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Lerarentekort vo 
en mbo: bonus voor 

wiskundedocent

Schema Inspectie: 
wat moet wel en 

wat niet?

+ salaris 
-  werkdruk 

= goed onderwijs



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.

Onvoorstelbaar: sinds 2014 verdwijnt er per jaar 
€ 2,4 miljard bestemd voor passend onderwijs. 
Voor deze waanzinnige geldverspilling is volgens 
mij maar één reden: de beleidsbepalers in Den 
Haag hebben werkelijk alle feeling met de praktijk 
van het (basis)onderwijs verloren. Een staatssecre-
taris die zich wil indekken door een wetenschap-
pelijke commissie te laten stoeien met de theorie 
over ‘ons onderwijs anno 2032’ terwijl hij nalaat om 
fatsoenlijk, in overleg met de mensen van de werk-
vloer, orde op zaken te stellen voor het onderwijs 
van nu. De visie van de jaren negentig, Weer samen 
naar school, heeft nooit het doel bereikt, omdat de 
consequenties voor de invulling in de praktijk van 
elke dag niet werden gedeeld met de werkvloer. 
Dekker heeft dezelfde procedurefout gemaakt. 
Overleg met wetenschappelijke raden, overleg met 
samenwerkingsverbanden en andere manage-
mentlagen. Absoluut onvoldoende een luisterend 
oor voor de leerkrachten die dagelijks voor de 
groep staan. Laten de volgende bewindslieden het 
welzijn van het kind weer centraal stellen. Bezuinig 
waar mogelijk op de management-, bestuurs- en 
directielaag, zet in op kleinere klassen en meer 
handen (onderwijs- en klassenassistenten) voor 
de groep, maak een einde aan de afrekencultuur 
voor leerlingen en leerkrachten en een werkelijk 
einde aan de niet noodzakelijke administratieve 
rompslomp. Het ideaal van passend onderwijs is 
mogelijk maar vereist het maken van keuzes!

Wim Rutgers, Vragender

Eindelijk is er beweging in het basisonderwijs, eindelijk is 
er actie vanuit het werkveld. Actie om de steeds oplo-
pende werkdruk aan te pakken en de roep om salaris-
verhoging, een eerlijke beloning voor ons harde werken. 
En dan lees ik tot mijn grote verbijstering een stukje in 
Schooljournaal 5 , ‘Steun van schoolbesturen, woorden of 
ook daden?’
Het stukje begint veelbelovend: CNV Onderwijs wil geen 
woorden maar daden. Gewezen wordt op een van de 
speerpunten in het manifest: ‘Een eerlijk en rechtvaardig 
salaris in het primair onderwijs dat vergelijkbaar is 
met het voortgezet onderwijs’. Maar dan de volgende 
zin: ‘Volgens CNV Onderwijs betekent dit dat de lagere 
LA-schaal moet worden afgeschaft’. Vervolgens wordt 
gesteld dat bij alle schoolbesturen minimaal 40 procent 
van de lesgevende functies een LB-functie moet zijn. 
CNV Onderwijs zal controleren of dit wel zo is. Van de 
inzet voor een algemene salarisverhoging wordt opeens 
overgestapt naar afspraken die in de cao zijn gemaakt. 
Volgens mij begrijpt de bond er dus niets van. Het gaat 
hier niet om schalen maar om salarisverhoging voor 
zowel de LA- als LB-schaal. Om voor de LB-schaal in 
aanmerking te komen moet je je bijvoorbeeld ergens 
in specialiseren. CNV Onderwijs doe nu eens waarvoor 
jullie zijn: opkomen voor de werknemers. Ga minder op 
de stoel van de werkgever zitten. Het is tijd om met jullie 
vuist op tafel te slaan en je tanden te laten zien. Alleen zo 
pakken we de problemen in het basisonderwijs aan.

J. Heinen, Spijkenisse

Zie pagina 7 voor de acties in het primair onderwijs.

Met verbazing lees ik het commentaar van 
Loek Schueler over het laten doorstromen 
van LA-leerkrachten naar LB. Het doel van 
CNV Onderwijs verwoordt ze: ‘Leraren be-
lonen waar ze recht op hebben. Het andere 
doel is afscheid nemen van de LA-schaal.’ 
Ik gun elke leerkracht een eerlijke beloning 
voor zijn of haar werk. Ik vind ook, dat wij 
als PO-leerkrachten te weinig uitbetaald 
krijgen. Aan de andere kant moest ik een 
master-opleiding doen om LB-leerkracht 

te worden. Collega’s van mij konden later al 
volstaan met een post-hbo-opleiding. Maar 
als iedereen LB-leerkracht moet worden, 
waar is dan nog de prikkel om jezelf te 
scholen? Wordt de inspanning van leer-
krachten om zich verder te professionalise-
ren dan nog wel financieel beloond? Ik vind 
dat daar dan ook een oplossing voor gevon-
den moet worden.

Froukje van Beuzekom, Rijssen

Prikkel

Verspilling Vuist op tafel
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de klas

Op donderdag 1 juni was het exact 50 
jaar geleden dat de beroemde Beatles-lp 
Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band 
uitkwam. Dat wilde het Eerste Christelijk 
Lyceum in Haarlem, een cultuurprofiel-
school, niet onopgemerkt laten passeren. 
Meer dan honderd leerlingen en docenten 
vertolkten, gekleed in de stijl van die 
tijd en de hoes, delen van het fameuze 

album. Op het moment van de foto 
wordt toegewerkt naar de laatste 

noot van A Day In The Life.

Sgt. Pepper
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CNV Onderwijs bezorgd over 
strafzaak zwembad  

Speel met het schoolrooster in op het verstoorde 
slaapritme van jongeren, laat ze powernappen! 
Dat bepleit docent en onderwijspublicist Pascal 
Cuijpers in een opiniestuk in Het Parool. Hij 
reageert hiermee op het jaarlijkse onderzoek ‘Jij 
en je gezondheid’ van de GGZ. Hieruit blijkt dat 
een derde van de Amsterdamse 15- en 16-jarige 
scholieren last heeft van slaaptekort en een 
vijfde van de 13- en 14-jarigen. Cuijpers ziet dat 
jongeren te laat naar bed gaan en dat externe 
factoren zoals het gebruik van de smartphone 
en series kijken via Netflix een rol spelen. 
‘Schermarbeid’, noemt hij dit gebruik van digitale 
apparaten. Maar ook de permanente prikkeling 
met informatie en amusement draagt volgens 

hem bij aan verminderde concentratie, vermoeid-
heid en een verstoord slaapritme. De oplossing? 
Er wordt in verschillende bedrijven, zoals Google, 
Uber en Ben & Jerry’s, al geëxperimenteerd met 
het verleggen van aanvangstijden. En het Neder-
landse chemiebedrijf Sabic in Bergen op Zoom 
heeft zogenaamde ‘dutjesruimtes’, waar perso-
neel maximaal een half uur kan powernappen 
om daarna weer fris en fruitig achter het bureau 
te kruipen. ‘Geef leerlingen na de lunch ook de 
tijd om zo’n productiviteitsboost te krijgen’, zegt 
Cuijpers. ‘Het bieden van een rustmoment ten 
behoeve van de concentratie moet haalbaar zijn. 
Mits de telefoons en tablets eveneens voor een 
half uurtje in de slaapstand staan.’ AvdG

‘Het mag niet zo zijn dat leraren strafrechtelijk vervolgd 
kunnen worden als er ongelukken op of rondom school 
gebeuren. De school is eindverantwoordelijk’, zegt Loek 
Schueler van CNV Onderwijs over de strafzaak tegen 
leraren en badmeesters die aanwezig waren tijdens het 
ongeval in Rhenen, waarbij de 9-jarige Syrische Salam 
tijdens het schoolzwemmen verdronk. Het meisje had 
nog geen zwemdiploma. ‘Het is bijzonder tragisch voor 
alle betrokkenen, de familie van het meisje in de eerste 
plaats, maar ook voor de leraren, badmeesters en 
kinderen van de school.’
Aan het eind van het schooljaar zijn er veel buiten-
schoolse activiteiten, zoals kamp en sportdag. Lopen 
alle leraren risico om strafrechtelijk vervolgd te worden 
als er een ongeluk gebeurt? Schueler: ‘Een school moet 
zorgen dat er een goed protocol is waarin ieders rech-

ten en verantwoordelijkheden staan. Leraren moeten 
dit protocol kennen en naleven, maar uiteindelijk is een 
school eindverantwoordelijk, niet de individuele leraar.’
CNV Onderwijs adviseert leraren om goed te kijken naar 
de protocollen van hun school en als zij vinden dat er 
punten in ontbreken of niet helder zijn dit direct aan te 
kaarten. Schueler: ‘Wij roepen leraren op om zaken die 
zij onverantwoord vinden of waar zij zich zorgen over 
maken, altijd te bespreken in het team, met de school-
leiding en in de medezeggenschapsraad. Op basis 
daarvan kan een protocol aangepast worden, of kan 
besloten worden dat een activiteit (tijdelijk) gecanceld 
moet worden, tot er betere afspraken zijn over toezicht 
en voldoende begeleiding.’
CNV Onderwijs maakte eerder de brochure Een ongeluk 
tijdens schooltijd, te vinden op www.cnvo.nl. AvdG

Powernappen na de pauze?

nieuws
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De politiek moet echt over de brug 
komen!’ zegt Loek Schueler, voorzitter 
van CNV Onderwijs. ‘Want het water 
staat de leraren aan de lippen. De 

actiebereidheid is enorm onder onze leden. Meer 
salaris en minder werkdruk maken samen goed on-
derwijs. En daar gaan we samen voor, alle partijen, 
ouders en de hele maatschappij: samen voor goed 
onderwijs!’

PETITIE OUDERS
Dinsdagavond kondigde BN’er Sophie Hilbrand en 
#POinactie-man Th ijs Roovers bij tv-programma 
Jinek de petitie en de prikaktie aan. In de petitie 
wordt duidelijk dat het geen onderwijsprobleem is, 
maar een maatschappelijk probleem. Ouders kun-
nen hun handtekening zetten onder het volgende 
standpunt: Ja, ik vind ook dat mijn kinderen en alle 
kinderen in Nederland goed onderwijs verdienen. 
Ik teken de petitie omdat ik vind dat leraren in het 
primair onderwijs recht hebben op een eerlijk sala-
ris en minder werkdruk. Op 27 juni zullen de hand-
tekeningen – in aanwezigheid van één leerkracht 
en één ouder per school - worden aangeboden aan 

Een eerlijk salaris en minder werkdruk. Daarvoor strijdt het POfront (CNV 
Onderwijs, andere bonden, PO-Raad en #POinactie). Ouders kunnen een 
petitie tekenen (www.pofront.nl) en op 27 juni gaan de schooldeuren een 
uur later open. Tijd voor actie!

politiek leiders die moeten beslissen over extra geld 
voor een eerlijk salaris en minder werkdruk. Op die 
dag gaan de scholen een uur later open, bij wijze 
van voorproefje van de situatie als er straks geen 
leraar meer te vinden is.

WORD LID
Alle CNV Onderwijsleden in het primair onderwijs 
hebben woensdag een digitale nieuwsbrief ont-
vangen, waarin ze worden opgeroepen ouders en 
anderen te vragen de petitie te tekenen. Ook wor-
den schoolleiders, besturen en teams gevraagd met 
elkaar in gesprek te gaan over hoe ze de prikacties 
op 27 juni vorm gaan geven. CNV Onderwijs heeft 
ook een eigen actiesite geopend: www.samenvoor-
goedonderwijs.nl. Hier staat alle informatie over 
de komende acties, de doelstellingen en de meest 
gestelde vragen. Daar wordt ook duidelijk waarom 
het juist nu van belang is lid te worden van CNV 
Onderwijs. In het geval van staken, krijgen leden 
bijvoorbeeld een stakingsuitkering. Werknemers 
uit het primair onderwijs die zich nu inschrijven 
als lid, krijgen de eerste zes maanden 50 procent 
korting op hun contributie. 

primair onderwijs     Tekst: Ciska de Graaff
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Gezamenlijke focus

de voorzitter

De column van ontwikkelingspsycholoog Jan Bijstra 
op pagina 25 is de laatste van zijn hand. Hij stopt er na 
5 jaar mee om te vertellen hoe hij over onderwijs-ge-
relateerde zaken denkt. Vooral de zin en effectiviteit 
van anti-pestprogramma’s en sociale vaardigheids-
trainingen en stellige overtuigingen dat jongens beter 
kunnen rekenen dan meisjes en dat het basisonder-
wijs niet zonder mannen kan, mocht Jan graag aan 
een kritisch onderzoek onderwerpen. Zo’n breed 
georiënteerde columnist, gespecialiseerd ook nog in 
speciaal onderwijs, is lastig te vervangen. Bedankt 
Jan! Toch gaan we de uitdaging aan. Word jij onze 
nieuwe columnist? Mail voor 24 juni een proefcolumn 
van 400 woorden naar schooljournaal@cnv.nl. 

Gezocht: 
nieuwe columnist 
Schooljournaal
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Ik heb genoten van de afsluitende tijdrit van de Giro d’Italia. 
Tom Dumoulin die zich met een fenomenale krachtsinspan-
ning terugvocht naar de eerste plek. Hij heeft kunnen pres-
teren door zijn inzet, focus, concentratie én niet te vergeten 
de hulp van knechten uit zijn ploeg. Samen sta je sterker. 
Als vakbondsvrouw spreekt mij dit motto aan. Het is aan ons 
als vereniging om signalen van onze leden te bundelen en 
daarmee kracht bij te zetten.
Laatst mocht ik bij een ‘impulsklas’ zitten. Negen kinderen 
met hun ouders. Eén dag in de week extra aandacht en 
één op één-begeleiding. De leerlingen stellen eigen doelen 
en staan er niet alleen voor. Het is een samenspel tussen 
leerling, leerkracht, ib’er en ouder. Om dit soort initiatieven, 
in het belang van de leerling, op meer plekken 
mogelijk te maken, roept CNV Onderwijs al jaren 
dat er extra handen nodig zijn om de werkdruk 
te verminderen en aandacht te besteden aan 
goed onderwijs voor iedere leerling. Het 
pleidooi is een van de twee punten uit het 
manifest #POinactie, dat wij samen met 
de andere bonden en PO-Raad in maart 
ondertekenden. Onze oproep krijgt 
steeds meer steun. Goed onderwijs is in 
belang van heel Nederland. Maar door 
hoge werkdruk en oneerlijk salaris 
staat het bieden van deze kwaliteit 
zwaar onder druk. Het lerarentekort 
heeft grote gevolgen. Het is daarom 
van maatschappelijk belang 
dat we leraren behouden, 
jongeren enthousiasmeren 
en geld opeisen voor goed 
onderwijs bij het nieuw te 
vormen kabinet.  

Loek Schueler
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Hybridedocent als 
 oplossing voor het 
 lerarentekort
Een op de vijf hoogopgeleide Nederlanders zou voor 
de klas willen staan, als het te combineren zou zijn 
met ander werk, het zogeheten hybride lesgeven. 
Dat blijkt uit onderzoek van de organisatie Hybride 
Docent, die daarnaast ook data analyseerde uit 
bestaande onderzoeken van andere organisaties. In 
het voortgezet onderwijs is een op de acht leraren al 
een hybrideleraar (komt neer op ongeveer tienduizend 
mensen). Twee derde van het lesgevend personeel 
op middelbare scholen zou zelf ook interesse hebben 
om het doceren te combineren met werk buiten het 
onderwijs. Marius Bilkes, voormalig hybridedocent en 
initiatiefnemer van de gelijknamige organisatie: ‘Voor 
de onderwijssector biedt dit een enorm potentieel. 
Niet alleen voor het behouden van leraren voor de 
onderwijssector, maar ook voor het aantrekken van 
nieuwe, in de praktijk gewortelde docenten. Stel je 
voor welke impuls een slimme app-ontwikkelaar aan 
het vak Informatica geeft.’ BNR Nieuwsradio die in 
een uitzending aandacht besteedde aan het onder-
werp, plaatste na afloop een poll op de website: Zou jij 
graag voor de klas willen staan naast je huidige baan? 
Van de 324 stemmers die vervolgens hun mening 
gaven, gaf 61 procent aan Ja, lijkt me fantastisch. De 
hybridedocent wordt ook door andere deskundigen 
momenteel gezien als een van de oplossingen voor 
het lerarentekort. Lees meer hierover in het tweede 
deel van het tweeluik over het lerarentekort (zie 
pagina 10 en verder). EvB



Kijk eens verder op 
www.medilexonderwijs.nl

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

 Locatie: 
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 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/angst

Omgaan met angst(stoornissen)  

bij leerlingen

Ik ben niet bang
Als een leerling te maken krijgt met overmatige gevoelens  
van angst, kan dit leiden tot ernstige somatische klachten,  
vermijding en zelfs schoolweigering. Hoe ontstaat angst?  
Welke soorten angst komt u tegen in de klas? En hoe  
begeleidt u leerlingen met een angststoornis? 

Help uw leerlingen hun angst(en) te overwinnen! 

Wegens succes  

herhaald! 
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Lerarentekort; een woord dat al lange tijd op de lippen ligt van 
iedereen die met onderwijs te maken heeft. Maar wat is er 

nu daadwerkelijk aan de hand? Schooljournaal belicht in een 
tweeluik de toestand op de arbeidsmarkt nu, toen en straks. 

In dit nummer het tweede en laatste deel: het voortgezet 
onderwijs en het mbo. Twee sectoren die allebei met een 

eigen problematiek te maken hebben of nog krijgen. 

Lerarentekort: wat  
 is er nu echt aan de 
hand?

voortgezet onderwijs & mbo
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Het zal weinig lezers ontgaan zijn. De 
school in Katwijk die een welkomst-
premie van 10.000 euro bood in de 
zoektocht naar een nieuwe wiskun-

deleraar. Overigens werd de nieuwe ICT-docent 
eenzelfde beloning in het vooruitzicht gesteld, 
omdat die volgens de school ook lastig te vinden 
zou zijn. De gemeente Rotterdam heeft zelfs mil-
joenen euro’s uitgetrokken voor een systeem van 
welkomstbonussen voor wie komt lesgeven in de 
Maasstad. Onder andere leraren voor de vakken 
wiskunde, scheikunde, natuurkunde, Duits, Ne-
derlands, Frans, informatica en aardrijkskunde, 
krijgen bij een fulltime-aanstelling een welkomst-
premie van 5.000 euro bruto. Daarnaast krijgen ze 
een zogenaamde Rotterdampas om de stad met 
korting te ontdekken en is er een Rotterdamse 
versie van de Lerarenbeurs in het leven geroepen. 

TWEEDELING
Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt Frank 
Cörvers van de Universiteit van Tilburg is niet 
enthousiast over initiatieven als die van de Kat-
wijkse school. ‘Dat ongecoördineerde opbieden 
tegen elkaar, daar ben ik geen voorstander van. 
Het heeft als nadeel dat scholen die er financieel 
beter voor staan, ook meer kunnen bieden.’ Cör-
vers kan zich meer vinden in een gecoördineerde 
aanpak als de Rotterdamse. ‘Ik kan me best voor-
stellen dat je voor sommige vakken toestaat dat 
er hogere salarissen worden geboden of dat je dit 
voor bepaalde regio’s doet. Eventueel zelfs voor 
specifieke scholen, die moeite hebben om leraren 
aan te trekken, bijvoorbeeld omdat de leerlingen-
populatie moeilijker is om les aan te geven. Het 
moet dus meer gecoördineerd.’ 

HISTORISCHE ONTWIKKELING
Een korte historische terugblik, met daarin ook 
af en toe alvast een uitstapje naar het mbo. Net 
als voor het primair onderwijs, kenmerken de 
jaren zeventig en tachtig zich voor het voortgezet 
onderwijs door een lerarenoverschot. Met onder 
andere het beperken van de opleidingscapa-
citeit en het verlagen van de lerarensalarissen, 
wordt geprobeerd om vraag en aanbod weer in 
evenwicht te brengen. Vanaf de tweede helft van 
de jaren tachtig slaat de situatie om; er ontstaan 
lerarentekorten. De instroom op de lerarenop-
leidingen daalt tussen 1980 en 1990 met bijna 
30%. Er wordt geprobeerd oudere leraren te 
behouden en de werkdruk te verminderen. In het 
voortgezet onderwijs ontstaan er vooral tekorten 
rond bepaalde vakken: natuurkunde, scheikunde, 
wiskunde, algemene economie en Duits. Het 
ministerie hoopt de tekorten onder andere op 

te lossen met de toestroom in de lerarenoplei-
dingen, die intussen weer is toegenomen. In de 
periode tussen 1998 en 2004 stijgt die op zowel 
de pabo als de lerarenopleiding met een kwart 
tot ruim 16.000 personen per jaar. Daarnaast 
worden in het eerste decennium van deze eeuw 
in het voortgezet onderwijs ook wachtgelders en 
wao’ers ingezet om de tekorten tegen te gaan. In 
het mbo worden meer vaklieden aangetrokken 
om ook daar de inmiddels ontstane tekorten op 
te vangen. In 2006 lijken de problemen in het 
voortgezet onderwijs te zijn afgewend. Net als in 
het primair onderwijs is er sprake van een wankel 
evenwicht. Ook de uitstroom van mbo-docenten 
wordt voldoende gecompenseerd door instroom 
van personeel uit het bedrijfsleven. Maar de 
voorspellingen voor het voortgezet onderwijs 
worden somberder. Het aantal lessen door onbe-
voegden neemt toe en voor 2011 wordt voorspeld 
dat 6% van de werkgelegenheid in het voortgezet 
onderwijs niet ingevuld zal zijn. Toch blijkt het 
aantal openstaande vacatures in het voortgezet 
onderwijs in 2012 gehalveerd ten opzichte van 
2008 ( van 530 naar 260). Maar opnieuw wordt 
voorspeld dat de rust op de arbeidsmarkt van 
korte duur is. Voor het mbo worden dan nog geen 
substantiële tekorten verwacht. 

HOOGTEPUNT
‘Hèt tekort in het voortgezet onderwijs bestaat 
eigenlijk niet’, zegt Martijn Dijkshoorn van vaca-
turesite Meesterbaan. ‘Het concentreert zich nu 
rond een aantal vakken: wiskunde, natuurkunde, 
scheikunde, Duits. Daar zit echt de grote pijn. 
Ook is er een bovengemiddelde vraag naar 
docenten Nederlands en Engels. Maar we lijken 
in het voortgezet onderwijs nu wel een beetje 
op het hoogtepunt te zitten. We verwachten niet 
dat de bestaande tekorten nog verder zullen 
groeien. Voor de vakken Nederlands en Engels 
is de verwachting dat de tekorten zich vanzelf 
zullen oplossen door een terugloop in het aantal 
leerlingen. De krimp die zich nu manifesteert 
in het primair onderwijs, schuift natuurlijk door 
naar het voortgezet onderwijs. Maar voor natuur-, 
wis- en scheikunde en Duits zal het tekort blijven 
bestaan.’

TATORT
Hoogleraar Cörvers: ‘Voor het vak Duits is de 
situatie nu problematisch. Er zijn gewoon heel 
weinig leraren die het vak geven, aan de andere 
kant is de belangstelling om het vak te volgen 
ook teruggelopen en dat heeft zeker te maken 
met de veramerikanisering van de maatschappij. 
Ook als ik naar mezelf kijk. Vroeger keek ik veel 

voortgezet onderwijs & mbo
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‘In het mbo kun je 
tekorten gaan ver-
wachten. Zeker als de 
economie aantrekt, 
dan ontstaat er meer 
concurrentie met het 
bedrijfsleven.’



??     Tekst: Auteur  Foto: Fotograaf
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naar de Duitse televisie. In een periode waarin 
Duitse krimi’s populair waren. Tegenwoordig 
zijn het vaak Engelstalige series waarnaar wordt 
gekeken. Sowieso gebeurt bijna alles in de media 
tegen een Engelstalige achtergrond. Het Engels 
heeft gewoon gewonnen. En dat is jammer, want 
Duitsland is natuurlijk wel onze belangrijkste 
handelspartner. Toch is de interesse voor het land 
niet groot. Maar gebeurtenissen kunnen snel 
weer een andere wending nemen. Kijk maar hoe 
een serie als CSI opleidingen die iets met speur-
werk te maken hebben, ineens heel populair heeft 
gemaakt. Voor Duits zijn er hoopvolle tekenen. 
Berlijn is een populaire stad onder jongeren. Ik 
kan me voorstellen dat de taal ook weer populair 
wordt. Maar hoe je dat tot stand brengt, dat is de 
grote vraag. We hebben weer een serie als Tatort 
nodig, maar dan wel in een modern jasje’, zegt hij 
lachend. 

OPLOSSINGEN
Volgens Dijkshoorn worden in bepaalde vakge-
bieden zoals Nederlands, Engels en wiskunde 
gepensioneerde docenten ingeschakeld om de 
problemen op te lossen. ‘Wanneer een vacature 
tijdelijk moet worden ingevuld, bijvoorbeeld van-
wege een zwangerschapsverlof of omdat iemand 
langdurig ziek is, is dat een prima oplossing, maar 
structureel ben je niet geholpen.’
‘Uiteindelijk wordt er altijd wel een oplossing 
gevonden’, gaat hij verder. ‘Maar het is de vraag 
of dat gebeurt met bevoegde docenten. En is het 

een kwalitatief goede docent of niet? Wat ook 
gebeurt, is dat docenten die parttime werken 
wordt gevraagd om hun uren uit te breiden. Voor 
een school is dan het probleem opgelost, maar 
het geeft de leraar wel extra druk. Die heeft er na-
tuurlijk niet voor niets voor gekozen om parttime 
te werken. Maar voor een school is het ook roeien 
met de riemen die je hebt.’
Voor een enkel tekortvak is een oplossing even 
simpel als vooralsnog moeilijk te realiseren. 
Dijkshoorn: ‘Als we in Nederland honderd extra 
wiskundedocenten weten op te leiden bovenop 
de studenten die nu al op de opleiding zitten, dan 
is een groot gedeelte van het probleem opgelost.’

MBO
Over het mbo is nog niet zoveel te vertellen als 
over het primair of voortgezet onderwijs, omdat 
daar de problematiek nog grotendeels moet 
komen. Dijkshoorn: ‘In het mbo is lange tijd een 
beperkt aantal vacatures geweest. Maar de laatste 
jaren zien we de vraag daar ook toenemen. Alleen 
hoe het tekort zich daar echt ontwikkelt, dat is iets 
onduidelijker. Het gaat daar om veel specialisti-
schere functies, zoals metaaltechniek, elektro-
techniek. Daar wordt gezocht naar vakmensen, 
die ook over de didactische capaciteit beschikken 
om hun kennis over te brengen op de leerlingen.’
Cörvers: ‘In het mbo is een grijze prop, zoals dat 
wordt genoemd. Daar zijn relatief veel oudere 
leraren, en die stromen de komende jaren uit. 
Daar kun je tekorten gaan verwachten. Zeker 
als de economie aantrekt, dan ontstaat er meer 
concurrentie met het bedrijfsleven.’
‘Voor het mbo is het heel belangrijk om het con-
tact met het bedrijfsleven goed te houden’, gaat 
de hoogleraar verder. ‘Werkgevers moeten inzien 
dat ze er zelf belang bij hebben dat er in het mbo 
goede leraren voor de klas staan.’
De Tilburgse hoogleraar is voorstander van de 
komst van zogenaamde hybridedocenten, leraren 
die niet alleen voor de klas staan, maar ook elders 
werkzaam zijn. ‘Er zijn al veel voorbeelden van 
hybridedocenten, maar het kan natuurlijk altijd 
op grotere schaal. Er zijn zelfs hbo-opleidingen 
die als voorwaarde bij een vaste aanstelling 
stellen, dat de docent in kwestie daarnaast ook 
werkzaam is in het bedrijfsleven of een eigen 
bedrijf heeft. Ik kan me voorstellen dat het mbo 
ook die kant opgaat. En dan niet alleen voor 
heel beroepsgerichte vakken, maar ook zelfs bij 
docenten Nederlands en Engels. Zo wordt door 
hybridedocenten de link tussen bedrijfsleven en 
onderwijs veel sterker gemaakt.’ 
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‘Als we in Nederland 
honderd extra wis-
kundedocenten we-
ten op te leiden, dan 
is een groot gedeelte 
van het probleem 
opgelost.’
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Op Ariane de Ranitz, prachtig gelegen in 
een groene oase vlakbij de Universiteit 
Utrecht, zitten merendeels meervoudig 
gehandicapte leerlingen. Vandaag, 2 

juni, hebben ze bezoek van zo’n 150 leerlingen 
van het Calscollege en Unic, scholen voor regulier 
voortgezet onderwijs. Elke reguliere leerling is 

‘He pap, weet je wat me nou zo opviel hier op school? Kinderen zijn hier 
gelukkiger dan op mijn school! Ze lachen veel en als ze lachen, lachen 
ze écht!’ Die opmerking kreeg Jasper Swuste, directeur van school voor 
speciaal voortgezet onderwijs Ariane de Ranitz in Utrecht, van zijn dochter, 
toen hij haar mee nam naar Stick Together. Een kijkje op die jaarlijkse 
ontmoetingsdag van regulier en speciaal onderwijs.

aan een speciale leerling gekoppeld. Zo houdt 
Mounira bij de circusworkshop de kleine Charliza, 
normaal gekluisterd aan een rolstoel, stevig vast 
als ze pogingen doet over het dunne koord te 
lopen. Charliza glundert, vertelt: ‘Ik heb over het 
koord gelopen! Ja, ik vind Mounira aardig. Leuk 
dat ze er vandaag is. Een aardige dame!’ Mounira 

Regulier ontmoet speciaal onderwijs

‘Ze zijn hier gelukkiger 
dan op mijn school!’

voortgezet (speciaal) onderwijs
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lacht verlegen. Zegt dan: ‘Ik dacht van te voren dat 
ik niet met zulke kinderen zou kunnen communi-
ceren. Maar het lukt eigenlijk prima! Dat was dus 
een vooroordeel van mij.’ 

VEEL LOL
Stick Together wordt voor het vijfde jaar georga-
niseerd en won onlangs de Onderwijsprijs van 
de provincie Utrecht. Directeur Jasper Swuste en 
Peter Stulp, voorzitter van de stichting Vrienden 
van de Mytylschool en Rotarylid, waren er vanaf 
het begin bij. Met uitzicht op in rolstoelen basket-
ballende reguliere en speciale leerlingen, vertellen 
ze over het waarom. Swuste: ‘Speciaal onderwijs 
en regulier onderwijs zijn nu nog te veel geschei-
den werelden. De leerlingen kennen elkaar niet en 
komen elkaar ook te weinig spontaan tegen. Het is 
prachtig om te zien wat er in de eerste tien minu-
ten van zo’n dag gebeurt: pubers die een beetje ge-
spannen binnenkomen en dan al snel ontspannen 
omdat ze zien dat de ander niet raar of abnormaal 
is, dat ze meer gemeen hebben dan ze denken. 
Aan het eind van de dag hoor ik wel eens: “Ze zijn 
helemaal niet anders! Ik snap niet dat ze bij jou op 

school zitten”.’ Enthousiast: ‘Ik ben blij dat ik er elk 
jaar aan kan bijdragen dat er weer 150 leerlingen 
uit het regulier onderwijs zien dat een beperking 
wel vervelend kan zijn, maar dat er wel een leven 
overblijft, waarin je heel veel lol kunt hebben en 
prima functioneert. Ik nam mijn kinderen een keer 
mee en mijn dochter zei achteraf, en het raakt me 
nu weer: “He pap, weet je wat me nou zo opviel 
hier op school? Kinderen zijn hier gelukkiger dan 
op mijn school! Ze lachen veel en als ze lachen, 
lachen ze echt!” En: ‘Iedereen helpt elkaar hier, 
wat mooi!”’

ACCEPTATIE
Een ook andersom werkt het goed, vertelt Swuste. 
‘We bereiden onze leerlingen goed voor. Som-
migen hebben toch wat negatieve ervaringen in 
het regulier onderwijs of voelen zich niet overal 
geaccepteerd. En dan komen hier allemaal mooie 
jongens en meiden die hen wél accepteren. Er zijn 
leerlingen die er nog lang aan terugdenken: “Die 
dag voelde ik me helemaal normaal, kon ik ge-
woon meedoen, hoorde ik er echt bij”. Geweldig!’ 
Swuste: ‘In Nederland zijn we niet zo van inclusief 
onderwijs, maar feit is wel dat bijvoorbeeld in 
Canada, waar inclusie wel heel normaal is, ver-
schillen minder als een no-go-area worden gezien. 
Daar gaan dingen soepeler. Een effect van Stick 
Together is ook dat leerlingen zich realiseren: “Wat 
zeur ik eigenlijk, terwijl ik niks te zeuren heb!”’ 
Rotarylid Stulp vult lachend aan: ‘Of: “Laat ik mijn 
ouders maar niet meer om die elektrische fiets 
vragen, want ik kan tenminste fietsen”.’ 

SPANNEND   
Jacky uit 4 vwo van Unic is inmiddels een ervaren 
maatje. Hij maakt zich klaar om te gaan rolstoel-

Geïnspireerd?
Scholen die aan de slag willen met de Stick together-gedachte 
en ook zoiets willen organiseren, kunnen daarvoor te rade 
gaan bij de leden van Rotary Utrecht. Stulp: ‘Niet om voor te 
schrijven hoe het moet of om te knippen en te plakken, want 
elke situatie en school is anders. Maar we willen graag de vonk 
overbrengen en kunnen hier en daar wat advies geven waar te 
beginnen.’ Geïnteresseerden kunnen mailen naar Peter Stulp 
(petercstulp@gmail.com) of Martijn Meeske (martijn@mmek.nl). 
Meer info: www.sticktogetherutrecht.nl
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basketballen. ‘Ik was hier vorig jaar ook, want 
ik doe 4 vwo nu voor de tweede keer. Ik vind het 
geweldig om met deze leerlingen om te gaan. Ze 
zijn zo positief, vaak positiever dan wij, reguliere 
leerlingen. En je kunt ze blij maken met hele kleine 
dingetjes. Dat is fijn.’ Hij liep bij wijze van stage 
zelfs een paar dagen mee met een docent. ‘Ik vond 
het hartstikke leuk om hier te zijn. Oh, we gaan 
beginnen, sorry!’ Hij gaat snel in een rolstoel zitten 
en sjeest, behendig draaiend aan de wielen, naar 
zijn team toe. 
Zijn sportdocent Petra van Heijst is hier vandaag 
met dertig leerlingen van vwo 4. ‘Ik vind het be-
langrijk dat onze leerlingen een keer meemaken 
hoe het is om een beperking te hebben. Ik vind 
het goed dat ze zien dat een leven er ook anders 
uit kan zien dan hun eigen.’ Als voorbereiding 
heeft Van Heijst voorlichting gegeven aan de 
leerlingen en een filmpje laten zien van de vorige 

Stick Together. ‘Ze staan er open voor, vinden het 
ook wel spannend. Wat moet ik doen als er dit of dat 
gebeurt, dat soort dingen. Het is vooral onzekerheid 
over het eigen handelen: zal ik het wel goed doen?’ 
Ze gebaart met haar hoofd: ‘Kijk, een leerling van 
mij, gezellig aan het kletsen met een maatje. Echte 
interesse in elkaar. Mooi!’ 

OUDE SPIJKERBROEKEN
In het technieklokaal bouwen ze de hoogste torens 
van satéprikkers en spekjes. Een meisje wil wel even 
met de verslaggever kletsen. ‘Ik kan niet praten’, zegt 
haar spraakcomputer. ‘Waar woon jij?’ Het appara-
tje meldt haar volledige adres in Houten. En vertelt 
daarna dat ze het heel leuk vindt vandaag bezoek te 
hebben van de leerlingen van Cals en Unic. In een 
ander lokaal leren de leerlingen van Ariane de Ra-
nitz aan hun leeftijdgenoten hoe ze een tasje moeten 
maken van oude spijkerbroeken. Swuste glundert 

trots: ‘Kijk, nu hebben we 
ze tuk, haha. Onze leer-
lingen krijgen onderwijs 
in textiele werkvormen, 
de reguliere leerlingen 
niet, dus hier kunnen onze 
leerlingen iets leren aan 
de anderen. Prachtig!’ Hij 
kijkt even oplettend opzij 
naar een meisje in een rol-
stoel die zich even verslikt 
in een ijsje. Haar reguliere 
maatje kijkt enigszins pa-
niekerig, weet niet wat te 
doen. Maar ze hoeft niets 
te doen, want het meisje 
vraagt niet om hulp en lost 
het zelf op. 

Mounira (links) helpt Charliza.



De Schooljournaal-mailbox stroomde over na onze oproep in het blad om net als de 
leerkrachten in het laatste boek van Meester Mark grappige kinderlogica uit de klas te 
delen. De winnaars hebben een mail gekregen en we kunnen het niet laten er nog een 
paar te plaatsen...

“ Juf je bent wel oud, 
maar je kreukt nog niet 
zo hard!”

primair onderwijs
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Marike Blokhuis weet nog goed hoe ze 
zelf was als 6-, 7-jarige. Een vrolijke 
spring-in-’t-veld die liever in de zand-
bak speelde dan sommetjes maakte. Ei-

genlijk precies zoals de groep 3’ers die ze nu lesgeeft 
op de Dr. H. Bavinckschool in voormalig vissersdorp 
Bunschoten-Spakenburg. 
Toevalligerwijs ook nog eens op dezelfde school 
als waar ze ooit zelf les kreeg. Ook zij zijn nog erg 
speels. Maar eenmaal ‘kleuter-af’ wordt er van hen 

Op de werkvloer ontstaan vaak de beste ideeën. Dus kom maar op 
zeggen ze bij het in oktober 2015 gestarte LerarenOntwikkelFonds 
(LOF), dat leraren ondersteunt om bottom up onderwijsinitiatieven 
verder te ontwikkelen. Ook voor het schooljaar 2017/2018 kunnen 
vernieuwende onderwijzers weer een gooi doen naar een LOF-
subsidie. Een mooie springplank van plan naar praktijk. 

verwacht dat ze bijna de hele dag op hun stoeltje aan 
hun tafeltje stil luisteren, lezen en schrijven. 

NO-NONSENSE AANPAK
Vreemd, vond Blokhuis die tot herfst 2015 vooral 
als kleuterjuf werkzaam was op de gereformeerde 
school: ‘Waarom in deze tijd nog steeds zo’n groot 
verschil in de lessen die gegeven worden aan kleu-
ters en kinderen uit groep 3. Er waren maar een paar 
spelletjes in de klas, die werden ingezet wanneer het 

Van plan naar praktijk dankzij LOF-subsidie

‘Ik ben een groot      
 voorstander van
spelend leren’
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in de pauze regende. Ik dacht: hier moet iets veran-
deren!’ Dus toen een collega ziek werd en Blokhuis 
gevraagd werd om langere tijd in te vallen in groep 
3 duurde het niet lang voordat zij het roer radicaal 
omgooide. ‘Twee weken kopieerde ik de lesstijl van 
mijn collega. Maar klassikaal “zomaar” wat lesjes 
afdraaien, is niets voor mij. Ik ben juist een groot 
voorstander van spelend leren.’
Zo kwam zij op het idee de klas ’s middags een uurtje 
op te splitsen in vier zogeheten ‘ontwikkelzones’, 
waarin groepen elk op een andere wijze aan de slag 
gaan met belevingsonderwijs. De naam die ze haar 
zelfbedachte en inmiddels door het LOF onder-
steunde lesmethode meegaf: Werken In Groepen 
(WIG). Een doodeenvoudige naam tekenend voor 
haar no-nonsense aanpak.

BELETTERDE DOBBELSTENEN
In een notendop werkt het als volgt: kinderen wor-
den opgedeeld in een taalzone, een creazone, een 
speel-leerzone en een themazone. In deze groepen 
wordt voornamelijk spelend geleerd op een vak- en 
klassenoverstijgend niveau. Zie het als een vorm 
van belevingsonderwijs, waarin wordt gewerkt 
aan begrijpend en toegepast lezen, spelend leren, 
communiceren, spelend rekenen, coöperatief leren, 
kennis uit de natuur vergroten, creativiteit ontwikke-
len, samenwerken en meedenken.’
Op papier klinkt dat allemaal erg mooi. Maar wie wil 
ervaren wat WIG exact omhelst, kan het beste een 
kijkje in haar klas komen nemen. De kinderen zijn 
het inmiddels gewend. Er kijken wel vaker ‘vreemde’ 
mannen of vrouwen over hun schouder mee. Zo 
praat de kleine Britt honderduit over hetgeen zij 
doet in de taalzone. Een spel, waarbij met beletterde 
dobbelstenen woorden moeten worden gevormd. 
Samen met een klasgenootje gooit ze er acht per 
keer. De uitdaging: om een zo lang mogelijk woord 
neer te leggen. ‘Wip’ en ‘kus’ leveren haar elk drie 
punten op. Maar door achter de laatste slim een extra 
‘t’ te plaatsen, weet ze haar score tot vier punten op 
te krikken. Juf Marike is er maar wat trots op. Je ziet 
haar glunderen: missie geslaagd. Achterliggend doel 
is dan ook het bevorderen van de mondelinge en 
schriftelijke taal, uitbreiden van de woordenschat en 
het ontplooien van communicatieve vaardigheden.

BEVORDEREN VINDINGRIJKHEID
Een verzameling tafeltjes verder buigt Julian (tong 
uit de mond, pen in de aanslag) zich in de speel-leer-
zone over een andere opdracht: een eigen boek 
schrijven. Heel ver is hij nog niet. Maar vast staat 
inmiddels dat het verhaal zich afspeelt op school 
– en dat hij en zijn vriendjes er een prominente rol 
in zullen spelen. ‘Hoe het verder afl oopt… dat is 
aan hem’, aldus Blokhuis. ‘Juist het bevorderen van 

vindingrijkheid staat hier centraal.’ Weer iets verder 
wordt in de creazone als een razende geknutseld 
aan een boekenlegger. Snippers, glitters, scharen en 
plakband; de groep 3’ers storten zich vol overgave op 
hun handwerktaakje dat tegelijk hun fi jne motoriek 
bevordert. Omdat tijdens deze lessen ook tekenen, 
toneel en dans worden aangeboden, staan creatief 
denken en het leren uiten van emoties eveneens 
centraal. Achterin de klas, in de themazone, is het 
helemaal feest. Daar creëert de leerkracht als basis 
bijvoorbeeld een bank, reisbureau of werkplaats pas-
send bij een thema, gebeurtenis, seizoen of viering. 
Dit keer staat er een boekenwinkel, geheel in lijn met 
het overkoepelende thema Mijn lievelingsboek. 

HULP VAN LOF
Hier leren kinderen actief en praktisch leren in een 
betekenisvolle omgeving. Bijvoorbeeld door met een 
portemonneetje nep-geld aan de slag te gaan om zo 
speelsgewijs te leren rekenen. Het doel binnen deze 
‘zone’: (zelf)ontdekkend en samenwerkend leren, 
communicatieve en culturele vaardigheden ontwik-
kelen, wiskundig inzicht en handelen versterken, 
schriftelijke en mondelinge taal versterken.

Ooit begonnen als experiment is WIG inmiddels 
uitgegroeid tot een stevig doortimmerd plan. Eén die 
tot Blokhuis grote trots nog dit jaar navolging vindt 
in de rest van de onderbouw en het jaar daarop ook 
in de groepen 6 tot en met 8. ‘Mede dankzij het LOF. 
Zo ondersteunen ze je niet alleen met budget, maar 
ook met begeleiding, een podium en een netwerk 
van gelijkgestemde collega’s. Vooral de drie geplande 
Lerarenlabs die over een periode van negen maan-
den plaatsvinden vanaf het moment dat jouw idee 
gehonoreerd is door het LOF bleken van onschatbare 
waarde. Tijdens die coachingsbijeenkomsten doe je 
allerlei concrete inzichten op over leidinggeven aan 
een veranderproces. Ideaal en een aanrader voor 
iedereen die een springplank zoekt om zijn plan tot 
praktijk uit te werken.’ 

Tekst: Ilja Post  Foto: Ton Kastermans Fotografie
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Met beletterde dobbelstenen moeten woorden worden gevormd. De 
uitdaging is een zo lang mogelijk woord te bedenken.

Interesse in het werken 
met WIG? 
Nieuwsgierig hoe WIG bij groep 3 in zijn werk gaat? Kom dan 
eens langs op de Dr. H. Bavinckschool, Flevolaan 9, Spakenburg. 
Graag wel eerst mailen naar marike@drhbavinckschool.nl.
Wanneer je je aansluit bij ‘Het Baarns lerarennetwerk’, kun je 
bovendien je uren vergoed krijgen via www.klasbord.nl met de 
code WMW-66B. Voor meer informatie: Baarnslerarennetwerk@
gmail.com.

primair onderwijs



Administratieve werkdruk te lijf

VERPLICHT NIET VERPLICHT

LEERLINGVOLGSYSTEEM EN TOETSEN 
•  De school verzamelt met een leerlingvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en 

vaardigheden van alle leerlingen. 
• Voor taal en rekenen/wiskunde gebruikt de school valide toetsen. 
• Eindtoets groep 8 is verplicht.
• Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs via een zorgvuldige procedure.

MEER GEBIEDEN
•  De school kan in het schoolplan opnemen dat zij haar leerlingen wil volgen/toetsen op meer 

gebieden, om het eigen onderwijsproces goed vorm te kunnen geven.
• Het toetsen van kleuters is dus bijvoorbeeld niet verplicht. 
•  Ook de toetsen die bij lesmethoden horen en het leerlingvolgsysteem van  

Cito zijn niet verplicht. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN LERAREN
•  Leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over  

leer  lingen hebben. 
•  In de klas ondersteunen en dagen de leraren hun leerlingen uit. De leraar legt duidelijk uit. En de 

les verloopt gestructureerd. De leraar stemt de werkwijze af op groepen en individuele leerlingen. 

EIGEN SPEERPUNTEN
•  De school kan kiezen om bijvoorbeeld het goed geven van feedback, of het efficiënt gebruiken van 

de onderwijstijd als speerpunt in het schoolplan op te nemen.
• Het is niet verplicht om handelingsplannen en groepsplannen te maken.

EXTRA ONDERSTEUNING VASTLEGGEN EN AFSTEMMEN
•  De school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke extra ondersteuning zij kunnen 

bieden. 
•  Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het 

ontwikkelings perspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.  
De school overlegt met de ouders hierover en evalueert dit samen jaarlijks.

EIGEN SPEERPUNTEN EN AANPAK
• De school kan bijvoorbeeld leerlingen betrekken bij het stellen van doelen. 
•  De school kan ook een instrument gebruiken, zoals de onderwijsbehoeftenmatrix om de benodigde 

ondersteuning vast te stellen, maar dat hoeft niet.  

SAMENWERKEN MET ANDERE PARTIJEN
•  De school wisselt informatie over leerlingen uit met kinderopvang/peuterspeelzalen, 

vorige scholen van leerlingen en vervolgscholen. 
•  De school werkt samen met het samenwerkingsverband en (indien nodig) met zorgaanbieders. 

EIGEN AANVULLENDE OPDRACHT
De school kan in het schoolplan aanvullend een eigen opdracht opnemen omtrent samenwerking, 
bijvoorbeeld hoe zij ouders betrekken. 

VEILIGHEIDSMONITOR AFNEMEN EN PASSENDE MAATREGELEN NEMEN
De school neemt jaarlijks een valide veiligheidsmonitor af en neemt passende maatregelen als dat  
nodig blijkt te zijn.

AANVULLEND VEILIGHEIDSBELEID
De school kan in het schoolplan aanvullend een eigen opdracht opnemen, bijvoor beeld beleid 
omtrent social media.  

KWALITEITSCYCLUS
De school en het bestuur hebben een kwaliteitscyclus waarmee zij zicht hebben op de kwaliteit van  
het onderwijs. Geformuleerde doelen worden regelmatig geëvalueerd. 

VERBETERPLANNEN
De school/ het bestuur kunnen voorstellen op welke manier zij de kwaliteit van het onderwijs steeds 
willen verbeteren.



Kijk op www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/themas/toezicht-2017 voor meer 
informatie. Hier staan onder andere de volledige onderzoekskaders, inclusief de 
wettelijke onderbouwing van de genoemde verplichtingen.

Administratieve werkdruk te lijf

VERPLICHT NIET VERPLICHT

LEERLINGVOLGSYSTEEM EN TOETSEN 
•  De school verzamelt met een leerlingvolgsysteem systematisch informatie over de kennis en 

vaardigheden van alle leerlingen. 
• Voor taal en rekenen/wiskunde gebruikt de school valide toetsen. 
• Eindtoets groep 8 is verplicht.
• Alle leerlingen krijgen een advies voor het vervolgonderwijs via een zorgvuldige procedure.

MEER GEBIEDEN
•  De school kan in het schoolplan opnemen dat zij haar leerlingen wil volgen/toetsen op meer 

gebieden, om het eigen onderwijsproces goed vorm te kunnen geven.
• Het toetsen van kleuters is dus bijvoorbeeld niet verplicht. 
•  Ook de toetsen die bij lesmethoden horen en het leerlingvolgsysteem van  

Cito zijn niet verplicht. 

PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN LERAREN
•  Leraren plannen en structureren hun handelen met behulp van informatie die zij over  

leer  lingen hebben. 
•  In de klas ondersteunen en dagen de leraren hun leerlingen uit. De leraar legt duidelijk uit. En de 

les verloopt gestructureerd. De leraar stemt de werkwijze af op groepen en individuele leerlingen. 

EIGEN SPEERPUNTEN
•  De school kan kiezen om bijvoorbeeld het goed geven van feedback, of het efficiënt gebruiken van 

de onderwijstijd als speerpunt in het schoolplan op te nemen.
• Het is niet verplicht om handelingsplannen en groepsplannen te maken.

EXTRA ONDERSTEUNING VASTLEGGEN EN AFSTEMMEN
•  De school legt in het schoolondersteuningsprofiel vast welke extra ondersteuning zij kunnen 

bieden. 
•  Voor de leerlingen die deze extra ondersteuning nodig hebben, legt de school in het 

ontwikkelings perspectief vast hoe het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de leerling.  
De school overlegt met de ouders hierover en evalueert dit samen jaarlijks.

EIGEN SPEERPUNTEN EN AANPAK
• De school kan bijvoorbeeld leerlingen betrekken bij het stellen van doelen. 
•  De school kan ook een instrument gebruiken, zoals de onderwijsbehoeftenmatrix om de benodigde 

ondersteuning vast te stellen, maar dat hoeft niet.  

SAMENWERKEN MET ANDERE PARTIJEN
•  De school wisselt informatie over leerlingen uit met kinderopvang/peuterspeelzalen, 

vorige scholen van leerlingen en vervolgscholen. 
•  De school werkt samen met het samenwerkingsverband en (indien nodig) met zorgaanbieders. 

EIGEN AANVULLENDE OPDRACHT
De school kan in het schoolplan aanvullend een eigen opdracht opnemen omtrent samenwerking, 
bijvoorbeeld hoe zij ouders betrekken. 

VEILIGHEIDSMONITOR AFNEMEN EN PASSENDE MAATREGELEN NEMEN
De school neemt jaarlijks een valide veiligheidsmonitor af en neemt passende maatregelen als dat  
nodig blijkt te zijn.

AANVULLEND VEILIGHEIDSBELEID
De school kan in het schoolplan aanvullend een eigen opdracht opnemen, bijvoor beeld beleid 
omtrent social media.  

KWALITEITSCYCLUS
De school en het bestuur hebben een kwaliteitscyclus waarmee zij zicht hebben op de kwaliteit van  
het onderwijs. Geformuleerde doelen worden regelmatig geëvalueerd. 

VERBETERPLANNEN
De school/ het bestuur kunnen voorstellen op welke manier zij de kwaliteit van het onderwijs steeds 
willen verbeteren.

De administratieve rompslomp is een van de grootste oorzaken van werkdruk in het basisonderwijs. 
CNV Onderwijs zocht uit wat moet en wat niet. 



Vraag antwoord

Welke financiële 
aanspraken hebben 
nabestaanden als een 
werknemer in actieve 
dienst komt te overlijden?

als hij komt te overlijden terwijl hij 
nog in actieve dienst bij zijn werkgever 
is, zijn salaris en overige loonbe-
standdelen tot en met de dag van zijn 
overlijden worden uitbetaald. Daar-
naast zal er door de werkgever aan de 
nabestaanden van Aart een over-
lijdensuitkering worden uitbetaald. 
Deze uitkering bedraagt driemaal 
het bruto maandsalaris inclusief 
vakantietoelage en, als dat op Aart van 
toepassing is, het schaaluitloopbedrag 
en de uitlooptoeslag. Deze overlij-
densuitkering wordt uitbetaald aan 
de partner van Aart. Voor de uitkering 
wordt iemand als partner aangemerkt 

als er sprake is van een persoon met 
wie iemand gehuwd was of met wie 
iemand duurzaam samenleefde. Aart 
is getrouwd met Hanneke en daarom 
zal de overlijdensuitkering aan haar 
worden betaald. Als hij geen partner 
meer zou hebben, wordt het bedrag 

aan zijn minderjarige dochter uitbe-
taald. Zij gaat voor op zijn meerderja-
rige zoon Pim.

Hanneke heeft volgens de juridisch 
adviseur ook recht heeft op een 
ANW-uitkering. Om aanspraak te 
maken op een ANW-uitkering moet 
zij tenminste aan één van de volgende 
voorwaarden voldoen:
ze is voor 1 januari 1950 geboren; 
verzorgt een kind jonger dan 18 jaar of 
is voor tenminste 45 procent arbeids-
ongeschikt.
Hanneke voldoet aan één van deze 
voorwaarden, omdat Anna jonger dan 

18 jaar is mocht Aart binnen nu en 
twee jaar overlijden. Hanneke heeft 
daarom na een eventueel overlij-
den van haar partner recht op een 
ANW-uitkering totdat haar dochter de 
leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, tot 
het moment dat Hanneke al eerder de 

Meester Aart werkt al jaren met veel 
plezier in het basisonderwijs. Hij is 
kleutermeester en geniet enorm 
van het werken met kinderen. Aart 
is getrouwd en heeft twee kinderen. 
Anna is 16 jaar en Pim is 24 jaar. Aan 
het einde van het schooljaar voelt 
Aart zich niet zo lekker en brengt hij 
een bezoek aan de dokter. Na vele en 
uitgebreide onderzoeken krijgt Aart 
het nare bericht dat hij ernstig ziek is. 
De artsen weten nog niet of Aart zal 
genezen. Hij is enorm geschrokken 
van dit nieuws en maakt zich erge 
zorgen om zijn eigen gezondheid en 
vraagt zich tegelijkertijd ook af of zijn 

vrouw en kinderen het financieel gaan 
redden mocht hij komen te overlijden. 
Aart besluit om daar naar te informe-
ren bij de afdeling individuele belan-
genbehartiging van CNV Connectief.

De juridisch adviseur vertelt Aart dat 

Er blijkt een verschil tussen de situatie dat Aart overlijdt voor-
dat hij 67 jaar is en als hij overlijdt op of na het bereiken van 
de leeftijd van 67 jaar
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TOEKOMST VAN ONS PENSIOEN
Door goede rendementen en een iets stijgende rente 
was de dekkingsgraad van ABP eind april tot (net) 
boven de 100 procent opgekrabbeld. Voor het eerst 
sinds juli 2015. Goed nieuws, maar de zorgen zijn 
bepaald niet weg. Volgens de huidige pensioenregels 
mogen de pensioenen pas (ietsje) verhoogd worden als 
de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste twaalf 
maanden boven de 110 procent ligt. Het perspectief op 
indexatie lijkt hiermee nog langdurig slecht te blijven 
en ook is het gevaar van kortingen allesbehalve gewe-
ken. Omdat er geen enkel reëel zicht is op politieke 
steun voor andere pensioenregels, met een stabielere 
en realistischere rekenrente, ligt de focus van het CNV 
nu primair op het komen tot een ander pensioencon-
tract, waarbij er geen allesbepalende invloed meer is 
van de (deels gemanipuleerde) marktrente. En er zijn 
nog meer redenen waarom een nieuw pensioencon-
tract wenselijk zou kunnen zijn. Deze maand is het 
CNV hierover in gesprek met de leden op een zestal 
bijeenkomsten. Zie voor meer informatie op pagina 30 
in dit blad en op www.cnvo.nl.

Werk & Recht

AOW-gerechtigde leeftijd zou bereiken 
of als Hanneke gaat hertrouwen of 
een gezamenlijke huishouding met 
iemand aangaat. (Overigens worden 
inkomsten [gedeeltelijk] gekort op de 
ANW-uitkering. Inkomen in verband 
met arbeid, zoals een WAO-, WIA- of 
een WW-uitkering worden volledig 
gekort op de ANW-uitkering. Inkomen 
uit arbeid, zoals inkomen uit een baan 
of inkomen uit vervroegd pensioen, 
worden gedeeltelijke gekort op de 
ANW-uitkering.)

Een partnerpensioen van ABP is ook 
iets waar Hanneke recht op heeft. Het 

recht op uitbetaling ontstaat op de 
dag na het overlijden van de partner. 
De hoogte wordt afgeleid van het 
opgebouwde ABP Keuzepensioen. Er 
blijkt een verschil tussen de situatie 
waarin Aart overlijdt voordat hij 67 
jaar is en als hij overlijdt op of na het 
bereiken van de leeftijd van 67 jaar. 
Op het Uniform Pensioenoverzicht 
dat jaarlijks wordt verstuurd, staat 
vermeld hoe hoog het partnerpensi-
oen in beide situaties is. Aart kan de 
bedragen ook terugvinden op internet 
via MijnABP. Als hij geen partner zou 
hebben dan zouden de kinderen van 
Aart die jonger zijn dan 21 jaar én die 

geen partner hebben of hebben gehad, 
recht hebben op een wezenpensioen. 
Aart’s dochter Anna zou daarvoor dan 
in aanmerking komen. Het wezen-
pensioen stopt in ieder geval bij het 
bereiken van de leeftijd van 21 jaar. De 
hoogte van dit pensioen is ook terug te 
vinden op het Uniform PensioenOver-
zicht en op MijnABP. 

Het advies aan Aart is ook terug te 
lezen in de Rechtspositiegids van CNV 
Onderwijs. Deze is voor leden digitaal 
beschikbaar op www.hetonderwijs-
plein.nl.

GEZOCHT: PIONIERS BINNEN DE BEROEPS-
GROEP LERAREN 
Per 1 augustus 2017 treedt de Wet Beroep Leraar in 
werking. Een mijlpaal, omdat met die wet de professi-
onele ruimte en zeggenschap van leraren worden vast-
gelegd. Die zeggenschap krijgt ook vorm op landelijk 
niveau: alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige 
register zijn lid van de Deelnemersvergadering. Door 
deze Deelnemersvergadering wordt van 4 tot en met 24 
september een vertegenwoordiging van 24 afgevaar-
digden gekozen. Zij krijgen de kans om zelf mede vorm 
te geven aan hun takenpakket. Zo moet bijvoorbeeld 
nog worden besloten hoe er overlegd wordt en waar 
en hoe contact met alle leraren plaatsvindt. Ook gaan 
ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel 
voor de herregistratiecriteria en de valideringscriteria 
voor professionele activiteiten. Interesse? Kijk dan op: 
https://registerleraar.onderwijscooperatie.nl/register/
deelnemersvergadering/. Kandidaatstelling kan tussen 
16 juni en 16 juli. 

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

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!



column
Jan Bijstra

5 Jaar columns
Dit is mijn laatste column. Vijf jaar lang kreeg ik van Schooljournaal één 
keer per maand een bladzijde om te vertellen wat ik dacht over allerlei 
onderwijs-gerelateerde zaken. Wat een eer en wat een luxe was dat om 
zomaar je mening te mogen verkondigen in een veel gelezen vakblad! 
Maar aan alles komt een eind: ik vond dat de tijd gekomen was om het 
veld te ruimen.
Ik ben van huis uit onderzoeker en onderzoekers vinden het leuk om 
vragen te stellen en vraagtekens te plaatsen bij schijnbaar onweerlegbare 
zaken. Dat was dan ook de rode draad in mijn columns: iedereen zegt 
dat nu wel, maar is dat ook werkelijk zo? Een van mijn stokpaardjes was 
om kritisch te kijken naar de zinvolheid en effectiviteit van allerlei, voor 
het onderwijs ontwikkelde programma’s zoals anti-pest programma’s 

en sociale vaardigheidstrainingen: zijn ze echt wel zo effectief als wordt 
verkondigd? Ook zette ik graag kanttekeningen bij gangbare overtuigin-
gen zoals de noodzaak van meer mannelijke leerkrachten in de klas, 
de grotere vaardigheid van jongens in rekenen/wiskunde en dat 
het niet al te best gesteld is met de jeugd van tegenwoordig. 
Voor zover dat mogelijk was, heb ik geprobeerd om 
die andere kijk op de zaak te onderbouwen met 
inhoudelijke argumenten en (wetenschappe-
lijk) onderzoek. Want zomaar iets roepen is 
ook weer zo wat natuurlijk. Dat bleek ove-
rigens niet altijd genoeg. Zo was de SP 
bijna twee jaar geleden erg verontwaar-
digd toen ik schreef dat hun onderzoek 
naar de stand van zaken in het speciaal 
onderwijs mankementen vertoonde. Ook 
schreef ik eens een column over meester 
Kanamori, de Japanse onderwijsgoeroe 
die was uitgenodigd door mijn toenma-
lige werkgever. Ik schreef dat hij vooral 
zijn marketing goed voor elkaar had, 
maar daar was mijn leidinggevende ‘not 
amused’ over.
Maar qua reacties bleef het in het 
algemeen vrij rustig, dus misschien 
was mijn onderbouwing doorgaans 
toch wel voldoende. Niet dat ik het 
altijd eenvoudig vond trouwens om 
voor mijzelf een duidelijke mening te 
bepalen. Ik heb verschillende malen 
in een column verzucht: eigenlijk 
vind ik dit, maar als ik er nog eens 
over nadenk, ook wel een beetje dat. 
En dan is er bij bijna ieder standpunt 
wel bewijs uit onderzoek te vinden. 
Maar dit laat onverlet dat ik de rol van 
columnist met heel veel plezier heb vervuld. 
Ik groet u allen!

eigenlijk vind ik dit, maar als ik er nog eens 
over nadenk, ook een beetje dat
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6-daagse opleiding tot  
taalcoördinator

Coördinator, coach en deskundige 

binnen het taal-leesonderwijs

Als taalcoördinator vervult u een centrale rol in het realiseren van kwalitatief 
goed, effectief en interactief taal- en leesonderwijs op uw school. Maar hoe 
borgt en verbetert u het taalbeleid? En hoe fungeert u als stimulator bij het 
afstemmen en vernieuwen van het taal-leesonderwijs? 

Bevorder de kwaliteit van het taal-leesonderwijs op uw school!

 Locatie: 
 
 Regardz La Vie, Utrecht

 Startdatum: 

Woensdag 15 november 2017

 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/taalco

In 6 dagen klaar voor  

uw rol als taalcoördinator!

Taalcoordinator Schooljournaal.indd   1 22-5-2017   14:52:31

WORD MASTER!ZET JEZELF OP VOORSPRONG! 

Fontys biedt de volgende masteropleidingen aan:

•  Master Educational Needs

•  Master Kunsteducatie

•  Master Leadership in Education

•  Master Lerarenopleiding vo/bve

•  Master Leren & Innoveren

•  Master Pedagogiek

•  Master Toetsdeskundige

Neem voor meer informatie contact met ons op: 

fontys.nl/educatie

Bekijk ook op onze website of je in aanmerking 

komt voor subsidie!



DIVERSITEIT
Maandag 12 juni, 16.00-20.00 uur 
CNV gebouw, Tiberdreef 4 Utrecht  
Bijeenkomst voor leden uit PO, VO 
en MBO over ‘Analfabete nieuw-
komers op school’.  Aanmelden: 
https://analfabetisme.eventbrite.nl.

SCHOOLCONTACTPERSONEN
Regio Noordoost
Woensdag 14 juni, 15-18 uur Roc 
Friese Poort, Splitting 21, Drachten. 
Bijeenkomst met schoolcontact-
personen, primair en voortgezet 
onderwijs over Input voor CNV 

Onderwijsbeleid. Aanmelden:                    
https//cnvo-sco-no.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.nlKijk voor een uitgebreide 
versie van de agenda op 

www.cnvo.nl/agenda

berichten

Ledenbijeenkomsten over toekomst pensioenen
Om het pensioenstelsel ook op de langere termijn te 
waarborgen, zijn aanpassingen noodzakelijk. Dit jaar 
worden de belangrijkste stappen daarvoor afgerond. 
Voordat daadwerkelijk aan de uitvoering daarvan 
wordt begonnen wil het CNV zijn leden informeren en 
zo bepalen of de uitgestippelde route de juiste is.
Het Nederlandse pensioenstelsel geldt alom als 
één van de beste stelsels ter wereld. Iedere Neder-
lander bouwt AOW op. Veel werknemers bouwen 
daarnaast verplicht aanvullend pensioen op in een 
pensioenfonds. De werkgever betaalt daar aan mee. 
Werknemers kunnen daarnaast ook nog zelf geld 
opzij leggen voor hun oude dag. Het zijn de drie 
pijlers van ons nationale pensioenstelsel. Over pijler 
twee, de werknemerspensioenen, is de laatste jaren 
veel discussie. Belangrijkste vraag: kunnen we het 

behouden tegen aanvaardbare voorwaarden? Door 
de lage rente staan sommige pensioenfondsen er 
financieel minder goed voor. Samenleving en arbeids-
markt zijn in verandering. Mensen wisselen vaker van 
baan of werken niet (meer) in een vast dienstverband. 
Tegelijkertijd wordt de gemiddelde Nederlander 
ouder, en zal dus ook langer pensioen uitbetaald krij-
gen. Toezeggingen over pensioenen die zullen worden 
uitbetaald bleken door dit alles niet meer haalbaar. 
Dit heeft het vertrouwen in pensioenen beschadigd. 
Om het pensioenstelsel ook op de langere termijn 
te waarborgen, zijn aanpassingen noodzakelijk. 
De sterke elementen, zoals risicodeling tussen de 
verschillende generaties binnen een pensioenfonds 
en de verplichte inleg van premies door werknemers 
en werkgevers moeten vooral behouden blijven.
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vereniging

12 juni, Amsterdam, Aristo, Teleportboulevard 100 
Let op! Navigeer naar: Tempelhofstraat 2. Parkeren is niet gratis
13 juni, Deventer, De Scheg, Piet van Donkplein 1
19 juni, Eindhoven, Van der Valk Hotel, Aalsterweg 322 
22 juni, Breda, Apollo Hotels, Stationsplein 14
28 juni, Drachten, Van der Valk Hotel, Lavendelheide 4 
Alle bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 21.30 uur



berichten

Boek over invloeden  
op werking brein
Hoe komt het dat ook peuters al 
schrikbarend agressief kunnen zijn?
Wat bezielt iemand om te meppen of 
moorden, stelen of een overval te ple-
gen? Kun je mensen die beroepsmatig 
geweld meemaken daarvoor weer-
baarder maken? En hoe zorg je ervoor 
dat ook in stressvolle omstandigheden 
de beste besluiten worden genomen? 
In het boek Brein onder druk blijkt 
dat stress, agressie en veerkracht 
niet alleen iets te maken hebben met 
opvoeding en omgeving, maar ook 
met de biologische constitutie van 
mensen. Duidelijk wordt de invloed die 
hersenmechanismen en fysiologische factoren, als hartslag en 
hormoonniveaus, hebben op iemands gedrag en gevoel. Gebrek-
kige concentratie, een kort lontje, een grote kwetsbaarheid voor 
stress of juist een verbazingwekkende veerkracht – ze zijn het 
resultaat van de wisselwerking tussen sociale en psychologische 
factoren en fysiologische en hersenprocessen. Het boek, ISBN: 
9789088506499, kost € 24.90 en wordt uitgegeven door SWP, 
www.swpbook.com. 
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Dit jaar is het vijftigste jaar ingeluid voor Instituut Archimedes! 
Ook wel bekend als Stichting Opleiding Leraren 
(SOL en COCMA).

Instituut Archimedes wil dit graag groots vieren met alle
oud-studenten, vierdejaars studenten, medewerkers en 
oud- medewerkers van IA en SOL. 

50 jaar vol herinneringen en mooie gebeurtenissen die
gedeeld mogen worden.

Op 24 juni a.s. organiseren we een dagprogramma met 
Femke Halsema als dagvoorzitter en een gevarieerd en 
feestelijk avondprogramma. 

Voor informatie of aanmelding graag mailen met 
alumnidagia@hu.nl

ALUMNIDAG INSTITUUT ARCHIMEDES OP 24 JUNI 2017
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Discussiëren over docent van de 
toekomst
Leerlingen, bedrijfsleven en de samenleving 
vragen om onderwijs dat past bij de huidige én 
toekomstige tijd. Scholen zoeken naar eigentijdse 
manieren waarop kwalitatief goed onderwijs 
aangeboden kan worden, ook als er niet vol-
doende docenten voor alle vakken te vinden zijn. 
Reden voor Voion, arbeidsmarktplatform en 
opleidingsfond voor het voortgezet onderwijs, 
dinsdag 13 juni van 16.45 tot 20 uur in De Balie, 
Kleine Gartmanplantsoen 10, in Amsterdam een 
discussiebijeenkomst te organiseren. Want wie 
zijn degenen die in de toekomst de passende 
leeromgeving voor leerlingen vormgeven? Welke 
competenties hebben docenten van de toekomst 
nodig? Wat hebben scholen en de sector nodig 
om voldoende kwalitatief goede instroom te 
waarborgen? Twee docenten komen vertellen hoe 
zij grenzen opzoeken, onverwachte verbindingen 
maken en experimenteren met een andere rol. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het 
aanmeldformulier op www.voion.nl of samen met 
collega’s op school de gratis te bezoeken bij-
eenkomst volgen via de livestream van De Balie, 
www.debalie.nl. 
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Een paar jaar geleden kocht ik tijdens 
een rommelmarkt in de Veemarkthallen 
in Sneek een doos met prachtig Fries 
lesmateriaal met de naam Boartsje en 
leare (spelen en leren). De schrijfster die 
aan dit materiaal heeft meegewerkt is 
Jant Visser-Bakker, een naam die ik ken 
van Friese kinderboeken. Maar wie was 
zij? Eenmaal thuis pakte ik de doos uit en 
vond ik een keur aan mogelijkheden qua 
spelletjes en oefeningen voor het Fries 
aanvankelijk lezen. Visser-Bakker (1906-
1992) was onderwijzeres en schrijfster. Ze is 
Fries lesmateriaal gaan maken, omdat het 
simpelweg nog niet voorhanden was op de 
tweetalige school waar ze werkte. Verder 
is ze betrokken geweest bij de totstand-
koming van de nieuwe Friese spelling in 
1980. Wat me opvalt als ik zo door het 
materiaal blader, is dat ze het kind begrijpt 
en tegelijkertijd weet wat het nodig heeft. 
Zonder te veel te moraliseren geeft ze toch 
duidelijk een richting aan. In deze tijd lijkt 
er soms een overkill te zijn aan materialen, 
methodes en inzichten. Maar ook nu herken 
je de zaken van waarde al op afstand. Ook 
nu zie ik leerkrachten heel duidelijk richting 
geven en standpunten innemen tegen 
een achtergrond die op het eerste gezicht 
belemmerend kan zijn. Het moment waarop 
je iets waardevols vindt, weet je weer wat 
belangrijk is en waar je het voor doet.

Waardevol 
lesmateriaal

column

Leden van CNV Onderwijs hebben unaniem ingestemd met het onder-
handelaarsresultaat voor de cao voor de Groep Arbeidsvoorwaarden 
Onderwijsadviesbureaus (GAO). Ook het bestuur van CNV Onderwijs, de 
andere bonden en de werkgevers hebben ingestemd. 
Het onderhandelingsresultaat houdt in hoofdlijnen onder meer in: 
1 procent incidentele loonsverhoging per 1 januari 2017; 1 procent 
structurele loonsverhoging per 1 juni 2017; 0.5 procent incidentele 
loonsverhoging per 1 januari 2018; 0.5% structurele loonsverhoging 
per 1 januari 2018; de WW wordt gerepareerd conform de landelijke 
afspraken. Kijk voor het uitgebreide onderhandelingsresultaat op www.
cnv.nl/actueel/nieuws. 

CNV Onderwijs stemt in met 
onderhandelaarsresultaat CAO GAO

LAKS noteert weer vele 
klachten
Op de laatste examendag stond de teller bij het Landelijk Aktie Komi-
tee Scholieren (LAKS) op 189.303 klachten op een totaal van 213.168 
examenkandidaten. Vooral het examen Nederlands vwo noteerde 
bij de dertigste editie van de jaarlijkse eindexamenklachtenlijn een 
record aantal klachten. Dat het aantal klachten lager was dan in 2015 
en 2016 wijt het LAKS aan technische storingen waardoor de website 
examenklacht.nl, waar de meeste klachten worden ingediend, op 
meerdere momenten (onder andere door een hack) niet bereikbaar 
was. Examenkandidaten konden dan alleen telefonisch hun klacht 
indienen. Hoewel het LAKS druk bezig is geweest de bekendheid 
van de klachtenlijn onder vmbo-kandidaten te vergroten, wat leidde 
tot meer respons uit de hoek van vmbo-kader, kwamen de meeste 
klachten ook dit jaar weer van havo- en vwo-scholieren.

Module omgaan met polarisa-
tie en extreem gedrag in klas
Wanneer extreme uitspraken en vooroordelen bespreekbaar 
zijn op school, ontstaat er meer begrip en veiligheid. Reden voor 
de Stichting School & Veiligheid en de Stichting Augeo de korte 
digitale module Omgaan met extreem gedrag en polarisatie te 
ontwikkelen die de kennis van leraren in het vo en mbo moet 
vergroten en hen helpen het gesprek hierover op school aan te 
gaan. De module speelt in op het rapport van voormalig Groen-
Links-Tweede Kamerlid Naima Azough, speciaal rapporteur 
voorkomen extremisme en bevorderen sociale samenhang, die in 
opdracht van minister Bussemaker van Onderwijs en staatssecre-
taris van Rijn (VWS) onderzocht hoe professionals in onder meer 
het onderwijs nu met de preventie van extremisme en polarisatie 
omgaan en welke ondersteuning zij daar bij nodig hebben. De 
module toont herkenbare klassensituaties en geeft aan de 
hand van drie casussen leraren praktische tip en waar ze meer 
trainingen kunnen vinden. De module is online beschikbaar via 
www.schoolenveiligheid.nl/actueel/module-omgaan-extreem-ge-
drag-polarisatie/.
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Onderwijsdienstverlening

Antje van 
Schepen

is leerbegeleider, 
schrijft educatieve 
teksten, werkt in 

de kinderopvang en 
is invalleerkracht 
basisonderwijs.



Meer weten over de wet Beroep Leraar en Lerarenregister?
Kijk dan op: registerleraar.onderwijscooperati e.nl

Bouw jij mee aan het lerarenregister?
Dat kan!

Een krachti ge leerling begint

bij een krachti ge leraar

Doe mee
In meedenksessies 
vanaf april 2017

Gebruik je zeggenschap
- Regel dit voor 1 augustus 2017
- Stem van 4 t/m 24 september 2017

van, voor en door de leraar



column
Esther Singer

Oogstseizoen
Oogstseizoen in onderwijsland. Een jaar lang hebben we met 
passie en zorg voor ons gewas gezorgd, en hopen nu dat eruit 
komt wat we erin geïnvesteerd hebben. In het voortgezet onder-
wijs zijn de eindexamens al achter de rug, en op de basisschool 
doen we eigenlijk ook examens in de vorm van toetsen. Toetsen 
is een werkwoord. ‘Ik ga morgen toetsen.’ We hebben het 
oogstseizoen zelfs omgedoopt tot toetsweken. 
Een toets is in principe niets meer of minder dan een middel 
om de kennis en vaardigheden van kinderen inzichtelijk te 
maken. Het doel van het onderwijs in de meest simpele vorm: de 
kinderen leren nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Nu is 
het fenomeen toetsen van middel, naar doel op zich verschoven. 
Het (voldoende) maken van de toets is het doel op zich. En dat is 
eigenlijk heel raar. 
Toetsen is eigenlijk iets heel on-kinds. Kinderen moeten alleen 
zitten, zodat ze absoluut niets samen kunnen doen. Het moet 
doodstil zijn en wij als leerkrachten worden zelfs tijdelijk 
verboden onze kerntaak uit te voeren. We zien tenenkrommend 
toe hoe sommige kinderen strijdend ten onder gaan. En waar we 
tijdens de lessen alles uit de kast halen om maar zo coöperatief 
en gedifferentieerd mogelijk les te geven, en aan zoveel mogelijk 

onderwijsbehoeften van de kinderen tegemoet komen, is 
er tijdens een toets opeens eenheidsworst. Resultaat: 
voor het ene kind is het een ‘makkie gebakkie’, voor het 
andere kind is het een worsteling, en bovendien totaal 
demotiverend als je vragen krijgt die steeds (net) te 
moeilijk zijn en je gevoel van zelfvertrouwen omslaat in 
faalangst of desinteresse. Waar we het dan toch voor 
doen? Dat onze groep maar zo veel mogelijk I en II 
scores haalt, en zo min mogelijk IV en V scores. Alsof 
dat de graadmeter is van hoe goed ons onderwijs is, 
en toch voelt dit zo voor leerkrachten. Eigenlijk zou het 
I t/m V systeem afgeschaft moeten worden. Een veel 
eerlijker beoordelingssysteem vind ik de didactische 
leeftijd. Zo kan een kind dat weer een V heeft gehaald, 
daadwerkelijk progressie geboekt hebben doordat de 
DLE wél gestegen is. 
En bovendien; denk eens aan al die zaken die een 
toets niet toetst: Creativiteit, samenwerking, inle-
vingsvermogen, geduld, nieuwsgierigheid? En zo 
zijn er nog vele aspecten die blijkbaar niet echt 
meetellen in het huidige beoordelingssysteem. 
Ik stond bij de kleuters de woordenschat toets af 
te nemen en las de opgave voor: ’Zet maar een 
streep bij het plaatje van de cactus.’ Waarop een 
kind vol overtuiging een streep zette bij het plaatje 
ernaast. Er kwam een toelichting: ‘’Ik doe lekker deze 
want deze plant vind ik veel mooier’’. 

Voor het ene kind is het een ‘makkie 
gebakkie’, voor het andere kind een 
worsteling
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Esther Singer (26),
leerkracht groep 3, 

Mr. Spigtschool, 
Hoogkarspel.



Onderzoeker Anja Tertoolen deed tien jaar studie onder 5- en 6-jarige 
basisschoolleerlingen. Hoe ervaren zij hun onderwijs? Wat kan beter? 
De belangrijkste conclusie in haar promotieonderzoek: communiceer 
meer met de kinderen. 

Juf en meester moeten meer praten met kleuter

‘Op die manier maak je ze 
weerbaarder’

primair onderwijs
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Gewoon daarom.’ Of ‘omdat ik het zeg.’ Het 
is een makkelijk antwoord op die eeuwige 
waarom-vraag van een kleuter, maar, 
vindt klinisch pedagoog Anja Tertoolen, 

gespecialiseerd in leerproblemen bij kinderen in het 
primair onderwijs, de juf of meester zou beter en in-
houdelijker met de kleuters moeten communiceren. 
Ze bijvoorbeeld meenemen in de keuze voor be-
paalde activiteiten. Uitleggen waarom ze dit moeten 
leren. ‘Tijdens een bezoek aan één van de drie scho-
len die ik voor mijn onderzoek bezocht, moesten de 
5- en 6-jarigen een tulp knutselen. Lekker knippen 
en plakken. Een van de jongetjes vond er niets aan. 
Hij zette die tulp in elkaar omdat het moest en was 
zichtbaar opgelucht toen die af was. Tevreden over-
handigde hij zijn creatie aan de juf. Die zei: ‘Heel 
goed. Maak er nu nog maar één.’ De jongen vroeg 
verbaasd waarom. ‘Ik wil er lekker veel om op de 
ramen te plakken,’ zei ze. Het hele raam hing toch al 
vol, concludeerde het ventje terecht. Waarop de juf 
zei dat ze er toch graag nog meer wilde. Met tegenzin 
ging de jongen weer aan het werk. Het antwoord dat 
hij had gekregen op zijn vraag - waarom moet ik dit 
doen? - was niet volledig. De juf wilde heus niet nog 
meer tulpen. Ze wilde dat de jongen zijn fijne mo-
toriek oefende. Dat had ze hem moeten zeggen, in 
passende bewoording natuurlijk. Dat een tulp knut-
selen hem voorbereidt op leren schrijven. Dat hij zijn 
pen dan straks beter vast kan houden. Niet dat het 
jongetje dan juichend aan de slag was gegaan, maar 
hij had het wellicht wel beter begrepen.’

GROTE-MENSEN-WOORDEN 
Wil je kinderen voorbereiden op hun toekomst, dan 
moet je ze zelf leren nadenken. Volgens onderzoe-
ker Tertoolen, tevens directeur van het Center of 
Expertise Persoonlijk Meesterschap en coördinator 
onderzoekscentrum bij Hogeschool iPabo, beiden in 
Amsterdam, maakt dat ze weerbaarder: ‘Niet alleen 
maar volgzaam doen wat de juf wil, maar begrijpen 
waarom ze dat wil. Niet het herhalen van de woor-
den, maar het snappen en een eigen mening kunnen 
vormen.’ Toen Tertoolen tijdens haar onderzoek op 
basisscholen in Amsterdam-West, Amstelveen en 
Limburg video-opnames maakt van haar gesprekken 
met groepjes kleuters en ze vroeg naar hun mening 
over hun school en het onderwijs, kreeg ze veel gro-
te-mensen-woorden te horen. De kinderen zeiden 
dingen als: “Leren is belangrijk.’’ “Het is belangrijk 
om goed je best te doen.”’ 

WAT DENKT DE MEESTER?
Ook toen Tertoolen de kinderen vroeg naar hun ide-

ale onderwijs, klonk de invloed van volwassenen 
door. Tertoolen: ‘Eén wens was vrij universeel: 
meer bewegen, meer naar buiten. Veel kinderen 
die dat wilden, zeiden meteen erna: “Maar dat 
vindt de juf niet goed, want dan wordt het veel te 
druk.” Kinderen hechten veel waarde aan de op-
vattingen van de leraar.’ Iets wat die juf of meester 
misschien overschat, denkt Tertoolen: ‘Ik denk dat 
die zich niet realiseert hoe vaak een kind wel niet 
denkt: “Wat zou mijn juf of meester hiervan vin-
den?” De mening en visie van degene die voor de 
klas staat, bepaalt voor een deel hoe de kinderen 
denken. Als leraar moet je je daar bewust van zijn. 
Wat jij uitdraagt, bewust en onbewust, heeft grote 
invloed.’ 

ER SAMEN UITKOMEN
Uiteindelijk komt het allemaal neer op communi-
catie. Meer luisteren, meer praten, meer discussi-
eren. Daar wordt de oudere kleuter pas echt wijzer 
van, aldus Tertoolen. Ook wanneer het aankomt 
op de ingewikkeldere zaken in het leven. Ruzie, 
bijvoorbeeld. ‘Teveel leraren zeggen wanneer er 
ruzie is nog dingen als: “Hier wordt geen ruzie ge-
maakt.” Dat is geen oplossing. Er wordt overal ruzie 
gemaakt, ook in de echte wereld. Je helpt een kind 
niet door te doen alsof dat niet bestaat. Liever praat 
je erover en leer je een jongen of meisje hoe je er 
samen uit kunt komen. Daar heeft het kind iets aan 
in zijn verdere leven.’ 

HAND VAN DE DUIVEL
Nog zo’n lastig onderwerp: cultuurverschillen. 
Tertoolen: ‘Tijdens een van mijn bezoeken aan de 
school in Amsterdam-West zaten de kinderen in 
een kring, toen een jongetje met zijn linkerhand 
een stukje brood pakte. “Dat mag niet”, zei een 
ander jongetje toen tegen hem. “Dat is de hand 
van de duivel.” Het andere kindje schrok natuurlijk. 
De juf zei dat het jongetje dat niet mocht zeggen, 
dus die voelde zich afgewezen. Ook hier geldt 
weer: communiceren. Het was een mooi moment 
geweest om te proberen uit te leggen dat verschil-
lende mensen verschillende dingen geloven. Dat 
dat naast elkaar kan bestaan, dat je elkaars over-
tuigingen moet respecteren. Niet in die woorden 
natuurlijk, maar je kan zo’n groot onderwerp best 
klein maken, tot een soort kleuterniveau. Zodat 
beide kinderen zich gesterkt voelen en wijzer uit 
zo’n conflict komen. Mensen onderschatten vaak 
hoe goed deze jonge kinderen al kunnen commu-
niceren. Ze kennen misschien alle woorden nog 
niet, maar ze kunnen al een heleboel begrijpen.’  

Tekst: Renée Lamboo-Kooij  Foto: Wilbert van Woenselprimair onderwijs
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voor de leerlingen. ‘De inmiddels automatisch 
actieve houding is niet vanzelfsprekend onder 
klasgenoten. Aan boord leren de kinderen echt 
de waarde van de docent kennen. Ze begrij-
pen dat hij of zij daar speciaal voor hen staat. 
Hierdoor kan het frustrerend zijn als andere 
leerlingen zitten te whatsappen tijdens de les of 
met propjes gooien. Ook zijn ze gewend geraakt 
hun eigen tempo aan te mogen houden. Iets wat 
in een reguliere klas bijna niet gaat.’
De waarde van de docent blijkt aan boord, al 
moet diegene er ook veel voor over hebben. 
Zo moet hij of zij niet alleen zijn eigen vak 
kunnen geven, maar ook gelijksoortige vakken. 
De wiskundedocent geeft bijvoorbeeld ook 
natuurkunde en economie. Hiervoor worden zij 

Zodra we zeggen dat er iets moet ge-
beuren, staat er gelijk iemand op om te 
helpen’, vertelt Krone. ‘Dit laat zien hoe 
gemotiveerd en volwassen de leerlingen 

zijn.’ De reis vergt veel van de docenten en hun 
leerlingen, waardoor het dus niet zomaar voor 
iedereen is weggelegd. De tijd is ingedeeld in 
schooldagen en werkdagen. De ene dag krijgen de 
leerlingen les, de volgende dag steken ze de han-
den uit de mouwen op het schip. ‘Het is een zware 
dobber. Ze moeten hun eigen was doen, schoon-
maken, navigeren en schoolwerk maken. De trip is 
zeker geen vakantiereis. Er wordt hard gewerkt.’

WAARDE VAN DE DOCENT
De terugkeer in de klas kan wel even wennen zijn 

De beste stuurlui staan bij School at Sea niet aan wal, bewijzen de 
deelnemers. Al zes edities lang kiezen leerlingen van 4 havo en 4 en 5 
vwo een halfjaar het ruime sop met dit programma. Volgens Alieke Krone, 
crewlid aan land, worden de leerlingen volwassen en daadkrachtig van 
hun tijd op het opleidingsschip.

Leerlingen kiezen het ruime sop met School at Sea

Bakboord, stuurboord, 
schoolbord

voortgezet onderwijs
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Thijs Risselada tijdens de huiswerkbegeleiding. Een onstuimige zee hoort er ook bij.



getraind in de zomervakantie. Thijs Risselada, 
docent geschiedenis en maatschappijleer aan 
het Christelijk Lyceum Apeldoorn, behoorde in 
2014-2015 tot de crew. ‘Ik zag de vacature op een 
website. De beschrijving van het project en de 
reis spraken me zo aan, dat ik besloot onbetaald 
verlof aan te vragen van mijn vaste baan. Vooral 
het idee dat leerlingen door ervaringen in plaats 
van alleen boeken de wereld en zichzelf leren 
kennen, vond ik erg mooi. Daarnaast hielp mijn 
affiniteit met zeilen en Spaans en Portugees ook 
mee.’

PLEKKEN VERKENNEN
Ook bij Risselada viel de ‘groei’ van de leerlingen 
op. ‘Als begeleider van een groepje van acht leer-
lingen merkte ik tijdens een excursie in Panama 
dat de leerlingen het zelf plannen, keuzes maken 
en actie ondernemen erg moeilijk en vermoei-
end vonden. Zodra het kon, stortten ze zich 
op hun bed met hun telefoon, hopend op een 
streepje wifi-signaal. Een maand later, tijdens de 
excursie op Cuba, was dat totaal anders: de leer-
lingen waren zelfverzekerd, verdeelden de taken, 
namen de leiding en waren veel geïnteresseerder 
in hun omgeving dan voorheen. “Ik laat nooit 
meer de kans schieten om de plek waar ik ben te 
verkennen”, zei een meisje zelfs. Dat vond ik erg 
sterk voor een 16-jarige. Die ontwikkeling is waar 
het bij School at Sea uiteindelijk om gaat.’

DE WERELD ZIEN
De 16-jarige Isa Heeling uit 5 gymnasium op 
het Libanon Lyceum in Rotterdam wilde op een 
totaal andere manier leren. ‘Alles ging op het 

schip zelfstandig. Ik kon in mijn eigen tempo 
doorwerken, kon zelf momenten kiezen om de 
toets te maken en wat ik leerde kon ik uitvoe-
ren in de praktijk.’ Ook haar horizon letterlijk 
verbreden was een drijfveer voor het jonge 
bemanningslid. ‘Het leek me fantastisch om op 
mijn zeventiende al een groot deel van de wereld 
te hebben gezien. Ondanks dat ik nog nooit 
gezeild had, bleek het achteraf ook een reden 
om mee te gaan. Als het programma School in a 
Bus zou heten, zou het me waarschijnlijk nooit 
aangesproken hebben.’

NODIGE MOTIVATIE
Een project voor leerlingen met weinig motivatie 
is het niet. Tijdens selectieweekenden worden 
geïnteresseerden gescreend op verschillende 
vlakken. Er wordt gekeken naar hoe zij werken 
in groepsverband en of ze aanspreekbaar zijn 
op hun gedrag. Ook reflecteren op zichzelf is 
belangrijk, om een goede rol aan te nemen op 
het schip. ‘Als je eenmaal aan boord bent, kun 
je er niet meer af’, zegt Krone. ‘Je moet het zelf 
willen en niet meegaan omdat je ouders dat wil-
len. Ze worden echt een halfjaar uit hun sociale 
leven getrokken. Er zijn projecten genoeg voor 
kinderen die het zwaar hebben qua motivatie, 
daarvoor zijn wij niet.’ Het is een programma 
voor havo en vwo met een reden. ‘Wij geloven er 
zeker in dat vmbo’ers dit ook kunnen, maar het 
is voor leerlingen vanaf 15 jaar en vaak zitten zij 
in hun eindexamenjaar. Dit is simpelweg niet te 
combineren.’ 

Voor meer informatie: www.schoolatsea.com

Tekst: Annelie Pijnenburg  Foto’s: School at Seavoortgezet onderwijs
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Biologiepracticum: ook de minder leuke klusjes, zoals vis ontleden, moeten geklaard worden.



Inhoud van de training (G)MR en achterban
De (G)MR vertegenwoordigt de achterban, leerlingen, 
ouders en personeel. Maar in de praktijk staat de (G)
MR soms ver van de achterban af. Er is geen of weinig 
contact, weinig bekendheid of respons. Veel raden 
zijn daarom op zoek naar manieren om beter contact 
te maken en te communiceren. In deze training gaan 
we hiermee aan de slag. Met het accent op praktisch 
en haalbaar. Je maakt je eigen communicatieplan en 
krijgt hierbij tips en ideeën van de trainer. 

Voor wie?
Voor leden van (G)MR in het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en het hbo.

Resultaat
Na de training (G)MR en achterban kun je de doel-
groepen van de (G)MR in kaart brengen en kun je een 
doelgericht communicatieplan maken.

Aanmelden?
De training wordt op maat bij jou op locatie aangebo-
den. De invulling is afhankelijk van jouw wensen en 
de beschikbare tijd. In een telefonische intake kun 
je aangeven waar je de nadruk op wilt leggen en wat 
de leerdoelen van de groep zijn. De trainer stemt de 
inhoud en de duur van het programma daar op af. 
Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Stuur 
een e-mail naar aanvraagacademie@cnv.nl of bel met 
030 751 17 85.

Hoe kun je het contact tussen de medezeggenschapsraad en de achterban 
versterken? Hoe houd je dat ook praktisch en haalbaar? In deze training 
leer je hoe je zorgt dat de achterban meer betrokken raakt bij het werk 
van jouw (G)MR. Je ontdekt hoe je echt contact maakt en een goede relatie 
opbouwt.

(G)MR en achterban
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80% 
gaat naar de 
vereniging

Doe mee en maak elke maand kans op € 1.000,-!
Al 45 jaar steunt de Nationale Stichting Grote Clubactie het Nederlandse verenigingsleven. 
Verenigingen zijn de basis voor een gezonde samenleving. Daarom organiseren wij jaarlijks 

een landelijke loterij waarmee verenigingen extra inkomsten werven. 

Interesse? Ga naar clubactie.nl

Extra inkomsten nodig 
voor uw vereniging?

Werf een nieuw CNV-lid en ga er samen op uit! 

Als lid van het CNV ben je goed verzekerd voor werk en privé, kun je rekenen 
op persoonlijk en deskundig advies als het gaat om werk en inkomen, en 
word je geholpen bij je professionele ontwikkeling. Gun je jouw collega ook 
deze, en alle andere voordelen van het CNV-lidmaatschap? Maak hem of  
haar lid en ontvang een cadeaubon t.w.v. €25,-!  

Ga naar www.cnv-actie.nl

Je kunt kiezen uit één van de  
volgende cadeaubonnen: 

• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com-cadeaubon
• VVV-cadeaubon
Studenten zijn uitgesloten van deze actie. 

Samen bereik je meer

  

Je kunt kiezen uit één van de 

Ontvang een cadeaubon t.w.v. ¤25,-

Conn 2017-1605 Sch MGM advertentie 2017 180x130_geencoupon .indd   1 02-06-17   13:14



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 me-
ter van het dorpje Xalo. Kust, op 15 (auto)minuten af-
stand 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.

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

38

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

GRATIS GRAVEREN - GÉÉN VERZENDKOSTEN - WWW.PENGRAVEREN.NL - 0297-200 200

AFSCHEID VAN GROEP 8...
•  Parker Jotter balpen met  

geschenkdoos, in diverse  
kleuren

•  Steel Pulse balpen 
met etui

Parker Jotter balpen met 
geschenkdoos, in diverse geschenkdoos, in diverse geschenkdoos, in diverse 

vanaf €7,95

vanaf €10,50

De juiste 
mens op de 
juiste plek

werving
& selectie

Reactietermijn: uiterlijk 25 juni 2017
Meer informatie: vbent.org

Geke Bakker
ws@vbent.org
088 20 51 600

directeur
met onderwijskundige visie voor de  
Koningin Julianaschool in Heteren!

0,8-1,0 fte. 

Stichting Trivium zoekt een ondernemende 

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

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

geïnteresseerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

met andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

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

oplage: 55.000
adverteren 

vanaf € 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in Schooljournaal

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

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



‘Erkenning en begrip 
voor ons drukke werk’

Denise Janssen (21):
Kersvers vakbondslid (‘de gedachte aan hulp sprak me 
aan’) Denise Janssen is net afgestudeerd aan pabo De 
Kempel in Helmond en zag haar lio-stage op basisschool De 
Kwir in Neer, vlakbij Roermond, overgaan in een zwanger-
schapsvervanging. ‘Ik val intussen voor Spolt, het schoolbe-
stuur, ook in op basisschool De Mussenberg in Horn (zie foto).’ 
Ze geniet van de drukte. ‘Dit is wat ik van jongsafaan wilde 
worden: juf!.’ Voorkeur? ‘Ik vind alle groepen leuk hoor, ik ben 
breed inzetbaar, maar de spontaniteit en het enthousiasme 
van jongere kinderen spreekt me erg aan.’ Ze zal beslist nog 
een keer een master gaan doen, maar voorlopig concen-

treert ze zich liever op haar werk. Janssen: ‘Het zou 
fijn zijn als het nieuw kabinet het beroep van leraar 

beloont met meer faciliteiten en een hoger 
salaris. Dat voelt als erkenning en begrip 

voor ons drukke werk.’

Foto: Jan-Paul Kuit


