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Scholen bereiden 
zich voor op komst 

vluchtelingen

Dreigende ouders 
groot probleem  
voor leraren

scholen op  
achterstand door 
traag internet?
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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. 
De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen 

niet te plaatsen of 
in te korten.

Bij het lerarenregister bekruipt mij het 
gevoel dat dit het volgende is dat men van 
leerkrachten wil controleren. De inspec-
teur zit er nu al bovenop: handelings-
plannen, groepsplannen, werkplannen, 
40-urige werkweek en dan moet ik nu 
ook nog op internet in het Lerarenregister 
gaan invullen welke bijscholing ik alle-
maal doe. Daarnaast voelt het ook een 
beetje Facebook-achtig: pronken met 
wat je allemaal kan. Nu: ik kan gitaar 
spelen, djembe, cajon, mondharmonica, 
dwarsfluit, sopraanblokfluit, altblokfluit, 
tenorblokfluit, akoestische basgitaar, 
gitaarbanjo, een klein beetje piano en luit. 
Ik ben benieuwd of u ze allemaal heeft 
gelezen - wat ik ermee zeggen wil is: wie 
maakt het wat uit hoeveel instrumenten 
het zijn of wat je allemaal kan? Ik heb 
geen zin in dat Facebook-gepronk.
Bovendien: wordt het bijhouden van mijn 
Lerarenregister opgenomen in mijn norm-
jaartaak? Alleen het lezen van mijn mails 
kost mij een aantal uren per week. Waar 
gaan we naartoe in Nederland? Laat mij 
nou lekker voor de klas staan en werken 
met mijn leerlingen!

Victor Stok, Driebergen

Nu de stofwolken die onvermijdelijk horen 
bij de start van het schooljaar zijn opge-
trokken, is het tijd om een eerste balans 
op te maken van de werking van de nieuwe 
normjaartaak. Bedoeld om de werkdruk 
te verlagen hebben de veranderingen bij 
menig collega het nodige te weeg gebracht. 
Blijkbaar werkt de nieuwe normjaartaak 
voor veel mensen  stressverhogend. Het 
is ook niet zo maar een verandering, het 
onderwijs in een keurslijf van de 40-urige 
werkweek. We waren zo anders gewend, 
autonoom om een deel van het werk te 
doen op zelfgekozen tijden en plaatsen. Een 
cultuurshock dus. In het onderwijs wordt 
hard gewerkt, onderwijspersoneel voelt 

zich in hoge mate verantwoordelijk en doet 
het werk dat gedaan moet worden met veel 
inzet. Dat moet vooral zo blijven, met wat 
meer oog voor het welzijn van de werkne-
mer. Laten we vooral het goede behouden, 
de nieuwe jaartaak is niet bedoeld om 
enthousiasme, bevlogenheid en betrokken-
heid uit het onderwijs te halen. 
Als het niet helemaal past ga dan vooral 
in overleg met je leidinggevende die over 
het algemeen ook heel goed snapt waar de 
knelpunten zitten. Goede arbeidsverhou-
dingen kunnen ook helpen om werkdruk te 
verkleinen.

Frank Gordijn, Hulst

Normjaartaak

Lerarenregister

Sluit je aan bij Ready2Help

www.ready2help.nl

Steeds meer gemeenten en instanties vragen het Rode 
Kruis om hulp. Hulp die we altijd graag en met liefde 
geven. Maar we komen nu echt handen tekort om alle 
vluchtelingen in Nederland een goed en warm welkom 
te bieden. Wil je de handen uit de mouwen steken? Meld 
je dan nú aan bij ons netwerk van mensen die – net als 
jij – in actie komen als het nodig is. 
Ga naar www.ready2help.nl.
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de leerlingen

Selectiewedstrijd rugby voor leer-
lingen van het Kennemer Lyceum 
voor de Sport Interlyceale van vol-
gend jaar. Aan deze al sinds 1938 
bestaande wedstrijd (er is ook een 
Artistieke Interlyceale) nemen ook 
het Amsterdams Lyceum, Baarnsch 
Lyceum en Lorentz Casimir Lyceum 
(Eindhoven) deel.

De 
leerlingen

04
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Werkgevers VO betalen loonsverhoging  
en 500 euro uit  
De werkgevers in het voortgezet onderwijs zullen 
de afspraken uit het akkoord loonruimte 2015-2016 
uitvoeren. Dat betekent dat werknemers in het 
voortgezet onderwijs bij het salaris van november 
een loonsverhoging met terugwerkende kracht 
en een eenmalige uitkering van € 500,- tegemoet 
kunnen zien. CNV Onderwijs vindt het jammer dat 
het niet lukte om op een korte termijn tot een cao te 
komen, maar is positief dat de VO-raad desondanks 
de loonsverhoging en eenmalige uitkering uitbetaalt 
en de afspraken uit het loonakkoord nakomt. 

De afspraken uit het loonakkoord nog eens op een rij: 
•  Een salarisverhoging van 0,8 procent vanaf  

1 januari 2015
•  Een salarisverhoging van 1,25 procent vanaf  

1 september 2015
•  Een eenmalige uitkering van € 500,- bruto (naar 

rato van de werktijdfactor) voor medewerkers 
die op 1 september 2015 in dienst waren van de 
werkgever

•  Een salarisverhoging van 3 procent per 1 januari 
2016

Op 5 oktober, de Dag van de Leraar, bezocht 
CNV Onderwijsvoorzitter Joany Krijt – mét 
taart - twee mbo-instellingen. Op Aoc Helicon 
Nijmegen keek ze rond in kassen, veterinaire 
operatiekamers en dierenverblijfplaatsen 
en sprak ze met docenten over de toekomst 
van het onderwijs. Bij Roc Nijmegen (foto) 
viel haar op dat het onderwijs, ondanks het 
enorme aantal van 5.500 studenten op één 

locatie, kleinschalig is georganiseerd. Of het 
nou een kapperszaak, ict-winkeltje of bakkerij 
was, het heeft de uitstraling van een groot 
winkelcentrum, gerund door professionals 
in opleiding. Krijt sprak met docenten over 
de zelfbewuste professionals. Duidelijk werd 
dat veel docenten zich zorgen maken over 
de positie en begeleiding van hun jonge 
collega’s. 

nieuws

CNV Onderwijsvoorzitter bezoekt mbo  
op Dag van de Leraar

Foto:  B
ert B

eelen
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Afgelopen dinsdag sprak kinderombudsman 
Marc Dullaert bij de Verenigde Naties in New 
York over pesten en de wet Sociale Veilig-
heid op school. De bijeenkomst van de VN 
stond volledig in het teken van pesten in het 
onderwijs. Doel was om aandacht te vragen 
voor de impact die pesten heeft op kinde-
ren: het kan net zulke gevolgen hebben als 
mishandeling of verwaarlozing. Verschillende 
landen vertelden hoe ze pesten aanpakken. 

De Nederlandse wet Sociale Veiligheid op 
school is wereldwijd uniek. Sinds augustus 
van dit jaar zijn alle scholen volgens die wet 
verplicht om een plan op te stellen om pesten 
te voorkomen en een persoon te benoemen 
die verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
het plan en aanspreekpunt is voor leerlingen 
en docenten. Scholen moeten ook structureel 
monitoren in welke mate kinderen zich veilig 
voelen op school. CdG

Twee aangenomen moties tijdens de Algemene 
Beschouwingen om het onderwijs aan vluchtelin-
genkinderen op niveau te garanderen (motie Klaver, 
Groen Links, voor adequaat onderwijs en voldoende 
budget daarvoor, en de motie Slob, ChristenUnie, om 
structureel meer geld beschikbaar te stellen voor de 
opvang van vluchtelingen, inclusief het onderwijs) 
stelden PO-Raad en VO-raad toch niet gerust. Op 
24 september pleitten beide koepelorganisaties in 
een brief aan de Vaste Kamercommissies Onderwijs 
en Financiën voor meer geld omdat het aantal 
vluchtelingen dat naar Nederland komt alsmaar 
toeneemt. Hierdoor zullen de dekkende maatregelen 
voor de begroting van 2016 niet meer afdoende zijn, 
is de vrees. Op basis van de rekensom in de brief 
(uitgaande van 3.100 nieuwe vluchtelingen per week) 
staat dat ongeveer 17 procent van hen (10 primair 
onderwijs, 7 procent voortgezet onderwijs) recht heeft 

op onderwijs. Volgens de raden betekent dit dat er 
wekelijks 527 leerlingen bij de scholen aankloppen. 
Op jaarbasis gaat het volgend jaar, bij een gelijk-
blijvende instroom, om 27.404 leerlingen die recht 
hebben op onderwijs. Voor het primair onderwijs 
betekent deze instroom van 16.120 vluchtelingen-
kinderen, een tekort van meer dan \ 43,5 miljoen 
op de begroting. Voor het voortgezet onderwijs is 
op basis van bovenstaande berekening voor 4.395 
vluchtelingenkinderen geen bekostiging voorzien. Het 
gaat dan om een tekort van ongeveer \ 20 miljoen 
op de begroting. Volgens de raden is een vervolgstap 
noodzakelijk omdat vluchtelingenkinderen vaak 
speciale aandacht nodig hebben voor taal en trauma-
verwerking, wat van scholen stevige aanpassingen en 
investeringen vraagt voor huisvesting, personeel met 
de juiste expertise en het snel opstarten van nieuwe 
klassen. (Zie ook pagina 10-12) PM

Volgend jaar ruim 63 miljoen euro extra 
nodig voor onderwijs aan vluchtelingen

journaal

• De vakbond zou niet meer leven. Niet meer relevant 
zijn. Ouderwets zijn. Z’n langste tijd gehad hebben. Op 
sterven na dood zijn. Zegt men.
• Ik heb dat nooit geloofd. Nooit bemerkt. Nooit 
gezien. En na vorige week al helemaal niet meer. Ik 
was op een netwerkbijeenkomst van CNV Onderwijs 
in Alkmaar. Wat je zou verwachten bij een club die z’n 
langste tijd gehad heeft, is een handjevol ingedutte 
mensen die werkelijk niks anders te doen hebben 

na schooltijd. Niets was minder waar. 65 mensen, 
merendeels onder de 40 jaar, met de poten stevig in 
de onderwijsklei. 
• Ze kwamen daar om met elkaar te praten en te 
delen over hun vak, te inspireren en geïnspireerd te 
raken, over sectoren en scholen heen. En dat kan dus 
bij de vakbond. Wat nou, niet meer relevant?! 
 
Ciska de Graaff

PESTEN OP SCHOOL ONDERWERP VAN  
GESPREK IN VERENIGDE NATIES
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Op 5 oktober was het de Dag van de Leraar. In het kader 
daarvan wil ik twee mensen speciaal noemen: Tanja en 
Kelly. Tanja is docent Loopbaanoriëntatie op Aoc Helicon 
en Kelly is docent Engels op Roc Nijmegen. Beide dames 
hadden mij uitgenodigd om een bezoek te brengen aan 
hun school. Dus ging ik, gewapend met een prachtige 
slagroomtaart, naar beide adressen.
Hoe verschillend kunnen scholen zijn! Met 750 leer-
lingen is Helicon een kleinschalige Groenschool waar 
leerlingen opgeleid worden tot hovenier of dierverzorger. 
Roc Nijmegen daarentegen is een enorm gebouw naast 
het centraal station, maar als je in de grote hal met 
winkels staat waan je je in het stationsgebouw. Eenmaal 
op de afdeling Toerisme en Recreatie is de kleinscha-
ligheid teruggebracht tot een verdieping. Ik vind het 
bewonderenswaardig dat zo’n grote instelling er in 
slaagt om groot te zijn waar het moet en klein te blijven 
waar het kan. 
Maar terug naar Tanja en Kelly. Ik vind het knap hoe het 
hen lukt om als starter in het mbo dingen voor elkaar te 
krijgen. Zo heeft Tanja een dag voor alle leerlingen en 
docenten georganiseerd in het stadion van voetbalclub 
NEC, waarop ze good practises presenteerden. Waar 
ze elkaar konden vertellen wat hen het meest in de 
opleiding boeit. Dat noem ik lef hebben! Op durven staan 
en zoiets organiseren. Kelly heeft op de dag dat ik langs 
kwam collega’s verzameld in het café van het roc om 
samen te praten over het onderwijs. Over wat mensen 
inspireert, wat ze bezighoudt, en hoe CNV Onderwijs 
kan bijdragen aan een sterkere sector met zelfbewuste 
professionals. Het waren boeiende bezoeken. Kelly en 
Tanja verdienen daarom een pluim. Een pluim dat zij als 
starter het verschil maken. 

Pluim

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

In verband met de herfstvakantie verschijnt 
het volgende Schooljournaal niet over twee 
weken maar op 7 november. De redactie wenst 
alle lezers alvast een prettige vakantie.

Wereldwijd krijgen zo’n 15.000 kinderen een aantal uren 
per week les in de Nederlandse taal en cultuur. Daarom 
was het twee jaar geleden even goed slikken toen het 
ministerie van Onderwijs de subsidie per leerling hal-
veerde tot een jaarlijkse bijdrage van € 250,-. Bovendien 
zette het ministerie de subsidie om naar een tijdelijke 
voorziening tot 2016. Nu dreigt een derde van de scho-
len te moeten sluiten als de subsidie in 2017 volledig 
wordt gestopt, waarschuwt onderzoeksinstituut ITS, dat 
is gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, na 
onderzoek. Nagenoeg alle scholen zullen dan keuzes 
moeten maken die de kwaliteit van het onderwijs raken. 
Al eerder waarschuwde de Onderwijsinspectie dat een 
subsidiestop nadelig zou uitpakken. Ook de Stichting 
Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) roept 
staatssecretaris Dekker op het  Nederlandse onderwijs 
in het buitenland te blijven steunen. 

Groot deel  Nederlandse 
scholen in buitenland  
moet dicht
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Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 

Siham: ‘Ik ben gevlucht uit Syrië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Kijk op www.uaf.nl

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen



Mediawijsheid  
voor professionals 
Inspiratie, expertise, innovatie 

Hét opleidingsinstituut voor mediawijsheid!

 072 – 888 7 222

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

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

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

Social Media
Professional

Voor jeugd zijn media 
van levensbelang. 

Het is voor mij als docent 
vanzelfsprekend dat 

ik investeer in 
deskundigheidsbevordering 

over mediawijsheid. 

“
 ”
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Vluchtelingen uit oorlogshaarden en onrustige gebieden als Syrië, Irak en Eritrea hebben 
sinds eind augustus massaal de wijk genomen naar Noord-Europa. Ook Nederland 
blijkt een gewilde bestemming. Onder de migranten veel kinderen, die volgens 
onze leerplichtwet eigenlijk direct naar school zouden moeten. Viel de aanwas van 
asielzoekers tot voor kort te reguleren via de bestaande opvangcentra, nu is het maar 
afwachten tot de vluchtelingen een ‘voorlopige vaste stek’ hebben in een polariserend 
klimaat. Scholen en besturen spannen zich in om de ergste educatieve nood te ledigen.

Vluchtelingen: zorgen én de schouders eronder

alle sectoren

voor jezelf op de wereld’'Je bent niet alleen

Leerlingen van Kindcentrum Het 
Kompas in Steenwijk hebben hun 
eigen rugzakje gevuld met knuffels, 
speelgoed en kleine handige dingetjes 
als een tandenborstel voor de kinderen 
van asielzoekers.
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Het speelt hier nog niet, er zijn zelfs geen asiel-
zoekerscentra (azc), maar krijgen we van de 
gemeente de opdracht voor educatieve opvang 
van vluchtelingenkinderen in tijdelijke nood-

voorzieningen of een permanent azc, dan zetten we onze 
schouders eronder. Dat hebben we met elkaar afgespro-
ken’, zegt Hans Nijdeken, bestuursvoorzitter van het Tabor 
College (drie scholen) in Hoorn, die ook met andere scho-
len in de regio verkennende gesprekken heeft gevoerd. ‘We 
kunnen deze jongeren om te beginnen de basisbeginselen 
van het Nederlands aanleren, maar we kunnen als LOOT-
school (extra voorzieningen voor topsporters, red.) zeker 
iets met sport doen en mogelijk ook met traumaopvang 
via het samenwerkingsverband. Vluchtelingen komen 
hier niet voor hun plezier naartoe, je laat huis en haard 
niet zomaar achter. Vanuit mijn achtergrond en die van de 
school (katholiek, red.) vind ik dat je iets moet overhebben 
voor een ander. Je bent niet alleen voor jezelf op de wereld, 
maar ook voor elkaar. Dat is onze opdracht.’ 

ZWAAR VUURWERK
Een pedagogisch opbouwend geluid, zeker voor de kinde-
ren van vluchtelingen, na de onrust in het Drentse Oranje 
rond de komst van extra asielzoekers, de ontspoorde 
raadsvergadering in Purmerend, de noodverordening rond 
het azc in Oisterwijk en de belegering van sporthal Snel-
lerpoort in Woerden door twintig in het zwart geklede en 
met bivakmutsen getooide mannen, die zwaar vuurwerk 
afstaken, met eieren gooiden en hekken omvertrokken. 
Het zorgde voor flink wat paniek onder de ongeveer 150, 
merendeels Syrische, vluchtelingen (waaronder 51 kinde-
ren), die daar voor een paar nachten onderdak hadden ge-
vonden. En juist die voortdurende verplaatsingen maken 
het lastig voor scholen en schoolbesturen educatief bij te 
springen, vooral ook omdat hierbij een aantal zaken door 
elkaar lopen. Asielzoekers die in afwachting zijn van de be-
handeling van hun aanvraag, of het juridisch aanvechten 
van een afwijzing, verblijven over het algemeen langere 

tijd in hetzelfde asielzoekerscentrum. Hun jongste kinde-
ren gaan op het terrein van het acz of in de buurt naar de 
basisschool. De oudere kinderen gaan over het algemeen 
naar scholen voor voortgezet onderwijs of mbo-instellin-
gen in de omgeving. 

NIET VOORBEREID
Vluchtelingen en hun kinderen die vanaf eind augustus in 
Nederland zijn aangekomen, worden, deels door gebrek 
aan voldoende asielzoekerscentra, opgevangen in nood-
voorzieningen als tentenkampen, oude kazernes, lege 
kantoorgebouwen, sporthallen en evenementenhallen. 
Van daaruit moeten ze doorstromen naar permanente 
asielzoekerscentra in afwachting van de behandeling van 
hun aanvraag of van een huurwoning ergens in het land. 
Dit omdat oorlogsontheemden (zoals Syriërs) een voor-
lopige verblijfsstatus krijgen. Maar ook dat lukt niet altijd 
zonder problemen omdat dan buurtscholen meestal niet 
zijn voorbereid op het opvangen van een door vlucht en 
oorlog getraumatiseerd kind. 

GROTE UITDAGING
‘Wij werken met andere scholen in West-Friesland samen 
bij het onderwijs aan leerlingen van vooral Poolse komaf’, 
legt Nijdeken uit. ‘Scholengemeenschap Newton, hier in 
Hoorn, is speciaal daarvoor een klas met anderstaligen 
gestart. Die ervaring betreft weliswaar niet het Arabisch, 
maar ook dat moet op te lossen zijn om noodopvang 
mogelijk te maken. Komt hier een azc of veel instroom van 
vluchtelingen in de huurwoningen, dan moet de opvang 
van een kleine groep leerlingen geen problemen ople-
veren. Als het er veel meer zijn, staan we voor een grote 
uitdaging, maar ook dat overleven we wel.’
Een tiental kilometers verderop in Purmerend, liep een 
raadsvergadering uit de hand omdat een deel van de inwo-
ners boos en ongerust reageerden op de mogelijke komst 
van vluchtelingen. Op de vraag of hij niet bang is dat een 
deel van de ouders van zijn scholen hetzelfde reageren, 

alle sectoren

‘

Motie voor extra geld 
‘Ik heb er tijdens de Algemene Beschouwingen al 
op gewezen dat er veel te weinig geld beschikbaar 
is voor de opvang van deze vluchtelingen.’ Volgens 
Arie Slob, fractieleider in de Tweede Kamer voor de 
ChristenUnie en ex-geschiedenisdocent, zit Neder-
land nog niet op de asielzoekersaantallen van eind 
jaren negentig en het begin van deze eeuw, maar 
‘gaat het wel enorm hard. Toch blijkt door dit kabinet 
voor de opvang van asielzoekers voor volgend jaar 
minder begroot te zijn, terwijl je er niet bent met 
een bed en voldoende eten en drinken. Daarom 
heb ik de Kamer een motie voorgelegd, die ook is 
aangenomen, voor extra financiële middelen, waarbij 
ik nadrukkelijk onderwijs heb genoemd.’ Uiterlijk 

tijdens de najaarsnota in december wil Slob dat 
duidelijk is hoeveel er wordt uitgetrokken en hoe het 
besteed moet worden. ‘Er is voor deze kinderen meer 
nodig dan alleen een vorm van dagbesteding. Zeker 
als ze hier langer blijven, is een op maat gemaakt 
onderwijsprogramma beslist noodzakelijk. Maar dat 
geldt ook voor de kinderen in de opvangkampen in 
Turkije, Libanon en Jordanië en voor Syrië en Irak. 
Alleen moeten de VN-donorlanden dan wel op tijd 
het beloofde geld overmaken. De laatste tijd was er 
niet eens voldoende geld voor het wereldvoedselpro-
gramma, laat staan dat er geld was voor onderwijs 
en medische zorg. Het is een van de belangrijkste 
redenen geweest dat de vluchtelingengroepen zo in 
beweging zijn gekomen.’ 
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zegt Nijdeken: ‘Dan ga ik met ze in gesprek en leg ik uit dat 
je mensen die huis en haard hebben verlaten, omdat in hun 
eigen land alles is plat gebombardeerd, niet in de steek kunt 
laten.’

NIET GESCREEND
De plotselinge, massale komst van vluchtelingen, en het 
tekort aan opvangplekken, leidt soms tot chaotische tafe-
relen, zoals in Weert in het nieuwe asielzoekerscentrum in 
de voormalige KMS-kazerne. ‘Er zou een azc komen, maar 
door de hele noodsituatie is het meer een crisisopvang’, zegt 
Henk Jabben, lid van de raad van bestuur van de Stichting 
Meerderweert, die ook namens zijn mede schoolbe-
stuurders in het primair onderwijs in Weert, de Stichting 
Eduquaat en Mozon (montessorischolen), spreekt. ‘Toen in 
de gemeenteraad toestemming was gegeven voor een azc, 
kwamen vrijwel dezelfde avond bussen aan met vluchtelin-
gen uit de IJsselhallen in Zwolle. Dat doorkruiste natuurlijk 
onze plannen voor het inrichten van een school op het 
terrein van de kazerne, voor kinderen die met hun ouders 
hier hun asielaanvraag konden afwachten. De groep die nu 
kwam was voor het grootste deel nog niet gescreend. Sowie-
so is het lastig om met al die verschillende statussen in een 
gericht scholingsaanbod te voorzien. Bij deze groep gaat 
het waarschijnlijk om een verblijf van enkele weken, terwijl 
het voor de kinderen wel goed zou zijn als sprake kon zijn 
enige structuur, opvang en afleiding voor minstens enige 
maanden, zoals ook de bedoeling was.’
Hij zegt dat de hele situatie hem ook heeft overvallen. ‘Ter-
wijl wij net als de collega-schoolbesturen uit het voortgezet 
onderwijs een school wilde opbouwen op het azc-terrein, 
moesten we met eigenlijk niets meteen al aan het werk. 
Punt is dat het niet gaat om de inrichting, maar ook om het 

rekruteren van (vrijwillige) medewerkers. Verwacht wordt 
dat we op 23 november kunnen beginnen.’

TAALBAD
Directeur Peter van Pelt van basisschool De Boemerang 
(31 leerlingen) in ’s Gravendeel is eerder dit jaar, voor de 
exodus, gevraagd vanaf november de 6- tot 12-jarigen op 
te vangen van het weer te heropenen asielzoekerscentrum, 
dat in 2013 na twintig jaar sloot. ‘Het betrof de kinderen 
van zo’n 375 vluchtelingen, voornamelijk uit Syrië en Irak. 
De bedoeling is dat hun kinderen worden ondergedom-
peld in een taalbad van anderhalf jaar, waarbij wij ze 
intensief Nederlands leren en kennis laten maken met 
onze cultuur. Daarna moeten ze gaan meedraaien op 
basisscholen in de omgeving. Het is puur eerste opvang, 
ze spreken de taal nog niet. We hebben daarvoor nieuwe 
leerkrachten aangenomen die een cursus NT2 op maat 
hebben gevolgd via de schoolbegeleidingsdienst.  Een 
overgebleven klas wordt voor maximaal 25 leerlingen 
ingericht. Misschien dat daar nog wat kinderen bijkomen, 
maar het azc kent een maximum aan opvangplaatsen. De 
ongeveer 20 kleuters gaan naar twee andere scholen in 
‘s Gravendeel, De Schelf en De Bouwsteen, omdat onze 
kleutergroep te klein is voor een talige omgeving.’ Van Pelt 
vertelt dat ouders voor het merendeel positief reageerden 
op de komst van de asielzoekerskinderen, omdat het in het 
verleden zo goed ging. Voor een verstoring van de balans 
op zijn school is Van Pelt dan ook niet bang, al staat hij 
in nauw contact met het Centrum voor Nieuwkomers in 
Dordrecht voor feedback over getraumatiseerde kinderen. 
‘We houden de groepen gescheiden, maar waar het moge-
lijk is zullen we dat patroon doorbreken. Denk aan samen 
buitenspelen en samen verjaardagen vieren.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto’s: ANP

Deze gevluchte 
moeder kreeg met 
haar kind een plek 

in tentenkamp 
Heumensoord bij 

Nijmegen. 
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Helmy van Dooren

Levensgevaarlijk
‘De eerste weken van het nieuwe schooljaar is het levens-
gevaarlijk op de weg,’ concludeerde mijn vader jaren 
geleden al. En hij doelde daarmee op het grote aantal 
brugklassers dat naar de middelbare school fietst. Voor 
het eerst, al wennend aan een grotere afstand. Ook de 
Fietsersbond stelt geregeld vast dat veel kinderen fietser-
varing missen. ‘Daardoor missen ze vaardigheden als het 
inschatten van snelheden en het herkennen van gevaar.’ 
Iedereen begrijpt dat hierdoor het zelfstandig naar school 
fietsen onveilig is. De Fietsersbond hamert er daarom op 
dat ouders méér fietsen met hun kinderen. 
Daar ben ik het helemaal mee eens. Vorig schooljaar 
mocht ik namelijk nog eens ervaren hoe gevaarlijk het 
kan zijn om met kinderen te gaan fietsen. We gingen toen 
op de fiets naar het stadion van de plaatselijke voetbal-
club voor een sportdag. Een mamma-juf reed voorop en 
ik sloot de rij. Al dagen voorafgaand aan de fietstocht, 
maakte Jaimy mij zijn zorgen kenbaar. ‘Juf, ik heb wel een 
fiets, maar de remmen zijn kapot.’ Verbaasd constateerde 
ik dat een fiets zonder remmen niet alleen voor hem heel 

gevaarlijk was, maar ook voor alle andere verkeersdeel-
nemers. De ouders van Jaimy losten het zo op: ze leenden 
een fiets. Die was echter veel te klein, dus Jaimy trapte 
zich op de heenweg al helemaal suf, nog voor het echte 
sporten begon. 
Ook Sanne fietste zich helemaal uit de naad. Wat bleek 
achteraf? Ze had de hele tijd in de allerlaagste versnelling 
gereden. Daarnaast bracht de kekke fietsmand voor op 
haar rijwiel, haar steeds uit het evenwicht. En Janne 
fietste zich rot omdat ze een veel te slappe band had. Liza 
kwam die dag op haar splinternieuwe fiets. Ze had de 
avond van tevoren nog flink geoefend. Al snel begreep ik 
waarom. Het zadel stond veel te hoog, waardoor Liza als 
ze stopte van haar zadel moest springen. Ze zei dan ook 
angstig: ‘Juf, ik hoop maar dat we niet hoeven te stoppen 
bij het oversteken.’
Al deze zaken belemmerden deze kinderen tijdens het 
fietsen. Gelukkig ging alles goed. Maar na deze ervaring 
merkte ik zélf dat het belangrijk is dat kinderen meer 
oefenen op de fiets. Onder begeleiding van een ouder. 
Uiteraard op een fiets die in orde is en bij de leeftijd past. 
Fietsen leer je alleen door het vaak te doen. Wie actief 
deelneemt aan het verkeer leert ook meteen de ver-
keersregels toepassen. Ook de Fietsersbond concludeert 
dat alleen verkeerslessen op school echt niet volstaan. 
Vergelijk het met alleen meedoen aan het verkeer in de 
auto...vanaf de achterbank. 

Fietsen leer je alleen door het  
vaak te doen
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alle sectoren

‘Ik pak je nog wel, zei die vader tegen de juf’, vertelt een leerkracht over 
een collega. ‘Hij bonkte ook nog op haar raam. Ze is ziek naar huis gegaan.’ 
Niet alleen op een netwerkbijeenkomst van CNV Onderwijs in Alkmaar blijkt 
dat agressie steeds vaker het klaslokaal in komt, ook in de media buitelen 
de incidenten over elkaar heen. Uit een onderzoek van EenVandaag en 
CNV Onderwijs blijkt dat 37 procent van de leraren in de afgelopen twee 
jaar te maken heeft gehad met dreigementen van ouders. 

Dreigende ouders groot probleem voor leraren

‘Zorg dat je zelf het  
dichtst bij de deur zit!’
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Tekst: Ciska de Graaff  Illustratie: Susi Biklealle sectoren

‘Zorg dat je zelf het  
dichtst bij de deur zit!’

Hij was het ergens niet mee eens, was pissig 
om iets wat zijn zoon was overkomen’, 
vertelt de juf over een voorval van enige 
maanden geleden. ‘Ik heb zijn dochter in 

mijn klas, dus daarna kwam hij bij mij ook nog zijn 
verhaal doen. Minder bedreigend naar mij, maar wel 
met agressief taalgebruik. Ik voelde me er niet lekker 
bij. Ik kan me heel goed voorstellen dat mijn collega 
naar huis is gegaan. Zij kreeg echt te horen: “Ik pak 
je nog wel!” Zelf sta ik nu meer stil bij hoe ik met zijn 
dochter omga: als ik te streng ben, zou hij mij dan ook 
te pakken nemen?’ Een mbo-collega in de workshop 
heeft wel wat tips: ‘Zorg dat er altijd een collega met je 
meeloopt als je zo’n ouder op je af krijgt, laat de deur 
van je klaslokaal open staan en zorg dat je zelf het 
dichtst bij de deur zit.’ 

GEVOEL
Plaats van handeling: netwerkbijeenkomst van CNV 
Onderwijs Noord-Holland in Alkmaar, waar dik zestig 
onderwijsmensen bijeen zijn om te delen en te sparren 
over hun vak. Het is druk bij de workshop over omgaan 
met agressie van Wouter Prins, beleidsmedewerker 
CNV Onderwijs. Hij benadrukt dat het een gevóel is: 
‘Jíj bepaalt of iets agressie is. Jíj bepaalt of je gepest 
wordt. Jíj bepaalt of iets schelden is. Ik heb lang in 
Den Haag gewoond: daar praten ze veel met “kanker”: 
kankerschool, kankerjuf. Ze bedoelen daar misschien 
niks mee, maar ik kan dat wel degelijk als kwetsend of 
vervelend opvatten. Jíj bepaalt of je seksueel geïntimi-
deerd wordt. Ruud Lubbers kan het vriendelijk bedoe-
len, een hand op een bil, maar als de dame in kwestie 
het voelt als onwenselijk of intimiderend, dan is dat zo. 

Jammer genoeg is het voorkomen van agressie op veel 
scholen nog steeds een taboe, want o jee de leerlingen-
aantallen. Gelukkig verandert daar wel voorzichtig iets 
in. Het komt namelijk op elke school voor. Geef dat dan 
ook toe en zeg: “Maar we doen er iets aan!”’

CONSEQUENT
‘Iedereen weet dat je een leraar niet mag slaan. Maar 
boos kijken, mag dat wel?’ vraagt Prins aan de work-
shopdeelnemers. ‘De een kan die blik wel verdragen, 
de ander niet. Of op de ene dag beter dan op de andere 
dag. Maar als we niet één lijn trekken, werken regels 
niet. Als er een leerling over het schoolplein fietst, 
terwijl dat niet mag, hoe vaak zie je dan niet docenten 
snel de andere kant op kijken omdat ze zelf naar huis 
willen?’ Protest uit de zaal. ‘We geven te vaak het 
signaal af: we hebben wel regels, maar we houden ons 
er alleen aan als het ons uitkomt.’ In groepjes uiteen 
signaleren de leraren hetzelfde: de een vindt die boze 
blik van de ene leerling wel acceptabel en van de an-
der niet. Of het diepe zuchten van een leerling wordt 
op het ene moment wel door de vingers gezien en op 
het andere moment niet. Eigenlijk niet consequent 
dus, concludeert de zaal.

DREIGEMENTEN
Middelbare scholieren zouden meer respect moeten 
hebben voor hun docenten, zo zegt tweederde van de 
jongeren in een peiling van jongerenkrant 7Days en 
EenVandaag. Bijna een kwart (23 procent) zegt dat er 
het afgelopen schooljaar structureel een leraar werd 
gepest in hun klas. Oorzaken die ze zelf aangeven zijn: 
geen gezag uitstralen en geen orde kunnen houden. 
Maar ook collega’s onderling kunnen er wat van, zo 
bleek al eerder uit een peiling van CNV Onderwijs, 
want op een van de drie scholen worden leraren gepest 
door collega’s of schoolleiding. En ouders ten slotte: in 
een gezamenlijke onderzoek van EenVandaag en CNV 
Onderwijs zegt ruim een op de drie (37 procent) van 
de leraren in de afgelopen twee jaar te maken hebben 
gehad met dreigementen van ouders. Tientallen lera-
ren zeggen dat ze wel eens een duw of een tik van een 
ouder hebben gehad. 71 procent wil een school-ouder 
convenant, waar CNV Onderwijs al enige tijd voor pleit. 
In zo’n convenant wordt vooraf vastgelegd wat ouders 
en school van elkaar kunnen verwachten. Ruim drie-
kwart is voor een verplichte incidentenregistratie. Op 
het forum van EenVandaag volgen reacties als: ‘Laat 
die ouders zelf eens een dagje voor de klas staan dan 
piepen ze wel anders!’, ‘Het is geen zwartwit verhaal: 
er zijn asociale ouders, maar ook nalatige scholen’ 
en ‘Ouders en leraren moeten samenwerken aan de 
opvoeding, niet elkaar tegenwerken.’ 

Tips omgaan met agressie
•  Doorbreek het taboe: ‘Het komt bij ons ook 

voor, maar we pikken het niet!’
•  Maak van jouw probleem een gezamenlijk 

probleem
•  Stel gezamenlijke normen en gedragsregels 

op, draag ze uit en handhaaf consequent 
•  Meld, registreer en analyseer incidenten van 

agressie en geweld
•  Leg sancties op
•  Doe in principe aangifte bij de politie of laat 

de schoolleider of het bestuur dat doen
•  Verhaal de schade op de daders: zorg ervoor 

dat agressie niet loont

Bron: workshop Omgaan met agressie, Wouter 
Prins, CNV Onderwijs

‘
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Invalkracht zijn én blijven, wie wil dat nou? Wie net 
afgestudeerd is, wil liever een vaste baan. Voor 
leerkrachten die al een vaste baan hebben, is de 
overstap naar een invalpool soms wél een bewuste 
keuze. Ad Janssen is al acht jaar invalkracht, en zou niet 
anders meer willen.

Ad Janssen: ‘Ik ben een 
verhalenverteller’

Vaste invalkracht Ad Janssen:     
 ‘Vliegende keep met  
veel vrijheid’

primair onderwijs
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Voor Ad Janssen (61) is het een wat rommelige 
dag vandaag, op basisschool De Regenboog in 
Cuijk. Deze week moeten alle leerkrachten om 
de beurt weg voor een gesprek met de intern 

begeleider over hun groep, dus Janssen staat elk lesuur 
voor een andere klas. ‘Dit is wel uitzonderlijk, hoor,’ zegt 
Janssen. ‘Meestal vervang ik een hele dag, meerdere da-
gen of weken. Op deze school heb ik afgelopen jaar elke 
vrijdag iemand vervangen.’ De helft van de leerlingen 
van de gecombineerde groep 6 en 7 kent meneer Ad al 
van vorig jaar. Ze vinden het leuk dat hij er vandaag is. 
‘Hij is heel rustig,’ zegt Liza (10). ‘En hij kan goed verha-
len vertellen,’ vult haar klasgenootje Veerle (11) aan.

KRUISPUNT
Janssen stond zo’n tien jaar geleden op een kruispunt 
in zijn leven. ‘Je bent vijftig en vraagt je af: Is het dit nu, 
wil ik zo verder tot mijn pensioen? Ik werkte toen al 
bijna dertig jaar op dezelfde school, in Groesbeek, bij 
Nijmegen. Ik kreeg de kans op een andere basisschool 
in hetzelfde dorp te gaan werken. Dat heb ik gedaan, 
maar ik vond mijn draai niet echt. Toen ons bestuur zich 
aansloot bij een regionale invalpool, en mobiele leer-
krachten werden gevraagd, heb ik voorgesteld daar een 
jaar in mee te draaien, om te kijken of het zou bevallen. 
Het bleek een schot in de roos.’

DIPPERS EN VIPPERS
Steeds meer besturen sloten zich aan bij de invalpool 
van de regio Noord-Limburg en Noord-Oost Brabant, 
binnenkort omgedoopt tot CPV Ingenium. De pool is 
opgedeeld in twee groepen, de vaste invallers pool (vip) 
en de digitale invallers pool (dip). De ‘dippers’ vormen 
de grootste groep met zo’n driehonderdvijftig leerkrach-
ten, meestal jong en net afgestudeerd. Ze hebben geen 
vast contract en werken op oproepbasis. De ‘vippers’ 
hebben juist wel een vast contract. Dat zijn ongeveer 
vijftig leerkrachten, variërend in leeftijd tussen de dertig 
en vijfenzestig jaar. Ze bedienen samen meer dan hon-
derd scholen in de regio. De vippers komen allemaal uit 
een vaste aanstelling, en zijn in dienst gebleven van het 
bestuur van hun oude school. Het is een oplossing voor 
leerkrachten die boventallig zijn, maar het oorspronkelij-
ke doel is de mobiliteit te bevorderen, door leerkrachten 
de kans te geven een of twee jaar ervaring op te doen op 
andere scholen. Janssen beviel het zo goed dat hij vipper 
wilde blijven. Hij krijgt gewoon een vast salaris, maar 
daarvoor moet hij wel zijn uren maken. ‘Ik werk vier 
dagen, en heb één bapo-dag in de week. In het begin van 
het schooljaar is er meestal wat minder werk, die uren 
moet ik dan later inhalen. Daar gebruik ik die vrije dag 
dan voor.’ 

ONVERWACHTE SITUATIES
Het moet niet meevallen een ‘vliegende keep’ te zijn en 
vandaag niet te weten waar je morgen weer heen moet. 

Janssen: ‘Meestal ken ik het programma al een week 
van te voren. Maar ook als dat niet zo is, heb ik daar niet 
zo’n moeite mee. Er ligt in de klas een informatieklap-
per klaar met de planning en soms praat een collega 
me nog even bij over problemen die spelen of op welke 
leerlingen ik extra moet letten. Dus ik stap erin en kan 
zo beginnen. Ik ken intussen bijna alle methodes, dat 
scheelt veel. Je moet wel flexibel zijn en om kunnen 
gaan met onverwachte situaties.’ Een voorbeeld dient 
zich in de praktijk al meteen aan. Janssen loopt naar de 
volgende klas, hij moet de les in groep 8 verzorgen: wéér 
nieuwe leerlingen die hem nog niet allemaal kennen. Er 
staat een les nieuwsbegrip op het programma. De vaste 
leerkracht heeft een filmpje klaargezet op het digibord. 
Maar helaas, er gaat iets mis en het beeld valt weg. 
Leerlingen komen helpen, weten het allemaal beter, het 
is een drukte van belang. Janssen regisseert het allemaal 
kalm en besluit de les zonder digibord voort te zetten. 
Het duurt even, maar dan is iedereen stil. De tekst gaat 
over de unieke vondst van botten van een nog onbeken-
de oermens in Afrika. Janssen vult het nieuwsbericht aan 
met een paar smeuïge anekdotes en de leerlingen han-
gen aan zijn lippen. ‘Het fijne is dat ik de lessen op mijn 
manier vorm kan geven. Ik ben een verhalenverteller.’ 

GEEN SPIJT
Janssen heeft geen moment spijt gehad van zijn keuze. 
‘Het is wel mijn persoonlijke verhaal,’ benadrukt hij. 
‘Het moet je liggen. Ik ken ook collega’s die er niet aan 
kunnen wennen geen eigen klas te hebben. Sommigen 
hebben ordeproblemen en gaan elke keer weer met 
knikkende knieën naar een nieuwe school. De collega’s 
die tegen hun pensioen aan zitten, zullen dan ook niet 
langer doorwerken dan nodig is. Zelf denk ik trouwens 
ook dat ik nog maar één of twee jaar doorwerk, dan heb 
ik er veertig jaar opzitten. Ik maak dan graag plaats voor 
een jongere collega. Mijn dochter van dertig is ook leer-
kracht en al vijf jaar dipper, zij staat juist te trappelen om 
eindelijk vast werk te hebben, een eigen plek, een eigen 
groep, een vaste school.’

VRIJHEID
Voor Janssen draait alles om de leerlingen. ‘Je hebt niet 
altijd de tijd de kinderen te leren kennen. Maar meestal 
stel ik me uitgebreid voor en probeer ik de leerlingen 
een fijne werkdag te bezorgen, in een goede sfeer.’ Het 
voordeel van mijn werk is dat ik niet bij elke vervanging 
zo’n berg aan administratieve verplichtingen heb. Dat ik 
niet meer bij alle nabesprekingen of vergaderingen hoef 
te zitten, geen leerplannen hoef op te stellen of andere 
zorgen heb. Aan het eind van de schooldag trek ik de 
deur achter me dicht en dan ben ik klaar. Dat ervaar ik 
als een enorme vrijheid.’ 

Meer info over regionale invalpools: www.sectorplanpo.nl/
regionale-transfercentra

Tekst: Marian Vullers  Foto: Bert Beelen

Vaste invalkracht Ad Janssen:     
 ‘Vliegende keep met  
veel vrijheid’

primair onderwijs
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Toen ik van de opleiding kwam, had ik het idee 
dat ik er klaar voor was. Maar dat viel tegen!’ 
vertelt Femke Cools, leraar van het jaar 2014 en 
leerkracht/ict-coördinator Montessori Nijmegen, 

in het webinar aan minister Jet Bussemaker. ‘Het was 
knokken, worstelen, ik kreeg als invaller geen begeleiding, 
geen vaste werkplek … echt, ik had het bijna opgegeven.’ 
Bussemaker reageert: ‘De opleidingen zijn de laatste jaren 
wel sterk verbeterd, maar het kan altijd beter. Er moet 
zeker meer begeleiding komen in de overgang van oplei-
ding naar vak. Studenten mogen niet vergeten worden als 
ze eenmaal een diploma hebben. En waarom moet een 
beginnend docent altijd als invaller beginnen? Dat lijkt 
me meer iets voor een ervaren docent!’ Cools oppert dat 
er meer uitwisseling en dialoog moet zijn tussen opleiding 
en werkveld, bijvoorbeeld in de vorm van duobanen van 
pabo-docenten en basisschoolleraren. Bussemaker is en-
thousiast over dat idee: ‘Ja, laat docenten over en weer op 
elkaars scholen lesgeven. Ook opleidingsdocenten moeten 
zich af en toe bijscholen.’

VERPLICHT
Michelle van Dijk, docent Nederlands, weigert zich in te 
schrijven in het Lerarenregister, zegt ze in het webinar. ‘Ik 
ben positief over professionalisering, maar dat gebeurt 
in het team, in peerreview bijvoorbeeld, zaken die niet 
in het Lerarenregister erkend worden. Ik kan ook niet bij 
mijn leerlingen aankomen met het argument dat iets moet 
omdat het nu eenmaal moet. Ik denk dat een schoolleider 
moet bepalen of een teamlid nog wat bijscholing kan 
gebruiken.’ Met deze laatste mening is 56 procent van de 

‘Wie kunnen nou beter reclame maken voor het vak dan 
docenten zelf? Zij moeten hun enthousiasme overbrengen 
op de leerlingen die voor de keuze staan welke opleiding ze 
gaan volgen!’ Dat zegt staatssecretaris Sander Dekker over 
de werving van nieuwe docenten in spe. In een webinar op 
5 oktober, de Dag van de Leraar, gingen de bewindslieden 
in gesprek met leraren over het lerarenregister, de loopbaan 
van de leraar en het nieuwe curriculum in 2032.

‘Docenten moeten zelf 
reclame maken voor 
hun vak!’

webinardeelnemers het oneens. René Kneyber, trainer, 
schrijver en docent wiskunde, vindt die verplichting 
juist goed. ‘Ik ben blij dat leraren verplicht worden om 
minimaal een week per jaar aan professionalisering te 
doen. Ik vind schoolleiders niet erg sterk in zien wat goede 
professionalisering is. Laat dat liever aan de beroepsgroep 
zelf over, aan de leraren. Ik ga niet wachten totdat mijn 
manager op goede ideeën komt. Ik vind registreren hét 
middel om je vak terug te nemen.’ Zijn stelling: Leraren die 
geen register willen, willen eigenlijk niks: geen Inspectie, 
maar ook geen zelfregulering. Dat is geen professionaliteit, 
maar ouderwets amateurisme trekt slechts 28 procent 
eens-stemmers. Van Dijk ziet meer in vertrouwen en auto-
nomie: ‘Verplichten is ultiem wantrouwen.’

GROTE DENKERS
De ideeën van Platform Onderwijs 2032/commissie  
Schnabel zijn onderwerp van gesprek tussen staats-
secretaris Sander Dekker en leraar van het jaar voortgezet 
onderwijs 2014 Jasper Rijpma. De laatste is docent Grote 
Denkers en Geschiedenis aan het Hyperion Lyceum in 
Amsterdam. Hij zegt: ‘Ik vond het wel vreemd dat wer-
kelijk íedereen kon meedenken over toekomstbestendig 
onderwijs, van boswachters tot de vereniging van Postduif-
eigenaren. Daarom hebben we een enquête uitgeschreven 
onder duizend docenten en de uitkomsten daarvan 
uitgereikt aan de commissie Schnabel. We stellen een 
kerncurriculum voor met een vrije deel dat zelf in te vullen 
is door docenten.’ Hij hecht erg aan vernieuwing en is daar 
zelf een voorbeeld van. Samen met een collega heeft hij 
een nieuw vak bedacht: Grote Denkers, een combinatie 

‘
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van geschiedenis, filosofie en maatschappijleer. ‘We kre-
gen een blanco cheque, maar hebben wel veel bij elkaar 
in de klas gekeken en geëvalueerd. We hebben enorm veel 
in onze vrije tijd gedaan, maar krijgen nu gelukkig ook wat 
ontwikkeltijd.’ 

GEEN PARADIJS
Het Platform stelt onder meer voor om Engels aan kleuters 
te gaan geven, meer balans aan te brengen tussen kennis 
en vaardigheden en thematisch te gaan werken in het 
voortgezet onderwijs. Dekker erkent dat niemand in een 
glazen bol kan kijken, maar ziet wel een aantal trends: 
‘Steeds meer ict, belang van bredere vorming en persoons-
ontwikkeling en het leren van een vreemde taal.’ Rijpma 

haakt in: ‘Maar dat moet niet ten koste gaan van het leren 
van basisvaardigheden als taal en rekenen!’ Dekker: ‘Zeker, 
de basis moet goed zijn.’ Op de vraag hoe we meer in de 
buurt van onderwijswalhalla Finland kunnen komen, waar 
mensen in de rij staan om leraar te worden, nuanceert de 
staatssecretaris: ‘Het is geen paradijs. Finland heeft mooie 
dingen waar we van kunnen leren, zoals de goede lera-
renopleidingen en de curriculumontwikkeling, maar het 
werken in teams of bij elkaar kijken in de klas komt daar 
nog nauwelijks voor. Wat dat betreft is het erg traditioneel. 
Ik denk dat docenten op Nederlandse scholen zelf het en-
thousiasme voor het vak moeten overbrengen. Laat aan je 
leerlingen, die voor de keuze staan welke vervolgopleiding 
ze gaan doen, elke dag zien hoe mooi het leraarsvak is!’ 

‘Straal elke dag 
uit hoe mooi het 
leraarsvak is!’
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
Maandag 2 november Utrecht 
Dinsdag  3 november Roermond 
Donderdag      5 november Rotterdam 
Dinsdag  10 november Assen  
Donderdag 12 november Apeldoorn 
Donderdag 12 november Den Bosch 
Maandag        30 november Utrecht  
Dinsdag   1 december Roermond 
Donderdag 3 december Rotterdam

RECHTSPOSITIE
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele  
vragen mailen met ib-cnv-onderwijs@cnv.nl of bellen  
met 030 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van de 
regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van noodzake-
lijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand aan het spreek-
uur via bovenstaand mailadres of per telefoon 030 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.

Wat is er veranderd
in de WW?

Vraag antwoord

aanmerking voor ontslag. Het aantal 
mensen dat per leeftijdsgroep ont-
slagen wordt, moet zodanig gekozen 
worden dat de verhouding tussen de 
verschillende leeftijdsgroepen vóór en 
na het ontslag ongeveer gelijk is. Frits 
is nu niet meer zo zeker dat hij de 
dans zal ontspringen. In de leeftijds-
groep van 55 jaar en ouder is hij de 
werknemer met de op één na kortste 
diensttijd. Daarom gaat hij zich maar 
eens verdiepen in de werkloosheids-
regelingen.

Ook daar blijkt het één en ander ver-
anderd te zijn. Met ingang van 1 janu-
ari 2016 wordt de duur van de uitke-
ring stapsgewijs verkort. Uiteindelijk 

zal de maximale duur vanaf juli 2019 
nog 24 maanden duren. Nu is dat nog 
38 maanden. Ook wordt de opbouw 
van WW-recht gewijzigd. Nu bouw 
je in elk jaar waarin je ten minste 
208 uur hebt gewerkt een WW-recht 
op van één maand (tot maximaal 38 
maanden). Vanaf 2016 bouw je in de 

eerste 10 jaar nog steeds een maand 
op per gewerkt jaar. Daarna  moet je 
twee jaren gewerkt hebben om een 
maand WW op te bouwen. Omdat 
alle gewerkte jaren tot 2016 volgens 
de oude regeling een hele maand 
uitkeringsrecht opleveren, heeft Frits 
recht op de maximale WW. Bij een 
ontslag op 1 augustus 2016 zal dat 36 
maanden zijn. Wat minder ingrijpend 
is de verandering in de uitbetaling van 
de uitkering. Iedereen die vanaf 1 juli 
2015 een nieuwe WW-uitkering krijgt, 
ontvangt die uitkering per maand. 
Uitkeringen die eerder zijn ingegaan 
worden nog per 4 weken uitbetaald.

Er verandert ook iets in de situatie 
dat iemand die een WW-uitkering 
heeft weer aan het werk gaat. Tot nu 
toe was het zo dat de WW-uitkering 
eindigde voor het aantal uren dat 
iemand weer ging werken. Vanaf juli 
2015 blijft de WW-uitkering gewoon 
doorlopen, maar wordt 70 procent van 
het nieuwe inkomen op de WW gekort. 
Zodra dat hoger is dan 87,5 procent 
van de uitkering wordt deze gestopt. 
Om de uitkering goed vast te kunnen 
stellen moet iemand die werkloos 
raakt na afloop van de maand opgeven 
hoeveel hij die maand heeft verdiend. 
Dat moet ook als er geen inkomen is 
geweest. Doe je dat niet dan zal UWV 

Het bestuur waar Frits werkt heeft te  
maken met een forse daling van het 
aantal leerlingen. Dat betekent dat het 
aantal leerkrachten ook zal moeten 
dalen. Er zullen in totaal zes volledige 
banen verdwijnen. Frits is 56 en denkt 
dat hij zich geen zorgen hoeft te 
maken. Volgens de afvloeiingsregeling 
die de school nog hanteert, staat hij 
heel hoog doordat hij al lang in dienst 
is. Toch besluit Frits naar een voor-
lichtingsbijeenkomst te gaan die de 
vakbonden voor het personeel orga-
niseren. En daar wordt hem duidelijk 
dat die afvloeiingsregeling feitelijk 
niet meer geldt. 
Als het bestuur leerkrachten wil 
ontslaan, moet het voortaan bij UWV 

een ontslagvergunning vragen, en die 
hanteert een andere afvloeiingsre-
geling. Deze regeling gaat uit van het 
afspiegelingsbeginsel. Kort gezegd 
komt het er op neer dat het personeel 
wordt verdeeld in leeftijdsgroepen. 
Per leeftijdsgroep komt de werk-
nemer met de kortste diensttijd in 

Voortaan moet iemand die ten minste een half  
jaar werkloos is elke baan die wordt aangeboden  
accepteren, ongeacht het niveau van de baan
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Het LOF kan hen dan een jaar lang ondersteunen bij 
het uitwerken van hun initiatief. Daarbij hoort een 
financiële bijdrage tot een maximum van €75.000,-. 
Met dit geld kan de leraar vervanging betalen zodat 
hij zelf kan werken aan de verdere ontwikkeling van 
zijn ideeën. Initiatieven kunnen worden ingediend 
bij de Onderwijscoöperatie via www.onderwijs-
cooperatie.nl/lerarenontwikkelfonds. Er zijn dit 
schooljaar drie selectiemomenten (november, 
februari en mei) waarop de jury de inzendingen 
beoordeelt en deelname aan het LOF toewijst. De 
eerste selectieronde vindt plaats op 3 november. 

OVERLEG NIEUWE CAO SBB WEER 
 OPGESTART
Voor voormalige personeelsleden van de Kennis-
centra, die sinds 1 augustus 2015 in dienst zijn bij de 
Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfs-
leven (SBB), wordt op dit moment weer onderhan-
deld over de nieuwe cao SBB. De onderhandelingen 
waren voor een korte periode opgeschort, zodat een 
aantal technische aspecten met betrekking tot de 
harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden verder kon 
worden uitgewerkt. Deze zijn inmiddels in construc-
tieve sfeer besproken en op een aantal onderwerpen 
is al vooruitgang geboekt. Het streven is om voor 
het einde van het jaar tot een nieuwe cao SBB te 
komen. Om onze leden goed op de hoogte te kunnen 
houden is het van groot belang dat iedereen die is 
overgegaan van de Kenniscentra naar SBB dit meldt 
bij onze ledenadministratie. Het zou jammer zijn als 
informatie en uitnodigingen worden misgelopen. 
Check dus nog even of deze mutatie aan de ledenad-
ministratie is doorgegeven. 

LERARENONTWIKKELFONDS: GELD VOOR 
DOCENTEN MET VERNIEUWENDE IDEEËN 
Vanaf 7 oktober is LOF, het LerarenOntwikkelfonds, 
opengesteld. Het LOF stelt geld en ondersteuning 
beschikbaar voor docenten. Het LOF is voor én van 
docenten: leraren beslissen welke ideeën onder-
steuning verdienen. Leraren met goede ideeen om 
het onderwijs te verbeteren kunnen zich aanmelden. 

Werk & Recht

de uitkering pas uitbetalen als de 
werkgever de gegevens over je inko-
men aan UWV heeft opgegeven. Dat 
duurt meestal meer dan een maand. 
Ten slotte is er ook een wijziging in 
het begrip ‘passende arbeid’. Voortaan 
moet iemand die ten minste een half 
jaar werkloos is elke baan die wordt 
aangeboden accepteren, ongeacht 
het niveau van de baan. Dat betekent 
dus ook dat naar alle beschikbare 
banen moet worden gesolliciteerd 
De sollicitatieplicht geldt voor iedere 
werkloze, behalve als de werkloos-
heid in gaat op een moment waarop 
iemand ten minste 64 jaar is. Je moet 

minimaal (gemiddeld) één keer per 
week solliciteren.

Frits wordt er niet vrolijk van. Geluk-
kig heeft hij naast de WW ook nog 
recht op een bovenwettelijke werk-
loosheidsuitkering. Omdat hij ouder 
is dan 52 jaar en meer dan 12 jaar 
onafgebroken in het onderwijs heeft 
gewerkt voor zijn (eventuele) ontslag, 
krijgt hij na afloop van de WW-uitke-
ring een bovenwettelijke uitkering tot 
zijn 65ste. Deze uitkering is 70 procent 
en ook daarvoor geldt dat nieuwe 
inkomsten worden gekort.
Frits denkt dat hij het allemaal goed 

in beeld heeft en dat de gevolgen van  
een eventuele werkloosheid voor hem 
te overzien zijn. Er zijn echter ook 
gevolgen voor het pensioen. Die kunnen 
behoorlijk ingrijpend zijn. Vanaf het 
moment dat hij werkloos wordt, daalt 
de pensioenopbouw naar 37,5 procent. 
Maar daarnaast verliest hij ook het 
recht op het voorwaardelijk pensioen. 
Dat voorwaardelijke pensioen is een 
compensatie voor het verlies van de 
fpu-rechten. Voor Frits is dat ruim  
€ 2.800,- per jaar. Samen met de 
verminderde pensioenopbouw gaat 
Frits er bij werkloosheid zo’n € 3.600,- 
pensioen per jaar op achteruit.
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Lesgeven is topsport voor de stem van de leerkracht. Het is 
dan ook niet vreemd dat stemproblemen vaak voorkomen, 
het ‘hoort er gewoon bij’. Niet elke leerkracht heeft van 
nature een luide stem of gebruikt de stem op de ‘juiste’ 
wijze. Logopedie is een eerste stap, maar blijkt soms 
niet voldoende, waardoor men is aangewezen op een 
spraakversterker. Daar wordt al snel duidelijk dat er geen 
spraakversterker is die goed aansluit bij de onderwijssituatie. 
Het Zwitserse Phonak brengt daar verandering in met haar 
Dynamic SoundField systeem.

Beperkte keuze
Traditionele spraakversterkers zijn enerzijds vaak relatief 
eenvoudige systemen die voor andere situaties bedoeld 
zijn. Ze hebben diverse praktische nadelen, waardoor de 
leerkracht blijft tobben en uiteindelijk zelfs de apparatuur 
niet meer gebruikt. Anderszijds zijn er professionele systemen 
uit de theaterbranche, die vaak weer te groot en te complex 
zijn en bovendien niet prettig klinken om de hele dag naar te 
moeten luisteren als leerling.

Speciaal voor leerkrachten
Phonak is erin geslaagd een systeem speciaal voor 
leerkrachten te ontwikkelen dat afrekent met alle praktische 
nadelen van traditionele systemen. Het unieke Dynamic 
SoundField zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht 
overal in het lokaal goed hoorbaar is, er wordt een 
gelijkmatig ‘geluidsveld’ (soundfield) gecreëerd. Het is een 
draadloos systeem waarbij slechts één luidspreker voorin het 
lokaal geplaatst wordt (zie afbeelding). De leerkracht draagt 
op de heup een klein zendertje met reversmic dat draadloos 
verbonden is met een langwerpige luidspreker in de hoek 
van de klas. De digitale techniek maakt het mogelijk om de 
praktische en technische tekortkomingen van de traditionele 
systemen weg te nemen. De voordelen van zijn dan ook 
divers:
 Geen rondzingen (akoestische terugkoppeling). De 
leerkracht kan overal staan, zelfs pal naast de luidspreker zal 
het systeem niet gaan rondzingen!

 Automatische volumeregeling: het systeem meet in 
de spraakpauzes het omgevingslawaai en bij toenemend 
omgevingslawaai zal de luidspreker meer versterking geven 
(vandaar de term ‘Dynamic’). Gedurende een lesdag variëren 
lawaainiveaus flink, maar u komt nu altijd automatisch 
boven de groep uit! Als de groep weer rustig is, dan zal het 
systeem vanzelf zachter klinken.
 Een zeer natuurlijke klank: het volume blijft altijd voor 
iedereen aangenaam, ook voor leerlingen op de voorste rij! 
 Het geluid gaat niet door dunne systeemwanden heen, 
waardoor aangrenzende lokalen geen hinder ondervinden.
 Bijzonder gebruiksvriendelijk, eenvoudigweg aanzetten 
en het geheel werkt direct.

Vergoeding
Het UWV vergoedt in veel gevallen de apparatuur volledig. 
Een voorschrift van KNO-arts en/of bedrijfsarts is daarvoor 
noodzakelijk. U kunt het Dynamic SoundField systeem 
kosteloos en vrijblijvend een aantal weken op proef krijgen. 
Kijk voor meer informatie op onze website
www.dynamicsoundfield.nl of neem direct contact met ons 
op voor een proef via telefoonnummer 088-6008850. Op 
deze site vindt u ook ervaringen van leerkrachten.

De spraakversterker speciaal voor leerkrachten

Dynamic SoundField
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Marlies Sietsma

Studiedag
Studiedag. Zo’n dag waar je als docent soms reikhalzend 
naar uitkijkt, omdat je dan even iets langer in bed kan 
blijven liggen, een dagje geen leerlingen om je heen hebt 
en net wat meer tijd hebt om met collega’s te praten dan 
tijdens de altijd kort durende pauzes. 
Een aantal weken geleden hadden wij een studiedag over 
de (christelijke) identiteit van onze school. We kregen de 
opdracht om in groepjes van drie te praten over onze per-
soonlijke identiteit. Tijdens de evaluatie kwam de  opmer-
king dat het jammer was dat er niet meer tijd was om door 
te praten over de persoonlijke identiteit , want daar kom 
je op één studiedag niet aan toe. De volgende dag praat 
je er nog met een paar collega’s over, misschien een dag 
later ook nog eens, maar uiteindelijk gaat iedereen weer 
verder tot de waan van de dag en is de studiedag al gauw 
vergeten. Het doet mij denken aan de opmerking van 
een docent tijdens een college in het schakeljaar 
Onderwijskunde dat ik volgde: studiedagen zijn 
vaak niet effectief, ze worden dat pas als er 
draagvlak is vanuit het hele team en er gerichte 

doelen en activiteiten zijn die ook toegepast worden 
in de waan van alle dag. 
Ziet u de vele studiedagen aan u voorbij flitsen? Studie-
dag over handelingsgericht werken, passend onderwijs, 
communiceren in het onderwijs, hoogbegaafdheid, 
dyslexie, digibord, spelling? Zeker, ze zijn interessant, er 
wordt veel informatie gegeven, maar wat doet u er nu in de 
dagelijkse praktijk nog mee? Om op zoek te gaan naar een 
oplossing ben ik maar eens gaan googelen en vond  daar 
een groot aantal ideeën om het wel effectief te maken: 75 
tips voor een geslaagde studiedag (onderwijsmaakjesa-
men.nl), een x-aantal onderwijsbureaus die programma’s 
aanbieden waardoor de studiedag wél effectief wordt en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Toch ben ik nog niet 
overtuigd dat wanneer ik zo’n programma ga volgen en de 
tips toepas, de onderwerpen die op een studiedag bespro-
ken worden ook  veelbesproken onderwerpen blijven in de 
weken en maanden erna. Niet alleen voor mij of een col-
lega, maar vooral voor ons als team. Ik ben op zoek naar 
een manier, waardoor een studiedag van meerwaarde kan 
zijn voor de professionalisering van mij en het team. Dat 
het duiveltje op mijn schouder niet meer zegt: deze dag 
heeft niet zo veel nut. Studiedag, een dag dat je even wat 
langer in bed kan blijven liggen, gesprekken met collega’s 
kan hebben en een koffer vol gereedschappen meekrijgt 
die gemakkelijk toepasbaar zijn in  de dagelijkse praktijk. 

Studiedagen zijn vaak niet zo 
effectief voor de dagelijkse 
praktijk
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Marlies Sietsma
 is 29 jaar en docent op  
het Agnieten College in 
Zwartsluis. Ze verzorgt 

rekenlessen, assisteert bij 
Handel en Administratie en 
volgt een master Onderwijs-

kunde in Groningen

Lesgeven is topsport voor de stem van de leerkracht. Het is 
dan ook niet vreemd dat stemproblemen vaak voorkomen, 
het ‘hoort er gewoon bij’. Niet elke leerkracht heeft van 
nature een luide stem of gebruikt de stem op de ‘juiste’ 
wijze. Logopedie is een eerste stap, maar blijkt soms 
niet voldoende, waardoor men is aangewezen op een 
spraakversterker. Daar wordt al snel duidelijk dat er geen 
spraakversterker is die goed aansluit bij de onderwijssituatie. 
Het Zwitserse Phonak brengt daar verandering in met haar 
Dynamic SoundField systeem.

Beperkte keuze
Traditionele spraakversterkers zijn enerzijds vaak relatief 
eenvoudige systemen die voor andere situaties bedoeld 
zijn. Ze hebben diverse praktische nadelen, waardoor de 
leerkracht blijft tobben en uiteindelijk zelfs de apparatuur 
niet meer gebruikt. Anderszijds zijn er professionele systemen 
uit de theaterbranche, die vaak weer te groot en te complex 
zijn en bovendien niet prettig klinken om de hele dag naar te 
moeten luisteren als leerling.

Speciaal voor leerkrachten
Phonak is erin geslaagd een systeem speciaal voor 
leerkrachten te ontwikkelen dat afrekent met alle praktische 
nadelen van traditionele systemen. Het unieke Dynamic 
SoundField zorgt ervoor dat de stem van de leerkracht 
overal in het lokaal goed hoorbaar is, er wordt een 
gelijkmatig ‘geluidsveld’ (soundfield) gecreëerd. Het is een 
draadloos systeem waarbij slechts één luidspreker voorin het 
lokaal geplaatst wordt (zie afbeelding). De leerkracht draagt 
op de heup een klein zendertje met reversmic dat draadloos 
verbonden is met een langwerpige luidspreker in de hoek 
van de klas. De digitale techniek maakt het mogelijk om de 
praktische en technische tekortkomingen van de traditionele 
systemen weg te nemen. De voordelen van zijn dan ook 
divers:
 Geen rondzingen (akoestische terugkoppeling). De 
leerkracht kan overal staan, zelfs pal naast de luidspreker zal 
het systeem niet gaan rondzingen!

 Automatische volumeregeling: het systeem meet in 
de spraakpauzes het omgevingslawaai en bij toenemend 
omgevingslawaai zal de luidspreker meer versterking geven 
(vandaar de term ‘Dynamic’). Gedurende een lesdag variëren 
lawaainiveaus flink, maar u komt nu altijd automatisch 
boven de groep uit! Als de groep weer rustig is, dan zal het 
systeem vanzelf zachter klinken.
 Een zeer natuurlijke klank: het volume blijft altijd voor 
iedereen aangenaam, ook voor leerlingen op de voorste rij! 
 Het geluid gaat niet door dunne systeemwanden heen, 
waardoor aangrenzende lokalen geen hinder ondervinden.
 Bijzonder gebruiksvriendelijk, eenvoudigweg aanzetten 
en het geheel werkt direct.

Vergoeding
Het UWV vergoedt in veel gevallen de apparatuur volledig. 
Een voorschrift van KNO-arts en/of bedrijfsarts is daarvoor 
noodzakelijk. U kunt het Dynamic SoundField systeem 
kosteloos en vrijblijvend een aantal weken op proef krijgen. 
Kijk voor meer informatie op onze website
www.dynamicsoundfield.nl of neem direct contact met ons 
op voor een proef via telefoonnummer 088-6008850. Op 
deze site vindt u ook ervaringen van leerkrachten.

De spraakversterker speciaal voor leerkrachten

Dynamic SoundField
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Het is niet zo dat we met het project na drie 
jaar kunnen zeggen: nu hebben we alleen 
maar gelukkige kinderen op school. Het 
is een richting, een uitgangspunt’, vertelt 

Nikky Wessels. ‘Het is een trigger om na te denken over 
de kwaliteit van ons onderwijs en het project start dan 
ook met de vraag: waarvan wordt een leerling gelukkig 
op school?’ De antwoorden hierop zoekt Wessels 
samen met leerkrachten, ouders en leerlingen. Deze 
vormen dan weer de basis voor een ontwikkelplan 

Als je aan ouders vraagt wat ze het liefst 
willen voor hun kinderen, dan is het 

antwoord vaak hetzelfde: ‘Dat ze gelukkig 
zijn.’ Opleidings docent Nikky Wessels 

is daarom het pilotproject Regelarm 
en leerrijk: gelukkig leren gestart op 
basisschool De Piramide in Vught, in 
samenwerking met Hogeschool de 

Kempel. In plaats van regels en procedures 
ligt de focus op het geluk van de 

leerlingen, de persoonlijke professionaliteit 
van de leraar en de kwaliteit van het 

onderwijs.

voor de school, met gelukspijlers die de visie van de 
school concretiseren. Kun je geluk eigenlijk wel meten? 
Volgens Wessels wel. ‘Het is de mate van tevredenheid 
over je leven. Maar het is vooral een mooie manier om 
met elkaar de dialoog aan te gaan: hoe richten wij nu 
precies ons onderwijs in? En bereiken we nog wel wat 
we willen bereiken?’

MAATWERK
Wessels spreekt uit ervaring; ze geeft zelf Nederlands 

Xxx

primair onderwijs

Nikky Wessels:
‘Waarvan 
wordt een 

leerling 
gelukkig op 

school?’

‘
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aan pabo-studenten. ‘Dat is een enorme toegevoegde 
waarde. Leerkrachten nemen mij serieus en zeggen: 
“Jij begrijpt ons en loopt tegen dezelfde dingen aan.” 
Ik kom niet met een methode die ik het team wil 
opleggen. Het is maatwerk. Het team, de ouders en de 
leerlingen geven het zelf vorm en daardoor wordt de 
uitkomst breed gedragen.’ Vorig jaar zat Wessels aan 
tafel met een vriendin die in de zorg werkt en bezig was 
met het project Regelarm en Zorgrijk. ‘In dit project 
gaat het over het geluk van de cliënten, dus ik vroeg me 
af: waarom richt het onderwijs zich niet meer daarop?’ 
Gelukkig zijn is volgens Wessels iets dat je gedeeltelijk 
in de hand hebt. ‘Levensomstandigheden hebben 
natuurlijk invloed op de mate van geluk, maar het is 
ook aan te leren’, zegt ze. ‘Hoe ga je bijvoorbeeld om 
met teleurstellingen? Dat is iets wat je kinderen kunt 
bijbrengen.’

GEHOORD WORDEN
Uit de gesprekken met ouders, leraren en leerlingen 
kwamen concrete en herkenbare dingen, vertelt Wes-
sels. ‘Ze kwamen bijna allemaal met dezelfde punten: 
kinderen willen gezien en gehoord worden, uitgedaagd 
worden, zelf dingen kunnen kiezen en een geduldige 
en goed opgeleide leraar die niet oordeelt.’ Ze maakt in 
het project een koppeling naar de drie functies van on-
derwijs van hoogleraar en onderwijspsycholoog Gert 
Biesta: de kwalificatie-, de socialisatie- en de subjecti-
veringsfunctie. ‘Je bent er als leerkracht niet alleen om 
de kinderen naar de Citotoets te begeleiden, je leidt ze 
ook op voor het leven.’ Er wordt volgens haar nu te veel 
nadruk gelegd op de kwalificatiefunctie. ‘Natuurlijk 
moet je kwalitatief goed onderwijs bieden en de leer-
lingen startklaar maken voor de volgende stap in hun 
onderwijscarrière, maar het is ook belangrijk om aan-
dacht te besteden aan relationele aspecten, normen en 
waarden en de voorbereiding op de maatschappij. Op 
dat gebied valt veel winst te behalen in het onderwijs.’

LEF 
De school in Vught is gaan kijken welke regels en 
procedures belemmerend zijn in het uitdragen van de 
visie. ‘Het ministerie wil dit, de onderwijsinspectie wil 
dat en het bestuur wil weer wat anders. Scholen moe-
ten een eigen draai gaan geven aan deze opgelegde 
kaders’, aldus Wessels. ‘Daarin mogen ze wat meer dur-
ven en het lef hebben. Je kunt als school best zeggen: 
met onze visie gaan wij hierin onze eigen weg vinden 
en tóch kwaliteit bieden.’ Ze benadrukt dat er op 
meerdere vlakken efficiënter en doelmatiger gewerkt 
kan worden. ‘Leerkrachten zijn veel tijd kwijt met het 
maken van groepsplannen en vaak hebben ze ook nog 
een schaduwversie. Het klopt dat de onderwijsinspec-
tie aan leerkrachten vraagt om de ontwikkeling van 
hun leerlingen vast te leggen, maar ze zijn vrijer in de 

uitvoering hiervan dan ze denken. Scholen moeten 
bewuster worden van waar de ruimte zit voor eigen 
inrichting.’ 

ERVARING
Het taakbeleid bleek binnen het team van de school 
een ander discussiepunt te zijn als het over werkdruk 
gaat. ‘Leerkrachten geven les, maar er wordt veel 
meer van ze verwacht. Ze hebben een hoop kleine 
taakjes en het komt regelmatig voor dat het per jaar 
wisselt wie er op zo’n taak wordt gezet. Er liggen vaak 
al mooie dingen, maar als de verantwoordelijke do-
cent per jaar wisselt, wordt het toch vaak weer anders 

uitgewerkt. Er kan op dit vlak beter gebruik worden 
gemaakt van ervaring.’ De pilotschool kwam ook tot 
de conclusie dat er veel buitenschoolse activiteiten op 
het programma staan, die gericht zijn op de buiten-
kant. Ze kiezen nu voor minder activiteiten. 

BLIJVEN REFLECTEREN
Volgens Wessels kan een gelukkige leraar een positie-
ve invloed hebben op het geluk van de leerling. ‘Als 
je het geluk van de leerling centraal stelt, moet je ook 
naar je jezelf kijken. Waarom ben je leraar of school-
leider geworden? Hoe zou je jezelf willen ontwikke-
len?’ Wessels helpt schoolteams om de nodige afstand 
van hun werk te kunnen nemen, zodat ze kunnen 
reflecteren. ‘Het is belangrijk om het proces constant 
in de gaten te houden, maar als je er zo dicht op staat, 
is dat niet altijd makkelijk. Daarom moet je binnen de 
school constant met elkaar in dialoog gaan. Zo kun je 
zien of procedures nog werken en nut hebben.’
Volgend jaar gaat Wessels verder met het project 
Regelarm en leerrijk op De Piramide in Vught. Het 
ontwikkelplan wordt dan uitgevoerd op basis van de 
gelukspijlers. Er wordt onder andere een methodiek 
ontwikkeld om met kinderen in gesprek te gaan over 
wat ze nodig hebben om gelukkiger te worden op 
school. 

Xxx

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Erik van der Burgt/Verbeeld

‘Je bent er als leerkracht niet 
alleen om kinderen naar de 
Citotoets te begeleiden, je leidt 
ze op voor het leven’

Nikky Wessels geeft op 5 november een workshop over haar 
project tijdens de themadag van CNV Schoolleiders over 
toekomstgericht leiderschap in De Reehorst in Ede. Info en 
aanmelden op www.cnvs.nl/themadag.
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Leraren zijn niet lui en conservatief, er zijn zat hippe pioniers met goede ideeën. 
Het huidige onderwijsmodel zal verdwijnen in een van de vele zwarte gaten van 

de geschiedenis. De opbrengst en feedback van leerlingen zijn veel groter bij 
een vorm van spelenderwijs leren. Drie verschillende zienswijzen, die vorige 

week slechts het topje vormden van de opbrengst van de tientallen workshops 
en lezingen tijdens het Lerarencongres.

Leraar van het 
Jaar in het primair 
onderwijs Wouter 
Siebers met zijn 
‘fans’.

Spotlight op Leraren  
  van het Jaar en 
onderwijspioniers

alle sectoren



27272727

Het Lerarencongres eindigde in stijl met de 
verkiezing van de Leraar van het Jaar. Op 
de tonen van Eye Of the Tiger van Survivor 
en het afschieten van confettikanonnen 

liepen de genomineerden, omringd door hun fans 
(leerlingen en collega’s) de circustent binnen op het 
terrein van Roc Willem I College in Den Bosch. Op de 
meegebrachte spandoeken aanmoedigende kreten 
als Meester Wouter is top!, Juf Linda is onze nr. 1! en 
Katja! (met 2 hartjes). Minister Bussemaker reikte na 
het voorlezen van de juryrapporten, de prijzen uit aan 
Wouter Siebers, leerkracht op de Michaelschool in 
Amersfoort (hij wil zich inzetten voor meer meesters 
voor de klas), Rachel Baan, docent wiskunde op het 
Insula College in Dordrecht (ze wil dat meer meisjes 
in het voortgezet onderwijs voor techniek kiezen), 
Lonne Thijs, cluster 4-school Mulock Houwer in 
Amersfoort (wil benadrukken dat het ondanks pas-
send onderwijs voor sommige kinderen beter is dat 
er ook speciaal onderwijs is) en Diederick de Vries, 
roc Drenthe College in Assen (verder bouwen op wat 
leerlingen leuk vinden, want daar ligt vaak ook hun 
talent).

ANSICHTKAART
Een van de eersten die aan het woord kwam tijdens 
het door de Onderwijscoöperatie georganiseerde 
Lerarencongres was Arjan Miedema, docent biologie 
op het 4e gymnasium in Amsterdam. Prikkelend 
begon hij zijn betoog over de ansichtkaart die bij 
hem op het prikbord hangt, met daarop de tekst: ‘Er 
zijn twee goede redenen om leraar te worden: juli 
en augustus.’ Hij begrijpt het wel, ‘want rijk word je 
niet in het onderwijs. Je krijgt geen leaseauto en een 
burn-out ligt op de loer. Dan is een lange vakantie 
een mooie compensatie. En als dat ook nog eens op 
de tocht staat, denken jongeren wel twee keer na voor 
ze voor het onderwijs kiezen, ondanks de vrijheid, 
het niet hoeven klokken of het niet hoeven halen van 
targets, zoals in het bedrijfsleven. Daarbij liggen de 
problemen altijd open en bloot op tafel, want ieder-
een heeft onderwijs genoten en kinderen op school.’ 
Er kleeft volgens Miedema iets onomkeerbaars aan 
het leraarschap, alsof alles voor de rest van het leven 
hetzelfde blijft, omringd door ingedutte collega’s. 
Maar het leraarschap is volgens hem ook wat leraar en 
schoolleiding er samen van maken. Leraren zijn niet 
lui en conservatief, er zijn zat hippe onderwijspioniers 
met goede ideeën.

KAASSCHAAF
Met Miedema’s woorden werden een drietal on-
derwijspioniers door staatssecretaris Dekker in het 
zonnetje gezet vanwege de start van het Leraren-

OntwikkelFonds. Kregen de pioniers nog een budget 
van € 5.000,- om hun ideeën te ontwikkelen, vanuit 
het fonds (er zijn drie selectiedata: 3 november, 10 
februari en 8 april, kijk op www.onderwijscooperatie.
nl) wordt dat bedrag voor het uitwerken van een idee 
van een leraar of een team, door het hogere budget 
dat het ministerie van Onderwijs beschikbaar stelt, € 
75.000,-. Zo kwam een van de drie pioniers met het 
idee om de buurtbibliotheek die zou sluiten, naar 
haar basisschool in een achterstandswijk te verplaat-
sen, wat een gunstige invloed had op het leesniveau 
van de leerlingen. 
‘Nederland was door de eeuwen heen altijd een 
innovatief land. In de 17e eeuw vonden we, gedreven 
door zuinigheid, de kaasschaaf uit.’ Dat zegt Toon 
Rekkers, docent junior-accountmanager en online 
ondernemerschap op Roc Koning Willem I College, 
bij aanvang van zijn druk bezochte lezing over de toe-
komst van het onderwijs. Hij vindt dat dit elan weer 
terug moet in het onderwijs, waar tot zijn ergernis 
computers (‘technologie is een hulpmiddel’) de maat 
der dingen zijn geworden, mede dankzij de iPadscho-
len. Onderwijs is volgens Rekkers nieuwsgierigheid, 
beleven en het leren van het waarom. Maar dan moet 
er onder andere meer zeggenschap voor de beroeps-
groep komen, de academisering worden afgeremd 
en zeker niet de studieduur van het mbo worden 
ingekort. Anders zal dit onderwijsmodel ‘verdwijnen 
in een van de vele zwarte gaten van de geschiedenis.’

HALFFABRIKAAT
Dat Finland het op onderwijsgebied zo goed doet is 
niet toevallig, volgens wetenschapsjournalist Mark 
Mieras. ‘Daar vertrouwen ze op de professionaliteit 
van de leraar en kennen ze niet eens een Inspectie. 
Ons gestandaardiseerde productieproces leidt tot 
een ‘halffabricaat’. Zij hebben een laboratoriummo-
del waarin speels wordt samengewerkt en ontdekt. 
Wij hanteren hier de calvinistische gedachtegang 
dat iets wat ernstig is, onderwijs, kennelijk niet leuk 
mag zijn. Het begint er al mee dat bij kleine kinderen 
het tellen op de vingers wordt afgeleerd, omdat het 
niet hoort.’ Mieras vindt het Nederlandse onderwijs 
te voorspelbaar, omdat het aan allerlei eindtermen 
moet voldoen. Het onderwijs moet speelser, minder 
voorgekookt. ‘Laat leerlingen fouten maken. Leer ze 
te falen. Geef aan dat het geen probleem is als ze iets 
niet weten en uitleg vragen. Laat ze plezier houden 
in leren door dingen vooral zelf te ontdekken.’ De op-
brengst en feedback zijn volgens Mieras veel groter bij 
een vorm van spelenderwijs leren. ‘Niet tegen heug 
en meug kennis erin pompen, maar aansluiten bij wat 
iemand wel kan. Niet het doel, het examen, moet het 
uitgangspunt zijn, maar de weg er naar toe.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Gérard Damoiseauxalle sectoren
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Brutaliteit, agressie of juist heel teruggetrokken 
zijn. Het zijn voorbeelden van het afwijkende 
gedrag dat leerlingen kunnen vertonen. Soms 
omdat ze flink aan het puberen zijn, soms om-

dat het een uiting is van een stoornis. Casper Nusselder, 
seniortrainer bij cursusaanbieder FiAC, duikt een uur 
lang iets dieper in dit onderwerp. ‘Tijdens mijn workshop 
vertel ik hoe de westerse medische wereld naar bepaalde 
stoornissen en gedrag kijkt. Daarnaast leg ik uit wat er bij 
iemand met een stoornis gebeurt. Bijvoorbeeld bij een 
psychose. Hoe ontstaat die? Wat gebeurt er als je dat hebt? 
En vervolgens spreken we over hoe je het gedrag van een 
leerling met een stoornis kunt beïnvloeden. Hoe je contact 
kunt leggen met diegene, ook al kun je je niet in hem of 
haar inleven.’ 

Veiligheid en gezond werken, en omgaan met deviant 
(afwijkend) gedrag. Het zijn de onderwerpen van twee 
van de negen workshops tijdens de landelijke OOP-
dag in Ede op 17 november.

GEZOND PUBERGEDRAG
In deze workshop Pedagogisch vakmanschap in het 
omgaan met deviant (afwijkend) probleemgedrag reikt 
Nusselder enkele handvatten aan hoe je contact kunt 
vergroten of juist verminderen. ‘Die vaardigheden leer je 
niet uit een boekje en ook niet in een uurtje workshop. 
Om mijn deelnemers toch iets mee te geven, laat ik ze 
ervaren hoe het is om contact te maken en hoe het is om 
het te onderbreken of af te breken. Bij een heleboel stoor-
nissen is in contact zijn het belangrijkst.’ Ook voor gewoon 
pubergedrag kunnen deze ervaring en zijn tips een goede 
handreiking zijn. ‘Jongeren kunnen soms heel goed het 
bloed onder je nagels vandaan halen. Dat kan je werk 
zwaar maken. We kijken samen wanneer gedrag gezond 
pubergedrag is en wanneer het mis gaat. En hoe je zo’n 

‘Het dak op om een bal te pakken?

alle sectoren

Dat mag helemaal niet!’
‘Het dak op om een bal te pakken?
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jongere naar een goede hulpverlener kunt begeleiden. Op 
een simpele manier leer je met lastige situaties omgaan.’

VEILIGHEID
Richard Bakker, Hoger Veiligheidskundige bij het Neder-
lands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid 
(NISVH) neemt de workshop Veilig en gezond werken 
voor zijn rekening. ‘Als Veiligheidskundige krijg ik veel 
vragen over risico’s op scholen. Vroeger gingen die vooral 
over onderwerpen als brandpreventie. Vandaag de dag 
gaan ze vaker over rechten en plichten. Bijvoorbeeld over 
het schoolveiligheidsplan, risico-inventarisatie en evalua-
tie en over aansprakelijkheid.’ 

WERKEN OP HOOGTE
De school, als werkgever, is verantwoordelijk voor een 
veilige en gezonde werkplek en moet er alles aan doen 
om ziekte en lichamelijke en psychische klachten zo veel 
mogelijk te voorkomen. Voor de OOP’er is het van belang 
om te weten hoe je die risicovolle situaties in het werk 
kunt vermijden. Bakker: ‘We kijken tijdens de workshop of 

er juiste voorlichting is voor het personeel en we nemen 
de meest voorkomende risico’s onder de loep. Bijvoor-
beeld in praktijklokalen binnen en buiten de school, maar 
ook in andere lokalen. Werken op grote hoogte komt 
bijvoorbeeld aan bod. Veel conciërges moeten de dakgoot 
van hun school schoonmaken of het dak op om een bal 
te pakken. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Een ander 
actueel onderwerp is het gebruik van social media. Daar 
wordt bijvoorbeeld op gepest, maar ook docenten worden 
ermee belast. Leerlingen nemen hun tablet of smartphone 
mee de klas in en als ze die moeten inleveren, toveren ze 
er soms ergens anders weer eentje vandaan. Hoe ga je 
daarmee om?’ 

Tekst: Tesse Klooster  Foto: Henriëtte Guestalle sectoren

   Onderpresteren te boven komen

Eén op de zeven leerlingen in het primair onderwijs is een onderpresteerder. Het is 
essentieel dat een negatief gedragspatroon wordt herkend en tegengegaan. Wat zijn 
signalen van onderpresteren? En hoe gaat u in gesprek met uw leerling?

Medilex Onderwijs | 030 - 6575157 | info@medilexonderwijs.nl | www.medilexonderwijs.nl/onderpresterenpo   
                 

Datum

Woensdag 16 december

Locatie

Antropia, Driebergen

Schrijf u nu in

www.medilexonderwijs.nl/

onderpresterenpo

Speciaal voor 

leerkrachten en 

intern begeleiders 

Voorkom onderpresteren 

bij leerlingen in het 

primair onderwijs!

MEDI1710JF_Onderpresterenpo_195x130_Schooljournaal_HIRES.indd   1 10/8/2015   4:28:25 PM

OOP-dag
De OOP-dag is op woensdag 17 november van 9.30 tot 17 uur 
in Hotel en Congrescentrum Belmont in Ede. Info en aan-
melden: www.cnvo.nl/campagnes/oop-dag. 



30

berichten

Welke school is de sportiefste school van Nederland in 
het jaar 2016? Deze verkiezing gaat nu van start. Elke 
middelbare school kan zich inschrijven tot 20 februari. 
De gymlerarenbond KVLO gaat, in samenwerking met 
NOC*NSF en de Hanzehogeschool in Groningen, op zoek 
naar de school met de beste aanpak voor bewegen en 
sport ter bevordering van een actieve leefstijl. Belangrijk 
is dat er op school veel aandacht is voor lessen licha-
melijke opvoeding én een structureel buitenschools 
sport- en beweegaanbod in samenwerking met sportver-
enigingen of andere sportaanbieders. Uit de inzendingen 
selecteert een nominatiecommissie vijf scholen. Die 
strijden op 7 april tijdens de grote finale om de titel 
Sportiefste VO-school van Nederland 2016. De winnaar 
ontvangt een waardecheque van € 3.000,-, de andere 
genomineerden een cheque van € 1.500,-. Aanmelden 
kan op www.kvlo.nl/evenementen/sportiefste-school.

Sportiefste school van Nederland

Herfstvakantie op het 
Muiderslot

In de herfstvakantie komen De Schrijvers van de Ronde Tafel 
voorlezen op het Muiderslot. Dat zijn vijftien bekende schrijvers 
van historische jeugdboeken, zoals Lydia Rood, Agave Kruijssen 
en Hans Kuyper, die regelmatig bijeen komen op plaatsen die iets 
met de geschiedenis te maken hebben. Zo’n vier eeuwen geleden 
woonden dichter, toneelschrijver en historicus Pieter Cornelisz. 
Hooft, zijn vrouw Leonora Hellemans en hun kinderen Suzanne, 
Constantia, Christina en Arnout op het Muiderslot. Wat ze allemaal 
meemaakten wordt door de schrijvers verteld tijdens de voorlees-
dagen van 19 tot en met 23 oktober. Speciaal voor de herfstva-
kantie zijn er ook spullen van de kinderen van Hooft verstopt in de 
Ridderroute van het kasteel. Kinderen kunnen naar deze spullen 
speuren en maken daarmee kans op het nieuwe boek Kinderen 
van ’t Hoge Huys. Meer info: www.muiderslot.nl. 

Nationaal Schoolontbijt: 
nog groter en gezonder  
Nog groter en gezonder. Dat is het 
uitgangspunt van het 13e Nationaal 
Schoolontbijt. Tijdens de ontbijtweek 
van 9 tot en met 13 november gaan zo’n 
500.000 kinderen op 2.600 basisscholen 
samen ontbijten en leren over het belang 
van een gezond ontbijt. In 240 gemeenten 
ontbijt een schoolklas met de burge-
meester op het stadhuis. De ontbijtweek 
start in het Openluchtmuseum in Arnhem 
op maandag en kent verder het Binnen-
hofontbijt met kinderen en leden van de 
Eerste en Tweede Kamer op woensdag 
en op vrijdag een afsluitend Burgemees-
tersontbijt op een bijzondere plek. Het 
gevarieerde ontbijtpakket met brood, 
allerhande beleg, fruit en drinken is 
uitgebreid met groente: komkommers. 
Voor de kinderen met een glutenoverge-
voeligheid zitten er glutenvrije crackers 
in het pakket. Het Nationaal Schoolontbijt 
is dit jaar officieel ambassadeur van de 
Gezonde School, een samenwerkings-
verband van het RIVM Centrum Gezond 
Leven, de onderwijsraden, gezondheids-
fondsen en kennisinstituten. Voor meer 
informatie: www.schoolontbijt.nl.  
 

De gelukkige klas is een inspiratieboek 
voor de leerkracht. Het boek vertelt niet 
wat je moet doen, maar hoe je het zou 
kunnen doen, wat jij in kunt zetten om je 
gelukkiger te voelen en bij te dragen aan het 
geluk van kinderen. Er staan inspirerende 
verhalen, uitdagingen en praktische tips in 
om mee aan de slag te gaan. Auteurs zijn 
Natasja de Kroon, Merlijn Wentzel en 

Ingrid Nagtzaam. De prijs is € 21,95, 
ISBN 9789079603343.

Boek De gelukkige klas

Foto:  M
uiderslot
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Droomdagen helpen 
getraumatiseerde kinderen

Na het vervullen van hun allergrootste droom tijdens 
een droomdag, verbetert voor 42 procent van de 
kinderen hun functioneren op school ten opzichte 
van daarvoor. Dit blijkt uit onderzoek van de Rad-
boud Universiteit in Nijmegen naar het effect van de 
droomdagen van Dream4Kids op getraumatiseerde 
kinderen. De ouders en/of opvoeders zien dit terug in 
de schoolprestaties (20 procent), sociaal functioneren 
(50 procent) of enige andere vorm van gedrag op 
school (30 procent). Stichting Dream4Kids organiseert 
sinds 2003 droomdagen voor kinderen tussen 6 en 12 
jaar, die te kampen hebben met een jeugdtrauma.

Codestarter: 
programmeer
platform voor basis
schoolleerlingen
Codestarter heet het gezamenlijke platform voor 
programmeren van  Science Center NEMO en het 
Platform Bèta Techniek. Doel is zoveel mogelijk 
kinderen via buitenschoolse activiteiten kennis te 
laten maken met programmeren. Het platform, 
mogelijk gemaakt door Google Nederland, richt zich 
op het aanbod van activiteiten voor kinderen tussen  8 
en 12 jaar. Volgens NEMO-adjunct-directeur Amito ‘is 
het voor kinderen belangrijk dat ze hun eigen wereld  
kunnen maken en begrijpen, problemen kunnen 
oplossen, creatief en logisch kunnen nadenken en 
goed kunnen samenwerken. Technologieën spelen 
daarbij een steeds grotere rol en digitale vaardighe-
den zijn daarbij essentieel. Dit wordt net zo belangrijk 
als taal, rekenen of Engels. Met Codestarter willen we 
alle goede initiatieven die er zijn bundelen en ver-
sterken, en nieuwe initiatieven starten.’ Codestarter 
ondersteunt regionale pilots van programmeren na 
schooltijd in onder andere Amsterdam en Groningen, 
houdt jaarlijks een evenement in Science Center 
NEMO en faciliteert workshops tijdens de Techniek-
pact on Tour van ex-ruimtevaarder André Kuipers. 
Kijk voor meer informatie op www.codestarter.nl.

Als je over de vakbond praat ontmoet je 
vragende én wetende ogen: ik regel het 
zelf, te duur, staken, noodzakelijk, iets als 
‘Van oude mensen, de dingen die voor-
bijgaan’, altijd over geld, niets voor ons 
soort mensen, belangrijk, nuttig. Voor 
mij: te velen staan er bij en kijken er naar. 
Mijn keus is  gemakkelijk: vakbond is in 
essentie dat we elkaar nabij willen zijn. 
Oké, dat klinkt misschien geitenwollen-
sokkerig maar u zult het er mee moeten 
doen. Die opvatting heeft trouwens niets 
met al maar polderen of gebrekkige 
strijdvaardigheid van doen. Ook Hij 
ranselde ze de voorhof van de tempel 
uit! Met de vuist op tafel slaan hoort er 
bij, overleg ook, gevoel voor eigenwaarde 
eveneens. Toch zou juist een beetje 
zorgen voor elkaar de C van CNV kunnen 
inkleuren. Het mooiste herken ik die 
kleur in het Rayon Contactpersonenwerk 
van onze gepensioneerdengroep. Er zijn 
een paar honderd van die RCP’ers. Een 
bezoek, telefoontje, kaartje  bij kroonjaar, 
de weg wijzen in de bond, meeleven bij 
ziekte of droevige gebeurtenis, weten dat 
je er bij hoort en dat anderen het ook fijn 
vinden. Om samen trots op te zijn. Ook 
iets voor u?

RCP =  Hij 
en zij dichtbij

Wim Stoop
is oud-bestuurder 
van CNV Onderwijs 

en rechtsvoor-
ganger KOV
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vereniging

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

GEPENSIONEERDEN
Rayon Tilburg
Dinsdag 3 november, 10.30 uur (inloop), 
camping Klein Oisterwijk, Oisterwijk. 
Ontmoetingsdag. Inleiding thema 
 Ouderen en valpreventie door een 
gespecialiseerd fysiotherapeut. Na de 
lunch Bezoekerscentrum Natuurmonu-
menten o.l.v. boswachter F. Kapteijns. 
Huldiging jubilarissen. Info/aanmelden 
(voor 20 oktober): rinyjandebakker@
gmail.com, 013 543 65 12.

Rayon Utrecht
Donderdag 12 november, 10.30 uur, 
Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. Ont-
moetingsdag. Presentatie Leven en wer-
ken in Kyrgyzstan door A. de Koning (hij 
brengt Kyrgyzische handwerkproducten 
mee; tevens te koop). Huldiging jubila-
rissen omlijst door optreden Utrechts 
Politiemannenkoor Excelsior. Info/aan-
melden: r.lasthuis-bakker@hccnet.nl, 
0348 41 19 68.

Rayon Eindhoven e.o./De Kempen
Vrijdag 13 november, 09.00 uur, Eiken-
burg 10, Eersel. Jaarlijkse Ontmoetings-
dag. Huldiging jubilarissen; optreden 
zangeres Marie Christien; jaarverga-
dering; causerie door streekschrijver 
T. van Reen. Info/aanmelden (voor 1 
november): cnvo-edk@onsbrabantnet.nl 
of schriftelijk naar Constantijnstraat 13, 
5671 XC Nuenen.

Rayon ’s-Hertogenbosch
Woensdag 11 november, 14 uur, SCC De 
Helftheuvel, Helftheuvel 115, ’s-Herto-
genbosch. Ledenbijeenkomst. Lezing: 
De kleur van de ziel, over de schilder 
Marc Chagall, door R. Bartlema. Hul-
diging jubilarissen. Info/aanmelden: G. 
Mol, 073 521 41 09, g.mol@ziggo.nl

Rayon Noordoost Brabant
Dinsdag 20 oktober, 13.30 uur (inloop), 
De Brouwketel, Escharen. Lezing met 
powerpoint presentatie door T. Dekkers 
over haar voettochten naar Santiago 
de Compostella. Info/aanmelden: G. 
Verbruggen, verbrug@home.nl, 0485 45 
14 82.

Rayon Noord-Holland Noord
Donderdag 19 november, 10 uur (in-
loop), Gebouw De Kern 8, Overtoom 15, 
Castricum. Halfjaarlijkse ledenvergade-
ring. Thema: De keukentafelgesprekken. 
Lunch. Rondleiding het Huis van Hilde in 
Castricum. Info/aanmelden: A. Bouma, 
072 511 67 91. atm.bouma1@upcmail.nl.

Provincie Zeeland
Donderdag 19 november, 09.15 uur (in-
loop), Rest. Het Wapen van Axel, Kanaal-
kade 3, Axel. Rayonledenjaarvergadering 
en -ontmoetingsdag.  Huldiging jubila-
rissen. Lunch. Bezoek aan het waren-
huismuseum Het Land van Axel. Markt 
3, onder leiding van een gids. Toegang 
leden: gratis; niet-leden: € 25,-, over te 
maken via bank: NL42RABO0303860529 
tnv H.M.A. Pieters, Oost-Souburg, o.v.v. 
naam, postcode, nov. 2015. Info/aanmel-
den (voor 10 nov.): H. Pieters, bobpie-
ters@zeelandnet.nl, 0118 46 17 94.

Provincie Groningen
Dinsdag 27 oktober, 10.30 uur, ‘t 
Gorechthuis, Hortuslaan 1, Haren. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensi-
oneerden over Het maakbare brein. Info/
aanmelden: netwerkgroningen@cnv.nl 
ovv bijeenkomst 27-10-2015.

Provincie Zuid-Holland
Woensdag 28 oktober, 10.30 uur, Open 
Hofkerk, Hesseplaats 441, Rotterdam 
Ommoord. Netwerkbijeenkomst voor 

jonggepensioneerden over Rationele 
Effectiviteitstraining. Info/aanmelden: 
netwerkzuidholland@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 28-10-2015.

Provincie Overijssel
Dinsdag 3 november, 10.30 uur, Het 
Centrum, Constantijnstraat 7a, Nijverdal. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Rationele Effectiviteitstrai-
ning. Info/aanmelden: netwerkoverijssel@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 3-11-2015.

Provincie Flevoland
Woensdag 4 november, 10.30 uur, Open 
Hof, De Zuid 2, Dronten. Netwerkbijeen-
komst voor jonggepensioneerden over 
Emotionele Intelligentie. Info/aanmelden: 
netwerkflevoland@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 4-11-2015.

Provincie Noord-Brabant
Donderdag 5 november, 10.30 uur, Ge-
meenschapshuis Lievendaal, Lievendaal-
seweg 3, Eindhoven. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over Asserti-
viteit. Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 5-11-2015.

Provincie Limburg
Donderdag 12 november, 10.30 uur, De 
Vlonder, Florasingel 38, Roermond. 
Netwerkbijeenkomst voor jonggepensio-
neerden over Gezond stemgebruik. Info/
aanmelden: netwerklimburg@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 12-11-2015.

schooljournaalagenda@cnvo.nl
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Provincie Drenthe
Donderdag 19 november, 10.30 uur, De 
Voorhof, Hoogeveenseweg 4, Wester-
bork. Netwerkbijeenkomst voor jongge-
pensioneerden over Assertiviteit. Info/
aanmelden: netwerkdrenthe@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 19-11-2015.

ANDERS ACTIEVEN
Woensdag 4 november, 10 uur (inloop), 
CNV gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Ont-
moetingsdag/jaarvergadering. Opening 
door CNV Connectief-voorzitter Helen 
Adriani. Presentatie WMO door S. van Rij-
kom, wethouder gemeente Wijdemeren; 
lunch; workshops: Improvisatietheater; 
Keukentafelgesprekken; Wat gebeurt er 
om mij heen en wat doet dat met mij? 
Info/aanmelden (voor 16 oktober): an-
dersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl; Lia 
van Velzen; 023 785 06 16.

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Vrijdag 13 november, 10 uur, CNV 
gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Jaarlijkse 
conferentie en –vergadering. Thema: 
Oplossingsgericht werken; de taal van 
oplossingen. D. van Dijk neemt ons mee 
naar de wereld van het oplossingsgericht 
denken en werken. Middag: workshop 
Acquisitie en jaarvergadering ODV. Info/
aanmelden: F. Huisman, onderwijs-
dienstverlening@cnv.nl.

NETWERKEN
Zeeland
Woensdag 21 oktober, 16 uur, Zeeuwse 
bibliotheek, Kousteensedijk 7, Middel-
burg. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Workshops: Hoogbegaaf-
den signaleren en begeleiden; Register-
leraar: laat zien wat je waard bent; Faal-
angst. Info/aanmelden: netwerkzeeland@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 21-10-2015

Overijssel
Maandag 28 oktober, 16.30 uur, Titus 
Brandsmaschool, Drienerstraat 51, 

Hengelo. Bijeenkomst voor alle leden van 
CNV Onderwijs. Workshops: Grip op on-
derpresteren; De hoogsensitieve leerling; 
Positief gedrag stimuleren helpt! Info/
aanmelden: netwerkoverijssel@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst 28-10-2015.

Maandag 11 november, 16.30 uur, Hofte-
kerk, Lage Doelen 3, Hardenberg. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Workshops: Motorische ontwikkeling; 
Registerleraar: laat weten wat je waard 
bent; Communicatie. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 11-11-2015.

Noord-Brabant
Woensdag 4 november, 16 uur, sbo De 
Wissel, Van Oldeneellaan 18, Oosterhout. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV On-
derwijs. Workshops: Passend Onderwijs; 
Prezi is presenteren in 2016; Faalangst. 
Info/aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst Oosterhout 4-11-2015.

Woensdag 18 november, 16 uur, Aloysi-
usmavo/De Roosten, J. Luikenstraat 49, 
Eindhoven. Bijeenkomst voor alle leden 
van CNV Onderwijs. Workshops: Recht op 
professionalisering; Registerleraar: laat 
zien wat je waard bent; De Levensjas; Met 
een gezonde en boeiende stem voor de 
klas. Info/aanmelden: netwerkbrabant@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 18-11-2015.

Friesland
Woensdag 18 november, 16 uur, Op ‘e 
Hichte Scharnegoutum. Bijeenkomst 
voor alle leden van CNV Onderwijs. 
Workshops: Hoogsensitiviteit; Beeldende 
therapie op school; Ben je een taaldenker 
of een beelddenker? Info/aanmelden: 
netwerkfriesland@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst Scharnegoutum 18-11-2015.

Woensdag 18 november, 16 uur, CBS Op 
‘e Hichte, De Terp 4, Scharnegoutum. Bij-
eenkomst voor leden van 55 jaar en ouder 
werkzaam in het onderwijs. Thema: Ver-
groten van draagkracht, verminderen van 
draaglast, met workshops Regelgeving; 

Werkdruk; Vitaliteit. Info/aanmelden: 
netwerkfriesland@cnv.nl o.v.v. bijeen-
komst 55+, 18-11-2015.

OOP
Maandag 4 november, 16.30 uur, sbo De 
Wissel, Van Oldeneellaan 18, Ooster-
hout. Bijeenkomst voor alle OOP-leden 
in de regio. Workshops: OOP en func-
tiewaardering; De cao en OOP’er door 
Marjolein Hoekstra, belangenbehartiger 
medezeggenschap CNV Onderwijs. Info/
aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
o.v.v. OOP-bijeenkomst 4-11-2015.

INVALLERS
Regio Noord
Woensdag 4 november, 16.30 uur 
(inloop), Hogeschool Windesheim, 
Campus 2-6 TO 33, Zwolle. Netwerkbij-
eenkomst, incl. broodje. Workshops: De 
nieuwe Flexwet: wat maak jij ervan? en 
 Onderwijs van de toekomst #onderwijs 
2032. Info/aanmelden: netwerkoverijs-
sel@cnv.nl o.v.v. Invallers 4-11-2015.

Regio Oost
Woensdag 18 november, 16.30 uur 
(inloop, incl. broodje), Basisschool Het 
Timpaan, Kon. Wilhelminastraat 10, 
Wehl. Netwerkbijeenkomst. Workshops: 
De nieuwe Flexwet: wat maak jij ervan? 
en Onderwijs van de toekomst #onder-
wijs 2032. Info/aanmelden: netwerk-
gelderland@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 
Invallers 18-11-2015.

SCHOOLLEIDERS
5 november, De Reehorst, Ede. 
 Themadag (Toekomstgericht Leider-
schap). Opening door oud orthoagoog  
A. Goos met inleiding Maak van een 
punt een komma! Keuze uit diverse 
workshops. Info/aanmelden:  
www.cnvs.nl/themadag.

LAG BRABANT-ZEELAND
Woensdag 4 november, 15 uur (incl. 
broodjes), Wijkgebouw De Spinne, J. 
Lunslaan 7, Goes met workshops:  
Cao PO/Taakbeleid; Passend onder   wijs; 
Pensioenen. Info/aanmelden (voor  
1 nov.): cnvolagbrabantzeeland@ 
hotmail.com.

OOP
Dinsdag 17 november, Hotel Belmont, Ede. Landelijke OOP-dag. Inleiding over 
opwaarderen van functies, diverse workshops, sectorbijeenkomsten, rechts-
positioneel spreekuur. Info/aanmelden: sijboutoop@outlook.com.
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De kranten stonden er op de eerste dag van 
dit schooljaar bol van. Te veel basisscholen 
kampen met traag en onbetrouwbaar 
internet. Slecht nieuws, aldus de PO-Raad, 

die dit nieuws de wereld in slingerde. Het pleidooi: 
geef scholen zo snel mogelijk geld om allemaal een 
glasvezelverbinding te realiseren. Liefst vóór 2018, 
het jaar waarin alle groepen 8 de wettelijk opgelegde 
digitale eindtoets krijgen. Vanaf dan is een snelle inter-
netverbinding geen luxe meer, maar een verplichting. 
De raad dringt daarom aan bij het Rijk, provincies en 
gemeenten om alle scholen aan te sluiten op glasvezel-
netwerken. Uit onderzoek van Kennisnet blijkt dat lan-
delijk 4.000 scholen, bijna zestig procent, geen toegang 
tot een glasvezelverbinding hebben. Vooral buiten de 
grote steden moeten veel scholen het doen met een 
tragere verbinding. Enkele honderden scholen kunnen 
zelfs alleen via een telefoonlijn internetten.

BETONNEN MUUR 
De internetsnelheid verschilt per provincie. In Gro-
ningen beschikt 27 procent van de scholen niet over 
een toekomstbestendige, snelle internetverbinding 
en is ook niet in staat dit zelf te betalen. In Drenthe is 
dat 18 procent en Friesland bungelt met 42 procent op 
de landelijke lijst onderaan, omdat er relatief nog veel 
dorpsscholen zijn die niet over een goede verbinding 

Het basisonderwijs dreigt op achterstand te 
komen door gebrekkig internet. Snel internet 

via glasvezel wordt de norm, maar deze 
aansluitingen zijn duur en nog niet overal 

beschikbaar. Mogelijk dreigen hierdoor 
honderdduizenden leerlingen verstoken te 

blijven van modern onderwijs.

beschikken. Volgens de PO-Raad is Den Haag nog 
niet voldoende doordrongen van de noodzaak van 
glasvezel voor alle basisscholen. ‘Er is enorm veel 
lesmateriaal online beschikbaar gekomen de afgelopen 
jaren’, zegt voorzitter Rinda den Besten. ‘Dat vraagt 
steeds meer dataverbruik. In veel gevallen volstaat de 
verbinding die de school heeft niet meer.’ ‘Belangrijk 
om te weten is wel dat de aanwezigheid van wifi nog 
weinig zegt over de snelheid van het internet’, voegt 
Philip Post, beleidsadviseur bij Kennisnet, daaraan toe. 
‘De snelheid van het internet in de klas wordt bepaald 
door de internetaansluiting en het interne netwerk 
van de school. De kwaliteit van het wifi wordt bepaald 
door de hoeveelheid en plaatsing van de accespoints, 
de kwaliteit hiervan en de manier waarop het netwerk 
is ingericht. Met andere woorden, het maakt nogal een 
verschil of je kastje achter een betonnen muur zit, of 
direct in het lokaal. Of dat je je netwerk voor iedereen 
hebt opengesteld of enkel voor leerlingen. Vanwege al 
die variabelen een lastig vraagstuk. Al klopt het dat wat 
scholen willen en wat technisch haalbaar is op sommi-
ge plekken in het land niet overeen komt.’ 

SIMPEL VERHAAL 
Trage internetverbindingen, iets waar ook Stanley 
Willems over kan meepraten. Willems is bovenschools 
ict’er bij de Stichting Fluvium, waarbij vijftien scholen 

Traag internet 
dreigt 

leerlingen 
te duperen

primair onderwijs



35353535

uit de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen zijn 
aangesloten. Onder hen ook basisschool Op ’t Hof 
uit het Gelderse Tricht, winnaar van de Nationale 
Onderwijsprijs 2015 vanwege hun digitale plusklas. 
Een moderne, vooruitstrevende dorpsschool waar 
ouderwetse krijtborden en beduimelde leesboekjes 
hebben plaatsgemaakt voor touch screen tablets, 
opensourcesoftware en ‘klassen in the cloud’. Maar ook 
hier is het internet niet altijd toereikend. Willems: ‘Wat 
glasvezel betreft, is het een simpel verhaal: die kabels 
vind je enkel in de grotere kernen als Geldermalsen. 
Elders is het glasvezelnetwerk nog niet uitgerold. Het 
resultaat is dat de meeste kinderen thuis sneller inter-
net hebben dan op school. Het opzetten van videover-
bindingen voor de online plusklas, waarbij leerlingen 
op afstand passend onderwijs krijgen, is altijd weer een 
uitdaging. Lessen vallen geregeld even stil vanwege 
een overbelast netwerk.’

KOSTELOZE GLASVEZELVERBINDING 
Dat de overheid vanaf 2018 de digitale eindtoets wil 
invoeren, vindt Willems dan ook nogal ambitieus. 
‘Hoe leid je dat straks in goede banen wanneer we 
nu al bandbreedte tekort komen? Dat is vragen om 
problemen. Zelfs de Belastingdienst heeft nog altijd 
grote moeite met het verwerken van piekbezoek op de 
website. Wie daar afgelopen jaar probeerde in te loggen 

om nog even snel aangifte te doen, kreeg de medede-
ling “Sorry, u kunt nu niet inloggen; probeer het later 
nog eens”. Je moet er toch niet aan denken dat zoiets 
gebeurt tijdens de Cito-toets!’
Glasvezel zou de angst voor dergelijke hick-ups tijdens 
de digitale eindtoets wegnemen. Maar aansluiting op 
het glasvezelnet is een kostbare zaak als scholen het 
zelf moeten betalen. Dat weet ook Gaby ter Keurs, 
commercieel directeur van FiberNL. De onafhan-
kelijke aanbieder van internet, telefonie en televisie 
via het glasvezelnetwerk biedt scholen daarom de 
mogelijkheid bij hen een kosteloze glasvezelverbin-
ding af te nemen. Voorwaarde is wel dat een minimum 
aantal ouders of personeelsleden een thuisabonne-
ment afsluit bij het bedrijf. Ter Keurs: ‘We hoorden 
de noodkreet van de PO-Raad en besloten scholen 
met traag internet te hulp te schieten. In sommige 
gevallen is een glasvezelverbinding vrij eenvoudig aan 
te leggen. Rondom Deventer liggen bijvoorbeeld volop 
kabels onder de grond. Daar is het vaak een kwestie 
van opgraven, binnenhalen en aansluiten. Scholen die 
gebruik willen maken van het aanbod kunnen hiernaar 
informeren via scholen@fiber.nl. Op basis van de om-
vang van de school en de mogelijkheden van het lokale 
glasvezelnetwerk maken we dan een voorstel. Daarna 
weet de school wat het minimale aantal thuisabonne-
menten moet zijn.’ 

Tekst: Ilja Post  Foto: Raphaël Drent

Ook basisschool 
Op ’t Hof in Tricht, 
winnaar van de 
Nationale Onder-
wijsprijs 2015, 
kampt met traag 
internet omdat het 
glasvezelnetwerk 
nog niet overal is 
uitgerold.



Er gebeurt veel in het onderwijs. Iedere dag sta je klaar 
voor ouders en leerlingen. Dat is inspirerend, maar kan 
ook zwaar zijn. Oplopende werkdruk, te snelle veran-
deringen op de werkvloer of een moeilijke persoonlijke 
situatie; een coach kan helpen. Samen met deze begelei-
der breng je in kaart wat jouw leerwensen zijn en stel je 
een programma op. De coaching is geschikt voor zowel 
werknemers als werkgevers. CNV Onderwijs bemiddelt bij 
het zoeken naar de juiste coach.

Interview
Anneke Marselis is ambulant begeleider en een van de 
bijna vijftig coaches uit het landelijke netwerk van CNV 
Onderwijs. ‘Ik help leraren bijvoorbeeld bij het omgaan 
met lastige situaties in de groep. Deze zijn vaak van 
invloed op het welzijn van zowel leraar als groep. Over-
belasting ligt dan op de loer, wat weer kan leiden tot een 
burn-out. In zulke situaties kan coaching helpen. Niet 
alleen door gesprekken, maar ook bijvoorbeeld in de vorm 
van videobegeleiding. Ik maak opnames in de klas, selec-
teer beelden die passen bij de hulpvraag van de leraar en 
die bekijken we samen. Vaak komen daar handvatten uit 
waardoor het weer beter kan gaan. We zoeken vooral naar 
de sterke kanten en proberen die breder in te zetten. In 

het geval dat er bepaalde patronen in de klas zijn ont-
staan, kan het nuttig zijn om niet alleen beeldbegeleiding 
te doen met de leerkracht, maar zelfs met de hele groep, 
zodat je ook leerlingen verantwoordelijk maakt  voor de 
gang van zaken. Dat kan al vanaf jonge leeftijd. Ik heb 
deze methode wel eens gebruikt met een groep 5, maar 
zelfs bij jonge kleuters kun je op deze manier problemen 
in de groep op een motiverende manier aanpakken.’ 
Gebruikmaken van coaching is overigens niet alleen van 
toepassing bij problemen. Er kan ook een preventieve 
werking van uitgaan. ‘Als je startende leerkrachten 
bijvoorbeeld op deze manier begeleidt, voorkom je een 
heleboel problemen en raak je ze ook niet zo snel kwijt.’

Meer informatie
Voor meer informatie over coaching kun je contact 
opnemen met Jacqueline van Grevengoed (aanvraagaca-
demie@cnv.nl, 030 751 17 85, www.cnvo.nl/campagnes/
coachingsnetwerk). Jacqueline is de intaker van CNV 
 Connectief Academie. Zij zoekt de onderwijscoach die 
bij jou past en aansluit op jouw wensen. Alle coaches 
hanteren hun eigen tarieven. Hier maak je van tevoren 
afspraken over. Bespreek het ook met de werkgever, 
aangezien coaching vaak wordt vergoed.

Een coach die bij je past!
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  CBS de Wadden Boerhaave zoekt:

  Een verbindende, representatieve schoolleider (wtf 0,6 – 0,8)
  die samen met ons (bestuur, team, kinderen en ouders) de ingezette ontwikkelingen wil continueren en verdiepen.

Wij vragen van een nieuwe directeur:
• aantoonbare ervaring in een leidinggevende functie in het onderwijs;
• een HBO werk/ denk niveau, bij voorkeur de schoolleidersopleiding
 hebben  afgerond of anders bereid zijn deze te volgen;
• de Christelijke identiteit van de school te bewaken vanuit persoonlijke
 overtuiging;
• sturend vermogen en een coachende stijl van leidinggeven;
• de wil om het voortouw te nemen in onderwijsontwikkelingen en het
 strategisch beleid;

• de bekwaamheid om mensen in hun kracht te kunnen zetten;
• de vaardigheid om te bouwen aan relaties tussen leerkrachten,
 kinderen en ouders;
• adequaat en weloverwogen te kunnen handelen in onverwachte situaties;
• de wil en bekwaamheid samen te kunnen werken: met een actief
 managementteam, met de schooldirectie van de Wadden Molenwijk
 en andere collega-scholen van Salomo.

De Wadden Boerhaave valt onder het bestuur van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Ben Cüsters, bestuurder van Salomo, telefoonnummer 023-7078380,
of kijk op de website salomoscholen.nl of cbsdewadden.nl/boerhaavewijk.

Stuur uw reactie voor 31 oktober a.s. naar Salomo, Postbus 2018, 2002 CA Haarlem of per email naar
info@salomoscholen.nl. De eerste gespreksronde met de benoemingsadviescommissie is op dinsdag 10
of donderdag 12 november. Een assessment en referentiecheck maakt deel uit van de procedure. 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

CBS de Wadden Boerhaave is een groeiende basisschool in Schalkwijk, Haarlem. Onze 280 leerlingen 
voelen zich veilig in een vertrouwde omgeving die zich kenmerkt door een grote betrokkenheid tussen 
kinderen, ouders en het team. Niet alleen leren en kennis staan centraal, de algehele ontwikkeling van 
het kind krijgt onze aandacht. De afgelopen jaren zijn met groot enthousiasme diverse vernieuwende
onderwijsontwikkelingen in gang gezet, die met zorg door het team gedragen worden. De gemengde
populatie van de school is een mooi voorbeeld van een geslaagde multiculturele samenleving. 
De Wadden Boerhaave is een zelfstandige schoollocatie met een eigen directie en valt samen met de 
Wadden Molenwijk onder één brinnummer.

Het bestuur van de Stichting Christelijk Basisonderwijs te Zeist zoekt per 1 januari 2016  
een enthousiaste en betrokken

Directeur (m/v)

(Salarisschaal DA, wtf 0,60,8)
voor haar basisschool Beurthonk.

We zoeken voor deze school een directeur met visie, die op professionele wijze leiding 
geeft aan een lerende organisatie en
• Bewust kiest voor Protestants Christelijk onderwijs
• De opleiding schoolleider PO succesvol heeft afgerond 
• Betrokken is op kinderen, ouders, collega’s en het onderwijs. 

We bieden de directeur:
• een actief en bevlogen team, betrokken ouders en een goede leerlingenzorg.
• op samenwerking gerichte collega-directeuren.
• op ontwikkeling gerichte directeur bestuurder.

Belangstelling? Bekijk onze websites voor de uitgebreide publicatie en profielschets  
en/of bel voor informatie naar Mario van Dijk 06-12417008; of Paul Dirk van Buuren 
(directeur bestuurder) 030-6995287 (kantoor) of  06-20298264 

Uw sollicitatiebrief kunt u tot uiterlijk 27 oktober 2015 sturen naar:
Sollicitatiecommissie CBS Beurthonk
t.a.v. dhr. P.D. van Buuren
Laan van Vollenhove 3045, 3706 AL Zeist. 
Of per e-mail aan: secretariaat@cbozeist.nl    
De gesprekken zijn gepland op: 12 en 18 november 2015
Een assessment maakt onderdeel uit van de procedure.

CBO Zeist beheert zes scholen.  
(zie www.cbozeist.nl)
Aan deze scholen zijn ca. 170 leer-
krachten en ruim 1800 kinderen 
verbonden.
CBO Zeist wordt geleid door een 
directeur bestuurder en een 
toezichthoudend bestuur.
De directies van de zes scholen 
vormen samen een directieraad  
en komen maandelijks bijeen. 

Beurthonk is een kleine school  
met 80 leerlingen in Odijk. Dit 
kenmerkt zich door betrokken 
ouders en een betrokken team.  
Zie www.beurthonk.nl



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

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

seerde 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
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nr. 17 07 november

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december

De vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
Nunspeet (CNS) verzorgt protestants christelijk onderwijs 

op vijf scholen in Nunspeet en Elspeet. 

De Morgenster: waar je mag worden wie je bent

CNS Nunspeet is voor basisschool De Morgenster op zoek naar een

 directeur (wtf 0,6 - 0,8)

 mensgericht en samenbindend

Voor meer vacature informatie: www.cnsnunspeet.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

Draag bij aan een eerlijke 
start voor ieder kind!  
Geef via child-help.nl

VOOR KINDEREN
MET EEN HANDICAP



adres & telefoonnummers

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.

3939393939393939

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)
Pieter Oudenaarden, algemeen  
secretaris/penningmeester 
bestuur-cnv-connectief@cnv.nl 
Ledenadministratie
ledenadministratie-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Schooljournaal
schooljournaal@cnv.nl, 030 751 10 03

DIENSTVERLENING
Rechtshulp Werk en Inkomen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@cnv.nl, 
030 751 10 03
Rechtshulp Privé
Stichting Achmea Rechtsbijstand
088 462 37 20, coll. nr. 49356.
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
startersenstudenten@cnv.nl, 030 751 10 06
Directietelefoon
info@cnvs.nl, 030 751 10 04
Zelfstandigen
belangenbehartiging-cnv-onderwijs@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, Theeheuvellaan 66
3903 DD Veenendaal
06 36 19 33 76
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com
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           www.facebook.com/cnvonderwijs           Twitter: @cnvonderwijs           Linkedin: www.cnvonderwijs.nl/linkedin

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
Schadeverzekering
Centraal Beheer Achmea, 055 579 80 00
Revalidatieoord
Dennenheuvel, 035 646 04 64

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
Dhr. L. Douwes
06 83 57 38 60
hogeronderwijs@cnv.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING
Mevr. Francis Huisman
06 22 33 90 42
onderwijsdienstverlening@cnv.nl

GEPENSIONEERDEN
Tinie Arts
043 407 13 12 / 06 25 53 59 78
gepensioneerden-cnv-onderwijs@cnv.nl

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

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

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

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

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol
010 420 50 51
vrouwen@cnv.nl

JONG
Mevr. A. Kouwenhoven
078 612 12 12
jongeren-cnv-onderwijs@cnv.nl 

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Huis
06 30 22 33 61
andersactieven-cnv-onderwijs@cnv.nl

stuurgroepen



Jouw werk, 
hun toekomst. 

Jij bent er voor je leerlingen, 
wij zijn er voor jou.

Samen voor goed onderwijs.
Jij bent er voor je leerlingen, wij zijn er voor 
jou. Gun je jouw collega ook de voordelen 
van het lidmaatschap van CNV Onderwijs? 
Gebruik dan de Voor anderen-actie om 
hem of haar lid te maken. Jij ontvangt een 
bon t.w.v. €25,-, het nieuwe lid ontvangt 
het  Inspiratieboekje en een jaar lang 50% 
 korting op het lidmaatschap.*

Meld je collega nu aan met de bon in dit nummer van Schooljournaal 
of ga naar www.cnv.nl/actie (ook bij online aanmelding geldt de 50% korting).

* Deze actie loopt t/m 15 december 2015.
   Studenten zijn uitgesloten van deelname.

Maak een collega lid en ontvang een cadeaubon
t.w.v. €25,-!Je kunt kiezen uit de volgende 

Cadeaubonnen t.w.v. €25,-:
• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com-cadeaubon
• VVV-bon


