waarop hij zei: “Oh, jij bent toch in de 
buurt?” Ik werd woest!’ herinnert Van Benthem 
zich.  ‘Of dat de rector omriep in de aula: “Ik wens 
alle docenten een goede vakantie!” Dan sprak ik 
hem aan: “En alle andere personeelsleden hier op 
school dan?” “Jaja, die bedoel ik natuurlijk ook.” 
Ja, zeg dat dan. Er is veel ten positieve veranderd 
de afgelopen jaren en bij ons op school komt dit 
in elk geval nu niet meer voor.  Overigens hoorde 
ik zulke verhalen destijds ook van collega’s van 
andere scholen. Ze mopperden er vooral onder-
ling over, of deelden bijvoorbeeld hun ervaringen 
op de OOP-dag van CNV Onderwijs. Maar ik heb 
altijd gezegd: bespreek het op school, spreek je 
daar uit, trek je mond open. Pas dan verandert er 
iets!’ 

PERSONEELSKAMER
Inmiddels heet de lerarenkamer op het CCC, 
zoals de school in de volksmond heet, niet meer 
lerarenkamer, maar personeelskamer, en zit het 
OOP er ook. Verder is al het OOP samengebracht 
onder een teamleider, Van Benthem, en niet 
meer gespreid over verschillende managers of 
afdelingen. ‘Ik was warm pleitbezorger van die 
constructie en toen dat ingevoerd werd, werd ik 
gevraagd die functie op me te nemen. Ik zag en 
zie het als een mooie kans om de positie van het 
OOP te versterken. Zo ben ik me hard gaan ma-
ken voor gelijke monniken gelijke kappen. Hier 
haden sommige OOP’ers alle schoolvakanties vrij, 
zoals de technisch onderwijsassistenten, terwijl 
de conciërges doorwerkten. Met een OOP-rege-
ling voor de hele stichting heb ik daar een eind 
aan gemaakt. Iedereen werkt gewoon de uren 
die hij moet werken en heeft een gelijk aantal 
vakantiedagen. In het begin maakte ik daar niet 
overal vrienden mee, maar het pakt uiteindelijk 
goed uit.’ 

SCHAAL 5
Ook de lage waardering is Van Benthem een 
doorn in het oog. ‘Niet sowieso de lage inscha-
ling, maar omdat bijvoorbeeld conciërges door de 
mondiger ouders en toegenomen problematiek 
bij leerlingen veel zwaarder en veeleisender 
werk hebben gekregen dan pakweg twintig jaar 

geleden. Ik heb me er hard voor gemaakt dat er 
competenties werden opgesteld waaraan een 
conciërge moet voldoen voor promotie van schaal 
4 naar schaal 5. Met een pedagogiek-training vol-
doen ze daar inmiddels allemaal aan en heb ik ze 
in schaal 5 kunnen krijgen. Dat vind ik niet meer 
dan terecht. Ik vind ook dat mensen in schaal 1 
tot en met 4 in een cao procentueel meer sala-
risverhoging moeten krijgen, want bij een gelijk 
percentage wordt de kloof met onderwijsgevend 
personeel alleen maar groter.’ Hij weet dat hij 
zijn hand dicht mag knijpen met dertig OOP’ers 
op 1.700 leerlingen en 120 docenten. ‘Dat is veel, 
maar dat zijn bewuste keuzes, en ik wil het graag 
zo houden. Ik weet niet of het gaat lukken, want 
de school krimpt licht, maar met deze ondersteu-
ning realiseren we wel samen met de docenten 
heel goed onderwijs!’ 

MEE DEALEN
Coen Giesen werkt inmiddels tien jaar als con-
ciërge/repromedewerker op het CCC. ‘Ik werkte 
hiervoor bij de Post, maar dit vind ik veel leuker. 
Ja, het werken met kinderen, jeugd vind ik echt 
geweldig. Ik ben hier helemaal op mijn plek.’ Ook 
hij heeft onlangs de training pedagogiek gevolgd 
en is daardoor in een hogere salarisschaal beland. 
‘Heel fijn natuurlijk, maar ook handig, die kennis 
die ik heb opgedaan. Ik weet nu bijvoorbeeld dat 
als ik een leerling met Asperger aan mijn balie 
krijg die helemaal staat te flippen, dat ik niet 
kwaad moet worden, want dan gaat hij helemaal 
uit z’n dak. Dat soort praktische kennis had ik 
wel behoefte aan.’ Giesen is een tevreden OOP’er. 
‘De sfeer hier op school is goed. Natuurlijk heb je 
altijd docenten die op je neer blijven kijken, maar 
ook heel veel docenten die je als hun gelijke be-
handelen. Maar die verschillen heb je in de hele 
maatschappij, daar moeten we misschien maar 
gewoon mee dealen.’ 

Teamleider OOP strijdt voor gelijkwaardigheid

Tekst: Ciska de Graaff  Foto: Ruben Schippervoortgezet onderwijs
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OOP-dag
CNV Onderwijs heeft een grote groep 
onderwijsondersteunend personeel. 
Meer weten over de activiteiten van deze 
groep? Mail naar onderwijsondersteu-
ners@cnv.nl. En noteer alvast de OOP-dag 
op dinsdag 14 november in Ede in je 
agenda. Laat deze dag opnemen in het 
jaarplan als scholingsdag voor het OOP. 

Hans van Ben-
them (links, en 
Coen Giesen): 
‘Wij zijn niet 
minder!’ 



Een van zijn belangrijkste aandachtspunten 
is de pabo-opleiding die te wit is geworden 
als gevolg van strengere cognitieve (taal, 
rekenen) eisen, terwijl zijn school juist 

‘een veilig thuis zijn wil zijn voor de Rotterdamse 
jeugd’ met zijn smeltkroes aan nationaliteiten. Dat 
vertelt Ron Bormans, sinds 2012 voorzitter van het 
college van bestuur van Hogeschool Rotterdam, in de 
directiekamer van het voormalige hoofdkantoor van 
multinational Unilever, waarin de hogeschool in 1994 

Schrappen in het woud van regels, minder de focus op targets en meer de nadruk 
op kwaliteit en inclusiviteit (iedereen telt mee), met een doorslaggevende rol voor de 
docent als professional. Zo moest het verder met de Hogeschool Rotterdam, bedacht 
bestuursvoorzitter Ron Bormans tijdens een sabbatical, dat hij optekende in een essay. 
‘Het hbo, maar ook de rest van het beroepsonderwijs heeft een belangrijke emancipatoire 
functie in de samenleving. Vroeger voor de kinderen van arbeiders – mijn vader was 
mijnwerker -, nu voor jongeren met een migrantenachtergrond.’

haar intrek heeft genomen. ‘We hebben een enorme 
stap gezet wat betreft de kwaliteit, dus al die fl auwe 
verhalen die je nu nog steeds leest over het niveau van 
de pabo zijn totaal achterhaald. Met schakelprogram-
ma’s tussen mbo en hbo, die we zelf ook al toepassen 
op andere opleidingen, werken instellingen in de 
drie grote steden vanaf september samen om meer 
migrantenjongeren richting pabo te krijgen. Basis-
scholen in de Randstad schreeuwen om leraren met 
zo’n achtergrond.’

Pleidooi bestuursvoorzitter hbo voor docenten met 
gezag en pedagogisch vakmanschap 

Ron Bormans: ‘Ik ga docenten niet 
afrekenen op hoge uitvalpercentages.’

‘ Ik weiger de student als 
klant te zien’
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LEIBAND
Bormans wil ook af van de klamme deken van 
regelgeving die ‘een dempend eff ect heeft op het 
nemen van initiatief en het etaleren van professioneel 
zelfbewustzijn.’ Juist die inperking van keuzevrijheid 
is volgens de bestuursvoorzitter een van de belang-
rijkste redenen waarom onderwijsgevenden werkdruk 
ervaren. ‘Docent zijn is een prachtig, maar intensief 
vak, waarin mensen veel van zichzelf leggen. Alleen 
hebben we de professional aan de leiband gelegd in 
een samenleving die steeds ingewikkelder en diverser 
wordt en waarin het onderwijs, of we dat nu willen 
of niet, wordt ingezet voor tal van maatschappelijke 
issues als obesitas en het leren van burgerschap. Als je 
de volledige vrijheid hebt om dat op jouw manier pro-
fessioneel op te lossen, denk ik dat je een hele andere 
werkdrukbeleving ervaart dan wanneer je het gevoel 
hebt dat je in een systeem zit geperst. Uiteraard moe-
ten docenten zich aan het lesprogramma houden, 
werk van studenten beoordelen, cijfers geven; dat 
staat ook heel vast omschreven. Maar laten we de fan-
toomregels, ooit bedacht, maar vervolgens vergeten af 
te schaff en, uit de hoofden van mensen schrappen en 
ons beperken tot een waardevolle kern.’
 
OEFENEN IN SAMENWERKEN
De onderwijskundige visie van Bormans, vastgelegd 
in het essay Samen leven in de moderne samenleving 
en waarover hij blogt op de website van zijn hoge-
school, is er een van uitersten. Aan de ene kant is hij 
een enthousiast pleitbezorger voor grote hogescholen 
en roc’s, ‘omdat het de laatste maatschappelijke insti-
tuten zijn waar mensen uit allerlei hoeken en gaten 
van de samenleving bij elkaar komen en ze daardoor 
aangesproken kunnen worden op normen en waar-
den. Het zijn “dorpen” in “de grote stad”, waar je leert 
oefenen in samenwerken en samenleven en elkaar 
leert te respecteren als het gaat om identiteit, religie, 
verschillen tussen mannen en vrouwen, seksuele ge-
aardheid en democratische waarden. En ja, misschien 
heeft schaalvergroting verlies van identiteit betekend 
in een aantal gevallen, er zijn hier zo’n honderd op-
leidingen, maar onze pabo-studenten lopen wel alle 
categorieën studenten tegen het lijf. En laat dat nou 
ook gebeuren als je voor de klas staat, met ouders en 
kinderen uit alle windrichtingen.’

NIET ELKAARS GELIJKEN
En hoewel Bormans de verantwoordelijkheid 
teruglegt bij de professional, is hij als het gaat om 
onderwijs in zekere zin ook behoudend. ‘Docenten en 
studenten zijn niet elkaars gelijken. Dat is iets anders 
dan arrogant en disciplinair of onverschillig lesgeven. 
De docent hoort het pedagogische vakmanschap te 
hebben om zich helemaal in te leven in de student. 
Dat heeft iets klantgerichts, maar is het niet. Het is na-

melijk proberen in te schatten hoe je zo eff ectief moge-
lijk de lesstof kan overbrengen. Sterker, ik hou helemaal 
niet van dat liberale gedachtengoed om de student als 
klant te zien. Ik ben conservatief in die zin dat ik vind 
dat onderwijs zowel moet leunen op de kennis van het 
verleden als op de kennis van het nu. Zeker de eerste 
twee jaar van een studie goed gestructureerde lessen 
bieden met docenten die gezag hebben, pedagogisch 
vakmanschap bezitten en letten op taalvaardigheid - ik 
gruw van slecht Nederlands. Maar ook - en dat is de 
innovatieve zijde van de onderwijsmedaille - de dyna-
miek in de samenleving tonen en een glimp geven van 
de toekomst.’

FEEDBACK
Bormans is niet van de targets, maar zeker wel van de 
getallen. ‘Ik blijf een bèta, maar ik zie niks in prestatieaf-
spraken. Als ik vaststel dat een bepaalde opleiding veel 
te hoge uitvalpercentages heeft van bepaalde groepen 
jongeren, aarzel ik niet om dat in een gesprek met do-
centen op tafel te leggen. Ik hoop dan dat zij het beeld 
herkennen en mij kunnen vertellen wat de oorzaak 
is. De getallen zorgen ervoor dat wij een betekenisvol 
gesprek hebben, want iedereen verdient feedback en 
een kritische bejegening. Maar dat is wat anders dan 
iemand daar op afrekenen. Ik ben ook niet zo van de 
ranglijsten in keuzegidsen, al koester ik wel studenten-
tevredenheidsmetingen en zie het belang in van hoe 
bijvoorbeeld een keuzegids over je spreekt. Maar niet 
om af te rekenen, maar vanwege de signalering die daar 
van uitgaat’

VASTE CONTRACTEN
Het conservatisme bij Bormans zit ook in zijn voorkeur 
voor vaste contracten van personeel. ‘Wij hebben ook 
zo’n fl exibele schil van tijdelijke contracten, maar ik 
vind ‘m aan de hoge kant, ook al is ie voor een deel het 
gevolg van het feit dat we de afgelopen jaren ruim drie-
honderd nieuwe docenten hebben kunnen aanstellen. 
Ik probeer leidinggevenden ervan te overtuigen dat 
langdurige aanstellingen en vaste contracten, met een 
duidelijke taakstelling, een beter fundament zijn om 
een stabiel, duurzaam opleidingsteam te bouwen dan 
kleine contracten waarbij mensen ook nog eens zes 
andere heren dienen. En dan zwijg ik nog maar over 
tijdelijke contracten. Ik denk dat die basale onzekerheid 
over de arbeidspositie iets doet met de mate waarin 
mensen zich verbonden voelen met een organisatie of 
instelling. Het is natuurlijk hoe de maatschappij nu is, 
maar ik vind het geen probleem als mensen lang op de-
zelfde school werken. Zolang ze maar niet vastroesten 
en open blijven staan voor vernieuwing. We hebben 
niet voor niets met de bonden afspraken gemaakt om in 
de di-uren (duurzame inzetbaarheid) stage te lopen bij 
bedrijven. Zeker in het beroepsonderwijs moet je altijd 
alert blijven op innovatie en nieuwe ontwikkelingen.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Arie Kievit
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Met ingang van 1 augustus 2017 
moeten alle rddf’ers in het bijzonder 
primair onderwijs worden vrijgesteld 
van werkzaamheden. Het laatste 
half jaar van hun dienstverband 
moeten zij besteden aan het vinden 
van ander werk. Samen met de 

leidinggevende moet daar een plan 
voor worden gemaakt. De werkgever 
mag geen werk meer opdragen. 
Op die regel is één uitzondering. 
De rddf’er mag incidentele vervan-
gingswerkzaamheden opgedragen 
krijgen. Maar ook dan moet de 

rddf’er naar ander werk kunnen blij-
ven zoeken. De vervanging mag dan 
ook niet meer zijn dan voor de helft 
van de betrekkingsomvang. Werk-
nemers in het openbaar onderwijs 
hebben geen recht op vrijstelling 
van werkzaamheden.

In de meeste cao’s zijn afspraken 
gemaakt over de professionele 
ontwikkeling van OOP’ers. Het gaat 
dan om uren die door de werknemer 
zelf moeten worden ingevuld. In 
het functioneringsgesprek moet 
verteld worden wat er met die 
uren is gedaan. De manier waarop 
die uren gebruikt worden moet er 
voor zorgen dat iemand een goede 
professional wordt of blijft. Dat hoeft 

niet altijd een cursus te zijn. Het 
kan ook het lezen van vakliteratuur 
of het bezoeken van een congres 
zijn. Een veel gehoorde klacht is dat 
OOP’ers geen toestemming krijgen 
om onder schooltijd een congres 
te bezoeken omdat daar geen tijd 
voor zou zijn. Dat is onjuist. De uren 
voor professionele ontwikkeling 
kunnen daarvoor gebruikt worden. 
Het is wel belangrijk dat een OOP’er 

op tijd zegt dat hij of zij een con-
gres wil bezoeken. De school kan 
daar dan rekening mee houden. 
Binnenkort starten op vrijwel alle 
scholen de planningsgesprekken 
voor het nieuwe schooljaar. Dat is 
het moment om aan te geven dat 
u bijvoorbeeld op 14 november de 
OOP-dag van CNV Onderwijs wilt 
bezoeken.

Alle leraren die zich voor 1 augustus 
2017 in het (bestaande) vrijwillige 
Lerarenregister hebben aangemeld, 
zitten in de Deelnemersvergadering. 
Na de zomer worden uit deze groep 

leraren 24 afgevaardigden gekozen. 
Ben je bevoegd en langer dan 3 jaar 
werkzaam in het onderwijs, dan kun 
je je hiervoor verkiesbaar stellen. 
Meer informatie is te vinden op: 

https://registerleraar.onderwijscoo-
peratie.nl/register/deelnemersver-
gadering/.

Rddf’er vrijgesteld van werkzaamheden

OOP en professionele ontwikkeling

Verkiezingen afvaardiging Deelnemersvergadering

Werk  
en 

Recht
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Vraag antwoord

Moet er een
OOP’er in de MR?

De wet Beroep Leraar en Lera-
renregister treedt in werking op 
1 augustus 2017. De registratie 
van leraren in het nieuwe register 
gaat op 1 augustus 2018 van start. 
Vanaf 1 augustus dit jaar is het voor 
leraren niet meer mogelijk om zich 
nog in te schrijven in het vrijwillige 
Lerarenregister. Dit heeft te maken 

met de overgang naar het verplichte 
register op 1 augustus 2018. Om het 
nieuwe verplichte register zorgvul-
dig te kunnen inrichten en uitrollen 
en daar alle menskracht en energie 
aan te kunnen besteden, is besloten 
om de aanmeldmogelijkheid voor 
het vrijwillige register vanaf 1 
augustus aanstaande te beëindigen. 

Voor diegenen die al aangemeld zijn, 
verandert er niets. Meer weten over 
de gevolgen van dit besluit? Kijk dan 
op: https://onderwijscooperatie.nl/
nieuws/inschrijven-in-vrijwillige-re-
gister-vanaf-1-aug-2017-niet-meer-
mogelijk/. 

Leraren in po, vo, mbo en (v)so 
kunnen in mei en juni meedoen aan 
meedenksessies over herregistra-
tiecriteria en valideringsregels voor 
het activiteiten- en cursusaanbod. 
Het is belangrijk dat leraren 
meepraten, want zo houden ze de 
regie over hun eigen bekwaam-
heidsonderhoud. Denk jij als leraar 

ook mee over de gebruiksvrien-
delijkheid van het register? En wil 
jij je collega’s erbij betrekken? De 
meedenksessies zijn op woensdag 
24 mei in Utrecht, op maandag 29 
mei in Eindhoven en op dinsdag 30 
mei in Goes, steeds van 18 tot 20 
uur. In juni zijn de meedenksessies 
op donderdag 1 juni in Amsterdam, 

op donderdag 8 juni in Zwolle en 
Arnhem en op donderdag 15 juni in 
Utrecht. Kijk voor aanmelding en 
uitgebreide informatie op http://
registerleraar.onderwijscooperatie.
nl/register/meedenksessies/. 

Wet Beroep Leraar vanaf 1 augustus 2017

Meedenksessies Lerarenregister

Nee, dat moet niet. Iedereen die werkzaam is op een 
school, mag zich kandidaat stellen voor de MR. Het is 
echter goed om te streven naar een representatieve 
vertegenwoordiging. Aandacht valt hier aan te beste-
den tijdens de verkiezingen. Als de achterban een 
representatieve OOP-vertegenwoordiging belangrijk 
vindt, kan de MR een aantal zetels reserveren voor uit-
sluitend OOP’ers. De raad maakt dan gebruik van de 

keuze voor zogenoemde kiesgroepen. Deze wijziging, 
waar de directie van de school overigens akkoord mee 
moet gaan, dient te worden opgenomen in artikel 3 
van het MR-reglement. Bespreek hoe ‘hard’ zetels van 
de kiesgroepen zijn. Zijn er niet genoeg kandidaten 
voor de kiesgroep OP of OOP, mogen de zetels dan 
alsnog opgevuld worden door de andere kiesgroep of 
blijven deze zetels vacant? 
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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!

 

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

Wegens succes  

herhaald!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

 Locatie: 

Antropia, Driebergen

Datum: 

Dinsdag 19 september 2017

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/gedragsstoornissen

Theoretische basis en praktische  

tips voor het onderwijs

Gedragsstoornissen 
bij jongeren
Actuele kennis over gedragsstoornissen helpt u in  
de begeleiding van leerlingen met gedragsproblemen.  
Welke processen spelen zich af in de hersenen bij ODD  
en CD? Hoe relateert ontwikkelingsstoornis AD(H)D zich  
tot deze gedragsstoornissen? En wat zijn beschermende  
en risicofactoren bij leerlingen met gedragsstoornissen?

Begeleid uw leerlingen met gedragsstoornissen effectief!

MEDIIN_Schooljournaal_180x130_200517.indd   1 27-3-2017   13:56:59



Ruud Staverman

Asociale 
hufters

Tienduizenden collega’s en ik werden vorige maand zomaar 
eventjes te kijk gezet als een stelletje asociale hufters. Het 
consumentenprogramma Radar vond het toen nodig de aanval op 
alle roc’s in Nederland in te zetten. Volgens de redactie worden 
honderden, misschien wel duizenden mbo-leerlingen, zonder dat 
ze het zelf weten, pardoes uitgeschreven. En alsof dat niet erg 
genoeg is, gebeurt dat omdat ze een beperking hebben.
In de uitzending werd een griezelig fanatieke onderwijsjuriste 
aan het woord gelaten, die een bak verbale drek uitstortte 
over de sector. Die niet-deugende roc’s ontnemen, volgens 
haar, kwetsbare jongeren hun toekomst, omdat ze geen 
begeleiding kunnen bieden en dan fluks de leerling van 
school verwijderen.
Daar sta je dan met je goede gedrag. Sinds een paar 
jaar ‘mogen’ alle mbo’s begeleiding bieden aan leerlin-
gen die leiden aan add, adhd, odd, pddnos, asperger en/
of klassiek autisme, maar ook aan angsten, depressies, 
persoonlijkheidsstoornissen, dyslexie, dyscalculie, audi-

tieve en/of visuele problemen en andere fysieke en sociale 
aberraties.
Wat zowel Radar als de onderwijsjurist dient te weten, is 
dat het mbo mensen weerbaar moet maken op de arbeids-
markt. Dat lukt nu eenmaal niet zo snel bij elke jongere met 
een beperking. Zeker als de sector daar niets extra’s aan geld 
en menskracht voor krijgt. 
Dat nu de indruk wordt gewekt alsof jongeren met 
beperkingen massaal uit het mbo worden gegooid, 
is onterecht en walgelijk. Ik ken tal van collega’s 
en managers die hun uiterste best doen om, met 
alle beperkte middelen die ze hebben, deze 
leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
hun diploma. Worden daarbij fouten gemaakt? 
Natuurlijk. Lukt het bij iedereen? Neen. En in 
alle gevallen geldt dat als een nederlaag.
Radar heeft op schandalige wijze het mbo in een 
verdomhoekje gezet. Waarom kreeg de Neder-
landse tv-kijker niet de realiteit te zien? Namelijk, die 
van de enorme inspanning die men zich getroost om 
honderdduizenden kansarme jongeren te steunen 
en te stimuleren in hun schoolloopbaan. Nee hoor, 
dit altijd zo kritische consumentenprogramma liet 
zich op sleeptouw nemen door een onderwijsjuriste 
die, getuige haar uitspraken (‘iedereen wil graag 
studeren’), bewees dat ze nog nooit een schoolklas 
van binnen had gezien. 

Radar heeft op schandalige wijze het 
mbo in een verdomhoekje gezet
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Ruud Staverman
(59) is docent Neder-

lands en Communicatie 
en coördinator leerling-

zaken op Roc TOP in 
Almere. 
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primair onderwijs

Gevatte ingevingen, grappige foutjes, bijdehante briefjes: juffen en 
meesters liggen soms dubbel van het lachen bij het nakijken van 
werkboekjes en toetsen. Schrijver en voormalig meester Mark van 
der Werf besloot: ook deze antwoorden verdienen een krul. Hij 
verzamelde de mooiste kinderlogica in zijn nieuwe boek Meester Mark 
Rekent Het Goed. 
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Tekst: Anouk van der Graafprimair onderwijs

Schooljournaal ver-
loot vijf exemplaren 
van Meester Mark 
Rekent het goed! Wil 
jij er een winnen? 
Mail dan je naam en 
adres met je leukste 
leerlingenuitspraak 
naar  schooljournaal@
cnv.nl.
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De methodiek van de vrije school is zo inspirerend dat het mijn kijk op 
lesgeven heeft veranderd,’ zegt Robbie Dekker, docent Engels van 
scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg. Daar is dit jaar gestart 
met een leerroute vrije school naast het reguliere onderwijs voor vmbo, 
havo en vwo. Een aantal docenten van de scholengemeenschap geeft 
nu les op beide leerroutes. Dat bevalt hen verrassend goed.

Vrije school en regulier onderwijs prima samen in Culemborg

Docent Anselma 
Remmers geeft in-
structies aan haar 
leerlingen voor 
de biologieles. 
Lekker buiten in 
de uiterwaarden, 
zelf erop uit, zoals 
past bij de vrije 
school.

‘ In het begin van het 
wel spannend’

voortgezet onderwijs
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Een tijdje geleden werd de directie van 
Lek en Linge benaderd door een groep 
ouders met kinderen op de vrije basis-
school in Culemborg. Er zat in de brede 

omtrek geen middelbare vrije school en daar 
wilden de ouders verandering in brengen. Loca-
tiedirecteur Luuk van Beers: ‘Wij voelden eigenlijk 
meteen een klik met het idee. Lek en Linge is al erg 
kindgericht en biedt creatief onderwijs met veel 
kunst en cultuur. Het vrijeschoolonderwijs sluit 
daar mooi bij aan. We kunnen op deze manier een 
brede groep kinderen bedienen. Voor sommigen is 
de vrije school geschikt, terwijl anderen juist beter 
op de reguliere route gedijen.’ Dit schooljaar is de 
start gemaakt met een groep van 22 brugklassers. 
Anselma Remmers is aangesteld als klassenmen-
tor van de vrije school. ‘Ik heb zelf van jongs af 
aan op vrije scholen gezeten en heb ook de Vrije 
School Pabo gedaan. Vervolgens heb ik zestien 
jaar les gegeven op vrije basisscholen, totdat ik toe 
was aan een nieuwe uitdaging. Ik heb toen mijn 
lesbevoegdheid als docent aardrijkskunde gehaald 
en ben gaan werken op een reguliere middelbare 
school. Dat beviel goed, maar na zes jaar begon ik 
toch de diepgang en het creatieve van het perio-
de-onderwijs van de vrije school te missen.’ 

GEEN TWIJFEL
Toen ze de vacature op Lek en Linge zag, twijfelde 
Remmers dan ook geen moment. ‘Ik wist: dit is 
mijn baan! Een vrije school maar dan binnen 
regulier onderwijs. Twee werelden die ik beide 
goed ken.’ Typerend voor de vrije school is het 
uitgangspunt dat elk kind anders is en een unieke 
eigenheid heeft. Het authentieke, de ontwikkeling 
van de persoonlijkheid plus het sociale en crea-
tieve aspect zijn kortom net zo belangrijk als het 
leren zélf. Het is onderwijs dat uitgaat van hart, 
hoofd en handen.’ Een ander belangrijk kenmerk 
van de vrije school is volgens haar het periode-on-
derwijs, waarbij leerlingen in tijdsblokken van 
drie weken dagelijks twee uur les krijgen in een 
vak. Afwisselend zijn dit aardrijkskunde, biologie, 
geschiedenis, schei- en natuurkunde, wiskunde en 
Nederlands. ‘Het thema dat aan bod is, proberen 
we ook te koppelen aan de vaklessen, zoals toneel, 
handvaardigheid en Engels. De leerlingen worden 
dus helemaal ondergedompeld in een onderwerp, 
waardoor ze de lesstof veel intenser beleven.’ De 
periodelessen, allemaal door Remmers gegeven, 
vinden plaats in een vast klaslokaal, dat helemaal 
op de vrijeschool is toegespitst. Ze is erg tevreden 
over ‘haar’ lokaal. ‘Het is een prachtige ruimte. 

Heel sfeervol ingericht, met bijvoorbeeld mooie op 
maat gemaakte houten kasten en een zijgedeelte 
dat ik erbij kan trekken.’
 
BEZORGD OM REACTIES 
Toen Remmers net op de school begon, was 
ze best wat bezorgd over de reacties van haar 
nieuwe collega’s. ‘De vrije school heeft toch een 
beetje de naam van geitenwollen sokken en een 
kampvuurtje. Een beeld dat niet klopt, maar wat 
als ze me als een vreemde eend in de bijt zouden 
zien? Dat vond ik in het begin wel spannend. En 
dan had ik ook nog dat mooie, grote klaslokaal... 
Maar gelukkig zijn de reacties juist heel open en 
positief.’ Datzelfde geldt voor de docenten die na 
het volgen van een cursus nu lesgeven op de vrije 
school. Ook zij zijn enthousiast, al helemaal over 
de leermethodiek. Robbie Dekker, docent Engels: 
‘Ik was gewend om reproductief en cognitief te 
werken, met kerndoelen. Bij het vrije onderwijs zit 
dat er ook allemaal wel in, maar vanuit een hele 
andere benadering: meer gericht op de innerlijke 
activering van de kinderen zelf. In de praktijk komt 
het erop neer dat je bijvoorbeeld bij de behande-
ling van een onderwerp niet van te voren vraagt 
wat ze hierover al weten. Maar dat je eerst een 
luisterfragment laat horen en daarna vraagt wat er 
opviel en indruk maakte. Een eyeopener voor mij 
omdat ik echt merk dat mijn leerlingen daarvan 
“aangaan” en zich openen! Daarom probeer ik 
deze aanpak nu ook toe te passen in mijn andere, 
reguliere lessen.’

CHAOTISCH EN ONVOORSPELBAAR 
Ook voor de docent Nederlands was het een hele 
omschakeling, weet locatiedirecteur Luuk van 
Beers. ‘Zij was gewend om altijd in een lokaal les te 
geven. Bij de vrije school trek je er juist ook op uit 
om dingen in de praktijk te onderzoeken of te bele-
ven. Dus toen ze voor het eerst met de groep naar 
buiten ging voor een opdracht, was dat best span-
nend. Hier op het schoolplein hebben we van die 
grote stalen ringen. Daarmee gingen ze de voorzet-
sels oefenen. Op, in, door.... leerlingen konden zich 
helemaal uitleven. En dat deden ze ook! Het was 
gezellig, chaotisch en onvoorspelbaar, heel anders 
dan in een klaslokaal natuurlijk. De docent wist in 
eerste instantie niet wat ze ervan moest vinden. 
En had het ook nut gehad? Ze had werkelijk geen 
idee. Maar wat bleek in de les daarna? De voorzet-
sels zaten er op en top in bij de leerlingen! Erg leuk 
om te zien hoe onze leraren enthousiast raken en 
elkaar hiermee ook inspireren.’ 

Vrije school en regulier onderwijs prima samen in Culemborg

Tekst: Jacqueline Bot  Foto: René Bouwmanvoortgezet onderwijs
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Esther Singer

Toetsangst
Op de basisschool wilde ik altijd de beste en snelste zijn. 
Ik werkte hard en probeerde mijn werk zo goed mogelijk te 
doen. In die jaren kon ik nog wel aan mijn eigen hoge ver-
wachtingen voldoen, op de middelbare school niet meer. Het 
eerste halfjaar op het vwo ben ik vaak huilend thuisgekomen 
met een 4 of zelfs een 3. Ik werd echt met mijn neus op de 
feiten gedrukt. 

Na dat eerste jaar raakte ik een beetje gewend aan het niveau 
en namen de onvoldoendes af, maar mijn toetsangst was 
geboren. Koste wat kost wilde ik onvoldoendes voorkomen. 
Dat deed ik door keihard te leren, maar ook door te zorgen 
voor goede spiekbriefjes. Daar was ik erg bedreven in. Ik had 
spiekbriefjes tussen mijn proefwerkblok, in een doorschijnend 
etui en onder een rokje plakte ik er ook wel eens één. Doordat 

ik altijd hard leerde, had ik ze eigenlijk nooit nodig, 
maar het gaf wel een fijn gevoel om terug te kunnen 
vallen op zo’n briefje. 

Mijn eigen toetsangst heb ik na een struggle van 
bijna dertig jaar redelijk onder controle. Ik doe nu 
de master Leren en Innoveren en kan echt voelen 
dat een 6 goed genoeg is. Ik ben best ontspan-
nen als ik een prestatie moet leveren. Een hele 
overwinning! 

Maar helemaal verlost van dit probleem ben 
ik niet. Het heeft zich verplaatst van mezelf 
naar mijn klas. Bij het nakijken hoop ik op 
goede cijfers en onvoldoendes geef ik met 
pijn in mijn hart. De Citoscores open ik met 
versnelde hartslag en zweethandjes en tijdens 
een toets zou ik het liefste alle antwoorden 
voorzeggen. 

Mijn leerlingen lijken er allemaal veel minder 
last van te hebben. Gelukkig maar, want een 
spiekbriefje zit er niet in, met een juf als voor-
malig spiekkampioen :)

Ik had spiekbriefjes tussen mijn proef-
werkblok, in een doorschijnend etui en 
onder een rokje
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n

Esther Singer (26),
leerkracht groep 3, 

Mr. Spigtschool, 
Hoogkarspel.
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Tweedegraads lerarenopleidingen Inholland naar 
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben afspraken gemaakt over het over-
hevelen van de tweedegraads lerarenopleidingen naar laatstgenoemde instelling. Nieuwe studenten die 
zich aanmelden bij Inholland zullen met ingang van het volgende studiejaar doorverwezen worden naar 
de HvA. Studenten die al studeren bij Inholland kunnen hun opleiding daar afronden.
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Toevoeging artikel Scho-
len  ruimen samen regels
Voor Operatie Regels Ruimen, waarover in 
Schooljournaal 6 een verhaal stond, zijn 
vijf basis- en één middelbare school aan 
de slag gegaan met het verminderen van 
regeldruk op hun school. De deelnemende 
scholen nemen samen met een inspiratie-
school en een expert in verandermanage-
ment de structuur van de school onder 
de loep en kijken hoe er makkelijker en 
efficiënter gewerkt kan worden. In tegen-
stelling tot eerdere berichtgeving gaat er 
geen inspecteur mee naar de betreffende 
scholen. Kijk voor meer informatie op 
www.leraar.nl/operatieregelsruimen. 

Voorstelling over belang 
fysiek contact
Geluk raakt je! heet de voorstelling van pedagoge Simone Mark 
en cabaretier Vincent Bijlo op donderdag 8 juni in Schouwburg 
De Domijnen in Sittard. Thema is de vertwijfeling die door een 
aantal vervelende incidenten is ontstaan rond fysiek contact 
tussen kinderen en leraren en opvoeders. Mark, die onderzoek 
deed naar het aanraken van kinderen in het onderwijs, vindt dat 
we met zijn allen enorm zijn doorgeslagen met allerlei proto-
collen. Kinderen kunnen daardoor op latere leeftijd last krijgen 
van problemen met hechten in vriendschappelijke en intieme 
relaties. Volgens Mark is aanraken een levensbehoefte. Samen 
met Bijlo, voor wie aanraking vanwege zijn visuele beperking 
essentieel is, gaat ze op zoek naar een nieuwe balans. De 
voorstelling, een initiatief van Fontys Campus Sittard, begint om 
20 uur in de grote zaal van schouwburg De Domijnen in Sittard. 
Kaarten kosten € 7,50 (inclusief consumptie) en zijn te bestel-
len via www.fontys.nl/gelukskaartje. Voor meer informatie: 
Erwin Hoeks, tel: 08850 89 326 of via e.hoeks@fontys.nl.

Docententraining: leer 
je klas te ‘flippen’
‘Flipping your classroom‘ staat voor een andere 
manier van lesgeven met ruim gebruik van digi-
tale middelen, waarbij leraren zelf lesvideo’s of 
-vlogs monteren, waarmee de klas thuis of op 
school (on line) aan het werk gaat. Zo blijft er 
meer tijd over voor begeleiding, experimenten 
in de klas en samenwerken. Leraren die daar 
wat voor voelen kunnen op woensdag 21 juni 
terecht in het Museum voor Beeld en Geluid, 
waar in samenwerking met elektronicaconcern 
Samsung een training wordt gegeven hoe je 
kunt starten met Flipping the Classroom. Met 
hulp van partners Google, Kennisnet en Mediawijzer.net. kunnen deelnemers inspiratie opdoen met voorbeel-
den, workshops en praktische tips. Toegangskaarten kosten € 25,-. Wie ruim van te voren bestelt (early birds) 
betaalt € 12,50. Meer info en aanmelden: www.beeldengeluid.nl.
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Stuurgroep Jong is een groep jonge onderwijsprofes-
sionals, werkzaam in primair en voortgezet onderwijs, 
mbo en hbo, die zich binnen CNV Onderwijs hard 
maakt voor de rechten van de jongeren en starters in 
het onderwijs. Voor het schooljaar 2017-2018 wordt 
nog gezocht naar enthousiaste en gedreven leden 
voor de Stuurgroep. De ideale kandidaat volgt een 
lerarenopleiding, is werkzaam in een van de genoemde 
sectoren, onder de 40 jaar, lid van CNV Onderwijs en 
een keer per maand op woensdagavond beschikbaar 
voor overleg. De nieuwe bestuursleden sluiten zich aan 
bij een gezellige groep mensen die gezamenlijk werkt 
aan beter onderwijs, breiden zo hun onderwijsnetwerk 
en cv uit en krijgen een reiskostenvergoeding. Inte-
resse? Mail dan Arianne van Os, voorzitter Stuurgroep 
Jong, jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl met vermelding 
van naam, geboortedatum, woonplaats, telefoonnum-
mer, sector en lidnummer.

Stuurgroep Jong zoekt nieuwe 
bestuursleden

Handboek tegen  pesten
In Nederland heerst een pestcultuur, meent opvoedcoach Bamber Delver. 
Elke dag woedt op schoolpleinen een kleine oorlog, een pestepidemie – 
een kopie van de strijd in de volwassen wereld, waarbij, zegt hij, sociale 
media fungeren als pestverdubbelaar. Pesten is niet langer laf, pesten is 
fun. In zijn boek Handboek tegen pesten houdt hij een pleidooi voor het 
leren opvoeden in respect en het in ere herstellen van sociale controle. Het 
kunnen omgaan met menselijke verschillen is volgens Delver hét tegengif 
tegen pesten. Zonder de serieuze invloed van jongeren is er geen anti-pest-
beleid mogelijk. Pas dan worden de slachtoffers weerbaarder, hebben de 
anti-pestmethodes zin en wordt het pesten minder. Hoe dat precies moet, 
vertellen misdaadverslaggever Peter R. de Vries, auteur Arthur Japin en 
een aantal pestsurvivors, Het boek kost € 21,99 en wordt uitgegeven door 
de Nationale Academie voor Media en Maatschappij. ISBN 978 90 82676006.

Oplettender zijn in de les, meer energie hebben 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.

Les over 
gezond eten
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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 betaal je 
slechts de druk- en verzendkosten à € 9,95 (excl. btw). Je kunt de papieren gids 
bestellen via de website www.cnvonderwijs.nl/rechtspositiegids. 



Wedstrijd beste werkstuk 
lokale gebeurtenis  in Tweede 
Wereldoorlog 
Op bijzondere wijze herdachten leerlingen van basisschool 
De Wijzer in Arnhem dit jaar de gebeurtenissen die op hun 
school plaatsvonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
De school, toen nog Van Löben Selsschool geheten, dreigde te 
worden gevorderd door de Duitse bezetter. Leraren, bestuur 
en ouders kwamen hiertegen in verzet. Dat gaf veel spanning 
en angst. Leerkrachten werden met de dood bedreigd en 
de bovenmeester en bestuurders gevangen genomen en op 
transport gezet naar concentratiekamp Dachau. Ondanks de 
aanwezigheid van een NSB-leerkracht, hielden de meesters 
en juffen met hulp van de ouders stand. Over die zwarte 
bladzijde is dit voorjaar het door Lourens Kruizinga geschre-
ven Afblijven! Het is onze school verschenen. Het boek gaat 
over de zoektocht door twee leerlingen uit groep acht, van wat 
nu basisschool De Wijzer heet, naar wat zich destijds heeft 
afgespeeld. Omdat het verhaal nog altijd actueel is en er veel 
over te leren valt, nodigt De Wijzer leerlingen van andere 
basisscholen in Nederland uit om alleen of samen met een 
medeleerling op onderzoek te gaan naar een gebeurtenis uit 
die tijd in hun eigen dorp of stad. Over dat onderzoek moet 
dan een werkstuk worden gemaakt. De makers van het meest 
indrukwekkende werkstuk worden beloond met een VIP-ont-
vangst in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Er 
is tot augustus 2017 tijd om het onderzoek te doen en het 
werkstuk te maken. Het werkstuk kan worden gestuurd naar 
Lourens Kruizinga, basisschool De Wijzer, Dalweg 40 6821JP 
Arnhem. Voor meer informatie: 064 105 29 56, www.lourens-
kruizinga.nl.

Mijn loopbaan in het hoger onderwijs 
ben ik begonnen als medewerker van de 
bibliotheek van de nieuwe lerarenopleiding 
VL-VU in Amsterdam. Lumpsum bekostiging 
bestond nog niet in het hoger onderwijs. 
VL-VU bood negentien tweede- en derde-
graads lerarenopleidingen aan. Voor iedere 
lerarenopleiding stelde het ministerie 0,5 fte 
formatie beschikbaar voor een bibliotheek-
medewerker. Ik was verbonden aan aard-
rijkskunde en geschiedenis. Opleidingen met 
een jaarlijkse instroom van meer dan hon-
derd studenten op weg naar een loopbaan in 
het onderwijs. En in Amsterdam bestonden 
twee grote nieuwe lerarenopleidingen naast 
elkaar. Instituut d’Witte Lelie was gelieerd 
aan de Universiteit van Amsterdam. 
De belangstelling voor huidige studenten om 
te kiezen voor een lerarenopleiding is lan-
delijk al jaren dalende. Deze week ontvingen 
alle collega’s van de tweedegraadsleraren-
opleidingen van Inholland het bericht over de 
afbouw van deze opleidingen bij Inholland.  
In mijn kast heb ik een alleraardigst boekje 
Souvenir Vrije Leergangen. Op donderdag 
27 oktober 1983 verzorgde prinses Margriet 
de opening van de nieuwbouw in Diemen. 
Een grote groep studenten hield uit protest 
van de verhuizing van de lerarenopleiding 
van Amsterdam naar Diemen zeven ronden 
om ‘Jericho’.  Het boekje vermeldt dat het 
de studenten na zeven ronden niet gelukt 
is. ‘Misschien na zeven jaar?’ staat in het 
onderschrift. Na 35 jaar is het doek gevallen.

Jericho

column
Hoger onderwijs

Frans Bijma
is beleids adviseur 

onderwijs en 
 kwaliteit op 
 Hogeschool 
Inholland.
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Leerlingen maken toneelstuk 
en  documentaire over pesten 
Pesten is en blijft een actueel onderwerp. Op iedere school 
is er aandacht voor en toch lijkt het niet uit te bannen. 
Reden voor drie leerlingen van het Rodenborch College 
in Rosmalen tot het maken van een voorstelling over dit 
thema: Waar de rest begon, in samenspraak met hun 
docent René van Gerven. Het gaat over Marjolein, een 
lief, stil meisje, dat op haar nieuwe school vreselijk wordt 
gepest. Een uitzichtloze situatie, totdat een van haar kwel-
geesten te ver gaat. Behalve over pesten, gaat het stuk ook 
over identiteit en het maken van keuzes. Het toneelstuk, 
waarvan de opbrengst naar de stichting tegen pesten 
ging (www.stoppestennu.nl), is begin maart opgevoerd in 
Theater Perron 3 in Rosmalen en op video vastgelegd. Van 
de hele productie is ook een documentaire gemaakt door 
een van de leerlingen en de Israëlische filmmaker Stefan 
Braun. Beide zijn inmiddels te zien op YouTube. Documen-
taire: bit.ly/2pCnO2D; voorstelling:  bit.ly/2rinnrr.



vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayon West-Brabant
Donderdag 8 juni, jaarlijkse excur-
siereis naar Antwerpen. Vertrek 9 
uur trein station Essen, terugkomst 
18 uur. Ochtend: bezoek Eilandje 
met het MAS. Lunch Libanees/Is-
raëlisch restaurant Napos. Bezoek 
Red Star Line museum, de Belgi-
sche Holland-Amerika Lijn. Kosten: 
€ 20,- euro (leden); € 25,- (niet-le-
den). Info/aanmelden (voor 29 mei): 
K. van Gurp, 0164 67 33 59, 06 26 36 
89 54, kvgurp@concepts.nl. 

OOP
Donderdag 8 juni en donderdag 
22 juni, 16-20 uur, CNV gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht, bijeenkomst 
voor OOP’ers t/m schaal 8. Thema: 
Onderneem Ontwikkeling Positief! 
Info/aanmelden: onderwijsonder-
steuners@cnv.nl  o.v.v. ‘loopbaanbij-
eenkomst 8 juni’.

INVALLERS 
Regio Zuidwest
Woensdag 31 mei, 17 uur (inloop 
16.30 uur) Kbs Weilust, Draaiboom 
12,  Breda. Bijeenkomst invallers 
CNV Onderwijs, inclusief brood-

je. Workshops: CAO en actuele 
ontwikkelingen. Info/aanmelden: 
werkgroepinvallers@cnv.nl  o.v.v. 
bijeenkomst Breda 31-5-2017. 
                     

NETWERKEN
Utrecht
Maandag 12 juni, 16-20 uur CNV 
gebouw, Tiberdreef 4 Utrecht  Bij-
eenkomst voor leden uit PO, VO en 
MBO over Analfabete nieuwkomers 
op school. Aanmelden:  
https://analfabetisme.eventbrite.nl. 

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

Jaarvergadering gepensioneerden over zorg en toekomst
Verhuizen of de huidige woning aanpassen? 
Wat moet voorop staan: welzijn of zorg? Gaan 
de technische ontwikkelingen een belangrijke 
rol spelen bij het langer thuis kunnen wonen? 
Hoe belangrijk is investeren in contacten? Is een 
gezamenlijke woongemeenschap een oplossing? 
Wonen en de woonomgeving bij het ouder worden 
was tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van het 
Sectorgroepsbestuur Gepensioneerden van CNV 
Onderwijs onderwerp van gesprek met hulp van 
medewerkers van het programma Zorg Verandert. 
Dit leverde een aantal uitgangspunten op die van 
belang zijn als iemand voor de vraag komt te staan 

wat er nodig is om zo lang mogelijk zelfstandig 
te blijven wonen. Verder werd afscheid genomen 
van  bestuursleden Bé Bultena en Henny de Pee 
en werd Huub van Gaal als nieuw bestuurslid van 
harte welkom geheten. Ook werd een werkgroep 
ingesteld die het komende jaar gaat nadenken hoe 
we het motto dicht bij de leden ook in de toekomst 
met elkaar kunnen waarmaken. Dit naar aanlei-
ding van de veranderende wijze waarop de leden 
die nu met pensioen gaan hun vrijwilligerstaken 
willen invullen. De werkgroep Rayons in 2020 zal 
hierover op de ledenvergadering van 2018 met 
aanbevelingen komen. 

Kijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda

32



 

 

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

Driedaagse cursus
Weerbaarheidstrainer

Vergroot de weerbaarheid van  

uw leerlingen

Zonder adequate begeleiding kunnen leerlingen met een gebrekkige weerbaarheid 
ernstige sociale of emotionele problemen ontwikkelen. Welke interventies zet u in om 
de weerbaarheid van deze leerlingen te versterken? En hoe integreert u de  
verschillende aanpakken tot een complete procedure voor het vergroten van  
weerbaarheid? 

Bied leerlingen met een gebrekkige weerbaarheid de juiste begeleiding!

 Locatie: 
 
 Regardz La Vie, Utrecht

 Startdatum: 

Maandag 9 oktober 2017

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/weerbaar

Nieuwe cursus o.l.v. 

psycholoog George Smits

Wegens succes herhaald! INSPIRERENDE STUDIEDAG VOOR BAO, VO EN MBO
Aantrekkelijke groepskortingen!

CONGRES
GEDRAGSPROBLEMEN 
IN DE KLAS 3.0

DONDERDAG 2 NOVEMBER 2017
CONGRESCENTRUM DE REEHORST - EDE

Keuze uit verschillende workshops, nu nog praktischer!

• Peter Mol over pedagogisch vakmanschap in de klas

• Anton Horeweg over executieve functies bij ADHD 

• Omgaan met opstandig gedrag en ODD

• Cyberpesten, Radicalisering, Trauma, Autisme, ADHD, 

Taalspraakstoornissen

Informatie en inschrijven: www.EduCampus.nl



mbo

Gisteravond kregen 22 studenten van het 
Drenthe College hun diploma van de MBO 
Topacademie uitgereikt. En toen viel het 
me nog eens op hoe goed dat project is. 21 

Meiden en een jongen, van niveau 2 tot en met 4, die 
naast hun reguliere opleiding een programma hebben 
gevolgd hoe je bijvoorbeeld moet presenteren, hoe 
de staf van omroep BNN werkt, hoe je een netwerk 
opzet. Echt super.’ Heerts,  voorzitter van de MBO 
Raad, steekt aan het begin van het onderhoud met 
CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler zijn enthou-
siasme voor het door CNV Jongeren, innovatiebureau 
Diversion en Roc Drenthe College bedachte excellen-
tieprogramma  niet onder stoelen of banken. Doel is 
dat mbo-scholen ambitie en talent bij hun studenten 
signaleren en stimuleren en hen met masterclasses, 
trainingen en bedrijfsbezoeken voorbereiden op hun 
toekomst. 21ste-eeuwse vaardigheden als netwerken, 
pitchen en samenwerken zijn cruciaal. Schueler: 
‘Mooi dat excellentie verbreed wordt naar het mbo en 
dat niet alleen hbo of academisch niveau telt.  Het is 
een erkenning dat ook het mbo toppers in huis heeft.’ 
Heerts: ‘Voor mij zijn alle mbo-studenten toppers, 
van de entree tot het hoogste niveau. Ik denk niet zo 
in hokjes, daarom is het ook zo mooi dat aan de Topa-
cademie studenten van meerdere niveaus meedoen.’

FLEXIBILITEIT
Is de MBO Topacademie een mooi voorbeeld van 
hoe het mbo zich voorbereidt op de toekomst, ook 
het post-initieel onderwijs (een leven lang leren) 
is een belangrijke pijler onder het mbo. Schueler: 
‘Ik ben heel erg benieuwd hoe jullie die rol gaan 
vormgeven.’ Heerts: ‘Ik spreek liever van een leven 
lang ontwikkelen. Het is niet zozeer terug naar 

Hij was boegbeeld van de FNV en Tweede Kamerlid van de PvdA. Als  voorzitter 
van brancheorganisatie MBO Raad vertegenwoordigt Ton Heerts sinds september 
de mbo-scholen. Hoewel trots op zijn sector, verloochent hij zijn afkomst niet. ‘In 
het kader van macht, tegenmacht en evenwicht heb je sterke vakbonden nodig’, 
zegt hij tegen CNV Onderwijsvoorzitter Loek Schueler in een tweegesprek over de 
toekomst van het mbo.

Voorzitters CNV Onderwijs en MBO Raad over toekomst mbo

‘Straks zijn roc’s  
24/7 open’

school, maar het vergroten van de weerbaarheid. 
Voor mij zijn mbo-scholen straks 365 dagen per 
jaar open, 7 dagen in de week, 24 uur per dag, 
dus ook op zaterdag en zondag. Dat wil niet altijd 
zeggen dat er fysiek docenten of instructeurs zijn, 
maar je kunt er ook terecht voor blended learning 
(gezamenlijke training en opleiding zonder de 
nadelen van afstand en tijd, red.) of e-learning. De 
infrastructuur moet volledig open en toegankelijk 
zijn. Ik zie ook mogelijkheden voor infobalies over 
een leven lang ontwikkelen op alle grote stations.’ 
Schueler: ‘Natuurlijk, het mbo moet meebewegen. 
De maatschappij verandert, beroepen veranderen, 
mensen moeten zich tot aan hun pensioen blijven 
ontwikkelen. Maar wat blijft is dat een groot deel 
van de Nederlandse beroepsbevolking mbo-opge-
leid is. Vakmannen en -vrouwen die we hard nodig 
hebben. Wat is de rol van docenten in dit geheel?’ 
Heerts: ‘Het zal in de toekomst nog minder dan 
nu klassikaal zijn. Dat vraagt om flexibiliteit van 
docenten, instructeurs  en medewerkers in het 
mbo, maar ook dat is professionalisering. Denk 
daarover mee. Het mbo zal meer en meer in de 
samenleving staan; meer dan ze nu al doet. De 
LOB’ers (loopbaanorientatie en begeleiding, red.), 
mensen van buitenaf die de studenten van de MBO 
Topacademie begeleiden, representeren de “next 
generation docenten”.’

GESLOTEN CIRCUIT
Schueler: ‘Wordt het nu een toekomst met docen-
ten of met goedkopere instructeurs? Het is een 
veelgehoorde klacht in onze achterban, omdat 
deze mensen  niet vier jaar op de lerarenopleiding 
hebben geblokt. Hoe moet het met deze zij-instro-34

‘



Tekst: Peter Magnée  Foto: Hans Kouwenhovenmbo

‘Straks zijn roc’s  
24/7 open’

mers als ze, als uitvloeisel van passend onderwijs, 
met een groep studenten worden geconfronteerd 
die heel veel begeleiding nodig heeft?’ Heerts: 
‘Iemand van 40 jaar die vanuit het bedrijfsleven 
als instructeur instroomt, kan een prima docent in 
wording zijn. Hij moet wel binnen afzienbare tijd 
zijn pedagogisch-didactische getuigschrift halen. 
Ik begrijp die koudwatervrees wel en herken het 
ook uit de defensie- en politiewereld, waarin ik 
lang actief was. Je bent pas een goeie agent of mili-
tair als je de opleiding hebt gevolgd. Zo is het niet, 
dat gesloten circuit moeten we eens doorbreken.’
Volgens Heerts is het straks ook niet allemaal op 
zaterdag doceren. ‘Heel veel mbo-scholen zijn 
ook ‘s avonds na de reguliere lessen open met een 
bedrijfsklas, bijvoorbeeld voor een bbl (beroepsbe-
geleidende leerweg)-traject.’. 

CONTROLERENDE TAAK
Schueler wil vervolgens graag weten of er een grens 
is aan de invloed van het bedrijfsleven. ‘Bestaan 
opleidingen die te bedrijfsgericht zijn over tien jaar 
nog wel? Of zijn de mensen op de werkvloer dan 
inmiddels door robots vervangen?’ Heerts: ‘Dat 
kan niemand voorspellen. Een ding blijft en dat is 
dat de wetgever de Wet Educatie Beroepsonderwijs 
bepaalt. En het is zeker handig dat het diploma uit 
Groningen ook kracht heeft in Den Haag. Maar je 
ziet ook dat grote bedrijven met hun eigen oplei-
dingen komen. Jumbo is daar het meest recente 
voorbeel;d van. Voor post-initieel onderwijs is 
dat prima. Dan kun je met certificaten kennis up 
to date houden.’ Schueler: ‘Daar zie ik toch een 
controlerende taak voor de bonden. Ik omarm het 
post-initieel onderwijs om het mbo toekomstbe-

stendig te maken, maar niet als het allemaal wordt 
overgenomen door commerciële bedrijven.’

BUDDIES
Ze maakt zich ook zorgen over de slechte begelei-
ding van jonge docenten. ‘Het mbo is een mooie 
sector, waar ze vol overtuiging voor kiezen, maar als 
je hier niets aan doet, ben je ze kwijt. Terwijl deze 
jonge docenten door hun leeftijd heel dicht bij de 
studenten staan.’ Ze stelt ervaren, oudere docenten 
voor die als een soort buddies coachend kunnen zijn 
voor pas beginnende docenten.’ Heerts: ’Mee eens. 
Lijkt me een belangrijke taak voor de hr-afdelingen 
om dit in teamverband te stimuleren.’ Schueler: ‘Ik 
zou ook graag willen dat we afspraken op papier 
zetten voor de de hulp aan beginnende docenten.’ 
Nog een laatste grijze wolkje boven het mbo betreft 
de gevolgen van de strengere selectie aan de poort 
in het hbo. ‘Er is veel uitval onder studenten met 
een migratieachtergrond. Moet het mbo niet beter 
voorbereiden?’ Heerts: ’Dat moet in de route vooraf 
gebeuren. Het mbo is geen reparatieonderwijs. 
Dan kachelen we achteruit en dat is op de lange 
termijn desastreus voor onze kenniseconomie. 
Het is niet voor niets dat de MBO Raad zich nu al 
maandenlang stevig achter de investeringen in het 
primair onderwijs schaart’. Schueler: ‘Toch komen 
mbo-studenten met een migratieachtergrond nog 
steeds niet makkelijk aan een stageplek.’ Heerts: 
‘Stagediscriminatie kan niet en mag niet. Binnen 
het SBB (Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 
Bedrijfsleven) hebben we het daar ook over. Zo’n 
houding moeten we met wortel en tak uitroeien. 
Daarom gaan we onder andere een stagemeldpunt 
discriminatie opzetten.’ 

Loek Schueler 
tegen Ton Heerts 

over MBO Topcade-
mie: ‘Mooi dat ex-
cellentie verbreed 

wordt naar het 
mbo en niet alleen 
hbo of academisch 

niveau telt.’
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Een coach die bij je past!
De coaches zijn beschikbaar voor een ieder werkend 
in het onderwijs, lid of geen lid, werknemer of werk-
gever, oop’er of leraar. De bijna vijftig coaches die zijn 
aangesloten bij ons netwerk hebben onder andere 
ervaring met klassenmanagement, loopbaanbegelei-
ding, outplacement, re-integratie, balans tussen werk 
en privé, motivatie, conflicten, functioneringsvraag-
stukken, verbeteren professionaliteit, teamcoaching, 
leidinggeven en vele andere onderwerpen. 

Hoe werkt het?
Samen met je coach breng je in kaart wat je leerwen-
sen zijn en stel je een programma op. De duur van de 

begeleiding is afhankelijk van de leerwensen die jij 
hebt. Vooraf ontvang je van de coach een offerte. In 
overleg met je coach bepalen jullie waar de coaching 
plaatsvindt: bij de coach, ergens anders, of misschien 
op jouw school (bijvoorbeeld als het gaat om het 
bijwonen van een les).

Meer informatie
Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jacqueline van Grevengoed via aanvraagacademie@
cnv.nl of telefonisch op 030 751 17 85. Jacqueline van 
Grevengoed is intaker en zoekt de coach die bij jou 
past en aansluit op jouw wensen.

Er gebeurt veel in het onderwijs. Wie in het onderwijs werkt staat elke dag 
klaar voor leerlingen en ouders. Dat is inspirerend, maar kan ook zwaar 
zijn. Wil je je werk graag anders invullen, maar weet je niet op welke 
manier? Heb je er moeite mee om jezelf te profileren of weet je niet hoe 
je dat moet aanpakken? Heb je last van werkdruk of stress? Of neemt het 
plezier in het werk af? Heeft je werkgever je verplicht een coachingstraject 
te doen, maar wil je dat wel bij een betrouwbare en onafhankelijke coach 
doen? Een coach uit het coachingsnetwerk van CNV Onderwijs kan helpen.

Individuele coaching, 
misschien iets voor jou?
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Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs T. (030) - 700 12 20                    E. info@medilexonderwijs.nl

Onze EHBO-cursus is  

beoordeeld met een 9!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

Locatie: 

Regardz La Vie, Utrecht

Data: 

PO: 20 september en 9 november 

VO & MBO: 21 september en 7 november

Inschrijven:

PO: www.medilexonderwijs.nl/ehbo

VO & MBO: www.medilexonderwijs.nl/eerstehulp

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

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

 

MEDIJS_Schooljournaal_180x130_V4.indd   1 23-3-2017   11:36:42

Onze lessen, op het primair- 
tot middelbaar beroeps-
onderwijs, maken jongeren 
bewust en weerbaar op 
het gebied van seksualiteit, 
relaties en de ontwikkeling 
van een zwangerschap.

Voorlichtingsles boeken? 

  www.siriz.nl/preventie 

 Bel 033 460 50 70 

 E-mail naar preventie@siriz.nl

In de klas 
praten over 
relaties en 

seksualiteit?

Siriz geeft 
voorlichting 
op scholen

010 - 442 09 39

Onderwijs Professional 

én 

Project Professional

• Cursussen

• Leergangen

• Masterclasses

Lesplaatsen: 
Utrecht • Rotterdam 
Nijmegen • Groningen

Voor docenten,  
leidinggevenden en 
beleidsmedewerkers in:
PO • VO
MBO • HBO
SO • VSO 
REC • OPDC

Projectmanagement 
in het Onderwijs

De organisatiekant,  menskant 

en onderwijskant van projecten 

op school. 

Met je eigen project als 

voorbeeld in een inspirerende 

Blended en Action Learning 

omgeving.

www.ppmo.eu



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

Kleine advertenties

Te huur: 
Bed and breakfast (geen kinderen) ‘Buena Idea’ in 
Jalon Vallei aan de Costa Blanca. Ruim 100 jaar oud 
Spaans Landhuis te midden van amandelplantages 
op 700 meter van het dorpje Xalo. Kust, op 15 (auto)
minuten afstand kent enkele van de mooiste stranden 
van het land. De vallei is de uitgelezen omgeving voor 
ontspanning, wandelen, wielrennen en golfen. Info via 
www.bnbspanje.nl.
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Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce 
plaatsen, die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. 
Het aanbieden van huizen (uitgezonderd vakantiewoningen), 
auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze 
advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan bieden 
van personeel. Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) 
kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien 
Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum 
€ 25,- over te maken op IBAN: NL16RABO0301844755, 
t.n.v. CNV Connectief/Utrecht, o.v.v. annonce en naam 
adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel 
mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
kwaliteit van de aangeboden vakantieverblijven. De redactie 
behoudt zich het recht voor om ingezonden annonces te 
wijzigen of in te korten.

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

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

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

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

oplage: 
55.000

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets bereiken 
in het onderwijs?

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

ZO LEER JE 
 KINDEREN LEZEN 

EN SPELLEN
O en A organiseert in het seizoen 2017/2018 korte op 

de praktijk gerichte cursussen ZLKLS. 
De cursussen worden alle gegeven in Utrecht. 

Informatie te vinden op:
www.orthopedagogiek.org

docent: drs. José Schraven

Zo leer je kinderen lezen en spellen, basiscursus 
(21-09 en 30-11-2017) - € 350,00

Zo leer je kinderen lezen en spellen, basiscursus 
(03-10 en 21-11-2017) - € 350,00

Zo leer je kinderen lezen en spellen en fonemisch 
bewustzijn in de doorgaande lijn 2-3

(03-11-2017) - € 120,00

Zo leer je kinderen lezen en spellen, voortgezet 
(25-01-2018) - € 190,00

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Sectorgroepsbesturen 
 Stuurgroepen 

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

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

 Thema-/werkgroepen   

GROEN ONDERWIJS 
Dhr. 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



‘Bij mij vindt iedereen
een luisterend oor’

Kay Verzijden (39):
‘Door mijn dyslexie en de combinatie met een druk 
gezin, struikelde ik tijdens mijn opleiding over mijn 
onderwijsbevoegdheid. Jammer, want ik voelde mij als 
docent handel en verkoop als een vis in het water.’ Toch 
was die jarenlange investering niet voor niets. Juist door zijn 
gemakkelijke omgang met leerlingen vroeg Mavo Schraven-
lant XL in Schiedam aan Verzijden om aan te blijven als con-
ciërge. ‘Ik ben voor de kinderen de praatpaal als het goed 
gaat, maar ook als er problemen zijn. Bij mij vinden ze een 
luisterend oor. Tegelijkertijd kan ik me ook goed jnleven 

in het werk van de docenten. Ik heb immers in hun 
schoenen gestaan.’ En omdat de meesten georga-

niseerd zijn vond Verzijden het tijd om ook lid te 
worden van een vakbond. ‘Er gebeurt veel 

in het onderwijs. Slim als we dan 
één front vormen.’ 

Foto: Arie Kievit


