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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.

Graag wil ik als gepensioneerd leraar even reageren op 
uw artikel over agressieve ouders in Schooljournaal 16. 
Het is niet iedereen gegeven op een rustige en doordachte 
manier gevoelens te uiten. Het probleem zit veel dieper, 
omdat het onderwijssysteem kapot is georganiseerd. Veel 
leraren en docenten zijn niet goed uitgerust en sommigen 
niet geschikt voor die baan. Heel gevaarlijk om dit te 
zeggen, maar ik heb door fusies en andere overheids-
maatregelen (schaalvergroting) aardig wat (overigens 
zeer aardige) collega’s zien komen en vervolgens af zien 
branden. Nog veel belangrijker is de zeer sterk afgenomen 
didactische zelfstandigheid van de leraar. Een docent 
moet tegenwoordig voldoen aan opgelegde doelen van het 
management. Didactische systemen worden door besturen 
opgelegd. De docent kan vaak niet meer zelf bepalen hoe 
hij of zij de leerlingen onderwijst. Ook de leerling moet 
voldoen aan het systeem en het hoort juist andersom. 
Alleen de uitslag telt en met uitslag bedoel ik het diploma 
of de overgang. De bond gaat nog een stapje verder en 
adviseert een convenant voor de ouders op te stellen. Wat 
moet daar dan in staan?  Ik moet de leraar vriendelijk 
aankijken en een handje geven? Het onderwijs moet terug 
naar de burger, terug naar de leraar. Dan pas halen we de 
agressie uit de maatschappij.

Leo Willemsen, Nieuw-Beijerland

Ik ben het helemaal eens met de 
reactie die Victor Stok gaf in School-
journaal 16. In het onderwijs moet je 
tegenwoordig overal mee bezig zijn, 
behalve met lesgeven. Lesgeven met 
je hart, je volledig inzetten voor de 
leerling die dat nodig heeft, daar is 
vrijwel geen tijd voor.
Bovendien moet je nu als een robot 
precies de les doen zoals het (volgens 
kenners) het best is. Precies die 
structuur, precies dat zeggen wat 
(volgens kenners) het meest oplevert. 
Jammer voor ons, maar nog meer 
jammer voor de kinderen. Laat mij 
ook a.u.b. lesgeven, werken met de 
kinderen.

Rita Fokke, Goor

Ik las in Schooljournaal 16 een oproep over ac-
ties voor kinderen van vluchtelingen. Ik ben sinds 
augustus 2007 werkeloos, maar heb wel sollici-
tatieplicht. Ik doe elke week mijn best om iets te 
vinden. Met veel kunst- en vliegwerk lukt dat, maar 
de resultaten zijn altijd negatief. Ik heb 30 jaar les 
gegeven aan dove kinderen en inmiddels ben ik 61 
jaar. Om nog ergens aan de bak te komen is zeer 
moeilijk. Daarom doe ik vrijwilligerswerk in de bi-
bliotheek en heb aan Somalische mensen conver-
satie-Nederlands gegeven. Als je het Participatie-
fonds vraagt of je meer vrijwilligerswerk mag doen 
(nota bene op je vakgebied) dan mag dat alleen 
als het leidt naar een betaalde baan. Ook krijg je 
maximaal zes maanden opschorting van je sollici-

tatieplicht. Daarna moet je of betaald werk hebben 
of weer gewoon gaan solliciteren. Om toch iets te 
doen, heb ik een school in Eindhoven benaderd, 
waar alleen les wordt gegeven aan kinderen van 
vluchtelingen. Op hun site stond dat je voor infor-
matie de directie direct telefonisch kon benaderen. 
Na drie pogingen heb ik het maar opgegeven. De 
directeur was druk, afwezig of onderweg. Toen heb 
ik een open sollicitatie gestuurd, waarin ik aangaf 
ook wel als vrijwilliger te willen werken. Helaas 
krijg ik niet eens een reactie. Ik denk dat veel erva-
ren mensen die nog iets willen betekenen gewoon 
thuis zitten door bureaucratische regelgeving.

Piet Habets, Boxtel

Bureaucratie 

Agressieve ouders
Robot
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Het onderwijs aan vluchtelingenkinderen in 
de buurlanden van Syrië is zwaar onder de 
maat, waarschuwt directeur Simone Filippini 
van ontwikkelingsorganisatie Cordaid, eind 
vorige maand daar op bezoek. ’Dit kan men-
sen ertoe zetten naar Europa te gaan.’ Op de 
foto een door Syrische vluchtelingen met hulp 
van Cordaid-partner Caritas Turkije opgezet 
schooltje in de Turkse grensprovincie Hatay.

Foto: Arie Kievit
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Vluchtelingen klas
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CDA wil af van bovenwettelijke  
WW-uitkering 

‘Yel, yel, yel, meer meesters willen we wel.’ Als het 
aan de kinderen van de Olaf Palmeschool in Den 
Bosch ligt komt er subiet een einde aan het tekort 
aan mannen in het basisonderwijs. Op het met 
ballonnen versierde perron van het station zongen 
ze uit volle borst potentiële pabostudenten toe die 
op 15 oktober meereden in de Veel Meer Mees-
ter-campagnetrein. Op die dag startte op initiatief 
van Fontys Hogescholen, Hogeschool Stenden 
en de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden een 
nieuwe actie om meer mannen te bewegen voor 
het basisonderwijs te kiezen. Gekozen was voor 
een ludieke aanpak, waarbij een dubbeldekker van 
de NS van Leeuwarden naar Eindhoven reed en 
onderweg stopte in Meppel, Zwolle, Amersfoort, 
Utrecht en Den Bosch. Zowel op de stations als in 
de trein, waarin minister Bussemaker het hele stuk 
meereed, was van alles te doen om de mogelijk 
toekomstige meesters het gevoel te geven dat 
het onderwijs hen nodig heeft. Er was een coupé 
van CNV Onderwijs, jonge leraren en ervaren 
rotten die vertelden over het vak, er was een 
muziekcoupé en er werd ingezoomd op thema’s 
als  ondernemerschap, nieuwe media en gaming. 
Mbo-docent en tv-kok Pierre Wind gaf in Utrecht 
een kookworkshop om mannen voor het onderwijs 
te interesseren. PM

‘We hebben uitgerekend dat er zeker 1.700 nieuwe 
voltijdbanen kunnen worden gecreëerd als we de 
bovenwettelijke WW-uitkering in het onderwijs 
afschaffen. En misschien nog wel een veelvoud 
daarvan als we het uitgespaarde geld voor een deel 
gebruiken als aanvulling op de uitkering van werkloze 
leraren, die dan aan de slag kunnen om hun colle-
ga’s in de vaak overvolle klassen te ontlasten. Extra 
handen in de klas lijkt me een heel sociale gedachte, 
en ook goed voor de kwaliteit van het onderwijs.’ Dat 
zegt Michel Rog, Tweede Kamerlid voor het CDA en 
ex-voorzitter van CNV Onderwijs. Is het niet vreemd 
dat juist hij, gezien zijn vakbondsachtergrond, een 
motie indient om tot een afbouw van de bovenwette-
lijke WW-uitkering te komen? Rog: ‘Het is absoluut 

een recht, maar ik vind dat wij, politiek en sociale 
partners, ook de plicht hebben om altijd na te denken 
over hoe we de financiële middelen voor onderwijs het 
beste kunnen inzetten.’ CNV Onderwijs-voorzitter Krijt 
vindt het vooralsnog onbegrijpelijk dat uitgerekend 
Rog met dit voorstel komt. ‘Hij weet als geen ander 
dat de bovenwettelijke uitkering een recht is dat wij 
als vakbond niet zomaar kunnen opgeven. En als 
we al afspreken om die te versoberen, dan alleen op 
voorwaarde dat de middelen beschikbaar blijven voor 
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben we in Neder-
land met elkaar afgesproken dat dit onderwerp iets is 
van de sociale partners. De verantwoordelijkheid om 
de kosten niet onevenredig te laten stijgen wordt door 
alle betrokkenen gedeeld.’ PM

Meer meesters-campagne van  
start in NS-dubbeldekker

nieuws
Foto: B

ianca de W
it
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Kleinere klassen, passend onderwijs, 
zittenblijven, vluchtelingen, alles kwam 
voorbij in het Kamerdebat over de onder-
wijsbegroting eind oktober. Zo vragen SP 
en D66 om klassenverkleining, ‘bittere 
noodzaak’ (Siderius, SP) om passend 
onderwijs meer kans van slagen te geven. 
VVD, PvdA en GroenLinks willen dat 
besturen zich meer verantwoorden over 
hun financiële keuzes, omdat onduidelijk 
is of de € 150 miljoen die was uitgetrok-
ken voor jonge leraren daaraan wel is 
besteed. PvdA en VVD willen dat hbo of 
universitair afgestudeerden direct voor 
de klas kunnen zonder eerst een leraren-
opleiding te hebben afgerond. Bisschop 

(SGP) vindt dat echter niks, omdat zonder 
didactische en pedagogische vaardighe-
den voor de klas staan snel tot burnouts 
zal leiden. CDA en PvdA dienden een 
motie in om te bereiken dat het geld dat 
bespaard wordt door minder zittenblijven 
door zomerscholen voor het onderwijs 
behouden blijft. Ook is er een motie over 
vluchtelingenkinderen: scholen moeten 
meer teldata krijgen voor maatwerkbe-
kostiging en er moet gekeken worden of 
werkloze leraren kunnen worden ingezet 
voor deze doelgroep, ingediend door D66, 
PvdA, CDA, GroenLinks en SP. De stem-
mingen over moties vonden plaats na de 
deadline van dit blad. CdG

Verenigingsvergaderingen 
op komst
Op 11 november is de sectorvergadering van CNV Onderwijs. 
Deze wordt gehouden in De Eenhoorn in Amersfoort van 10 tot 
16 uur. In de ochtend spreekt Dolf van den Berg, emeritus hoog-
leraar Radboud Universiteit Nijmegen over Onderwijs dat deugd 
met een d. Op deze dag nemen leden belangrijke besluiten over 
het beleid van CNV Onderwijs. Op 25 november wordt de Alge-
mene Vergadering van CNV Connectief gehouden in De Schakel 
in Nijkerk van 11 tot 15.30 uur. Leden kunnen zich daarvoor nog 
aanmelden tot 11 november via av-cnv-connectief@cnv.nl. Meer 
info: cnvo.nl/actueel/nieuws/evenementen-congressen. 

Wie wordt onze nieuwe 
VO-columnist?
Door drukte rond studie en werk stopt 
Marlies Sietsma als columnist van dit 
blad. Wie treedt in haar voetsporen als 
columnist voortgezet onderwijs van 
Schooljournaal? Voorwaarde is een 
vlotte pen, en zelf werkzaam zijn op een 
middelbare school. Mail voor 1 december 
een proefcolumn van 430 woorden met naam, 
adres, telefoonnummer en de gegevens 
van de school waarvoor je werkt naar 
schooljournaal@cnv.nl.

journaal

• Ik was twee weken geleden op een paar scholen in 
Suriname. Ik zag daar een jongen in groep 8 op de 
volgende manier de rekensom 69-19 maken: hij zette 69 
streepjes, kraste er 19 door en telde toen de resterende 
streepjes.
• De juf vond hem eigenlijk maar een beetje lui. Ik vond 
dat helemaal niet. Het is nogal wat werk, al die streepjes 
zetten en weer wegschrappen. Ik vond het wel getuigen 
van doorzettingsvermogen.

• Maar een beetje triest is het natuurlijk wel, in groep 8. 
Naar onze maatstaven tenminste. Maar Suriname kent 
nauwelijks differentiatie of onderwijs op maat. En het is er 
te heet om op en neer te springen als je leert rekenen, de 
nieuwste trend in ons eigen kouwe kikkerlandje.
• Het relativeert in elk geval lekker, zo’n bezoek aan 
Suriname. 
 
Ciska de Graaff

TWEEDE KAMER BEHANDELT 
 ONDERWIJSBEGROTING 
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Ik ben heel blij dat VO-raad en MBO Raad twee weken 
geleden besloten om de salarisverhoging uit het loon-
akkoord alvast uit te laten betalen en niet te wachten 
tot op een cao-akkoord is. Dat is dus € 500,- eenmalig, 
en 1,25 procent er structureel bij. Ik hoop dat ook de 
PO-Raad dit voorbeeld  volgt, zodat ook het personeel 
in het basisonderwijs en speciaal onderwijs snel dit 
geld in hun portemonnee hebben. Ondertussen zijn de 
cao-onderhandelingen weer opgestart. In de sectoren 
primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo 
wordt weer volop overleg gevoerd over de sociale 
zekerheid, de werkdruk en de regels voor ontslag.
In de zomervakantie ben ik in het Openluchtmuseum in 
Arnhem geweest. Prachtig, hoe in dit park de Neder-
landse geschiedenis zo levensecht in beeld wordt 
gebracht. De meeste indruk maakte het dorpsschooltje 
op mij. Rond 1800 stond dit gebouwtje in Lhee, in 
Drenthe. De kinderen gingen alleen in de winter naar 
school. In de zomer moesten ze helpen op het land. 
Dat het schooltje alleen bedoeld was voor de winter 
blijkt ook uit de enorme kachel midden in het lokaal. 
De kinderen zaten aan tafeltjes rondom het vuur en 
namen van huis turf en plaggen mee om het vuur 
brandend te houden. Het beroep van leraar betaalde 
slecht. Daarom verkocht de meester pennen en inkt 
aan de kinderen. In de zomer was de school gesloten, 
dus werkte hij als seizoenarbeider op het land. Ook 
had de meester vaak een bijbaantje als schaapherder, 
voorganger of koster. Een heel andere tijd met heel 
andere problemen. We hebben nog steeds veel werk 
te doen, ook rond de cao. Maar we hebben ook al heel 
veel bereikt. Iets om te koesteren. 

Bijbaantje

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

De Onderwijsinspectie is haar werkwijze aan het 
veranderen en dat lijkt schoolleiders wel te bevallen, 
zo laten ervaringen in een pilotstudie van de Inspectie 
zien. In een onderzoek van CNV Onderwijs bleek al 
eerder dat de administratieve last werkdruk ver-
oorzaakt en dat leraren het idee hebben dat ze alles 
vooral bijhouden voor de Inspectie. Vanaf 2017 is er 
een nieuw toezicht en tot die tijd proberen de inspec-
teurs op zevenhonderd scholen de nieuwe werkwijze 
uit: minder boeman zijn en meer dialoog aangaan. 
Daarnaast mogen vanaf januari enkele tientallen 
excellente scholen experimenteren met afwijking van 
vrijwel alle regels.

In het Inspiratieboekje dat CNV Onderwijs onlangs aan 
alle werkende leden stuurde, staat in november het thema 
werkdruk centraal. Daarin staat een schema afgedrukt waarin 
staat wat wel en niet moet van de Inspectie. Kijk eens op 
www.cnvonderwijs.nl/inspiratieboekje.

Inspectie minder boeman
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Onze lessen, op het primair- tot 
middelbaar beroepsonderwijs, 
maken jongeren bewust en weer-
baar op het gebied van seksualiteit, 
relaties, onbedoelde zwangerschap 
en de waarde van menselijk leven. 
In de lessen wordt rekening gehou-
den met de identiteit van uw school. 

Voorlichtingsles boeken? 

  www.siriz.nl/preventie 

 Bel 033 460 50 70 

 E-mail naar preventie@siriz.nl

In de klas 
praten over 
relaties en 

seksualiteit?

Siriz geeft 
voorlichting 
op scholen



Ook in het voortgezet onderwijs is er sprake van 
werkdruk. Zelf ervaar ik de extra taken die ik naast 
het lesgeven moet doen als zwaar. Als ik daardoor 
(deels) niet meer kan werken, wil ik mijn inkomen 
wel beschermen. Met de arbeidsongeschiktheids
verzekering van Loyalis kan ik ook in de toekomst 
mijn woonlasten blijven betalen. Voor maar een 
paar euro per maand verzeker ik mijn inkomen. 

“�Mijn�inkomen�
beschermen�heb� 
ik�zelf�in�de�hand”

www.loyalis.nl/aov�
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Docenten met hart voor vluchtelingen

‘Leer asielzoekers 

primair onderwijs/mbo

snel Nederlands!'
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Twaalf immigranten bij elkaar in een kantoor van 
Capabeltaal op een bedrijventerrein in Almere, 
Thijs van der Linden (37) in hun midden om 
hen Nederlands te leren. Hij loopt langs om oe-

feningen na te kijken. ‘Maak een zin met “Na twee dagen 
hard werken …”’ ‘…ga ik slapen’, zegt een man. ‘Heel goed!’ 
complimenteert Van der Linden. ‘Lorena, laat eens kijken, 
de zinnen die je hebt gemaakt. Ja, goed!’ Een andere vrouw 
roept Thijs bij zich: ‘Thauis’, klinkt het. ‘Ik heet Thijs, niet 
Thuis. Ik ben niet jouw thuis. Ik ben Thijs.’ De cursisten 
grinniken. Van der Linden loopt naar het schoolbord, 
schrijft er ‘ziekenhuis’ op. ‘Wat hebben we nog meer voor 
samenstellingen met “huis”?’ ‘Stadhuis!’ ‘Huurhuis’. ‘Goed. 
Naar welk woordje moet ik kijken om te weten welk lid-
woord ik er voor moet zetten? Naar Zieken, Stad, Huur of 
Huis?’ ‘Naar huis!’, weet een vrouw. ‘Het huis.’ 

THUIS OF THIJS
Van der Linden strooit met termen die menig middelbare 
schoolleerling niet zou kennen: perfectum en imperfectum 
persoonsvorm, conjunctie, prepositie, infinitief en adjec-
tief. ‘Ik doe dat bewust, omdat dat internationale woorden 
zijn’, legt Van der Linden later uit. In de les besteedt hij 
even aandacht aan het woordje ‘thuis’. ‘Thuis betekent “in 
huis”. Je kunt dus nooit zeggen “in thuis” of “bij thuis”.’ Hij 
gaat door met het volgende hoofdstuk en laat Carina een 
stukje voorlezen. Ze leest over buik- en hoofdpijn en de 
huisarts. Van der Linden: ‘Wat is pijn voor woord? Ja, een 
zelfstandig naamwoord. Want ik kan er “de” voor zetten. 
Je hebt dus hoofdpijn, maar je bent ziek. Want ziek is een 
adjectief. Wat kunnen we daar nog meer mee verzinnen? 
Ik ben?’ ‘Verkoud’, zegt een vrouw enthousiast. ‘Ja, ik ben 
verkouden’, beaamt Van der Linden. ‘En waar ga je heen 
als je ernstig ziek bent?’ ‘Naar een deskundige?’ probeert 
een vrouw. ‘Een specialist’, weet een man. ‘Juist. En wat 
heb je dan eerst nodig van de huisarts?’ ‘Medicijnen?’ ‘Een 
recept!’ ‘Een briefje?’ ‘Een doorverwijzing’, helpt Van der 
Linden. ‘En hoe maak je dan een afspraak? Dat kan schrif-
telijk of …?’ ‘Met je mond?’ zegt een vrouw. ‘Oraal’, zegt een 
ander. Van der Linden lacht: ‘Dat is hier niet gebruikelijk 
om te zeggen, oraal. Schriftelijk en …?’ ‘Mondelijk?’ zegt 
een man. ‘Mondeling ja.’ 

Vorige maand stond Thijs van der Linden nog vluchtelingen 
op te vangen op het strand van Lesbos, vandaag stoomt hij als 
NT2-docent immigranten klaar voor het inburgeringsexamen. 
Op basisschool De Dennenkamp in Ommen krijgen Syrische 
vluchtelingenkinderen Nederlandse les van Frederieke 
Helleman. Het verhaal van twee docenten met hart voor 
vluchtelingen. 

STRAND
Van der Linden was begin oktober met Eva Agelink, stu-
dent sociologie, een paar dagen op Lesbos om een door 
hun organisatie Calaid Amersfoort ingezameld transport 
hulpgoederen te begeleiden. Het bezoek maakte diepe 
indruk. ‘We hebben vluchtelingenkampen bezocht waar 
dagelijks drieduizend nieuwe mensen aankwamen, die 
dagenlang in de rij stonden om geregistreerd te worden. 
Uiteindelijk zijn we, omdat we over een huurautootje be-
schikten, ingezet om een stuk strand van drie kilometer in 
de gaten te houden. Als er bootjes aankwamen, vingen wij 
ze op, gaven ze te drinken en verwezen ze door naar een 
opvangkamp. De jonge mannen konden die vijf kilometer 
wel lopen, de rest reed ik af en aan in mijn autootje, waar 
ik vurig van wenste dat-ie groter was!’ 

ZINKEND BOOTJE
Wat hem het meeste trof was een noodtelefoontje van een 
man op een van de bootjes. Hij belde met iemand, die 
toen in de auto zat. Het bootje waar hij in zat, was aan het 
zinken. ‘Er was enorme paniek’, vertelt Van der Linden. 
‘We hebben de kustwacht gebeld en 112, maar er gebeurde 
heel lang niks. Uiteindelijk bleek toch de Turkse kustwacht 
uitgerukt te zijn en 35 mensen te hebben gered. Vier blij-
ven er lang vermist, maar zij blijken het later ook overleefd 
te hebben. Ze hadden geluk, want er verdrinken dagelijks 
mensen. Ik ben daarom druk bezig met het regelen en 
financieren van een of twee boten en een team om dat 
water daar in de gaten te houden, om mensen te redden of 
in elk geval de kustwacht te alarmeren.’ Hij vindt verder dat 
er snel geïnvesteerd moet worden in NT2 en programma’s 
als ONA, Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt. 
‘Staatssecretaris Dijkhoff (van asielzaken, red.) vindt het 
onwenselijk om vluchtelingen meteen Nederlandse les te 
geven. Maar we weten ook allemaal dat arbeid de beste 
manier is om te integreren in een samenleving. Dus leer 
asielzoekers Nederlands en geef ze tools om de arbeids-
markt te betreden.’

HARTVERSCHEUREND HUILEN
Jasmin (6) telt op haar in roze handschoentjes gestoken 
vingers. ‘Ja, precies nul. Goed gedaan’, prijst leerkracht juf 

Frederieke Helle-
man neemt met 
Jasmin sommetjes 
door.

Tekst: Ciska de Graaff en Peter Magnee  Foto’s: Ruben Schipper en Ton Kastermans Fotografieprimair onderwijs/mbo



12

Frederieke Helleman het meisje. Hoewel de temperatuur 
hoger is dan normaal voor de tijd van het jaar, voelt het 
toch fris aan op het bankje voor de deur van basisschool 
De Dennenkamp in Ommen. ‘Weet je die ook?’, vraagt 
Helleman aan Jasmin de uitkomst van een andere som. 
Daarna moet ze woorden opnoemen als kat, sloot, wip en 
zeep. Om hen heen speelt een twaalftal kinderen van een 
jaar of 6, 7 op het tegen het bos aangelegen schoolplein. 
Het beeld en het kinderlawaai lijken normaal voor een 
Nederlandse school, alleen bestaat deze groep (vandaag 
zijn er veel kinderen afwezig in verband met inentingen) 
uit Syrische vluchtelingenkinderen en twee meisjes uit 
Eritrea. 

JAMMER
Pas twee weken geleden zijn de kinderen met hun ouders 
(de gezinnen hebben een tijdelijke verblijfsstatus en 
wachten op plaatsing in een gemeente) overgebracht van 
het asielzoekerscentrum in Ter Apel naar het bij Ommen 
gelegen recreatiepark Besthmenerberg. Het betreft een tij-
delijke opvanglocatie, tot in april het vakantieseizoen weer 
begint. Omdat de kinderen ongeacht de status leerplichtig 
zijn volgens de Nederlandse wet, werd de hulp ingeroepen 
van de Ommense basisschool. Zij-instromer Helleman 
(36) die na haar stage vorig jaar als invalkracht aan de 
school verbonden bleef, werd met een andere collega ge-
vraagd de groep vluchtelingenkinderen onder hun hoede 
te nemen. Ze voelt zich in haar element met de leerlingen 
van 6 tot 8 jaar (‘In Syrie gaan ze pas vanaf 6 jaar naar 
school.’) ‘Ik kom uit het sociaal-pedagogisch werk, maar 
lesgeven is wat ik werkelijk wil. Ik vind het nu al jammer 
dat het in maart weer voorbij is.’

TROOSTEN
‘Juf! Juf!’, klinkt het uit de buurt van de glijbaan. De 
aangesprokene lacht: ‘Dit is zonder uitzondering het 
eerste Nederlandse woord dat ze kunnen uitspreken.’ Een 
jongetje heeft een driewieler onhandig onder de glijbaan 
geparkeerd en nu wil een van de meisjes ermee spelen. 
Helleman is nog niet terug bij Jasmin, of Ola gaat hartver-

scheurend huilen. Ze snelt naar het meisje en tilt haar op 
om haar te troosten. Taalspecialist Gerda, vandaag voor 
het eerst, oppert dat Ola die ochtend mogelijk geslagen 
is in de bus die de leerlingen van het vakantiecentrum 
naar school vervoert. Helleman: ‘Dit gebeurt wel vaker. Er 
hoeft maar een geringe aanleiding te zijn. Ze komen uit 
oorlogsgebied. Je weet niet wat ze allemaal meegemaakt 
hebben in Syrië en tijdens hun vlucht hier naar toe.’ Op de 
schommel komt Ola weer tot rust.
Als het tijd is om naar binnen te gaan zingt hun juf een 
liedje met de groep: ‘Stampen, springen, rennen, al het 
zand eraf. Kloppen, douchen, draaien, al het zand erf.’ De 
kinderen bewegen uit volle overtuiging mee. 

TWISTER
In afwachting van de bus, doodt Helleman de tijd met haar 
leerlingen in een kring. Ze doet een beroep op hun Neder-
landse woordenschat, want het is wel de bedoeling dat de 
groep straks meer samen gaat doen met hun autochtone 
leeftijdgenootjes. Het valt op dat ze veel van wat ze zegt op 
een vanzelfsprekende manier ondersteunt met gebaren.
(‘Ik heb een tijd lesgegeven in het speciaal onderwijs’). ‘Es-
sam doe je jas eens los, het is anders zo warm, zegt ze te-
gen een jongetje met een muts van schaatsbond KNSB op. 
Machmud, het is nu nog geen tijd om te eten.’ Ondertussen 
gooit Helleman rode, groene, blauwe en gele zakjes naar 
de leerlingen, die dan bij de vangst de kleur moeten zeg-
gen. Na dit onderdeel volgt nog uitleg over de dubbele aa 
(‘inderdaad van aap’, dankt ze Numar, die op de aap op zijn 
tas wijst), een verhaaltje, liedjes (het in Arabische landen 
populaire Ram Sam Sam maar ook Hoofd schouders knie 
en teen) om te eindigen met het spel Twister. De kinderen 
mogen de pijl een voor een draaien en ‘vrijwilliger’ Galep 
vertellen welke kleur hij met een van zijn ledematen moet 
aanraken. Door de opwinding klinken de kleuren soms 
ineens in het Arabisch. ‘Essam, in het Nederlands graag. 
Khaleb, jij mag de laatste draai geven.’ 

Meer informatie over Calaid Amersfoort en de boten: 
www.facebook.com/searefuge

Thijs van der 
Linden strooit 

met termen die 
menig middelbare 
schoolleerling niet 

zou kennen.
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Marlies Sietsma

Praktijk vs. 
theorie

Te koop: een schop onder je kont, die Calvin en zijn knuffeltij-
ger Hobbes in een stripboek verkopen. Calvin is ervan over-
tuigd dat dit goed verkoopt, want iedereen heeft weleens een 
schop onder zijn kont nodig. Helaas wordt hij teleurgesteld. 
Tijdens een college werd er een koppeling gemaakt tussen 
deze strip en het feit dat advies uit wetenschappelijke onder-
zoeken regelmatig direct de bureaula van politici en beleid-
smakers ingaat, zonder dat er naar om wordt gekeken en er 
daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. In mijn gedachten kwam 
meteen de rekentoets naar boven. Toen duidelijk werd dat deze 
toets niet mee zal tellen dit schooljaar, was de opluchting op 
de gezichten van de basis- en kaderleerlingen, die het nog 
niet hadden gehaald, duidelijk zichtbaar. Ik deel die opluch-
ting, hoewel ik hoop dat ze nog steeds streven naar een goed 
resultaat. Wat mij opviel en er ook voor zorgde dat er irritatie 
bij mij naar boven kwam, was de teleurstelling op de gezichten 
van degenen die het wel hadden gehaald. Zo hard gewerkt, 

zoveel geoefend, maar waarvoor? Ja, het cijfer komt op een 
certifi caat, maar dat voelt toch als een mindere prestatie 
dan dat het meetelt voor het slagen. Calvin werd geïrriteerd, 
omdat hij geen geld binnenhaalde, ik werd geïrriteerd omdat 
de politiek bij deze beslissing niet de moeite heeft genomen 
om rekening te houden met leerlingen die de rekentoets wel 
hadden gehaald. 
Ergens gaan de zaken volledig langs elkaar heen. Of dit deze 
keer door de politiek, en daarmee de wetenschappelijke 
onderzoeken naar het rekenonderwijs, of door de praktijk 
komt, is mij nog niet helemaal duidelijk. De politiek wil graag 
dat scholen zich meer inzetten, veel leerlingen en scholen 
doen dit, maar zij zijn uiteindelijk wel de dupe doordat een 
deel zich niet of te weinig inzet voor betere resultaten. Het was 
mooi geweest als de politieke tegenstanders van de rekentoets 
bij ons op school het nieuws waren komen vertellen, zodat 
wij hadden kunnen laten zien welk positief effect de reken-
toets heeft. De leerlingen die zijn geslaagd  zijn het levende 
bewijs dat het wel een goed idee is geweest om de rekentoets 
verplicht te maken. Het rekenniveau was te laag, het is de 
afgelopen jaren verbeterd, met als resultaat dat steeds 
meer van onze leerlingen goed kunnen rekenen. Ze hebben 
weliswaar extrinsieke motivatie nodig om te laten zien dat ze 
het kunnen, maar dat is zeker geen ramp. Een schop onder 
de kont van praktijk en theorie waardoor ze dichterbij elkaar 
komen, lijkt mij gepast in deze situatie. 

Het was mooi geweest als wij hadden 
kunnen laten zien welk voor positief 
 effect de rekentoets heeft
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kunde in Groningen



14

Elke ochtend wordt de vlag gehesen, het Suri-
naamse volkslied gezongen en een gebed uit-
gesproken op de La Providentia-basisschool 
in Abadukondre in het disctrict Marowijne. 

De leerlingen staan keurig in rijen opgesteld en zingen 
uit volle borst mee. Daarna gaan ze naar hun klassen 
en krijgen les. Dat laatste lijkt logisch, maar Mildred 
Klarenbeek van Edukans vertelt: ‘Dat was vorig jaar 
wel anders, toen we hier voor het eerst waren met We-
relddocenten. Er werd nauwelijks onderwijs gegeven. 

Lesgeven bij 38 graden zonder airco 
of ventilatie is best vermoeiend. Dat 

ondervinden elf Nederlandse leerkrachten 
die in oktober twee weken met Edukans in 
Suriname waren. Van en met elkaar leren, 

is het devies. Afgezien van de extreme 
temperaturen, liggen de uitdagingen op 
het Surinaamse platteland in de andere 

moedertaal van de leerlingen, niet 
volledige bevoegdheid van docenten, 
achterblijvende prestaties en niet altijd 

even gemotiveerde leraren en leerlingen. 

‘ De school komt 
van heel ver!’

primair/voortgezet onderwijs

Leren van en met elkaar in Suriname
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De school komt van heel ver en ik ben heel blij met de 
vooruitgang.’

SOMMEN
In groep 8 zit Angelique Berendsen, net gepensioneerde 
juf uit Den Bosch, achterin de klas bij juf Soraya. De 
groep krijgt een lange rekeninstructie, waarbij de helft 
oplettend zit mee te schrijven en de andere helft niet. 
Berendse observeert en ziet dat een meisje sommen 
maakt voor haar buurjongen. ‘Nee nee, je kunt het heus 
wel zelf. Probeer het eens? Ja, goedzo! Zie je nou wel!’ 
‘Dan gaan we nu door naar aftreksommen’, kondigt 
juf Soray aan. ‘Optellen is som! Aftrekken is verschil!’ 
dreunt de klas de juf na. Als een jongen op het bord een 
som goed oplost, klinkt er applaus. Af en toe snerpt de 
juf: ‘Let op!’ Een jongen die de som 69-19 moet maken, 
zet in zijn schrift 69 streepjes, krast er vervolgens weer 
19 door en telt dan het resultaat. Berendsen ziet dat een 
jongen achterin de klas niet mee doet. Ze verplaatst 
hem naar een plekje vlak voor het schoolbord. Het 
gezicht van de jongen straalt verbazing uit. Er klinkt 
gegniff el van zijn medeleerlingen. Later bespreken de 
twee leerkrachten de les na. Berendse coplimenteert 
haar Surinaamse collega met haar goede manier van 
uitleggen en vraagt wat ze vond van de verplaatsing 
van de zwakke rekenaar naar voren. ‘Ik was daar niet 
opgekomen eerlijk gezegd’, zegt juf Soraya. ‘Maar ik 
vond het best een goed idee.’ Even verderop klinkt luid 
gelach en gezang: Ineke Mars, leerkracht groep 6 aan de 
Lucasschool in Utrecht-Kanaleneiland, doet met groep 
3 hoofd-schouders-knie-en-teen. Haar Surinaamse 
collega doet enthousiast mee. 

JONGE MOEDERS
Schoolleider Bonita Shepperd vond de overgang van 
stad naar platteland best heftig. ‘De moedertaal van 
de Marrons (afstammelingen van de slaven die van de 
plantages wegliepen en een bestaan opbouwden in 
het regenwoud, red.) is Aucaans en dat beheers ik niet. 
Verder vind ik de betrokkenheid van ouders hier veel 
kleiner dan in de stad. Hier zijn de moeders vaak heel 
jong, 11 of 12 jaar, waardoor kinderen worden opgevoed 
door oma’s die niet zelf naar school zijn geweest en er 
niet zo veel waarde aan hechten. Daarnaast heb je heel 
veel alleenstaande moeders die zeggen geen tijd te 
hebben voor hun kinderen. Ze moeten naar hun ‘kost-
grondje’ en laten hun oudste van 6 jaar passen op de 
kleinere kinderen. Maar ik ben zelf ook alleenstaande 
moeder van drie kinderen en vind dat geen excuus. Je 
moet het goede voorbeeld geven.’ Lachend: ‘En ik denk 
ook: als je het dan niet zo breed hebt, neem dan niet zo 
veel kinderen.’ 
Het schoolbestuur werkt samen met Edukans en de 
Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen aan ouder-
betrokkenheid. In dat kader worden er bijeenkomsten 
voor ouders georganiseerd en is er een oudercommissie 

in het leven geroepen met daarin ouders die de contac-
ten onderhouden met ouders in de dorpen. Shepperd 
vertelt nogal eens met agressieve leerlingen te maken 
te hebben, ‘opgekropte woede, niet kunnen uiten van 
gevoelens. Laatst hadden we nog een steekincident met 
een jongen van het internaat dat naast de school staat. 
Dan kan ik niet anders doen dan optreden als maat-
schappelijk werkster, toch?’ 

SMILE VOOR DE KLAS
Shepperd was net een weekje schoolleider toen de Edu-
kans-Werelddocenten vorig jaar op de stoep stonden. 
‘Er deden toen zeven docenten van mijn team mee. 
Ze hebben er veel van opgestoken, onder andere over 
complimenten geven aan leerlingen en met een “smile” 
voor de klas staan.’ Een leerling komt binnen. Hij is zijn 
schrift vergeten. Shepperd geeft hem een nieuw schrift. 
‘Ik heb daarna een goede teambuildingdag georga-
niseerd, waarvoor ik sponsorgelden heb opgehaald’, 
vervolgt ze. ‘Maar de sfeer op school was niet goed, er 
waren docenten die mij zwaar tegenwerkten, ik kwam 
vaak huilend en depressief thuis. Het lukte me in die 

primair/voortgezet onderwijs

Elke ochtend wordt de vlag gehesen op La Providentia.

Leesles in 
groep 6.
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omstandigheden niet om een vervolg te geven aan het 
proces dat door Werelddocenten in gang was gezet. Uit-
eindelijk zijn er vijf leraren overgeplaatst en kreeg ik vijf 
nieuwe en een leesjuf. Nu hebben we een heel fijn team 
met gemotiveerde docenten en gaan we weer vol voor 
het project Werelddocenten. We willen werken aan een 
kindvriendelijke omgeving, gemotiveerde leraren en 
leerlingen, een frisse goed onderhouden school, respect 
voor leraren en leerlingen die volle aandacht hebben 
voor de lessen.’ Er staan weer twee schriftloze leerlingen 
in haar kantoortje. ‘Ik wil ook meer geslaagden voor 
de mulo (in groep 8 worden leerlingen getoetst of ze 
naar lbo of mulo kunnen en alleen de mulo-leerlingen 
worden ‘geslaagd’ genoemd, red), want dat lag vorig 
jaar maar op 17 procent.’ 

SIMPELER METHODE
De ambities van de schoolleider worden gedeeld door 
het schoolbestuur Rooms Katholiek Bijzonder Onder-
wijs (RKBO), waar de school onder valt. 76 scholen telt 
het bestuur, waarvan 11 in het voortgezet onderwijs. 
Wendy Olivieira, consulent onderwijs en zorgcoör-
dinator: ‘Het grootste verschil tussen scholen in stad 
en platteland is dat leerlingen op het platteland geen 
Nederlands spreken. Ze spreken Aucaans als ze binnen-
komen en aan onze leraren de taak om hen Nederlands 
te leren. Een ander verschil is dat leerkrachten in de 
stad vaker volledig bevoegd zijn dan op het platteland. 
Het gevolg van deze twee zaken, andere moedertaal en 
niet volledig bevoegde docenten, is dat de prestaties op 
scholen in het platteland achterblijven.’
Gloria Power, hoofd afdeling onderwijs: ‘Het verschil 
in slagingspercentage tussen stad en platteland is ook 
enorm. Scholen in de stad halen soms wel 80 procent 
geslaagden, op het platteland rond de 20 of 30 procent.’ 

Het bestuur zet in op leesjufs op alle scholen, onder-
steunende programma’s voor leraren en een grotere 
ouderbetrokkenheid. Oliviei: ‘Ouders moeten het nut 
van onderwijs inzien, anders komt het niet goed.’ Als 
zij de minister van Onderwijs was, zou ze differentiatie 
aanbrengen in het curriculum voor scholen in de stad 
en op het platteland. ‘Leerlingen op het platteland 
moeten het anders aangeboden krijgen, want op de 
stadse manier hebben ze er niet veel aan.’ Power vult 
aan: ‘Dat is wel de bottleneck in het onderwijs hier: de 
uniforme aanbieding van de lesstof. Laat ze een metho-
de bedenken voor de stad en een iets simpeler methode 
voor het platteland.’ 

GRIETJEBIES
Ondertussen in groep 6: Atze van den Bos, docent peda-
gogiek aan de Hogeschool van Amsterdam, observeert 
een leesles. De kinderen moeten hardop lezen voor een 
cijfer. ‘Waar ga je op letten?’ vraagt de juf. ‘Leestekens, 
vraagtekens, dubbele punt’, dreunen de kinderen op. De 
juf leest eerst een stukje voor over Wonnie, een meisje 
dat eruit ziet als een heks en wier neus zo groot is dat 
er drie grietjebies – hilariteit in de klas - op kunnen 
zitten (een tropische zangvogel, red.). Daarna lezen de 
kinderen om beurten een stukje voor, met liniaal of pen 
de woorden volgend. Als één jongetje er niet uitkomt, 
zeggen de anderen gretig: ‘Laat mij het doen juf!’ Maar 
ze houdt voet bij stuk. De jongen moet het leren. Daar-
na doen ze een oefening uit de methode Taal voor jou 
uit het jaar 1986. ‘We gaan dit drie maal lezen, anders 
begrijpen we het niet. Als je het één maal leest, ga je het 
dan begrijpen?’ ‘Nee juffrouw!’ in koor. Een jongen legt 
zijn hoofd op zijn armen en valt in slaap. Veel anderen 
buigen zich over het boek en gaan aan het werk. 

Wil je ook een keer mee als Werelddocent voor Edu-
kans? Neem dan eens een kijkje op www.edukans.nl/
worldteacher.

Tekst en foto’s: Ciska de Graaff

‘Ik vond het best 
een goed idee’, 
zegt juf Soraya 
over de verplaat-
sing van een 
leerling naar voor 
in de klas.

Angelique Berendsen observeert rekenles groep 8.
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Invoering rekentoets
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Er is een ramp voorkomen, en ik denk dat de 
staatssecretaris in de grond van zijn hart dezelf-
de mening is toegedaan.’ Swier Garst, voorzitter 
van de Nederlandse Vereniging van Wiskunde-

leraren (NVvW), windt er geen doekjes om; hij vindt de 
rekentoets maar niets. ‘Het is goed dat het is uitgesteld. 
Voor het vwo hadden ze hetzelfde moeten doen. Examen-
kandidaten op dat niveau ga je toch niet lastig vallen met 
het aantal benodigde rollen om een kamer te behangen, 
terwijl ze een paar maanden later op een veel abstracter 
niveau college volgen op een technische universiteit 
zoals die van Delft of Twente.’ Het siert volgens de wis-
kundedocent van regionale scholengemeenschap Goeree 

Een soap, maar dan wel een komische variant. Zo mag je de 
slepende discussie over de in 2013 ingevoerde rekentoets 

voorlopig wel kenschetsen. Onlangs steunde de Tweede 
Kamer een motie om deze voorlopig niet mee te laten tellen 

voor het eindexamen vmbo, havo en mbo. 

Overflakkee in Middelharnis de Tweede Kamer dat men 
nu goed wil nagaan waarom de rekentoets ook alweer 
op de agenda is gezet. ‘Tekenend daarvoor is dat er een 
motie is aangenomen die tot overleg oproept met het 
onderwijsveld over verbetering van de rekenvaardigheid.’    

SLUIPEND PROCES
‘Ooit hadden we prima rekenonderwijs, maar vanaf de 
jaren zeventig/tachtig is op de basisschool het traditio-
nele rekenen (tafels, optellen, aftrekken, delen, verme-
nigvuldigen en het berekenen van breuken en procenten, 
red.) geleidelijk aan uitgebreid, dan wel vervangen door 
realistisch rekenen (grof gezegd het zelf ontdekken van 

ontaardt in komische soap 

voortgezet onderwijs/mbo

‘
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oplossingen, red.). Vervolgens zijn vanaf die periode door 
overladenheid van het curriculum bepaalde automatis-
men niet langer bij leerlingen erin geslepen. Een sluipend 
proces, totdat een jaar of tien geleden de noodklok werd 
geluid over het rekenniveau van jongeren. Het is dezelfde 
discussie als over het leren van geschiedenisfeiten en 
topografie. Natuurlijk kun je die informatie opzoeken via 
Google, maar niet zonder een elementaire basis.’ Garst 
erkent dat het rekenen beter kan, maar dan graag ook 
geïntegreerd in het bestaande vakkenpakket. In een brief 
aan staatssecretaris Dekker pleitte de NVvW begin dit 
jaar voor het idee om vanaf de brugklas de achterstanden 
in rekenvaardigheid bij havo- en vwo-leerlingen weg 
te werken. Het onderhoud daarvan kan dan worden 
geparkeerd bij wiskunde en bij alle andere bèta- en 
zaakvakken in onder- en bovenbouw. ‘Neem een vak als 
aardrijkskunde, met onderdelen als fysische geografie 
(uiterlijke kenmerken Aarde, red.) en demografie. Bij dat 
laatste kun je als docent actueel inspelen op de vluchte-
lingenstroom in Europa, en wat dat gaat betekenen voor 
de bevolkingssamenstelling. Appeltje-eitje, zou ik bijna 
zeggen. Uiteraard moeten hier voldoende faciliteiten voor 
komen, met name in het aantal lesuren rekenen/wiskun-
de. Het fundamentele rekenniveau zou aan het eind van 
de onderbouw havo en vwo in ieder geval op orde moe-
ten zijn. De daaraan gekoppelde toets wordt belangrijk 

voor de doorstroom naar de verschillende profielen in de 
bovenbouw.’ 

STIMULANS
Voortschrijdend inzicht deed minister Bussemaker en 
staatssecretaris Dekker al in september besluiten de toets 
in het mbo pas in het schooljaar 2020-2021 officieel te 
maken. Daartegenover was de staatssecretaris er veel aan 
gelegen om de rekentoets te examineren op havo en vmbo. 
Dekker vreesde dat anders de stimulans bij scholen en 
leerlingen zou wegvallen om het niveau omhoog te krij-
gen. Hoewel in eerste instantie een 4,5 voor hem voldoen-
de was om te slagen, werd dat later bijgesteld tot een 3,5 en 
de afgelopen weken in een wanhoopspoging in aanloop 
naar het Kamerdebat zelfs tot een 3. Ook een 2,5 was wat 
Dekker betreft bespreekbaar voor het verlangde papiertje, 
citeerde De Telegraaf enkele Kamerleden van de PvdA. 
Omdat de sociaaldemocraten vonden dat het de liberalen 
blijkbaar meer ging om de toets (Garst spreekt van een 
’tunnelvisie’ van Dekker) dan om de leerlingen, schaarde 
de volksvertegenwoordigers van de coalitiepartner van de 
VVD zich om hun fractiegenoot Jadnanansing. De door 
haar ingediende motie om de rekentoets niet te laten mee-
tellen voor het examen van vmbo, havo en mbo werd dan 
ook aanvaard. De motie van D66’er Van Meenen om ook af 
te zien van de rekentoets in het vwo werd verworpen. 

Tekst: Peter Magnée  Illustratie: RGvTvoortgezet onderwijs/mbo

Jongeren met ADHD
Slechte cijfers, weinig motivatie en voortijdig schoolverlaten: jongeren met ADHD lopen 
een groot risico op leer- en gedragsproblemen gedurende hun schooltijd. Door storend 
gedrag in de les of werkhoudingsproblemen is het voor docenten behoorlijk lastig om 
leerlingen met ADHD les te geven. Hoe ondersteunt u jongeren met zwakke executieve 
functies? En welk docentgedrag helpt u in de omgang met een leerling met ADHD?

Kom naar de studiedag en voorkom dat jongeren met ADHD op uw school vastlopen!

Slechte cijfers, weinig motivatie en voortijdig schoolverlaten: jongeren met ADHD lopen 
een groot risico op leer- en gedragsproblemen gedurende hun schooltijd. Door storend 

leerlingen met ADHD les te geven. Hoe ondersteunt u jongeren met zwakke executieve 

Kom naar de studiedag en voorkom dat jongeren met ADHD op uw school vastlopen!

 Locatie: 

NH Amersfoort

 Datum: 

Dinsdag 12 januari 2016
 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/ADHD

Begeleiding en ondersteuning 
in het onderwijs

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

MO1503 AdvLB ADHD 195x130.indd   1 27-10-15   20:07
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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  
Dinsdag  8 december Assen  
Donderdag 10 december Apeldoorn 
Donderdag 10 december Den Bosch

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.

op deze manier afgeremd. De rekenrente 
wordt bovendien niet alleen lager, maar 
gaat ook veel sterker schommelen. Dit 
maakt de financiële positie van de pensi-
oenfondsen instabieler en het versterkt 
de conjunctuurbewegingen van onze hele 
economie. CNV Onderwijs blijft zich hard 
maken voor een stabiele en realistischer 
rekenrente op korte termijn. Op iets 
langere termijn zou ons pensioensysteem 
veel minder afhankelijk moeten worden 
gemaakt van de sterk door de politiek 
gemanipuleerde marktrente.

huidige omstandigheden lijkt (enige) 
indexatie van de pensioenen helaas nog 
ver weg.

Werknemers en gepensioneerden 
gaan in hun portemonnee voelen dat 
staatssecretaris Klijnsma van Sociale 
Zaken de verlaging van de rekenrente 
voor pensioenfondsen niet terugdraait. 
Afgelopen juli verlaagde De Nederland-
sche Bank (DNB) deze rekenrente. CNV 
Onderwijs was daar uitermate ontstemd 
over. Druk vanuit de vakbeweging en de 
pensioenwereld leidde tot Kamervragen 
en een onderzoek naar de effecten 
van het besluit van DNB. De nadelige 
gevolgen blijken groot, zowel voor de 

Door een verdere daling van de mar-
krente, het DNB-besluit en het slechte 
beursklimaat in het derde kwartaal lag 
de actuele dekkingsgraad van ABP eind 

dekkingsgraad als voor de hoogte van de 
pensioenpremie. Toch grijpt de staats-
secretaris niet in. Enorm teleurstellend 
vindt CNV Onderwijs. De opstelling van 
Klijnsma betekent dat pensioenfondsen 
nog meer geld in kas moeten houden. De 
zo broodnodige indexatie van de pen-
sioenen raakt zo verder uit zicht. En de 
kans op een onverhoopte korting neemt 
toe. Ook zal de pensioenpremie omhoog 
moeten, wat ten koste gaat van de koop-
kracht van de werknemers. Het toch al 
zo moeizame economisch herstel wordt 

september op nog maar 95,8 procent. 
De beleidsdekkingsgraad, de gemid-
delde dekkingsgraad over 12 maanden, 
daalde naar 99,7 procent. Onder de 

Werk & Recht

Lagere rekenrente 
frustreert koopkracht

Slecht derde kwartaal 
voor ABP

Op dinsdag 10 november houdt CNV 
Connectief een eigen ABP-informa-
tiebijeenkomst. Aanleiding vormen de 
uitzendingen van het programa Zwarte 
Zwanen van omroep Max, die tot de 
nodige ongerustheid hebben geleid. De 

bijeenkomst vindt plaats in vergader-
centrum De Eenhoorn te Amersfoort van 
13.30 tot 17 uur en is alleen toegankelijk 
voor leden die zich hiervoor hebben 
aangemeld. Voor deze beslotenheid is 
gekozen om de betrokken leden alle 

ruimte te geven om helderheid te krijgen 
over zaken die hen dwars zitten. Aan-
melding is nog mogelijk via een mail aan 
a.brugman@cnv.nl. 

Informatiebijeenkomst ABP
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Krijt, voorzitter CNV Onderwijs: ‘Het is 
goed dat we met ons allen opkomen 
voor een toereikende fi nanciering van 
het onderwijs. Maar het loonakkoord 
staat’. In het loonakkoord is een verdere 
salarisverhoging afgesproken van 3 
procent per 1 januari 2016.

netto-vergoeding is voordelig voor de 
werknemer. Kijk voor meer informatie 
op www.cnvo.nl.  

Het onderwijs moet gecompenseerd 
worden bij een stijging van de pensioen-
premie. Daartoe hebben de vakbonden 
en werkgeversorganisaties in het 
onderwijs de regering opgeroepen. De 
afgesproken loonsverhogingen voor 
het overheids- en onderwijspersoneel 

Deze maand worden de salarisverho-
gingen voor 2015 uit het loonakkoord 
aan het personeel in het mbo uitbetaald. 
Het betreft de salarisverhoging van 0,8 
procent met terugwerkende kracht tot 1 
januari 2015 en de salarisverhoging van 
1,25 procent met terugwerkende kracht 

Op grond van de cao-VO kan het per-
soneel ook in 2016 in veel gevallen 
aanspraak maken op het fi scaal vrien-
delijk (extra) vergoeden van reiskosten 

komen voor een deel uit een lagere 
pensioenpremie. Maar vanwege de 
recente verslechtering van de fi nanciële 
positie van ABP zal het bestuur van het 
fonds zeer waarschijnlijk gedwongen 
zijn om de premie al (in de loop van) 
volgend jaar hoger vast te stellen. Joany 

tot 1 september 2015. En daarnaast 
ontvangt het personeel natuurlijk nog 
de eenmalige uitkering van € 500,- 
bruto (deeltijders naar rato). De sala-
risverhogingen zijn verwerkt in nieuwe 
salaristabellen. Ook is de doorwerking 
ervan in andere uitkeringen geregeld. 

Zodra er overeenstemming is bereikt 
over de nieuwe cao-mbo, worden deze 
fi nanciële arbeidsvoorwaarden daarin 
formeel vastgelegd. Zie voor meer 
informatie het nieuwsbericht hierover 
van 22 oktober op www.cnvo.nl.

woon-werk. Dit kan door (een deel van) 
de eindejaarsuitkering in te ruilen voor 
een (aanvullende) reiskostenvergoeding. 
Het omzetten van brutoloon in een 

Kabinet moet hogere 
pensioenpremie bijpassen

Meer salaris voor 
mbo-personeel

Voortgezet onderwijs: 
profi teer van fi scaal voordeeltje!
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De afdeling Individuele Belangen-
behartiging van CNV Onderwijs 
gaat de spreekuren vanaf 1 januari 
2016 anders invullen. Er komt dan 

maatwerk in het contact tussen de 
leden en de adviseurs. Het lid dat 
een kwestie of probleem heeft, kan 
dan samen met de adviseur bekij-

ken wanneer en waar een gesprek 
plaatsvindt als daaraan behoefte is. 
Dat kan in Utrecht zijn, maar ook in 
de regio waar het lid woont.

Andere vorm spreekuren 
individuele belangenbehartiging



Uitval betekent met spoed een vervanger regelen en dat valt haast niet te plannen. Maar dankzij de eigen 

vervangingspool van Interteach is dat probleem meteen opgelost. Dus schenk de koffie maar alvast in! 

Interteach garandeert altijd binnen twee uur een vervangende leerkracht op locatie.* Minder stress dus bij 

uitval en niet te vergeten ruim 20% minder kosten. Want kwalitatief onderwijs gaat verder dan alleen lesgeven.
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Uitval? 
Uw invaller 
staat al klaar

* m.u.v. de Waddeneilanden
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Jan Bijstra

Parate kennis
Op cabaretgebied had je in de vorige eeuw de ‘grote drie’: Kan, 
Hermans en Sonneveld. Enigszins bij dit drietal in de schaduw bevond 
zich Fons Jansen: gespecialiseerd in woordgrappen en daarom tegen-
woordig vooral oubollig gevonden. Toch kwam hij vaak grappig en 
raak uit de hoek. Zo vroeg hij zich in een conference als schooljongen 
af waarom hij toch al die oude feiten uit zijn kop moest leren: ‘Zijn die 
boekjes dan uitverkocht of zo?’
Veertig jaar na dato gaat het nog steeds (of al weer) over de kwestie 
in hoeverre het zinvol is om leerlingen ‘oude feiten’ uit hun hoofd te 
laten leren. Het is historicus Patrick van Schie die in dagblad Trouw 
scherp reageert op het voorstel van Platform Onderwijs 2032 over 
hoe het onderwijs er in de toekomst uit moet zien. Het Platform is 
een uit acht mensen bestaande denktank onder leiding van socioloog 
Paul Schnabel, opgericht om een kabinetsadvies te leveren over het 
onderwijscurriculum van de toekomst. Van Schie heeft er met name 
problemen mee dat de nadruk volgens het voorstel minder hoeft 
komen te liggen op het uit het hoofd leren van feiten. Waarom 
zou je dat nog doen: digitalisering maakt immers dat alles zo 
is op te zoeken. Het is de moderne equivalent van de uitver-
kochte boekjes van Fons Jansen. De denktank noemt in het 

voorstel topografi sche, historische en natuurwe-
tenschappelijke feitenkennis als ‘schrapwaardig’. 
Maar Van Schie zegt: wie niets weet, zal niet eens 
beginnen te zoeken; hij kan ook niet weten wat 
te zoeken.
Ik heb voor beide standpunten wel begrip; 
de klassieker uit mijn schooljaren was het 
feitje dat Bonifatius in 754 bij Dokkum werd 
vermoord en tja: wat heeft een mens er aan 
dat hij deze belangwekkende gebeurtenis 
kan oplepelen? Anderzijds: het kan toch niet 
zo zijn dat je moet opzoeken wie Hitler was of 
wat de hoofdstad van Frankrijk is? Als het voor-
stel van het Platform daadwerkelijk consequenties 
gaat hebben voor het onderwijs van de toekomst, dan 
wordt de grote vraag waar de grens moet komen te liggen: 
welke feitenkennis wordt de gemiddelde leerling geacht paraat 
te hebben en wat mag hij op internet opzoeken? Hitler? Ja, 
dat moet je weten. Maar moet je paraat hebben dat Goebbels 
de minister van Propaganda was in nazi-Duitsland? Of dat 
Rudolf Höss de kampcommandant van Auschwitz was? Die 
laatste vind ik dan weer extra ingewikkeld, juist vanwege 
de historische betekenis van Auschwitz. En dan heb ik het 
alleen nog maar over de Tweede Wereldoorlog; dit gaat 
volgens mij nog fl inke discussies opleveren.

Volgens de denktank is topografi-
sche, historische en natuurweten-
schappelijke feitenkennis ‘schrap-
waardig’
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primair onderwijs

Ook dit jaar wordt de loopgravenoorlog rond 
Zwarte Piet weer op het scherpst van de snede 
uitgevochten. Voor- en tegenstanders vliegen 
elkaar op het minste of geringste in de haren. 

En hoe! Activist en kunstenaar Quinsi Gario, die de afge-
lopen jaren onvermoeibaar en onbevreesd de discussie 
over Zwarte Piet aanzwengelde en gaande hield, is sinds 
zijn actie Zwarte Piet is Racisme meerdere malen met de 
dood bedreigd en moest zelfs onderduiken. Maar ook de 
tegenstanders blijven onverminderd fanatiek. Als Meppel 
dit jaar tijdens de Nationale Intocht vasthoudt aan Zwarte 
Pieten, kondigen actievoerders deze keer ‘een luid protest 
aan’. Een herhaling van de demonstratie in Gouda, die 
vorig jaar dusdanig uit de hand liep dat voor de ogen van 
kinderen negentig mensen werden gearresteerd, ligt dan 
op de loer. 

NEUTRALE PIET
Om gedoe als in 2014 te voorkomen, doemt ook bij 
basisscholen de vraag ‘Zwarte Piet of niet?’ weer op. 
En dit jaar lijken schoolbesturen verder te gaan om het 
gewraakte uiterlijk van het ‘hulpje van’ te veranderen. Zo 
hebben basisscholen in Den Haag afgesproken dat voort-
aan rond 5 december enkel nog neutrale Zwarte Pieten 
langskomen. Het gaat om een collectieve afspraak van 
alle 150 openbare, protestants-christelijke en katholieke 
basisscholen om de klassieke zwarte knecht met kroes-
haar, dikke rode lippen en gouden oorbellen te weren. De 
schoolbesturen vinden dat discriminerende kenmerken. 

‘Sinterklaas, wie kent hem niet?’, zongen Henk en Henk (Het Goede 
Doel) al in 1982. ‘Sinterklaas en natuurlijk Zwarte Piet.’ Ware woorden, 
zo blijkt ruim dertig jaar later. Want inmiddels is de controverse die 
rondom het hulpje van de Sint is ontstaan tot ver over de landsgrenzen 
bekend. Tot in Australië schrijven ze over de Nederlandse 
‘pietendiscussie’. Maar waar ze in het buitenland soms wat lacherig 
doen over het aanhoudende gesteggel over het discriminerende 
karakter van Zwarte Piet, is het in eigen land nog altijd bittere ernst. 

Zwarte Piet:  
 ‘Ieder jaar een  
tintje lichter’

Den Haag is de eerste grote stad die een neutrale Piet op 
alle basisscholen introduceert en Zwarte Piet in de ban 
doet, aldus voorzitter Gerard van Drielen van de SCOH, 
de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden. ‘Er waren 
kinderen die zich niet prettig voelden bij de sinterklaas-
vieringen door de aanwezigheid van Zwarte Piet.’
 
METAMORFOSE
Behalve de Haagse moet de Rotterdamse Zwarte Piet 
eveneens ontdaan worden van zijn zwarte huidskleur, 
kroeshaar, gouden oorringen en dikke lippen. Dat advies 
geeft BOOR, de grootste scholenkoepel van Rotterdam, 
aan haar 82 scholen. Ook de Rotterdamse Vereniging 
voor Katholiek Onderwijs heeft haar 66 basisscholen 
opgeroepen met de medezeggenschapsraden over dit 
onderwerp in gesprek te gaan. Helma Kemner-Vink, 
directeur van basisschool De Clipper, weet nog niet of ze 
het advies van BOOR tot op de letter zal opvolgen. Maar 
ook op haar school heeft het hulpje van de Sint sinds 
de start van de pietendiscussie een flinke metamorfose 
ondergaan. ‘We schminken Piet niet langer zwart maar 
bruin; ieder jaar een tintje lichter. Ook de oorbellen en 
het gekke, dommige praten laten we al jaren weg. En de 
rode lippen, die zijn bij ons oranje. Ook daarin hopen we 
eventuele tegenstanders tegemoet te komen.’ 

GESPREKKEN
Klachten van ouders over de wijze waarop De Clipper 
Sinterklaas viert, heeft Kemner-Vink niet gehad. ‘Maar 
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Tekst: Ilja Post  Illustratie: Strips op maatprimair onderwijs

om de vinger aan de pols te houden, vinden ook dit 
jaar gesprekken plaats met de MR en klassenouders. 
Mocht zich dan een fanatieke anti-Zwarte Pietenactivist 
melden, zullen we opnieuw bekijken of veranderingen 
nodig zijn. Wij zijn meer dan bereid water bij de wijn te 
doen. Maar dat moet wel van beide kanten komen. Ik 
zou het zonde vinden als Sinterklaas straks in niets meer 
lijkt op het kinderfeest uit mijn jeugd.’ Haar leerlingen 
lijken er allemaal niet zo’n punt van te maken. ‘Die willen 
allemaal geschminkt worden, ongeacht hun afkomst.’ 
Volgens psycholoog Gerrit Breeuwsma, verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, komt dat, omdat de kleur van 
Zwarte Piet kinderen niks uitmaakt. ‘Voor kinderen mag 
Zwarte Piet blauw, geel of groen zijn. Het gaat de kleintjes 
er vooral om dat ze tijdens Sinterklaas een cadeautje 
krijgen. De kleur van Zwarte Piet is vooral een probleem 
voor de ouders.’
 
DELFSHAVEN
Dat kinderen geen punt van Zwarte Piet lijken te maken, 
ondervond ook de schrijver van dit artikel toen hij vier 
jaar geleden voor een reportage in Panorama meeliep 
als Zwarte Piet in de Rotterdamse wijk Delfshaven. Een 
wijk die, met een slordige negentig procent allochtonen, 
wellicht niet het meeste op heeft met de Goedheiligman. 
Althans, dat zou je denken. Desondanks was het een 

evenement waar de hele buurt op af kwam. Tijdens de 
voorbereiding op de intocht versierde ik samen met de 
Ethiopische Hyatt de gymzaal waar de dag erop de Sint 
zou arriveren. Hyatt was 9 jaar oud toen ze voor het eerst 
kennismaakte met het Sinterklaasfeest. Ze zegt: ‘Al die ge-
schminkte mensen, ik snapte er niets van. Maar ze deelden 
snoep uit en zwaaiden vrolijk mee met de muziek. Ik was 
direct verkocht. Sindsdien heb ik geen Sinterklaas overge-
slagen. Inmiddels werk ik al weer jaren mee als vrijwilliger. 
Om een nieuwe generatie dezelfde vrolijkheid te gunnen.’

GEEN REGELS 
Ook op de G.K. van Hogendorpschool, een vmbo-school 
in dezelfde Rotterdamse wijk, die destijds het gros van de 
Pieten leverde en dienst deed als officiële hoofdkwartier 
van de pietenparade, sprak niemand over racisme. Turken, 
Marokkanen, Hindoestanen: ze lieten zich alle gewillig 
zwart schminken en in maillots hijsen. Hun boodschap, 
toen: Sinterklaas is een feest voor iedereen.
En die boodschap lijkt anno 2015 niet anders te zijn. De 
school zelf legt leerlingen in ieder geval geen regels op wat 
betreft de Sinterklaasviering. Directeur Elise Hernes: ‘Als 
vanouds nemen onze leerlingen weer als Pieten deel aan 
de Sinterklaasintocht. Hoe ze dat doen, is aan henzelf. De 
jongeren kiezen zelf hoe zij geschminkt willen worden: 
zwart, wit, geel, paars, groen, met of zonder vegen.’ 
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Jammer dat de FNV daar anders over denkt en naar 
de rechter is gestapt, maar waarom vasthouden 
aan iets waar je wel meer voor betaalt, maar niet 
meer voor krijgt?’ Patrick Fey, bestuurder van CNV 

Connectief en voorzitter van het daaronder ressorterende 
CNV Overheid & Publieke Diensten, zegt het bijna reto-
risch, maar hij ziet alleen maar voordelen voor de werk-
nemers nu de bonden, minus het FNV, het aandurfden 
over te stappen van loon- naar prijsindexatie. ‘Trouwens, 
de werkgevers wilden dit ook graag, omdat zij dan min-

‘Een blijvend waardevast pensioen en een fikse 
loonsverhoging met ook nog eens eenmalig € 500,- extra, 
maakten dat we het aandurfden om over te stappen van 
loon- naar prijsindexatie. Na jaren van stilstand eindelijk 
weer salaris erbij.’ Dat zegt medearchitect van het deze 
zomer gesloten loonakkoord Patrick Fey, onderhandelaar 
namens de CNV-bonden.

der loonkosten hebben. Met het geld dat zij overhouden 
kunnen ze wellicht extra mensen in dienst nemen of 
houden, of hen meer betalen. In veel andere sectoren 
is die keuze ook gemaakt: NS, KLM, de bouw, metaal. 
Zowel wij als het FNV hebben daar zonder problemen 
aan meegewerkt. Waarom dan nu ineens die commotie? 
Wij hadden liever gehad dat zij ook hadden ingestemd 
met het loonakkoord, vanwege het brede draagvlak. We 
hebben ze ook alle kans gegeven om hun mening bij te 
draaien, maar het werd zoals bekend een gang naar het 

Patrick Fey: ‘De pensioen-
afspraken zijn absoluut 

verantwoord.’

‘Loonakkoord is begin van 
herstel koopkracht’

alle sectoren

‘
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Paleis van Justitie in Den Haag.’ Beide keren, bij het kort 
geding en in hoger beroep, zijn de ondertekenaars van 
het loonakkoord, CNV Connectief, Ambtenarencentrum 
en CMHF, in het gelijk gesteld door de rechter.

RECHT GETROKKEN
Dat leden van het CNV hebben ingestemd met het 
loonakkoord is volgens Fey ‘uiteraard niet voor niets.  
Samen met de loonsverhoging is dit een goed akkoord 
voor toekomstige pensioengebruikers. Helemaal in het 
onderwijs, waar het inkomen dit schooljaar met in totaal 
6,25 procent stijgt. Jarenlang is de nullijn gevolgd en dus 
koopkrachtverlies geleden. Dat moest nu eindelijk eens 
recht worden getrokken. En dat opgeteld bij het extra geld 
dat we hebben weten los te onderhandelen bij minister 
Plasterk. We zijn er nog niet, maar wel een eind op weg 
naar herstel van koopkracht.’ Volgens Fey is het bijna 
onmogelijk om, zeker in het onderwijs, de gemaakte 
afspraken nog terug te draaien. Twee werkgeverskoepels, 
VO-raad en MBO Raad, zijn deze maand  tot uitbetaling 
overgegaan. ‘Ik verwacht dat de PO-Raad en de Vereni-
ging Hogescholen snel zullen volgen.’ 

NIET LICHTVAARDIG
’Je kunt zoiets maar een keer doen, maar dan moet er 
fi nancieel wel wat tegenover staan. Dat moment was 
nu: Nederland was uit de crisis en er was een meevaller 
van € 5 miljard.’ Dat het CNV en de beide ambtenaren-
centrales nu wel hebben ingestemd met het verzoek van  
Plasterks onderhandelaars om het eigen pensioen aan 
te passen, heeft naar de mening van Fey alles te maken 
met de salarisverhoging die de minister hen voorhield. 
‘Maar we zouden het nooit gedaan hebben als de loons-
verhoging van nu, ten koste zou gaan van het pensioen 
van later. Hoewel de tegenstand van het FNV anders doet 
vermoeden, denken we daar niet lichtvaardig over. Zeker 
als je jong bent sta je daar niet altijd bij stil, maar het gaat 
wel om de laatste twintig jaar van je leven. En ook dan 
heb je geld nodig om goed te kunnen leven. Ik durf onze 

leden dan ook te garanderen dat de pensioenopbouw 
in stand blijft. De nieuwste pensioenberekeningen van 
ABP onderschrijven onze keus. Voor oudere werknemers 
en gepensioneerden is het eff ect op de grootte van het 
pensioen nagenoeg nul. Voor de jongeren is er mogelijk 
zelfs een kleine plus.’

DEKKINGSGRAAD
Volgens Fey hangt de kwaliteit van het pensioen veel 
meer af van de fi nanciële markten dan van de pensioen-
premie. ‘Ook al zijn we daar niet blij mee, het is wel de 
realiteit waar iedereen mee te maken heeft. Overigens 
was 2014 een goed beleggingsjaar voor ABP. Ze begonnen 
met € 300 miljard in kas, en aan het einde van het jaar 
stond de teller op € 343 miljard. Daar ging dan weer € 9 
miljard aan pensioenen uit en er kwam voor € 8 miljard 
aan  premies binnen.’
Dat er toch opnieuw niet geïndexeerd wordt, is de keus 
van ABP. ‘Ik zou de grote indexatie-achterstand heel 
graag willen oplossen, maar dat kon niet met dit akkoord. 
De Nederlandse Bank zou het terstond verboden hebben, 
omdat de dekkingsgraad van ABP al jaren ver onder het 
vereiste dekkingspercentage van honderd 110 procent 
voor indexatie zit.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Erik Kottieralle sectoren

De afspraken voor het 
 onderwijs op een rij
-  Salarisverhoging van 0,8 procent vanaf 

1 januari 2015;
-  Salarisverhoging van 1,25 procent vanaf 

1 september 2015;
-  Eenmalige uitkering van € 500,- bruto 

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

-  Salarisverhoging van 3 procent per 
1 januari 2016.  

Nauwelijks verschil
Patrick Fey: ‘Je ziet de pieken van de hoog-
conjunctuur tot halverwege de jaren zeventig. 
Werknemers waren toen voordeliger uit met 
loonindexatie. Dat was eigenlijk al niet meer 
het geval ten tijde van de economische terug-
gang bij de vorming van het eerste kabinet 
Lubbers in 1982. Nu in 2015 is er nauwelijks 
nog verschil. Eigenlijk is de prijsontwikkeling 
al jaren gelijk aan de loonontwikkeling. Door 
nu de pensioenen de prijsverhogingen te laten 
volgen, in plaats van de lonen in vergelijkbare 
sectoren, pakt de pensioenpremie lager uit en 
komt het voordeel ten goede van de werkne-
mers.’ 



Onderwijs zit in je hart. Kinderen laten leren. 

Verder helpen in hun leven. Hoe blijf jij je ontwikkelen? 

Op reis met Edukans combineer je verbetering van je

eigen onderwijsvaardigheid met bijdragen aan goed 

onderwijs in een ontwikkelingsland.  

Reis mee!

Ga naar www.edukans.nl/worldteacher voor 

alle informatie en � lmpjes van de  werelddocenten 

in actie. 

“Dit was een onvergetelijke en overweldigende

ervaring die ik iedere docent gun. Uiteindelijk

zijn we allemaal onderwijsprofessionals met

dezelfde problemen en mooie momenten waar

ook ter wereld.”

Karlijn Kneepkens, docente Brede School College Utrecht
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Dagelijks is er berichtgeving over 
vluchtelingen die een veilige plek in 
Europa, en dus ook Nederland, zoeken. 
Hun komst zorgt voor tweedeling in 
de samenleving, net als de fi nanciële 
steun aan Griekenland dat de afgelopen 
jaren deed. Wij waren ooit een gastvrij 

en tolerant land, maar dat imago lost in 
rap tempo op, omdat vooral het beeld 
van de tegenstanders in de media bek-
lijft. Dat vind ik als voorzitter van een 
vakvereniging, die belangen behartigt 
van toekomstige, huidige en voormalige 
werknemers in de publieke sector, 
zorgelijk. Onlangs vertegenwoordigde ik 
CNV Connectief, een maatschappelijke 
organisatie die het publieke belang 
dient, op een bijeenkomst van de Ver-
eniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 
in Den Haag. Ik was daar samen met 
vertegenwoordigers van onder meer de 
ministeries van OCW, VWS, Veiligheid 
en Justitie, onderwijswerkgevers en 
–werknemers en het COA om te praten 
over de opvang van vluchtelingenkinde-
ren en het inventariseren en oplossen 
van knelpunten. Op de bijeenkomst 
werden de handen ineen geslagen en 
stonden de kinderen centraal. Dat geeft 
hoop. 
Dit jaar zijn meer dan elfduizend kin-
deren ingestroomd uit vooral Syrië en 
Eritrea, die in de reguliere azc’s wonen. 
Er zijn praktische problemen zoals de 
huisvesting in het voortgezet onderwijs 

en de verdeling van vluchtelingen, maar 
er is ook een tekort aan goede leermid-
delen, NT2-expertise en extra handen in 
de klas. Wat jarenlang is wegbezuinigd, 
is nu meer dan ooit hard nodig. 
Deze inventarisatie is nog maar een 
begin om een goede opvang voor kinde-
ren te organiseren. Kleuters en getrau-
matiseerde kinderen/jongeren hebben 
veel extra aandacht nodig. Je kunt 
rekenen en taal geven, maar ze moe-
ten ook ruimte krijgen om hun, vaak 
traumatische, ervaringen te verwerken. 
Dat geldt natuurlijk ook voor volwassen 
vluchtelingen. Gelukkig zien we ook 
veel goede initiatieven vanuit gemeen-
ten waar nu een groot beroep op wordt 
gedaan. Ook particulieren melden zich 
massaal aan als vrijwilliger bij hulpor-
ganisaties om deze mensen een veilige, 
warme en welkome plek te bieden. 
Zolang er een positief tegengeluid blijft 
komen, zolang men deze vluchtelingen 
als mensen blijft zien, en zolang overal 
in Nederland de handen ineen geslagen 
worden om hen te helpen, is er een 
toekomst voor deze kinderen, voor deze 
volwassenen en voor Nederland. 

Asielzoekers-
kinderen

Helen Adriani 
is voorzitter van 
CNV Connectief
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Bosatlas van 
Amsterdam

Bijna iedereen is er mee opgegroeid, en 
bij velen is er nog steeds een exemplaar 
in de boekenkast te vinden; De Grote 
Bosatlas. Een begrip sinds 1877. Elk jaar 
verschijnen er nieuwe varianten van het 
bekende boek. Eind oktober is de eerste 
editie van De Bosatlas van Amsterdam 
gepresenteerd. Het is voor het eerst 
dat er specifi ek over een stad een atlas 
verschijnt. Het naslagwerk is verdeeld 
in verschillende thema’s, zoals: verkeer 
en vervoer in Amsterdam, religie en vrije tijd en vermaak. 
Kaarten en grafi eken brengen het dagelijks leven in beeld, 
toen en nu. Wat zijn de drukste fi etsroutes in de stad? 
Waar vinden de meeste drugsdelicten plaats? Hoe heeft 
de stad zich door de eeuwen heen uitgebreid? Er is niet 
alleen aandacht voor Amsterdam ‘binnen de ring’, maar 
ook ver daarbuiten. Zo maakt een kaart de ganzenpro-
blematiek inzichtelijk rond Schiphol. De Bosatlas van 
Amsterdam, € 29,95, ISBN 978 9001 12014 6.
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Flirten, daten, sexting, echt seksueel grens-
overschrijdend of homofoob gedrag. Wat doe 
je als leraar als normen en waarden in de klas 
onderling sterk verschillen en respect voor 
elkaar ver te zoeken is? Hoe creëer je een veilig 
leerklimaat, maak je lastige onderwerpen toch 
bespreekbaar en leerlingen weerbaar? Het zijn 
volgens Rutgers, Stichting School & Veiligheid, 
EduDivers en Soa Aids veel voorkomende 
vragen en dilemma’s uit de onderwijspraktijk. 
Niet alle docenten en mentoren gaan daar 
even soepel mee om. Toch moeten scholen 
hier aandacht aan besteden nu seksualiteit 
en seksuele diversiteit onderdeel uitmaken 
van de kerndoelen en scholen sinds augustus 
bovendien verplicht zijn aandacht te besteden 
aan sociale veiligheid. Wie over al deze thema’s 
bijgepraat wil worden en/of verdieping zoekt 
kan op woensdag 25 november (Amersfoort) of 
donderdag 26 november (Den Haag) terecht op 
het congres Met Alle Respect! Leraren aan zet! 
Inschrijven en programma-informatie: www.
allerespect.nl/bijscholing. 

Congres over seksualiteit en 
sociale veiligheid 
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berichten

Campagne signaleren 
kindermishandeling
‘Het stoppen van mishandeling begint voor 
een groot deel in de leslokalen van alle 
professionals die daar vanuit hun toekomstige 
werk mee te maken kunnen krijgen. Als we 
er in slagen om alle nieuwe leerkrachten, 
welzijnswerkers en zorgmedewerkers in 
hun opleiding de nieuwste kennis mee te 
geven over hoe je mishandeling herkent 
en adequaat handelt, maken we echt een 
enorme sprong voorwaarts in de aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld’, stelt 
staatssecretaris Van Rijn (VWS) bij de start 
van de campagne Signaleren Kan Je Leren, 
een gezamenlijk initiatief van de ministeries 
van VWS en Onderwijs, Movisie, Nederlands 
Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo. Via de 
website www.signalerenkanjeleren.nl kunnen 
docenten van relevante beroepsopleidingen 
informatie, inspirerende voorbeelden en een 
breed aanbod van lesmaterialen vinden waar-
mee ze in de klas of de collegezaal aan de 
slag kunnen. De Stichting School & Veiligheid 
organiseert nu en de komende maanden veel 
(regio)bijeenkomsten, trainingen en conferen-
ties over dit onderwerp.

Tool voor sociale 
cohesie
De digitale tool Social Shuffl e moet leraren helpen om op 
simpele wijze de onderlinge verhoudingen in hun klas te 
bevorderen door leerlingen regelmatig van plek te laten 
wisselen. Als kinderen steeds weer naast iemand anders 
zitten, leren ze elkaar beter kennen en worden ze sociaal 
sterker en veerkrachtiger, is het achterliggende idee van 
het door de Radboud Universiteit in Nijmegen ontwikkelde 
concept. Aanleiding was een onderzoek dat aantoonde dat 
er een verband is tussen sociale cohesie en het welzijn van 
kinderen in het basisonderwijs. Het onderzoek vond plaats 
op 34 basisschoolklassen en met ruim 500 koppels van 10- 
tot 12-jarigen die elkaar niet lagen of zelfs een hekel aan 
elkaar hadden. Er werd ontdekt dat kinderen die in de klas 
bij elkaar in de buurt zitten, elkaar aardiger vinden dan 
kinderen die ver van elkaar verwijderd zitten.
Hoe prettiger een kind zich voelt in de klas, hoe beter hij of 
zij zal presteren en hoe minder psychosociale en fysieke 
problemen er zijn.
De met steun van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid 
ontwikkelde tool is als eerste getest op basisschool de 
Viersprong in Leiden, waar men tot combinaties van kinde-
ren kwam die van te voren uitgesloten leken. De gratis tool 
is te downloaden via www.socialshuffl e.nl.

Een memoryspel met prachtige illustraties van het pimpel-
meesje, de pinguïn, het roodborstje en de fazant en nog 21 
andere vogels. Het idee is uitgewerkt in samenwerking met 
Vogelbescherming Nederland. Het doel is paartjes te maken 
van een mannetje en een vrouwtje van de 25 getekende vogel-
soorten. Op deze wijze leren 
kinderen spelenderwijs de 
verschillende vogels en de 
sekseverschillen (beter) ken-
nen. Het door de Schotse 

illustrator Christine Berrie 
getekende spel wordt op 

de markt gebracht door 
Kosmos Natuur en 

kost € 14,99, ISBN: 
9789021560823

Spelenderwijs 
vogels herkennen

sekseverschillen (beter) ken-

 14,99, ISBN: 

Ongemerkt wiskunde leren
Mooie patronen kleuren van simpele geo-
metrische tot keltische knopen en magi-
sche mandala’s (cirkelvormige afbeeldin-
gen uit de Tibetaanse kunst). Tekeningen 
maken aan de hand van mathematische 
structuren. Zelf de symmetrie zien, puz-
zels tekenen of een 3D-tekening maken. 
Met het boek Kleur(wis)kunde worden 
kinderen ongemerkt de wereld binnenge-
leid van een vak dat een waar struikelblok 
kan zijn tijdens de middelbare schooltijd. 
Met dit teken-, kleur- en doeboek wor-
den ongemerkt geheimen ontrafeld van 
wiskunde en tegelijkertijd aangegeven hoe 
wiskundig kunst kan zijn en hoe kunst-
zinnig wiskunde. Het door Anna Weltman 
samengestelde boek kost € 9,99 en wordt 
uitgegeven door Kosmos Natuur, ISBN: 
9789021560564. 
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Nog niet zo lang geleden was een schuurtje 
op het speelplein volgespoten met diverse 
woorden die je liever niet ziet bij een 
basisschool. Zodanig zelfs dat een gespe-
cialiseerd bedrijf ingehuurd moest worden 
om die (kl...)woorden weg te laten halen.
Het gebeurt wel vaker natuurlijk en 
meestal zijn die woorden snel en makkelijk 
te verwijderen of minstens te camoufl eren. 
Maar toch heeft zo’n woord nog altijd iets 
magisch voor de kinderen op school.
‘Wil jij even op de laatste deur in de 
toiletten kijken Ruud, er staat k.. op de 
deur geschreven, en opeens moeten alle 
kinderen erg nodig naar het toilet!’, fl uistert 
de juf.
Ik frons de wenkbrauwen. Eventjes, maar 
al snel neem ik gepaste maatregelen. Met 
een fl es Blue Wonder en een doek weet ik 
het schuttingwoord zowaar weg te poetsen, 
mezelf ondertussen afvragend wat er nou 
eigenlijk zo vervelend is op school. Of zal 
het een stukje bravoure zijn geweest? In 
groep 7 is alles nog mogelijk natuurlijk, 
die kinderen moeten nog groeien in het 
seksuele proces.
Als ik terugkom van mijn poetswerk kom 
ik langs de klas. Ook de kinderen zien mij 
met de poetsspullen langslopen en ik zie ze 
denken: ‘K.., te laat, hij heeft het woord al 
weggepoetst!’

Schuttingtaal

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

Ruud Kooistra
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Conferentie over de 
rechten van het kind
‘Uit angst voor de dood van het kind, ontnemen we hem soms 
het leven. Hoeveel bescherming heeft een kind eigenlijk 
nodig en welke risico’s kan het zelf nemen?’ Woorden van de 
Joods-Poolse Kinderarts Janusz Korczak (1878-1942), alge-
meen gezien als één van de grootste pedagogen uit de 20ste 
eeuw en grondlegger van de rechten van het kind. Het recht 
van het kind op leven en dood is op zaterdag 21 november 
2015 het thema  van een door de Stichting Janusz Korczak 
georganiseerde conferentie in het Kinderrechtenhuis in 
Leiden. Volgens Korczak, die leiding gaf aan een weeshuis in 
Warschau, zijn kinderen volwaardige mensen, moeten zij als 
zodanig behandeld worden en verdienen zij ons respect. Jan 
Willems, één van de inleiders op de conferentie, stelt dat het 
kind recht heeft om gevrijwaard te worden van beschadigende 
bescherming. Een andere inleider, Luc Stevens, geeft aan dat 
het kind ook op school behoefte heeft aan en recht heeft op 
ruimte om te groeien, fouten te maken en risico’s te nemen. 
Ook een zwaarder onderwerp als het recht op de eigen dood in 
de begeleiding van ernstig zieke kinderen wordt aangesneden. 
Hoe weegt hun mening mee in moeilijke situaties? Verder zijn 
er presentaties van organisaties die in de afgelopen jaren de 
Korczakprijs hebben ontvangen voor hun bijzondere werk met 
kinderen. Het programma duurt van 10 tot 16.30 uur. Leden 
van de stichting betalen € 30,-, niet-leden € 40,-, studenten 
€ 20,-. Aanmelding kan via info@korczak.nl. Meer informatie is 
te vinden op www.korczak.nl.

Website seksuele vorming 
speciaal onderwijs

Lesmateriaal, tips en tools voor lessen in sek-
suele vorming voor speciaal onderwijs zijn sinds 
vorige maand op een plek gegroepeerd op www.
seksuelevorming.nl/speciaalonderwijs. Wat maak je 
bespreekbaar? Hoe doe je dat? En – één van de meest 
gestelde vragen – hoe ver ga je? Door hun beperking 
lopen deze kinderen tegen een aantal specifi eke 
belemmeringen aan: ze hebben vaak moeite met het 
inschatten van risico’s, zijn gevoelig voor sociale druk, 
onvoldoende weerbaar en lopen risico op seksueel 
geweld. De toegang tot internet en social media 
heeft deze kwetsbaarheid behoorlijk vergroot. Vanuit 
het speciaal onderwijs nam daarom de behoefte toe 
aan aandacht voor relationele en seksuele vorming, 
omdat scholen vaak te maken hebben met gedrag van 
leerlingen, waarvan zij niet altijd weten of dit bij de 
‘normale’ seksuele ontwikkeling hoort. 
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vereniging

GEPENSIONEERDEN
Rayon Noord-Holland Noord
Donderdag 19 november, 10 uur 
 (inloop), Gebouw De Kern 8, Over-
toom 15, Castricum. Halfjaarlijkse 
ledenvergadering. Thema: De keu-
kentafelgesprekken. Lunch. Rondlei-
ding Het Huis van Hilde, Castricum. 
Info/aanmelden: A. Bouma, 072 511 
67 91, atm.bouma1@upcmail.nl.

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

Breda
Vrijdag 27 november, 13.30 uur, 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. 
Bijeenkomst jubilarissen. Info/aan-
melden (voor 20 nov.): H. Arbouw, 
trijnaw@hetnet.nl, 0183 30 26 21.

Rayon Midden Limburg
Woensdag 18 november, 14 uur 
(incl. koffietafel), Rest. De Molshoof, 
Rijksweg Zuid 3, Kelpen. Opening/
mededelingen door voorzitter. 
Lezing over levenstestament door 
mw.mr. Philippen, notariskan-
toor Van Hecke Houben. Huldiging 
jubilarissen. Optreden troubadour 
Gerard van Kol. Toegang: CNV-leden: 
€ 5,-; partner: € 25,-. Overmaken 

op: NL76INGB0000265596 tnv CNV 
 Onderwijs, Rayon Midden-Limburg 
PA. Info/aanmelden (voor 11 nov.):  
J. van Hunsel, 0495 55 17 18, 
 jacvanhunsel@gmail.com.

Zeeland
Donderdag 19 november, 09.15 uur 
(inloop), Rest. Het Wapen van Axel, 
Kanaalkade 3, Axel. Jaarvergade-
ring rayonleden en ontmoetings-
dag. Huldiging jubilarissen. Lunch. 
Bezoek aan het Warenhuis-Museum 
Het Land van Axel, Markt 3, on-
der leiding van gids. 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/
aanmelden (voor 10 nov.): H. Pieters, 
 bobpieters@zeelandnet.nl, 0118 46 
17 94.

Provincie Limburg
Donderdag 12 november, 10.30 uur, 
De Vlonder, Florasingel 38, Roer-

mond. Netwerkbijeenkomst voor 
jonggepensioneerden over Gezond 
stemgebruik door L. Hambeukers. 
Info/aanmelden: netwerklimburg@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 12-11-2015.

Provincie Drenthe
Donderdag 19 november, 10.30 uur, 
De Voorhof, Hoogeveenseweg 4, 
Westerbork. Netwerkbijeenkomst 
voor jonggepensioneerden over 
Assertiviteit door J. de Haan, work-
shopgever CNV Onderwijs. Info/aan-
melden: netwerkdrenthe@cnv.nl ovv 
bijeenkomst 19-11-2015.

Provincie Friesland
Donderdag 26 november, 10.30 
uur, De Schakel, Klokhuislaan 12, 
Drachten. Netwerkbijeenkomst over 
Timemanagement voor jonggepen-
sioneerden door M. Veldstra. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@cnv.nl 
o.v.v. bijeenkomst 26-11-2015.

In de agenda 
staan activiteiten

van CNV Onderwijs.
Bijeenkomsten worden

maximaal twee keer vermeld.
Aanleveren agendapunten

uiterlijk 9 dagen voor
verschijning via  

schooljournaalagenda@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Regio Groningen Friesland Drenthe
Donderdag 10 december, 10.30 uur (inloop), Zalencentrum De Rank, 
Berglaan 10 Drachten. Regiobijeenkomst. Over: Actuele ontwikkelingen 
in de sociale zekerheid door W. Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs, 
alsmede Ken je kwaliteiten door  J. de Haan, workshopgever CNV On-
derwijs. Info/aanmelden: F. Eizema, feizema@gmail.com, 0512 53 14 96 
of 06 19 17 02 10.
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NETWERKEN
Noord-Brabant
Woensdag 18 november, 16 uur, 
Aloysiusmavo/De Roosten, J. Lui-
kenstraat 49, Eindhoven. Bijeen-
komst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Workshops: Recht op 
professionalisering door M. Hoek-
stra; Registerleraar: laat zien wat je 
waard bent door J. v. Gemert en F. 
Boer; De Levensjas door L. Peters en 
Met een gezonde en boeiende stem 
voor de klas door L. Hambeukers. 
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 door 
M. Vronik; Beeldende therapie op 
school door R. Neutel en K. Rijk-
sen; Ben je een taaldenker of een 
beelddenker? door I. Schreuder. Info/
aanmelden: netwerkfriesland@cnv.
nl o.v.v. bijeenkomst Scharne goutum 
18-11-2015.

Woensdag 18 november, 16 uur, cbs 
Op ‘e Hichte, De Terp 4, Scharne-
goutum. Bijeenkomst voor leden 
van 55 jaar en ouder werkzaam 
in het onderwijs. Thema: Vergro-
ten van draagkracht, verminderen 
van draaglast met workshops over 
Regelgeving door E. Weevers en 
Werkdruk en Vitaliteit door J. Dae-
nen. Info/aanmelden: netwerkfries-
land@cnv.nl o.v.v. bijeenkomst 55+, 
 18-11-2015.

Utrecht
Woensdag 2 december, 16 uur, CNV 
kantoor, Tiberdreef, Utrecht. Bij-
eenkomst voor leden van 55 jaar en 
ouder werkzaam in het onderwijs. 
Deze bijeenkomst is voor de tweede 
keer omdat er bij de eerste keer een 
te groot aantal aanmeldingen waren. 
Thema: Vergroten van draagkracht, 
verminderen van draaglast met 
workshops over Regelgeving door 
E. Weevers en Werkdruk en vitali-
teit door J. Daenen. Info/aanmel-

den: netwerkutrecht@cnv.nl o.v.v. 
bijeenkomst 55+ 02-12-2015; deze 
bijeenkomst is voor leden die op 30 
september er niet bij konden zijn.

INVALLERS
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 #onderwijs 2032. Info/
aanmelden: netwerkgelderland@
cnv.nl o.v.v. bijeenkomst Invallers 
 18-11-2015.

Regio Zuid
Woensdag 25 november, 16.30 uur 
(inloop, incl. broodje), Bronckert, 
Stationsweg 40A, Boxmeer. Net-
werkbijeenkomst. Workshops: De 
nieuwe Flexwet: wat maak jij ervan? 
en Onderwijs van de toekomst 
#onderwijs 2032. Info/aanmelden: 
netwerkbrabant@cnv.nl o.v.v. Inval-
lers 25-11-2015.

OOP
Dinsdag 17 november, Hotel Bel-
mont, Ede. Landelijke OOP-dag. 
Rechtspositioneel spreekuur, 
sectorbijeenkomsten, inleiding: 
Opwaarderen van functies. Diverse 
workshops, o.a.: Veilig en gezond 
werken. Info/aanmelden: sijbou-
toop@outlook.com.

SCHOOLLEIDERS
Maandag 23 november, 16.30 uur, 
Basisschool De Fontein, M. Maris-
straat 33, Dordrecht. Bijeenkomst 
voor schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen en 
mannen die in het middenmanage-
ment werken. Themabijeenkomst/
workshop: De WWZ: waar liggen 
kansen? door H. van Dinteren, 
trainer-adviseur CNV Connectief 
Academie. Info/aanmelden: info@
cnvs.nl o.v.v. bijeenkomst Dordrecht 
23-11-2015.

Maandag 30 november, 16.30 uur, 
CNV kantoor, Tiberdreef Utrecht. 
Bijeenkomst voor schoolleiders, 
teamleiders, afdelingsleiders en 
vrouwen en mannen die in het mid-
denmanagement werken. Themabij-
eenkomst/workshop: De WWZ: waar 
liggen kansen? door H. van Dinteren, 
trainer-adviseur CNV Connectief 
Academie. Info/aanmelden:  
info@cnvs.nl o.v.v. bijeenkomst 
Utrecht 30-11-2015.

Woensdag 2 december, 16.30 uur, 
Praktijkschool, Generaal Snijders-
straat 51, Helmond. Bijeenkomst 
voor schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen en man-
nen die in het middenmanagement 
werken. Themabijeenkomst/work-
shop: De WWZ: waar liggen kan-
sen? door H. van Dinteren, trainer- 
adviseur CNV Connectief Academie. 
Info/aanmelden: info@cnvs.nl o.v.v. 
bijeenkomst Helmond 2-12-2015.

Donderdag 3 december, 16.30 uur, De 
Wingerd so(v)so ZMLK, de Klimmer 
21, Damwoude. Bijeenkomst voor 
schoolleiders, teamleiders, afde-
lingsleiders en vrouwen en mannen 
die in het middenmanagement wer-
ken. Themabijeenkomst/workshop: 
De WWZ: waar liggen kansen? door 
H. van Dinteren, trainer-adviseur 
CNV Connectief Academie. Info/aan-
melden: info@cnvs.nl o.v.v. bijeen-
komst Damwald 3-12-2015.

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 13 november, 12.30 uur (incl. 
broodjes), CNV-gebouw, Tiberdreef 
Utrecht. Jaarvergadering. Thema: 
Ontwikkeling in het vmbo met de 
keuzeprofielen. Deze zouden goed 
kunnen aansluiten bij de nieuwe 
kwalificatie-dossiers in het mbo voor 
een nog betere doorstroming in de 
groene kolom. Door S. van Cuijlen-
borg (AOC Raad). Rondleiding Facul-
teit voor Diergeneeskunde Utrecht. 
Maaltijd ter afsluiting. Info/aanmel-
den: agrarischonderwijs@cnv.nl.

3333
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Toon van Helfteren speelde de meeste interlands voor Oranje, 
maakte de gouden jaren van zijn sport basketbal mee en werd 
in 1975 landskampioen met zijn ploeg Punch uit Delft. Ook als 
clubcoach was hij succesvol (2x landskampioen met Leiden). Sinds 
2013 is hij (voor de tweede keer) trainer van het Nederlandse 
herenbasketbalteam, waarvan hij tot nu toe de meeste wedstrijden 
coachte. Minder bekend is dat hij al bijna 41 jaar gymleraar is op het 
Stedelijk Dalton Lyceum in Dordrecht.

Gymleraar en nationaal basketbalcoach Toon van Helfteren:

Toon van Helfteren: ‘On-
begrijpelijk dat bewegen 
zo op het tweede plan 
staat in Nederland.’

‘Het lesgeven hield
mij in balans’

voortgezet onderwijs
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Denk erom, je linkerhand bovenaan de stick. 
Je rechterhand leg je onder de krul. Je maakt 
als het ware een kommetje. Probeer nu de bal 
te laten stuiteren.’ Vanwege het slechte weer 

geeft gymleraar Toon van Helfteren de brugklassers van 
het Dordtse Stedelijk Dalton Lyceum vandaag binnen 
les. ‘Eigenlijk wilden we een coopertest doen, maar van 
twaalf minuten rondjes lopen in de sporthal word je niet 
echt vrolijk.‘ Hockey blijkt een prima alternatief. ’Probeer 
bij het drijven de bal aan de stick te houden.’ Doet het 
dribbelen voor: ’Tik tik tik, beweeg de bal van rechts naar 
links.’
Van Helfteren (64) meet 2.04 meter en torent door zijn 
rechte houding en getrainde lichaam ver boven zijn leer-
lingen uit. ‘Ernest, houdt afstand! Dit is slaan, eerst de bal 
stilleggen en dan pushen.’ Wat opvalt, is de enorme rust 
die van hem afstraalt. Geen enkele keer verheft hij zijn 
stem. Sterker nog, hij moedigt de groep tijdens de onder-
linge partijtjes aan elkaar te helpen met het toepassen van 
de regels.

MOOISTE BEROEP
‘Dit zijn zulke makkelijke kinderen’, zegt hij enige tijd later 
als alle gebruikte attributen weer op hun vaste plek liggen. 
‘Ik weet niet of ik het veertig jaar had uitgehouden op een 
andere school. Ik heb echt bewondering voor collega’s die 
in het vmbo werken, dat vind ik echt bikkels. En verder 
neemt sport op deze school een belangrijke plaats in. 
Daarin zijn we echt een van de koplopers. En ook niet 
onbelangrijk: ik heb altijd alle steun gehad van de leiding 
en van mijn collega’s.’
Wat de precieze reden is weet hij niet (‘nou ja, er was 
geen lokaal’), maar gymnastiek stond nooit op het rooster 
van zijn lagere school. Misschien, dat hij daarom op slag 
verliefd werd op het gymvak, na zijn eerste kennismaking 
hiermee op het St. Pauluslyceum in Tilburg. ‘Het leek 
me toen het mooiste beroep dat er bestond. De hele dag 
alleen maar sporten.’ 

AMERIKA
Rond zijn zestiende, toen hij al fanatiek basketbalde 
bij het op zijn school opgerichte BC Paulus, werd hem 
gevraagd de brugklassers van de school te trainen. ‘Toen 
begon het combineren van spelen/coachen en studeren/
lesgeven al. Ik ben iemand van de schouders eronder, wel-
licht dat ik daarom nooit last heb gehad van een burnout. 
Maar misschien heb ik gemakkelijk praten. Ik ben altijd 

vrij man geweest, was veel op het veld of in de sporthal, 
behoudens dan die vijf jaar dat ik ook coördinator was. Ik 
heb het toen echt geprobeerd, maar dat bureauwerk en 
vergaderen was niets voor mij. Nee, ik heb nooit een dag 
spijt gehad van mijn keuzes. Nou ja, één keer misschien. 
In 1975, nadat ik kampioen van Nederland was geworden 
met Punch uit Delft, ging ik in Amerika op bezoek bij een 
basketballende collega die daar vandaan kwam. Ik was 
net klaar met mijn studie, het scheelde toen weinig of ik 
was daar voor een universiteitsteam gaan spelen.’

UITLAATKLEP
Van Helfteren koos toch voor een maatschappelijke 
carrière. ‘Sport was iets voor in je vrije tijd. Toen ik terug-
kwam uit Amerika ben ik begonnen met invalbeurten op 
basisscholen, maar als snel kon ik terecht op de school 
waar ik nu nog werk. Alleen heette dat toen nog Stedelijk 
Gymnasium.’
Over een paar maanden stopt Van Helfteren na bijna 41 
jaar met werken. ‘Ik vind het met 65 jaar mooi geweest 
en bovendien ben ik ook nog bondscoach van het Ne-
derlandse basketbalteam. Ik zal het lesgeven wel missen, 
want het zorgde voor balans tussen mijn pedagogische, 
opvoedende kant en mijn prestatieve kant, het graag op 
topsportniveau willen werken. Anders gezegd: zorgen dat 
ook leerlingen die wat minder goed in sport zijn een fijne 
les hebben en in ieder geval in beweging zijn. Tegelijker-
tijd kan ik absoluut niet tegen mijn verlies, maar daarvoor 
had ik gelukkig een uitlaatklep met basketbal spelen en 
coachen.’

SMARTPHONE
Nu het afscheid nadert moet het Van Helfteren van het 
hart dat hij niet begrijpt dat bewegen zo op het tweede 
plan staat in Nederland. ‘Er is hier geen sportklimaat. In 
Amerika moeten leerlingen tot en met de colleges dage-
lijks sporten. Dat is goed voor een mens. Ik zou al blij zijn 
met dagelijks een uur bewegen door een vakleerkracht. 
Sportief gezien staan leerlingen gemiddeld op een lager 
niveau, dan toen ik begon. Er wordt veel minder bewogen, 
met dank aan de digitalisering. Ze zijn de hele dag met 
hun smartphone in de weer. Maar voor de duidelijkheid; 
dit gaat om gemiddelden. Ineens heb je er dan een hard-
looptalent tussen zitten als Robin van Helden, (nam voor 
Nederland deel aan de Olympische Spelen op de 800 en 
1.500 meter, red.). Als jij dat op tijd hebt herkend, geeft dat 
wel voldoening.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Arie Kievitvoortgezet onderwijs

‘



Voor wie?
Het MR Partnerschap is bedoeld voor MR’en en GMR’en 
in het primair en voortgezet onderwijs. Voor een vast 
bedrag per jaar heeft u recht op professionele hulp van uw 
eigen contactpersoon. Deze staat de (G)MR bij als trainer, 
adviseur, sparringpartner of coach. Daarnaast biedt het 
Partnerschap mogelijkheden om met andere (G)MR’en in 
contact te komen. 

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op www.cnvconnectief.nl/
academie. Vragen? Neem contact op met CNV Connectief 
Academie, tel. (030) 751 17 47 of stuur een e-mail naar 
infoacademie@cnv.nl.

Als lid van een MR heeft u niet altijd alle antwoorden direct paraat. Met het MR 
Partnerschap van CNV Connectief Academie zijn leden van (G)MR’en verzekerd 
van persoonlijke begeleiding.

MR Partnerschap
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Foto:  W
ilbert van W

oensel

“ Fijn om iemand voor je 
te hebben die er echt 
verstand van heeft 
en waar je tips en 
adviezen van krijgt”



Verdiep je in je onderwijs met de academische opleiding MEBIT:

Weet wat werkt in de klas!
•	 In twee jaar deeltijd doe je onderzoek 

naast je onderwijsuren

•	 Je doet onderzoek naar aanleiding van 

jouw eigen leervraag in PO, VO of HBO

•	 Er zijn maandelijkse contactdagen in 

Maastricht (UM) of Amsterdam (UvA)

•	 En je krijgt een NVAO geaccrediteerd 

diploma (M.Sc.)

Master Evidence Based Innovation in Teaching (MEBIT):

Kom vrijblijvend naar één van 
de thematische cursusdagen 
in Maastricht of Amsterdam:

WO 9 DEC 2015
Thema: Brein en leren:  
leervaardigheden en meta-
cognitie verbeteren in de klas.
Maastricht University 

Vr 11 DEC 2015
Thema: Studie-uitval, switch  
en rendement in het HBO.
Universiteit van Amsterdam

Vr 12 fEB 2016
Thema: Effectieve maatregels 
om studie-uitval in het VO en 
MBO te verminderen.
Universiteit van Amsterdam

Vr 26 fEB 2016
Thema: ICT in het onderwijs.
Maastricht University

Meer weten of schrijf je in: 
Kijk op Tierweb.nl

Meidenvenijn
Pestgedrag tussen meiden maakt de school tot een onveilige omgeving. Hoe krijgt u in beeld wat er tussen meiden speelt? Wat is 
nodig om meiden online weerbaar te maken? En hoe werkt u aan een oplossing bij problemen tussen meiden? 

Weet hoe u meidenvenijn tegengaat! 

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

WEGENS SUCCES HERHAALD!

Datum

Donderdag 21 januari 2016

Locatie

Congrescentrum Antropia, 

Driebergen

Programma en inschrijven

www.medilexonderwijs.nl/

meidenvenijn

MEDI0711JF_Meidenvenijn_195x130_Schooljournaal_HIRES.indd   1 10/8/2015   4:30:36 PM
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De voordelen op een rij
•  Direct en gericht contact met een grote, 

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

    Ambitie om eerstegraads leraar Godsdienst en Levensbeschouwing 
    te worden? Kies dan voor de master Lerarenopleiding van 

   School of Catholic Theology in Utrecht. 
  Financiering met Lerarenbeurs mogelijk.

Master Voorlichtingsavond op 12 november in Tilburg: tilburguniversity.edu/mva 
  Open Dag op 14 november in Utrecht: tilburguniversity.edu/theologie-opendag

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 18 21 november

nr. 19 12 december

nr. 1 9 januari

nr. 2 23 januari

nr. 3 6 februari

nr. 4 20 februari

nr. 5 12 maart

nr. 6  26 maart

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



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;  
vertrouwenspersonen 030 751 10 01
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



‘Meerdere collega’s lid 
van CNV Onderwijs’

Willy van den 
Hoorn-Hoogendam (45):
‘Toen meerdere collega’s lid werden van CNV 
Onderwijs ben ik nieuwsgierig op jullie website 
gaan kijken. Daar stond interessante informatie 
over trainingen en cursussen, en hulp bij eventuele 
juridische problemen en ook over de naderende 
OOP-dag.’ Niet dat Willy van den Hoorn, parttime 
managementassistent op Roc Menso Alting in 

Zwolle en verwoed samensteller van foto-
albums, acuut ondersteuning behoeft, 

maar je weet maar nooit. ‘Voorlopig 
heb ik het hier prima naar 

mijn zin.’ 

Foto: Ruben Schipper 


