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‘Omgaan met 
 spanning na Parijs: 
onderwijs kán dat!’

Week van het respect: 
‘Goed luisteren vaak 
het belangrijkst’

Enquête: Zwarte Piet 
nog springlevend op 

meeste scholen



Jouw werk,  
hun toekomst.  

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

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

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

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

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

cadeaubonnen t.w.v. €25,-:
• Dinerbon
• Theaterbon
• Bioscoopbon
• Bol.com-cadeaubon
• VVV-bon
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Een heel lijstje vragen hadden Daan 
(rechts, groep 5) en Remco (groep 7), 
leerlingen van de Johannes Cal-
vijnschool in Meppel, bedacht voor 
de persconferentie met Sinterklaas 
tijdens de landelijke intocht. Lust 
hij pepernoten, hoe oud is paard 
Americo en van welke voetbalclub is 
hij fan?  

Sinterklaas 

Karin Stapper/Studio Rozeboom
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‘De Onderwijsraad is glashelder; het eindexamen is van 
grote waarde. Ik zal dit advies dan ook ter harte nemen.’ 
Wat staatssecretaris Dekker van Onderwijs betreft stond er 
geen woord Frans in het afwijzende advies van de Onder-
wijsraad over maatwerkdiploma’s, waarbij leerlingen op 
verschillende niveaus eindexamen kunnen doen. De raad 
vreest voor risico’s tot de toegang en doorstoom binnen 
het vervolgonderwijs, het waarborgen van gelijke kansen 
en de waarde van het diploma op de arbeidsmarkt. De 
raad vermoedt ook dat leerlingen de mogelijkheid zouden 
aangrijpen het zichzelf gemakkelijk te maken. Verder 

bestaat er de kans dat docenten minder hun best zouden 
doen om scholieren uit te dagen op niveau te brengen. In 
het negatiefste geval zouden de veranderingen kunnen 
leiden tot een daling van het onderwijsniveau en een 
grotere uitstroom dan nu het geval is. Dekker ging daar-
mee in tegen de wens van de Tweede Kamer. Even daar-
voor had de Kamer met een breed gesteunde motie nog 
positief gereageerd op het door VO-raad-voorzitter Paul 
Rosen möller gesteunde voorstel leerlingen op middelbare 
scholen op verschillende niveaus examen te laten doen. De 
nieuwe regeling zou volgend schooljaar zijn ingegaan. PM

nieuws

Dekker mee in advies Onderwijsraad: 
geen maatwerkdiploma  

Afgelopen week hadden 
docenten op alle 
schoolsoorten en in 
alle klassen te maken 
met de gevolgen van 
de aanslagen in Parijs. 
Kinderen die angstig 
zijn, die vragen of het 
ook in Nederland kan 
gebeuren. Moslimmeis-
jes die in het zwembad 
worden beticht van 
medeverantwoordelijk-
heid voor de aanslagen. 
Jongeren die zeggen 
dat het allemaal door 
de vluchtelingen 
komt. Scholen zijn 
meer voorbereid dan 
in januari, toen het 
tijdschrift Charlie Hebdo getroffen werd. Schoolbesturen 
en directeuren mailden in het weekend informatie rond met 
suggesties om er maandag aandacht aan te besteden. Maar 
leraren vinden het ook moeilijk. Want hoe ga je om met een 
leerling die alle moslims aankijkt op dit drama? Afgelopen 
dinsdag was er een studiedag van Medilex Onderwijs over 
radicalisme. Daar sprak trainer Steven Lenos (RadarAdvies) 
zijn vertrouwen uit in het onderwijs. ‘Er gebeurt ontzettend 
veel! In het weekend na de vrijdagavond van de aanslagen, 
zijn docenten lesmateriaal gaan maken en gaan delen. Dus 
als je het zelf niet weet, ga te rade op internet! (zie onderaan 
dit stukje voor tips). Maar ga het gesprek aan met je leerlin-
gen! Praten werkt, het klaart de lucht! Als een leerling iets 

kwetsends of ergs zegt, doe verbaasd, vraag om verduidelijking, 
vraag of er ook andere meningen mogelijk zijn. En zeg gewoon 
dat de wereld onrechtvaardig is en af toe niet te begrijpen. Je 
hebt de wijsheid niet in pacht en dat hoeft ook niet, maar praat 
en luister. Jullie leraren kunnen dat!’ 
terhaaronderwijs.com – wenken voor de maandag over terreur 
en de school.
maatschappijleer.net – blog van Stef van der Linden, aanslagen 
Parijs en tips voor in de les.
diversion.nl – Parijs: advies voor schoolleiding en docenten.
nieuwsindeklas.nl – les over de aanslagen in Parijs.
schoolenveiligheid.nl – aanslagen Parijs: wat te doen op 
school? CdG

‘Praat over Parijs, jullie leraren  
kunnen dat!’

Foto: Erald van der A
a
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‘Het is boeiend dat professionals op scholen kunnen 
meedenken over onderwijs in 2032’, zei CNV Onder-
wijsvoorzitter Joany Krijt vorige week in haar jaarrede 
tegen de leden op de Sectorvergadering. ‘Hoe ziet de 
school van de toekomst eruit? Welk soort onderwijs 
wordt er gegeven? Wat hebben leerlingen nodig? 
Niet van bovenaf, maar juist vanuit het onderwijsveld 
moeten deze antwoorden komen. Wat mij echter zorgen 
baart, is wat de staatssecretaris met het advies zal 
doen. Leidt dit tot nog meer regels die scholen en het 
personeel verplichten om de doelen van het kabinet 
uit te voeren? CNV Onderwijs zal er de in de komende 
maanden bij de staatssecretaris op aandringen om 
scholen, leraren, onderwijsondersteuners en school-

leiders de ruimte te geven om samen de juiste invulling 
voor deze mooie plannen te geven. Dus niet nog meer 
regels. Maar ruimte!’ Krijt refereerde aan het CNV 
Onderwijsinitiatief zomerscholen, geïntroduceerd 
om het zittenblijven terug te dringen. ‘Niet vanuit de 
Hoftoren van OCW, maar vanuit vijftien pilotscholen is 
het concept van de zomerscholen het land doorgegaan. 
Ik ben er geweldig trots op hoe we als sector dit zelf 
hebben opgepakt. Dat is de kern van CNV Onderwijs 
voor mij: professionele ruimte voor professionals, 
autonomie voor scholen en autonomie voor de sector. 
Samen bouwen we aan goed onderwijs!’ CdG

Meer sectorvergadering op pagina 26

Meepraten over 
onderwijs in 2032
Engels in groep 1? Vakoverstijgend leren? Minder feitenkennis, 
meer leren leren? De discussie over wat toekomstbestendig 
onderwijs is, werd in februari 2015 door staatssecretaris Sander 
Dekker afgetrapt. Op 1 oktober presenteerde het Platform 
Onderwijs 2032 een conceptadvies. In januari volgt het definitieve 
advies. CNV Onderwijs wil graag van leden en niet-leden horen 
wat zij zien als toekomstbestendig onderwijs. Wil je daarover 
meepraten? Dat kan op woensdag 27 januari van 17 tot 20 uur bij 
CNV Onderwijs, Tiberdreef 4 in Utrecht. Aanmelden: netwerkbij-
eenkomsten@cnv.nl o.v.v. Onderwijs 2032.

Volgend  
Schooljournaal
Het volgende Schooljour-
naal verschijnt niet over 
twee weken, maar over drie 
weken, namelijk op  
  12 december. Tot dan!

journaal

• Mijn dochter had vorig jaar een meisje in haar klas 
dat Isis heet. Op zich een mooie naam. Niks mis 
mee. Totdat Isis een ander woord werd voor bloed, 
aanvallen, terrorisme, fanatisme, dood. Alles mis 
mee dus.
• Afgelopen weekend sloeg ISIS toe in Parijs. En de 
dag daarna kwam Sinterklaas aan in Meppel. Even 
werd er gedacht om het feest niet door te laten 
gaan. Uit medeleven of respect met de slachtoffers 

en nabestaanden. Of uit angst voor aanvallen in 
Nederland.
• Maar het ging door. En dat is goed. Want laat de 
kinderen nog maar even geloven in een goede, mooie 
wereld, waarin een schat van een man uit Spanje 
komt om hen cadeautjes te geven. En waarin Isis een 
mooie meisjesnaam is. 
 
Ciska de Graaff

‘CNV ONDERWIJS: SAMEN BOUWEN AAN GOED ONDERWIJS’ 
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Zoals iedereen ben ik ook ongeloofl ijk geschrokken 
van de gewelddadige aanslagen in Parijs vorige week. 
Onschuldige burgers die het slachtoffer zijn geworden 
van radicale IS-strijders. Ik las het aangrijpende ver-
haal van een vrouw die het concert in theater Bataclan 
bezocht. Toen de terroristen via de voordeur binnen-
kwamen en lukraak op mensen begonnen te schieten, 
heeft ze zich op de vermoorde medebezoekers gestort 
en zich 1,5 uur voor dood gehouden. Zo heeft zij het 
overleefd. Onmenselijk. Niet te bevatten. 
Maar wat nu? Overal zijn steunbetuigingen met Frank-
rijk. Op Facebook, in de krant en op straat. Steun 
betuigen is goed. Maar laten we proberen niet ieder-
een over één kam te scheren. Dat doen deze terroris-
ten al: aanslagen op Franse burgers als vergelding 
voor de aanvallen op IS. Er gaan moslims de straat op 
met spandoeken dat dit niet hun islam is. De kracht 
zit in de nuance. Maar op scholen komt alles samen. 
De nuance, maar ook de extreme standpunten. Zie 
dan maar eens het juiste besluit op het juiste moment 
te nemen. Deze week hebben er veel gesprekken 
plaatsgevonden. In de klas, op het schoolplein, tussen 
collega’s. Ik wens de docenten, OOP’ers en schoollei-
ders veel kracht, empathie, en vooral veel wijsheid toe 
bij deze gesprekken. De kracht zit in de nuance, maar 
de man of vrouw op school moet er mee om gaan. Hij 
of zij maakt het verschil. 

Parijs

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Op grond van de afspraken tussen CNV Onderwijs,  
FvOv, AVS en de PO-Raad over de structurele 
salarisverhoging in het primair onderwijs van het 
loonakkoord voor 2015, zijn de salaristabellen aange-
past. Het betreft de salarisverhoging van 1,25 procent 
met terugwerkende kracht tot 1 september 2015. 
Deze salarisverhoging zal in november of december  
worden uitbetaald aan de werknemers, tegelijk met 
de eenmalige uitkering van € 500,- bruto (deeltijders 
naar rato). De betrokken partijen gaan ervan uit 
dat een nieuwe cao per 1 juli 2016 zal ingaan. In de 
nieuwe cao worden deze loonafspraken opgenomen. 
(zie www.cnvo.nl > arbeidsvoorwaarden > primair 
onderwijs)

Telde Friesland in 2010 nog 5.634 katholieke basis-
schoolleerlingen, in 2015 was dat aantal met ruim 
6 procent gegroeid tot 6.009, tegen in dezelfde peri-
ode (cijfers van DUO) een krimp van 9 procent in het 
hele Friese basisonderwijs. ‘Katholieke scholen vor-
men een sterk merk’, zegt Dick Lieftink, bestuurs-
voorzitter van de Bisschop Möller Stichting (31 
scholen), in het Friesch Dagblad. ‘In heel Nederland 
zie je dat het katholieke basisonderwijs juist groeit, 
en dat heeft te maken met de goede reputatie.’ Hij 
wijst erop dat geen van de Friese katholieke scholen 
in de afgelopen jaren door de Inspectie als zeer zwak 
is beoordeeld. Maar volgens hem gaan ‘ouders ook af 
op de sfeer en de levensbeschouwelijke inslag die je 
zou kunnen typeren als met oog voor de menselijke 
maat. Prestaties doen ertoe, maar wij hechten in 
deze hectische tijd erg aan een schoolomgeving 
die draait om veiligheid en geborgenheid.’ Volgens 
Lieftink speelt ook de categorische weigering mee 
om in kleinere dorpen een fusie te overwegen. ‘Wie 
zijn kind aan een katholieke school toevertrouwt, 
kan erop rekenen dat er ook acht jaar lang katholiek 
onderwijs wordt gegeven.’ PM

Salaristabellen 
primair onderwijs 
aangepast

Katholiek basis-
onderwijs groeit en 
bloeit in Friesland
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“Ik werk in het voortgezet onderwijs en doe dat met 
veel plezier. Maar ik ben me ook bewust van de risico’s. 
Als ik ziek word of een burn-out krijg en daardoor 
(deels) niet meer kan werken, wil ik mijn inkomen 
wel beschermen. Met de arbeids ongeschiktheids-
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�



Praten met leerlingen over vluchtelingen

De Utrechtse basisschool-
leerlingen Daniël (‘niet op 
iemands hoofd schieten 
na een tegendoelpunt’) en 
Lasse (‘dat iedereen zich-
zelf mag zijn’) vertelden 
minister Asscher tijdens 
de opening van de Week 
van het Respect wat zij 
onder respect verstonden.

‘ Hoop is de basis van  
de samenleving’

alle sectoren

10
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Ieder mens snakt naar respect voor de persoon die 
hij is. Niemand wil beoordeeld worden alleen op het 
feit dat hij er anders uitziet, zich afwijkend gedraagt 
of tot een groep behoort’, zei minister Asscher 

van Sociale Zaken bij de aftrap van de tiende Week van 
het Respect in De Remise in Den Haag. ’Respect is een 
voorwaarde om empathie te hebben, om met elkaar echt 
het gesprek te voeren, en is ook een voorwaarde om een 
prettige samenleving te hebben. Want een samenleving 
zonder respect voor elkaar functioneert alleen met macht, 
geweld, dwang en wantrouwen.’ Hij geeft toe dat ‘geweld 
en wantrouwen in grote mate verkrijgbaar zijn op de 
wereld en ook in onze samenleving op vele plekken tast-
baar en voelbaar. Natuurlijk willen we een samenleving 
gebaseerd op respect, maar dat begint bij de kinderen. 
We moeten er met zijn allen voor zorgen dat dit een land 
is waar respect normaal is: respect voor de spelregels, 
respect voor de normen en waarden die we met elkaar 
hebben opgebouwd, respect voor de ander als mens.’

EIGEN KEUS
Bijna profetische woorden van de PvdA-bewindsman, 
zeker gezien de bloedige aanslagen in Parijs, enkele dagen 
later, in en bij een aantal restaurants, een voetbalstadion 
en een concertzaal. Honderden mensen werden door 
terroristen uit naam van Islamitische Staat vermoord of 
(levensgevaarlijk) verwond. Direct werd al de vrees geuit 
dat dit een negatieve weerslag zou hebben op moslims 
en de (vaak ook islamitische) vluchtelingen, die sinds 
augustus massaal hun toevlucht hebben gezocht in 
West-Europa. In Nederland leidde dat in de voorafgaande 
maanden immers al tot tal van verhitte debatten tijdens 
informatieavonden van gemeenten over de komst van 
opvanggelegenheden voor vluchtelingen of de (uit)bouw 
van een asielzoekerscentrum (AZC).
De Week van het Respect, ook gehouden in buurthuizen, 
sportclubs en AZC’s, bestaat al sinds 2006 en is een 

Tienduizenden scholieren, studenten 
en docenten van basisschool tot 

pabo gingen vorige week aan de 
slag met het onderwerp respect. 

Burgemeesters, wethouders, politici, 
topsporters, schrijvers, acteurs en 

artiesten gaven gastlessen op scholen 
om vanuit hun persoonlijke ervaringen 

met leerlingen te praten over een 
maatschappij, waarin iedereen 

zich thuis en geaccepteerd voelt. 
Burgemeester Hoogendoorn van de 

gemeente Oldebroek: ‘Goed luisteren 
naar elkaar is vaak het belangrijkst.’

initiatief van rabbijn Soetendorp. Er werd de afgelopen 
jaren aan deelgenomen door zo’n 3.500 scholen en 10 
pabo’s. Doel is volgens organisator Respect Education 
Foundation, waarvan Soetendorp oprichter en voorzitter, 
om zoveel mogelijk jongeren te laten ervaren dat ze een 
keus hebben in hoe ze willen bijdragen aan een samen-
leving waar ruimte is voor iedereen, ongeacht afkomst, 
sekse, huidskleur, seksuele geaardheid of geloof. De on-
derwerpen kunnen variëren van ‘kunnen zijn wie je bent’, 
sportiviteit en respect tot Zwarte Piet, of zoals dit jaar, de 
polarisatie rond de komst van vluchtelingen. 

OEFENEN 
Soetendorp, ook aanwezig in De Remise, preludeerde op 
de problemen met asielzoekers door te herinneren aan 
de Tweede Wereldoorlog. ‘Mijn vrouw en ik kunnen hier 
alleen maar zijn, omdat er mensen waren die in 1943, ons 
geboortejaar, ons met gevaar voor eigen leven een veilige 
plek hebben gegeven.’ Hij hoopte dat het tonen van res-
pect na tien jaar vanzelfsprekend zou zijn, maar ‘het is net 
als het lopen van een marathon, dat red je niet met een 
uurtje trainen. Respect tonen, het verplaatsen in de positie 
van de ander, dat moet je oefenen. Ik zie hoe discussies 
over vluchtelingen kunnen ontaarden, omdat mensen niet 
in staat zijn naar elkaar te luisteren. Het is zo belangrijk 
dat dit wel gebeurt op scholen.’ Toch blijft hij vertrouwen 
houden. ‘Ik moet denken aan een meisje dat na een vorige 
editie van de Week van het Respect tegen mij zei: “U 
heeft mij vandaag hoop gegeven.” Dat is de basis van de 
samenleving, dat is de basis van de saamhorigheid die ons 
verder brengt.’    

HARDE KERN AJAX
Wezep staat ook wel bekend als het stratenmakersdorp (er 
zijn er zo’n tachtig, red.). Dat vertelde ChristenUnie-bur-
gemeester Hoogendoorn van de Veluwse gemeente 
Oldebroek voorafgaand aan de gastles die hij gaf aan 
de leerlingen van vmbo 4-tl van het Agnieten College in 
Wezep. ‘Je zou het misschien niet verwachten, maar hier 
woont de harde kern van Ajax. Er is de afgelopen periode 
veel gedoe geweest over de mogelijke komst van 600 asiel-
zoekers naar bungalowpark Heidehoek.’ Dat ging verbaal 
niet altijd even zachtzinnig, is het persoonlijke verhaal 
rond respect dat hij wil delen met deze klas.
‘Ik wil het met jullie hebben over het vraagstuk dat hier 
de afgelopen maanden behoorlijk aan de orde is geweest, 
de opvang van vluchtelingen. Daar is in september, zoals 
jullie weten, flink discussie over gevoerd. Gelukkig heb-
ben we in Nederland vrijheid van meningsuiting. Dat is 
een belangrijk goed, en dat moeten we vooral met elkaar 
in stand houden. Maar het kan zijn dat jij een mening 
hebt die ergens haaks op staat. De vraag is nu: hoe ga je 
daar mee om? Want net zo goed als jij recht hebt op jouw 
mening hebt, heeft de ander dat op zijn mening’, stelt 
Hoogendoorn. Hij vertelt de klas dat veel mensen hun 
opvattingen hebben geuit en op elkaar hebben gereageerd 

Tekst: Peter Magnée  Foto: ANP/Jerry Lampe en Frans Paalmanalle sectoren
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via social media. ‘Dat was niet altijd even sociaal. Zelf heb 
ik ook mijn deel gehad, vooral via het openbare gedeelte 
van Facebook, maar ik heb ook veel afgeschermde berich-
ten gekregen. En die waren niet altijd even vriendelijk van 
toon. Ik zal jullie de scheldwoorden besparen, maar ie-
mand mailde: “Nu heb je nog een fi jn leven, maar als je dit 
– ‘het AZC’ – door laat gaan, zul je nooit meer lekker over 
straat kunnen lopen.” En vervolgt hij dan, “dit is geen be-
dreiging, dit is een mening.” Wat vinden jullie ervan, is het 
een mening of een bedreiging?’ ‘Ik denk zelf dat het een 
bedreiging is, een mening is meer als je zegt wat je van iets 
vindt’, zegt een meisje dat het dichtst bij de burgemeester 
zit. Een van de jongens noemt het ook een bedreiging. ‘Dit 
is veel grover dan een mening.’ 

BELACHELIJK IDEE
Hoogendoorn wil graag weten wat de leerlingen zelf vin-
den van een eventueel AZC. Hetzelfde meisje: ‘Ik vind wel 
dat we de vluchtelingen moeten helpen. In hun eigen land 
is burgeroorlog. Daar hebben ze genoeg van en daarom 
willen ze er niet meer wonen. Daar heb ik begrip voor en 
ik snap heel goed dat ze dan naar een ander land gaan 
voor geld, onderdak en eten. Maar ik vind wel dat heel 
Europa moet meewerken en niet alleen maar Nederland.’ 
Hoogendoorn: ‘Denk je dat alleen Nederland de vluch-
telingen helpt?’ Nog steeds hetzelfde meisje: ‘Nee, maar 
iedereen gooit de grenzen dicht.’ Een meisje achter haar 
vindt ook dat de vluchtelingen welkom zijn, ‘maar 600 is 
wel veel voor een dorp als Wezep.’ 
De burgemeester vraagt of de leerlingen hun mening 
durfden te uiten, toen de discussie nogal fel werd gevoerd. 
Vonden ze dat griezelig? ‘Nee, dat niet’, zegt een meisje, 
van wie veel vrienden tegen de toestroom van asielzoe-
kers waren. ‘Mijn vader vond het hele idee belachelijk’, 
vertelt een leerling net voor haar. De burgemeester legt uit 

dat er een verzoek kwam van het Centraal Orgaan Asiel-
zoekers (COA), voor de huisvesting van 600 asielzoekers 
en dat veel mensen al vrij snel dachten dat de gemeente 
Oldebroek akkoord was. ‘Vooral door de massaliteit was er 
daardoor geen open discussie meer mogelijk.’ Hij gaat ver-
volgens op de rand van een tafel zitten en benadrukt hoe 
belangrijk het is om genuanceerd te blijven en dat angst 
een slechte raadgever is, al vindt hij dat voorstanders af en 
toe een te rooskleurig beeld scheppen.

CONFUSIUS 
Omdat Oldebroek niet verder wilde gaan dan 300 man, 
zag het COA van plaatsing af. Hoogendoorn: ‘Ik kreeg 
een afgeschermd bericht via Facebook dat ik een beste 
vent was die zich verzette tegen “die klote vluchtelingen”. 
Toen ik uitlegde dat ik het prima vond om 300 mensen te 
helpen was ik plotseling “een lul van een burgemeester”. 
Ik antwoordde dat ik blijkbaar alleen een beste vent was, 
als ik deed wat hij wilde. Maar dat is geen democratie.’ 
Een meisje noemt het ‘typisch Wezeps, zo’n grote mond.’ 
De burgemeester houdt het meer op angst voor vreem-
den, en dan vooral een teveel aan alleenstaande mannen. 
‘Geen buitenstaanders accepteren en sterk voor elkaar 
opkomen.’ Hij vermoedt dat frustraties ook meespelen 
in de meningsvorming. ‘Lang wachten op een huurhuis, 
bezuinigingen in de zorg, werkloosheid, scheiding en 
verslaving.’
Op Hoogendoorns vraag wat de klas onder respect ver-
staat, zegt een  meisje: ’Normaal met elkaar omgaan.’ Een 
jongen: ‘Elkaar waarderen zoals je bent.’ Zijn achterbuur-
vrouw: ‘Respect is een ander behandelen, zoals je dat zelf 
ook graag zou willen.’ Hun burgemeester: ‘Een Chinese 
geleerde, Confusius, zei ooit: “Een mens heeft niet voor 
niets twee oren en een mond.” Kortom, eerst goed luiste-
ren naar elkaar. Dat is vaak het belangrijkst.’ 
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Burgemeester Adri-
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Helmy van Dooren

Gelukkig 
bestaat de Sint
Het was in de sinterklaastijd. Maar ik merkte al een paar 
dagen aan Rinske van 8, dat ze niet lekker in haar vel 
zat. Haar gebruikelijke schwung was verdwenen. En na 
de gymles kwam ik erachter wat haar precies dwarszat. 
Het begon er namelijk mee dat haar klasgenootjes 
verbijsterd uit het kleedlokaal kwamen rennen omdat die 
Rinske zomaar beweerde dat Sinterklaas helemaal niet 
bestaat! 
Als leerkracht van groep 4 – dus als beschermer van 
alle goedgelovigen – nam ik haar even apart en vroeg 
haar waarom ze dat tegen de andere meisjes zei. En al 
snel smolt Rinskes’ alwetende facade en kwamen de 
tranen. Tussen de snikken door vertelde ze: ‘Wij doen 
thuis alles met kerstmis. En nou is Sinterklaas al met de 
boot aangekomen in Nederland, maar heb ik toch nog 
helemaal geen één cadeautje in de schoen gehad. En 
als het 5 december is krijg ik ook helemaal niks, want 
wij doen alles met Kerstmis. Maar nou vragen de andere 

kinderen steeds wat ik al gekregen heb en dan kan ik 
niks vertellen.’ 
Natuurlijk begreep ik haar dilemma. Dus stelde ik voor 
dat ze mamma zou vragen om alvast een klein cadeautje 
voor 5 december te regelen. ‘Dan kun jij de dag na sin-
terklaas ook iets laten zien in de klas, net als alle andere 
kinderen.’ Bovendien, zo meldde ik, zou ik er ook nog wel 
even met mamma over praten om dit op te lossen, want 
helemaal niets van Sinterklaas krijgen als 8-jarige is 
uiteraard verschrikkelijk. 
Nog dezelfde dag sprak ik moeder aan op het school-
plein. Ze verontschuldigde zich dat Rinske het grote 
geheim van Sinterklaas al verklapt had. Ze dacht dat de 
tijd gekomen was om het te vertellen, maar gaandeweg 
kwam ze erachter dat Rinske nog een vurige gelovige 
was…. ‘Maarre, ze krijgt genoeg cadeautjes, hoor’, 
vervolgde moeder.  Ik probeerde uit te leggen, dat in een 
klas vol goedgelovigen niet zozeer de hoeveelheid aan 
geschenken telt, maar wél het tijdstip waarop ze komen.
De volgende dag kwam Rinske naar school en bracht 
haar gebruikelijke enthousiasme gelukkig weer mee. Ik 
vroeg haar of zij ook met moeder over de sinterklaasca-
deautjes had gesproken. ‘Ja hoor’, zei ze blij. ‘We gaan bij 
oma pakjesavond doen.’ 
Tevreden glimlachte ik. Ik ging er zélf bijna weer door 
geloven. Alleen de Sint kon die pakjesavond zo snel 
regelen, toch? 

Helemaal niets voor sinterklaas krijgen 
als 8-jarige is uiteraard verschrikkelijk
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Vorig jaar was Van der Goot ook op de school. 
Inmiddels is ze zelf net leraar af en overgestapt 
naar Snappet Tablet Learning, maar ze gaat 
graag nog een keer mee met Edukans World-

teacher. Ze is blij verrast te zien dat de dertig tablets die 
de Leonard Leitzel School kreeg van het Zeister Zen-
dingsgenootschap merendeels nog in gebruik zijn. ‘Er zijn 
zelfs juff en die ze uit de kast halen als de computerjuf er 
niet is!’ zegt Van der Goot verheugd. ‘Maar dat moet wel 

Een uitschieter in positieve zin op het platteland van Suriname 
is de Leonard Leitzel School. Met honderd procent uitstroom 
naar de mulo, staat de school op eenzame hoogte. Het geheim 
van directeur Rijnolda Mavis Botho-Anini: ‘Als je zelf respect 
geeft en vriendelijk bent, krijg je dat ook terug van de kinderen.’ 
Ict’er Baukje van der Goot kwam als Edukans Worldteacher 
twee weken een extra impuls aan de school geven.

Geheim succesvolle school op Surinaams platteland:

‘ We geven het goede 
voorbeeld’ 

meer worden, want ze moeten het ook kunnen zonder de 
ict-juf!’ Ze haalt die dag twee klassen naar het computer-
lokaal. De kinderen gaan enthousiast aan de slag met de 

Wil je ook een keer mee als Worldteacher 
voor Edukans? Neem dan eens een kijkje op 
www.edukans.nl/worldteacher.

Met de school-
boot naar huis.
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nieuwe software Ambrasoft, waarmee ze spelenderwijs 
kunnen leren rekenen en lezen, elk op hun eigen niveau, 
iets wat in het klassikale onderwijs van Suriname vrij 
uniek is. 

APPLAUS
Groep 5, twaalf leerlingen, krijgt taalles van juf Louisa 
 Pinas. Zelfs hier liggen Frozen-schriftjes op tafel. De 
juf leest een verhaaltje voor over een mier die lucht wil 
zijn. ‘Wie kan me vertellen waar het over gaat?’ Stilte. De 
juf leest het nog een keer voor. Daarna weet een meisje 
het antwoord. Ze krijgt een complimentje van de juf en 
applaus van haar klasgenootjes, hetgeen in schril contrast 
staat met de over het algemeen harde benaderingswijze 
van leerlingen in Suriname. Slaan wordt inmiddels wel 
dringend ontraden door het ministerie van Onderwijs, 
maar schreeuwen en commanderen zijn nog aan de orde 
van de dag. Er is veel interactie in de klas van juf Pinas. 
‘Zou jij lucht willen zijn? Dat je overal bent?’ ‘Nee!’ roept 
een jongen verschrikt. ‘Wat is lucht voor woord? Is het een 
werkwoord? Kunnen we er een lidwoord voor zetten? Ja, 
het is een zelfstandig naamwoord. Wat zijn nog meer zelf-
standig naamwoorden?’ Een van de drie groepjes waarin 
de klas verdeeld is, levert alle antwoorden, de andere twee 
zijn stil. ‘Of ik ze naar niveau in groepen heb ingedeeld? 
Nee, eigenlijk niet bewust. Ja, misschien kan ik ze wat 
meer mengen, zodat ze elkaar meer stimuleren’, bedenkt 
juf Pinas. Er kruipt een dikke wesp uit het stopcontact. En 
nog een. 

VRIENDELIJK
Aan insecten overigens geen gebrek, want op de kamer 
van directeur Rijnolda Mavis Botho-Anini leidt een 
harige tarantula me nogal af van het interview. We zetten 
het gesprek elders voort. De schoolleider, vrouw van de 
dominee van de Wesleyaanse gemeente, woont naast de 
school en dat tekent ook haar betrokkenheid en invloed. 
De school staat goed bekend. Vorig jaar haalde 100 
procent van de groep achters mulo-niveau, waar dat op 
andere scholen op het platteland maar 20 procent is. Hun 
geheim? ‘We geven respect en zijn vriendelijk en dan krijg 

je dat ook terug. We geven gewoon het goede voorbeeld. Er 
is veel aandacht voor het christelijk geloof, waardoor kin-
deren eerbied voor elkaar en hun leraar hebben. We geven 
veel complimenten en bekrachtigen daarmee goed gedrag.’ 

STER
De school werkt hard aan het realiseren van de STER-
school, een concept van Edukans waarbij de vijf punten 
van de ster voor de vijf belangrijkste kenmerken van goed 
onderwijs staan: een veilige leeromgeving, goede begelei-
ding van het leerproces, goed opgeleide en gemotiveerde 
docenten, georganiseerd schoolmanagement en ouder-
betrokkenheid. Botho-Anini blikt terug op het afgelopen 
jaar, na het bezoek van Edukans in 2014: ‘We hebben 
een teamontwikkelingsplan gemaakt en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen. We werken aan een goede peda-
gogische benadering en aan ouderbetrokkenheid.’ Wat 
ook helpt is dat de school klein is (76 leerlingen) en wel 
acht leraren heeft. ‘Combinatieklassen doen we niet aan, 
want dan moet een leerkracht twee keer zo hard werken’, 
stelt Botho-Anini onomwonden. Nog wensen? ‘Ja,  gelijke 
behandeling van openbaar en bijzonder onderwijs, want 
nu krijgen wij niet alle methoden en leermiddelen die de 
openbaren wel krijgen. En graag computers en internet 
voor alle scholen!’ 

SCHOOLBOOT
Internet is nog ver weg op het platteland van Marowijne. 
En eigenlijk ook niet nodig om rekenen en lezen te leren 
op de laptop, legt Van der Goot uit, terwijl we met de 
schoolboot op weg zijn om kinderen naar huis te brengen. 
Hun dorp met zestig inwoners ligt aan de rivier en de boot 
is het enige vervoermiddel. Als we aankomen zien we ou-
dere kinderen de was doen in de rivier, terwijl een ander er 
een bad in neemt. ‘Er zijn wel krokodillen, maar die slapen 
overdag’, zegt de bootsman laconiek. Een meisje wijst haar 
huis aan, een onderkomen van hout en stro van ongeveer 
8 bij 4 meter. ‘Daar woon ik met mijn familie. We zijn met 
z’n tienen.’ Een papegaai en een kip staan bij de ingang, 
gebroederlijk naast elkaar. Dan loopt het meisje met de 
afwas in een teil op haar hoofd naar de rivier. 

Juf Louise Pinas begeleidt leerlingen in groep 5.Worldteacher Baukje van der Goot geeft een ict-impuls aan 
de school.
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‘Je werkt ontzettend hard, maar je moet je tegenwoordig 
steeds opnieuw bewijzen. Ik ben daarom op zoek naar extra 
handvatten om mezelf te profi leren op de arbeidsmarkt,’ aldus 
leerkracht Alja Risselada (27). Samen met haar collega Ytje 
Kramer (24) reisde ze vanuit Friesland af naar het kleurrijke 
gebouw van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid 
in Hilversum. Hier is vandaag voor de tweede keer het 
lerarenevent Energizer, voor jonge onderwijsprofessionals die 
op zoek zijn naar inspiratie.

Jonge leraren op Energizer 2015

‘ Waar loop
jij tegenaan’

alle sectoren

jij tegenaan’
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Honderdtachtig jonge leerkrachten verzamelen 
zich in de theaterzaal van het instituut, waar 
BNN-presentator Filemon Wesselink de ope-
ning verzorgt. Het event, georganiseerd door 

CNV Onderwijs, is helemaal uitverkocht. Op het program-
ma staan workshops zoals Agressie en Probleemgedrag, 
De Leraar in z’n Recht, Solliciteren en Cyberpesten. Coör-
dinator Annemarie Wering, van de Stuurgroep Jong: ‘We 
hebben veel contact met de leden, waardoor we goed we-
ten wat er onder hen speelt. Vaste contracten zijn schaars 
en dan kun je door de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) ook 
niet lang bij een school blijven. In de Randstad is wel groei, 
maar het blijft een krappe markt. Wij hopen de jonge leer-
krachten hierop voor te bereiden met deze dag.’

LASTIGE OUDERS
‘Het doel van deze dag is om zelf iets te bereiken,’ vult CNV 
Onderwijsvoorzitter Joany Krijt aan. ‘Naast de workshops 
is het een ideale mogelijkheid om tips uit te wisselen 
met collega’s en ze te vragen: waar loop jij tegenaan?’ Dit 
advies, om met elkaar in gesprek te gaan, wordt meteen 
opgevolgd tijdens de workshop Omgaan met Ouders, 
waarin de vrolijke theatermakers Stefan van Wieringen en 
Dana Hilgers afwisselend een lastige ouder of een docent 
spelen tijdens een tienminutengesprek. Het publiek vertelt 
ze tussendoor wat ze goed of fout doen. Wat doe je als een 
moeder jou de schuld geeft van het lastig functioneren van 
haar zoon? En wat is een goede oplossing als een vader 
klaagt over de indeling van de klas? ‘Als je jong bent, den-
ken ouders al snel dat je niet professioneel bent,’ klinkt er 
uit het publiek. ‘Je moet aangeven: ik ben een professional 
en ik heb een reden dat ik de groepjes op deze manier heb 
samengesteld.’ Er klinkt enthousiaste bijval van collega’s in 
de vorm van applaus. ‘En wist je dat er digi-programma’s 
bestaan die voor jou aan het begin van het jaar de tafel-
schikking kunnen inrichten op basis van je klassenlijst?,’ 
tipt een ander. 

TIMEMANAGEMENT
Geen tijd, geen tijd, wanneer moet ik dat allemaal doen? 
Veel leerkrachten lopen tegen een groeiende werkdruk aan 
en de workshop Timemanagement van Angela Kouwenho-
ven, zelf ook leerkracht, is dan ook druk bezocht op deze 
dag. ‘Veel starters stoppen ermee in het eerste jaar, vaak 
omdat ze door de bomen het bos niet meer kunnen zien,’ 
aldus Kouwenhoven. ‘Het is vooral belangrijk dat je de 
tijd die je hebt zo goed mogelijk benut, maar ook dat je je 
grenzen aangeeft en zegt: dit is vrije tijd.’ Ze bespreekt een 
aantal tactieken die haar jonge collega’s kunnen toepassen: 
‘Zorg voor rust, regelmaat en routine. Een opgeruimde 
werkruimte doet wonderen voor je productiviteit. Daarbij 
is het slim om te bedenken hoeveel tijd je iets waard vindt 
en om jezelf daarin te begrenzen, met bijvoorbeeld een 
half uur. Dan doe je precies wat er in die tijd mogelijk is, in 
plaats van dat je ergens aan begint en ineens schrikt van de 
tijd die je er al aan kwijt bent.’ 

GELUK
Lastige ouders, tijdsdruk en andere lesproblemen...geluk-
kig valt er ook heel veel plezier te halen uit het werk als 
leerkracht. Filosoof en docent Lammert Kamphuis vertelt 
tijdens het event aan de bezoekers wat er voor nodig is 
om geluk te vinden en te houden in je werk. ‘Het zou een 
modieus idee zijn om te denken dat je energie kunt krijgen 
van je werk. Onzin! Uiteraard moet je in eerste instantie 
houden van wat je doet. Daarvoor moet je verbinding zoe-
ken en vervreemding voorkomen. Dit doe je bijvoorbeeld 
door je lessen steeds te vernieuwen, dan blijf je scherp, uit-
gedaagd en daar krijg je energie van.’ Om hem heen klinkt 
instemmend geroezemoes. Kamphuis: ‘Het belangrijkste 
is: verwerkelijk wat je in je hebt. Waar zit je potentie? Zoek 
het uit en ga ervoor!’ 

Meer foto’s en de video van Energizer 2015 zijn te vinden op  
www.facebook.com/cnvonderwijs. 
 

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Jorrit Lousbergalle sectoren
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Steeds meer Nederlandse 
ziekenhuizen hebben een speciaal 
zindelijkheidsprogramma, want steeds 
minder kinderen zijn nog ‘op tijd’ van 
hun luier af. Basisscholen mogen niet-
zindelijke kinderen van het ministerie 
weigeren, maar doen ze dat ook? En 
wat doe je als leerkracht, als je een 
kind in de klas krijgt met een luier?

Wiebelende kinderen die te druk zijn met 
leuke dingen om een plaspauze te nemen.  
Werner Tillema, leerkracht van groep 1 en 
2 van basisschool Rosa Boekdrukker in 

Amsterdam ziet het vaak genoeg. ‘Kleuters vergeten het 
gewoon. Dan staan ze helemaal krom, maar spelen ze 
gewoon door. Ik probeer erop te letten en ze op tijd naar 
de wc te sturen.’ Plasongelukjes horen er dan ook bij in 
de eerste groep van de basisschool. Maar wat nou als het 
vaker gebeurt en kinderen echt nog niet zindelijk zijn? 

STIMULEREN
Gemiddeld zijn jongens vijf tot zelfs acht maanden later 
zindelijk dan meisjes. Meisjes zouden zo tussen 2,5 en 3 

Naar school en nog 
niet van de luier af

primair onderwijs
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jaar zelf op tijd naar de wc kunnen gaan, of dit in elk geval 
moeten aangeven, jongetjes rond de 3-3,5 jaar. ‘Kleuters 
hebben een duidelijke fase waarin ze zindelijk kunnen 
worden’, vertelt Michael Groeneweg, kinderarts in het 
Maasstad Ziekenhuis en medisch hoofd van de Poeppoli 
in Rotterdam. ‘Er ontstaat interesse in het naar de wc 
gaan en dan is het belangrijk dat ouders en kinderopvang 
de kleuters stimuleren. Dit gebeurt echter niet altijd en 
steeds meer scholen krijgen daardoor niet-zindelijke 
kinderen in de klas.’

DWANGMATIG
Twintig jaar geleden was het nog een zeldzaamheid, maar 
tegenwoordig is twintig procent van de kinderen in groep 
1 nog niet zindelijk. ‘Steeds meer ouders werken allebei en 
zo is er minder direct toezicht’, legt Groeneweg uit. ‘Daar-
bij willen veel ouders van nu het hun kinderen vooral zo 
prettig mogelijk maken, maar ze hebben wat dit betreft 
duidelijke begrenzing nodig.’ Er wordt volgens de arts pas 
laat aan de bel getrokken als het naar de wc gaan nog niet 
is gelukt. ‘Een half jaar voor een kind naar school gaat 

doen ouders een dwangmatige poging om het nog uit de 
luiers te krijgen. Dat werkt vaak niet, want kleuters krijgen 
zo negatieve associaties bij wc-bezoek.’ Volgens Tillema 
moet je ook als leerkracht vooral niet boos worden na een 
ongelukje. ‘Als het heel vaak gebeurt kun je wel een beetje 
streng zijn. Zo worden ze er bewust van dat het niet de 
bedoeling is. Maar blijf vooral rustig. “Dat kan gebeuren!”, 
zeg ik bijvoorbeeld vaak.’
   
WEIGEREN 
Het ministerie van Onderwijs is duidelijk: basisscholen 
mogen kinderen weigeren als ze nog niet zindelijk zijn. 
Scholen en leerkrachten zelf houden er verschillende 
afspraken op na. Peter Smit is directeur van basisschool 
De Peppel in Middenmeer. Hier hebben ze afgesproken 
dat kinderen niet worden geweigerd. Maar luiers ver-
schonen? Dat doen ze niet. ‘Wij vinden het niet de taak 
van de leerkracht. Bij een vieze broek vragen we of ouders 
naar school komen om hun kind te verschonen’, aldus de 
directeur. Op Tillema’s school is dat ook voorgekomen, bij 
een kind dat veel moeite had met zindelijk worden: ‘Maar 

‘ Tegenwoordig is twintig 
procent van de kinderen 
in groep 1 nog niet 
zindelijk’

Tekst: Anouk van der Graaf  Illustratie: Esther van den Berg

anders verschoon ik toch even tussendoor’, zegt hij. ‘Het 
hoort wél bij mijn werk, vind ik. Daarbij kan de onderwijs-
assistente af en toe bijspringen en is mijn klas behoorlijk 
zelfstandig. De kinderen kunnen echt wel even wachten 
tot ik een klasgenootje heb verschoond, soms moet je dan 
even improviseren.’ 

DOUCHE
Veel scholen hebben voorzieningen voor plas- en 
poep-ongelukjes. Smit: ‘Wij vinden verschonen niet de 
taak van de leerkracht, maar het is niet de bedoeling dat 
leerlingen in hun viezigheid blijven zitten tot de ouders 
er zijn. Daarom hebben we een douche op school, zodat 
we kinderen met echt vieze ongelukjes kunnen wassen.’ 
Tillema werkte voorheen in het speciaal onderwijs. ‘Daar 
hebben ze uiteraard altijd de nodige voorzieningen. Op 
mijn huidige werkplek hebben we alleen reservekleertjes. 
Dat is soms behelpen.’ 

TERUGVAL
Natte doekjes, commodes en reservekleertjes, allemaal 
‘symptoombestrijdende middelen’, aldus Tillema. ‘Je kunt 
aan ouders van kinderen die regelmatig in hun broek 
plassen of poepen vragen standaard schone kleding en 
natte doekjes mee te geven, maar vaak is er een oorzaak, 
zoals spanning of iets medisch. Blijf vooral met de ouders 
in gesprek en belast het kind niet in het zoeken naar een 
oplossing.’ Het weigeren van niet-zindelijke kinderen op 
scholen werkt wat hem betreft averechts. ‘Nu zeg je dat er 
iets mis is met het kind als het niet zindelijk is. Het geeft 
zoveel onnodige stress bij ouders op deze manier. Veel 
kinderen hebben een terugval als ze naar school gaan, 
omdat ze het zo spannend vinden. Ze kunnen prima zelf 
naar de wc en zijn zelfstandig, maar plassen op school 
toch weer in hun broek en kruipen thuis terug bij mama 
en papa in bed. Dat is vaak een fase’, aldus de leerkracht.

SERIEUS NEMEN
Groeneweg: ‘Ongelukjes in de beginfase, als kinderen net 
naar school gaan, gebeuren inderdaad, maar dat moet 
na twee of drie weken wel over zijn. Als kinderen daarna 
regelmatig een vieze broek hebben, dan is het raadzaam 
om de ouders naar de huisarts te verwijzen. Er zijn daarbij 
in Nederland de afgelopen jaren veel centra bij gekomen 
met zindelijkheidsexpertise. Je kunt ouders doorsturen 
naar deze deskundigen, die kleuters zonder gezondheids-
problemen vaak binnen zes weken helemaal zindelijk 
maken’, aldus de arts. ‘Soms zijn ouders er gemakzuchtig 
in omdat ze denken: dat komt wel. Adviseer ze dan vooral 
om het serieus te nemen.’  
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Werk & Recht

OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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.

Een andere functie:
waar moet je op letten?

Vraag antwoord

Daarnaast wil Janneke ook nog wel 
weten of de overgang van een la- naar 
een lb-functie gevolgen heeft voor 
haar baan op de afvloeiingslijst. 
Van de directeur begrijpt ze dat het 
bestuur waar ze werkt heeft gekozen 
voor werkgelegenheidsbeleid. Dat 
betekent dat er geen afvloeiingslijsten 
meer zijn. Bij noodzakelijke krimp 
van de formatie zal in overleg met de 
P(G)MR eerst bepaald moeten worden 
welke functies worden opgeheven.  
Vervolgens wordt geprobeerd de 
terugloop op te lossen via natuurlijk 
verloop of vrijwillig ontslag. Lukt dat 
niet, dan zal het bestuur bij UWV een 
ontslagvergunning moeten vragen 
voor het aantal medewerkers dat 
ontslagen moet worden.

Daartoe worden de werknemers 
verdeeld in leeftijdsgroepen. Per 
leeftijdsgroep komt de werknemer 
met de minste dienstjaren het eerst 
voor ontslag in aanmerking. Van 
belang voor Janneke is natuurlijk of 
de lb-functie een aparte categorie 
is, of dat de la- en lb-functies samen 
worden geteld. Het bestuur wil  graag 
dat het aparte categorieën zijn. Maar 

het zou kunnen  dat UWV toch bepaalt 
dat de la- en de lb-functies moeten 
worden beschouwd als ‘uitwisselbare’ 
functies. In dat geval worden ze dus 
samen in een categorie geplaatst. 
Overigens is de kans op gedwongen 
ontslag klein. In de komende jaren 
zullen twee lb-leraren met pensioen 
gaan. Janneke besluit dan ook dat dit 
geen belemmering mag zijn om te 
solliciteren.

Natuurlijk wil Janneke ook wel weten 
wat het betekent voor haar salaris. 
Ze zit in de la-functie sedert 2 jaar 
op het maximumsalaris. Ze heeft 
daarom recht op een bindingstoelage  
en een schaal-uitloop. Omdat ze in de 
lb-functie niet meteen op het maxi-
mum komt, zal ze de schaal-uitloop 
en de bindingstoelage kwijt raken. 
Er moet dus gerekend worden, maar 
dat is voor Janneke geen probleem. 
De bindingstoelage krijgt ze weer 
wel zodra ze in de nieuwe functie het 
maximumsalaris bereikt heeft. De 
schaal-uitloop is ze echter voorgoed 
kwijt. Die geldt alleen maar voor lera-
ren met een la-functie in het basison-
derwijs en leraren met een lb-functie 

Op de school van juf Janneke is een 
paar geleden een aantal lb-functies 
ingevoerd. Dat gebeurde vanwege 
de functiemix. Nu heeft een van 
Jannekes collega’s die zo’n lb-functie 
hadden gekregen een andere baan 
gevonden. Er is dus een vacature voor 
de lb-functie. Janneke denkt erover 
na om naar deze functie te sollicite-
ren.

Voor ze dat doet gaat ze op zoek naar 
informatie. Uiteraard wil Janneke 
weten wat het verschil is tussen 
de la-functie die ze nu heeft en de 
lb-functie. Daarvoor vraagt ze aan 
haar directeur de functiebeschrijving,  
Daarin leest ze dat de docenten 
met een lb-functie vooral specialist 
moeten zijn in een vakgebied. In de nu 
vrijkomende functie zoekt de school 
iemand die op het vakgebied rekenen 
het voortouw kan nemen. Dat bete-
kent dat je collega’s adviseert hoe om 
te gaan met leerlingen die problemen 
hebben met rekenen, dat je leerlingen 
soms ook individueel begeleidt en dat 
je alle ontwikkelingen op het vakge-
bied volgt en deelt met de rest van het 
team. Dat ziet Janneke wel zitten.
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in het speciaal basisonderwijs.
Bij de bepaling van het nieuwe salaris 
worden het salaris, de schaal-uitloop 
en de bindingstoelage bij elkaar 
geteld. Daarbij wordt de bindingstoe-
lage natuurlijk wel eerst omgerekend 
naar een maandbedrag. Janneke 
heeft een fulltime baan. Het bruto 
maandsalaris inclusief de toeslagen is 
€ 3.435,-.

Vervolgens wordt gekeken naar de 
salaristabel van de lb-functie om te 

kijken of dat maandsalaris daar in 
voor komt. Dat blijkt niet het geval te 
zijn. Dan moet gekeken worden naar 
het hogere bedrag dat het dichtst 
bij € 3.435,- zit.  Dat is lb-14 met 
een maandsalaris van € 3.546,-. Dat 
betekent dus dat Janneke er meteen 
al ruim € 100,- per maand op vooruit 
gaat. Bij de volgende periodieke 
verhoging komt Janneke weer op het 
maximum. Ze krijgt dan ook weer de 
bindingstoelage. Haar totale maand-
inkomen wordt dan € 3.700,-. Ten 

opzichte van het huidige salaris is dat 
€ 265,- meer per maand.

Janneke weet nu genoeg. Nog 
dezelfde avond schrijft ze een enthou-
siaste sollicitatiebrief. En nou maar 
hopen dat ze de functie krijgt!

MEER SALARIS VOOR PERSONEEL IN HET PO
Alle werknemers in het primair onderwijs ontvangen 
de salarisverhoging van 1,25 procent (met terugwer-
kende kracht tot 1 september 2015) en de eenmalige 
uitkering van € 500,- bruto (deeltijders naar rato) uit 
het loonakkoord. Voor een aantal administratiekan-
toren kwam het verzoek om uit te betalen te laat om 
dit nog te kunnen verwerken in de salarisstroken van 
november. Een deel van de werknemers krijgt de een-
malige uitkering en de loonsverhoging daarom niet 
deze maand, maar volgende maand op hun rekening. 
Bonden en PO-Raad gaan er van uit dat er per 
1 juli 2016 een nieuwe cao PO is. Alle afspraken uit 
het loonruimteakkoord worden in deze cao verankerd. 
Dat betekent dat het salaris in 2016 (met terugwer-
kende kracht tot 1 januari) nog eens met 3 procent 
wordt verhoogd. De afspraken over de uitbetaling 
en de nieuwe salaristabellen zijn terug te vinden op 
www.cnvo.nl. 

BEVOEGDE LERAREN IN LERARENREGISTER
Sinds 2012 kunnen leraren zich vrijwillig inschrijven 
in het Lerarenregister. Tot voor kort was inschrijving 
alleen mogelijk als een leraar kon aantonen te 
voldoen aan een werkervaringseis. Invallers met 
weinig werkervaring of bevoegde leerkrachten die 
(tijdelijk) niet werkten, konden zich daardoor niet 
inschrijven in het register. Naar verwachting treedt 
op 1 januari 2017 het wettelijke, verplichte, Lera-

renregister in werking. Daarbij zal een dergelijke 
werkervaringseis niet meer gelden. Vooruitlopend 
daarop is besloten het reglement aan te passen. Dat 
betekent dat een grotere groep bevoegde leraren zich 
nu kan inschrijven in het register. Na inschrijving kan 
een leraar zijn of haar professionaliseringsactiviteiten 
gaan bijhouden in het portfolio. Inschrijven kan online 
via een knop op www.registerleraar.nl. Ook is daar 
alle informatie over het reglement en de wijze van 
inschrijving te vinden.
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Wedden dat jij beter kan?

Eén op de zeven leerlingen presteert onder niveau. Onderpresteren valt vaak 
samen met een gebrek aan zelfvertrouwen, weinig motivatie, gedragsproblemen 
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En hoe komen uw leerlingen onderpresteren te boven? 
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Ruud Staverman

Amarantis- 
onkruid

‘Onkruid bestaat niet, men waardeert de fl ora niet.’ Dit adagium van 
een, lang geleden overleden oud-tante van me lijkt opeens populair 
in Den Haag. De dames en heren politici die drie jaar geleden nog 
dachten de Amarantis met wortel en tak te hebben uitgeroeid, 
leggen nu een voedingsbodem waarop deze plant binnenkort 
weer weldadig zal gedijen.   
De naam Amarantis komt van Amaranthus, die behoort tot een 
geslacht van eenjarige, kruidachtige planten. Ooit een fraaie 
sierplant, inmiddels van weinig waarde voor de meeste tuinen. 
Sterker nog, in Amerika is de Amaranthus palmeri een probleem 
in de landbouw. Het is daar een onkruid dat resistent is gewor-
den en dermate ondoordringbaar, dat het elk ander gezond 
gewas verstikt. 
In haar onlangs gepresenteerde visie op het mbo lijkt het erop 
dat de minister een nieuw Amarantis-oerwoud wil aanleggen. 
Het onderwijs moet kleinschalig worden georganiseerd, maar 
dan wel binnen grootschalige bestuurlijke verbanden. Macro-
doelmatigheid wordt dat genoemd. De facto komt het erop neer 
dat er nieuwe, nog grotere roc’s ontstaan, die hun onderwijs over 
allerlei kleine locaties gaan verdelen. Bestuurlijk groot is het nieuwe 
klein.
Marcel Wintels, de man die namens de toenmalige minister de troos-
teloze jungle van Amarantis moest wegsnoeien, legde onlangs in het 
Onderwijsblad nog eens uit dat een onderwijsmoloch van niks en niemand 
is. Hij wees erop dat, hoe klein je ook het onderwijs organiseert, elk team, 
elke teammanager, elke OR en elke andere actor zich zal richten op de 
bestuurders ‘die bovenin zitten. Bovenin wordt het geld verdeeld, daar zit 
dan nog steeds de sturing en de macht.’ Hij heeft gelijk. Amarantis was 
namelijk op veel plekken onderwijskundig kleinschalig georganiseerd. 
En toch ging het goed mis. Met als gevolg dat er keihard gesnoeid moest 
worden, waarbij een paar honderd mensen hun baan verloren, het imago 
van het mbo in rap tempo verder verslechterde en leerlingen lange tijd in 
onzekerheid verkeerden over de toekomst van hun schoolloopbaan.  

Al dit onzalige gewas is gelukkig gewied. In de macrodoelma-
tigheidsplannen dreigen echter nieuwe oerwouden van het 
Amarantis-onkruid te ontstaan. Ik noem er een paar. Kleine, 
goed functionerende roc’s zullen worden overgenomen door 
de grote concullega’s, die soms veel beroerder werken. 
Daardoor ontstaan er opnieuw onoverzichtelijke bestuurlijke 
constructen met tienduizenden leerlingen, verdeeld over 
tientallen panden en gebouwen. Ook en vooral neemt de 
keuzevrijheid van leerlingen af. De vrijheid van onderwijs, 
toch een grondrecht dat het parlement fel zou moeten bewaken, 
staat opeens onder druk. Zijn er politici te vinden die de tuinhandschoe-
nen aantrekken en de schoffel pakken om dit moorddadige onkruid te 
wieden? Of vinden ze opeens de Amarantis weer een mooie plant? 

Het lijkt het erop dat de minister een nieuw 
Amarantis-oerwoud wil aanleggen
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alle sectoren

Herstel van de pedagogische dimensie heet 
het nieuwe boek van Dolf van den Berg, 
bestemd voor allen die groots willen dromen 
en denken, aldus de achterflap. ‘Waarom or-

denen we onderwijs op basis van leeftijd van leerlingen? 
Waarom kan mijn buurjongetje van 3,5 jaar die al leest en 
tot 40 kan tellen niet naar school? Waarom is er voor elke 
leerling dezelfde onderwijstijd? Waarom lukt het niet om 
de beginselen van differentiatie en passend onderwijs 
goed te integreren in ons onderwijssysteem? Waarom 
blijven er nog steeds zo veel kinderen zitten? Waarom 
blijven we ons maar richten op die gemiddelde leerling? 

Wie heeft het in zijn hoofd gehaald om competitie het 
onderwijs binnen te halen, om kinderen, klassen en 
scholen met elkaar te gaan vergelijken? Weet je waarom 
een school excellent is? Omdat de andere scholen het niet 
zijn!’ Gegrinnik in de zaal. 

VIRTUOZEN
Het droombeeld van Van den Berg is een school voor 
leerlingen van 4 tot 18 jaar, met de mogelijkheid om eer-
der te beginnen of af te sluiten. ‘Een gebouw met gouden 
kranen’, spiegelt hij voor ‘waarin onderwijs gegeven wordt 
door virtuozen die werken vanuit drie deugden: geloof, 

‘Waarom kijken we na met een rood potlood? Waarom strepen 
we niet juist alle goede antwoorden aan met een groen potlood? 
Waarom richten we ons op de gemiddelde leerling? Waarom kan 
mijn buurjongetje van 3,5 jaar die al leest en tot 40 kan tellen nog 

niet naar school?’ Vragen genoeg op de Sectorvergadering van 
CNV Onderwijs vorige week, gesteld door Dolf van den Berg, 

emeritus hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Besluiten werden er overigens ook genomen.

Dromen op Sectorvergadering CNV Onderwijs

‘ Waarom kijken we niet met 
een groen potlood na?’

Met een slow handclap en het zingen van ‘wake up and 
pay attention’ uit de film Sister Act 2, schudde Marlinde 
Bredewout van de Stuurgroep OOP de algemene 
vergadering wakker om met haar collega´s de aandacht 
te vestigen op John van den Groenendal.  Als voorzitter 
van die stuurgroep ontving hij uit handen van CNV 
Onderwijsvoorzitter Joany Krijt het insigne voor actieve 
leden die iets voor elkaar krijgen van blijvende waarde: 
‘John heeft dat gedaan door in 2010 eerst met een 
zwartboek de achterblijvende bezoldiging van OOP´ers 
aan te kaarten, dit ook te agenderen bij politiek en 
werkgevers en uiteindelijk daadwerkelijk iets te verande-
ren in het functiewaarderingssysteem waardoor OOP’ers 
een betere beloning kunnen krijgen.’ In zijn dankwoord 
benadrukte een blije en totaal verraste Van den Groe-

nendal dat ‘het doel om meer dan 5.000 OOP´ers te 
organiseren is gehaald door jaarlijks te groeien. De 
stuurgroep gaat door op de ingeslagen weg door echt 
iets te betekenen voor OOP’ers en de organisatie van de 
jaarlijkse OOP-dag.´   

Insigne John van den Groenendal
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Tekst: Ciska de Graaff en Martin van Oosten  Foto: Erik Kottieralle sectoren

hoop en liefde. Geloof dat anderen en wijzelf de moeite 
waard zijn. We besteden te veel aandacht aan wat onvol-
doende is en te weinig aan wat voldoende is. Waarom 
strepen we met rood alles aan wat fout is? Waarom niet 
met groen alles wat goed is? Hoop: vertrouwen hebben 
in de ontwikkelingsmogelijkheden van elk kind. Liefde: 
je geeft niet alleen les, je bent er voor de leerlingen. In de 
ontmoeting verrijkt zich de leerling, maar ook de leraar. Jij 
als leraar doet de leerling zijn. Je bent je eigen instrument.’ 

NIEUWSGIERIG
De leden op de Sectorvergadering gaan met elkaar de dia-
loog aan over geloof, hoop en liefde. ‘Wij docenten willen 
zo graag vertellen’, reflecteert een onderwijskundige in het 
voortgezet onderwijs. ‘Maar luisteren en vragen is belang-
rijker. Wees nieuwsgierig naar het verhaal van de ander.’ 
Een gepensioneerde vertelt over zijn ervaring als docent 
Frans op CuraÇao: ‘Ik had twee bloedmooie meisjes in 
de klas. Ze wilden de taal niet leren, want niemand sprak 
immers Frans. Totdat er een schip aanmeerde met twee 
leuke Franse officieren aan boord. Toen wilde ze opeens 
wel. Ik heb ze die twee jongens uit laten nodigen om in de 
klas te komen vertellen. Die twee meiden hadden binnen 
een mum van tijd Frans geleerd. Omdat ze het nut ervan 
inzagen.’ 

WINKELSTRAAT
Vrijelijk dromen over een ideale school blijkt een uitda-

ging. Een onderwijsassistent op een mytylschool vertelt: ‘Ik 
zie een school die vrijblijvend is, waar kinderen heen kunnen 
als ze er aan toe zijn, waar leerlingen invloed hebben op wat 
ze leren.’ Een schoolleider: ‘Ik zie scholen waar we aansluiten 
bij de belevingswereld van de leerling.’ Een docent: ‘Ik zie 
een winkelstraat, waarin leerlingen winkels in en uit kunnen 
lopen om te halen wat ze nodig hebben, met aan het eind wel 
een winkel waar ze uit moeten komen.’ ‘En nu de speld om de 
ballon door te prikken’, zegt een gepensioneerde realistisch. 
‘Ik zal mezelf na vandaag echt vaker afvragen hoe ik in het 
leven en in mijn vak sta’, houdt een docent vol. Op een muur 
met dromen schrijft iemand: Vrijheid van handelen en posi-
tief enthousiasme. 

Besluiten 
De Sectorvergadering besprak de Visienota van CNV 
Onderwijs. Er werd gestemd over amendementen en 
uiteindelijk werd de nota unaniem aangenomen. Ook de 
Arbeidsvoorwaardennota kreeg groen licht van de leden. 
Een voorstel van de Sectorraad Voortgezet Onderwijs over 
het Lerarenregister kreeg instemming van de vergadering. 
Er staat dat CNV Onderwijs zich met het oog op het Lera-
renregister (met partners) zal inzetten voor een portal voor 
nascholing, waarin onder andere gebruikerstevredenheid zal 
worden bijgehouden.
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Een bijna Noord-Koreaanse uitslag (net geen 
100 procent) op de vraag aan de 4.265 deelne-
mers aan de Zwarte Pieten-enquête van CNV 
Onderwijs en AD of zij dit jaar met hun school 

Sinterklaas vieren. Het kleine percentage dat het eeu-
wenoude kinderfeest aan zich voorbij laat gaan, vindt 
dat het niet past bij de signatuur van de school of heeft 
er geen middelen voor. De Pieten-discussie wordt door 
niemand als argument gegeven. Van de respondenten 
geeft 80 procent aan dat Zwarte Piet op hun school nog 
niet ter discussie staat. Bij 17 procent krijgt Piet een iets 
ander uiterlijk, bij 83 procent niet. 

MEEGAAN MET TIJD
Redenen om Zwarte Piet níet aan te passen zijn: Er is 
op onze school geen discussie over (46 procent), het 
fenomeen Zwarte Piet is niet racistisch (23 procent), 
we willen niet tornen aan het kinderfeest (19 procent), 
we hebben Zwarte Piet al eerder aangepast (3 procent). 
Redenen om Zwarte Piet wél aan te passen: We volgen 
hierin het Sinterklaasjournaal (44 procent), omdat 
het door anderen is opgelegd (bijvoorbeeld, bestuur, 
gemeente, winkeliersvereniging: 27 procent), we willen 
met de tijd meegaan (20 procent), we willen ouders niet 
voor het hoofd stoten (15 procent), we vinden Zwarte 
Piet racistisch (4 procent). Overigens is er slechts bij 21 
procent van de respondenten op school een menings-
peiling onder ouders gehouden over dit onderwerp.

OORRINGEN
Respondenten waar op school wél iets verandert aan 
Zwarte Piet (17 procent), doen dat op verschillende 
manieren. Wel nog Zwarte Pieten, maar niet met roe, 
oorringen, rode lippen, kroeshaar (25 procent), geen 
Zwarte Pieten, maar roetveegpieten (19 procent), geen 
Zwarte Pieten, maar andere kleuren (5 procent), Zwarte 
Pieten én andere kleuren (23 procent), geen Pieten meer 
(3 procent). Op zwarte scholen is overigens meer veran-
dering te bespeuren dan op witte of gemengde scholen. 
Zwarte Piet staat op 43 procent van de respondenten op 
zwarte scholen ter discussie, tegen 16 procent op witte 
en 25 procent op gemengde scholen. Zijn er ouders die 
hun kinderen thuishouden vanwege de manier waarop 
het Sinterklaasfeest wordt gevierd? Daarop variëren de 
antwoorden van 1 procent (leden op witte scholen) via 5 
procent (leden op gemengde scholen) tot 10 procent (le-
den op zwarte scholen). Op de vraag Denkt u dat Zwarte 

Piet uiteindelijk uit Nederland zal verdwijnen?, zegt 23 
procent ja. Van hen denkt 44 procent dat het binnen vijf 
jaar gebeurt en 42 procent binnen tien jaar. 

VAN SLAG
Op de open vraag waarom Zwarte Piet dit jaar niet wordt 
aangepast, antwoordt een leraar: ‘Er zijn kleine kinderen 
die van slag raken als Piet er anders uitziet.’ Anderen: 
‘Zwarte Piet is zwart, maar wij zien dat niet als iets 
racistisch’, ‘We sluiten aan bij het Sinterklaasjournaal’, 
‘We hebben geen mensen op school of in de omgeving 
die het als kwetsend ervaren. Zodra het wel zo wordt 
ervaren staan we er voor open om Piet te veranderen’, 
‘Zwarte Piet hoort zwart te zijn’, ‘Wij willen de traditie 
voortzetten, dit is Holland’, ‘Het is een discussie van 
volwassenen, kinderen zijn niet racistisch’, ‘Onze Pieten 
zijn al donkerbruin geschminkt en hebben geen over-
dreven grote oorringen in’, ‘Jonge kinderen hebben geen 
voorkeur voor zwart, wit, rood of wat dan ook’, ‘Cultureel 
erfgoed mag niet verdwijnen’, ‘Ik ben de enige van de 
leerkrachten die vòor aanpassing is en dan houdt de 
discussie gauw op’,  ‘Wij zijn een zwarte school en willen 
het gewone, leuke kinderfeest.’

WAARSCHUWING
Op de vraag wat een reden zou zijn Zwarte Piet op den 
duur wél aan te passen, werd geantwoord: ‘Omdat de 
mensen die tegen Zwarte Piet zijn wel terechte kritiek 
hebben’, ‘Tijden veranderen, de samenleving verandert’, 
‘Wij hoeven niet te blijven hangen in hoe het vroeger 
was, want het feest is nu ook al heel anders dan 40 
jaar geleden’, ‘Om zorg te dragen dat er geen sprake is 
van een gevoel van discriminatie of onderdrukking’, 
‘Als algemeen in Nederland Zwarte Piet zou worden 
aangepast’, ‘Als er in het Sinterklaasjournaal geen enkele 
Zwarte Piet meer voorkomt’, ‘Wij willen ten alle tijde 
voorkomen dat Zwarte Piet als figuur mensen kwetst of 
belachelijk maakt’, ‘Het is pesten als iemand het als naar 
ervaart’, ‘Als duidelijk wordt dat echt veel kinderen zich 
gediscrimineerd voelen.’
Twee waarschuwingen stonden er ook tussen: ‘Haal 
het verkleden en andere elementen van Halloween uit 
het verhaal en het verhaal is weg. Haal Zwarte Piet uit 
het verhaal en het verhaal is weg.’ Een ander schreef: 
‘De felheid en het enge nationalisme van voorstanders 
van Zwarte Piet vormen de grootste bedreiging van dit 
fenomeen.’ 

Tekst: Ciska de Graaff en Peter Magnée  Foto: Henriëtte Guestprimair onderwijs
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Tip: Leer van het ervaringsverhaal 
 van een student met autisme!

Medilex Onderwijs - Congressen en cursussen voor het onderwijs

Tip: 
 Locatie: 

 Leerhotel het Klooster, Amersfoort

Datum: 

Maandag 15 februari 2016

Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/autismembo

Studenten met autisme begeleiden 
bij hun studieloopbaan

Studiedag: Autisme in het mbo

Binnen het mbo groeit de groep studenten met autisme. De begeleiding van 
deze studenten vraagt specifieke kennis en vaardigheden van u. Maar hoe 
begeleidt u een student met autisme? En hoe bewaakt u uw eigen grenzen 
in de begeleiding van deze student?

MEDI2111CK_AutismeMBO_Schooljournaal_195x130_HIRES_DEF.indd   1 12-11-2015   11:33:52

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

Studie en werk voor hoger 
opgeleide vluchtelingen

Geef om talent en maak 
deze studie mogelijk! 

Kijk op www.uaf.nl



berichten

De lastigste kinderen zijn vaak de meest bijzondere 
kinderen. Dat is het uitgangspunt van het Omdenken 
Opvoedspel van Berthold Gunster. De centrale vraag 
van dit spel is niet wat kinderen zouden moeten zijn, 
maar wat ze zouden kunnen zijn. Het doel is om lastig 
gedrag van een kind ‘om te denken’ tot er een nieuwe 
mogelijkheid ontstaat. Het spel is bedoeld voor onder-
wijsmensen en opvoeders. De groep die het speelt 
kiest uit haar midden een gespreksleider. Een van de 
aanwezigen brengt een probleem is. Vervolgens wordt 
er aan de hand van vraagkaartjes doorgesproken over 
het probleem. De vier soorten kaartjes zijn: Wat is het 
probleem? Is het een echt probleem? Ben jij niet het 
probleem? Is het probleem de bedoeling? Voorbeelden 
van de laatste categorie zijn: Ieder kind heeft recht op 
zijn eigen probleem. Klopt dat ook in dit geval? En: Als 
je later op je probleem terugkijkt, zo het dan niet ergens 
goed voor geweest kunnen zijn? Een voorbeeld van Is 
het een echt probleem? is Maak je niet van een mug een 
olifant? Het spel kost € 19,95, ISBN 9789400506404.

De subsidieregeling Jong en Oud, een co- 
financiering voor een jaar van twintig procent 
van de loonkosten voor het in dienst nemen 
en begeleiden  van een jonge leraar, kan 
door schoolbesturen nog tot 1 januari worden 
aangevraagd via de website van het Sectorplan 
PO, www.sectorplanpo.nl. De regeling betreft 
een maximale steun van € 7.000,- subsidie 
per leraar. De betrokken leraar moet jonger 
zijn dan 27 jaar en in het half jaar voor zijn 
indiensttreding geen reguliere betaalde 
betrekking hebben gehad. Ook op het aan-
stellen van een net afgestudeerde leraar is de 
regeling van toepassing.

Omdenken Opvoedspel

Sinterklaas op het 
Muiderslot

Op zaterdag 28 en zondag 29 november staan alle deuren 
van het kasteel van Sinterklaas (het Muiderslot) open, 
van de pakjeskamer, tot de pepernotenbakkerij en zelfs 
de slaapkamer van de Sint. Uiteraard is de Goedheilig-
man zelf ook aanwezig en kunnen kinderen hem in de 
prachtige Ridderzaal van het kasteel een handje geven. 
Op het slotplein kunnen kinderen oog in oog komen te 
staan met het echte paard van Sinterklaas.
De pakjesboot vaart tussen Amsterdam IJburg en het 
Muiderslot om de kinderen op te halen. Voor informatie 
en online reserveringen voor de pakjesboot kijk op 
www.veerdienstamsterdam.nl. Voor meer informatie en 
toegangsprijzen: www.muiderslot.nl.

De Pieten maken het bont is een boek dat 
inspeelt op de discussie rondom Zwarte 
Piet. In het boek acteren pieten mee in alle 
kleuren van de regenboog. Zwarte Piet komt 
voor, maar ook Regenboogpieten, Gele Piet 
Eduardo, Paarse Piet Moira en Oranje piet 
Sjimmie. Een grappig en kleurrijk verhaal 
over allerhande Pieten. Het boek is 

geschreven door Pimm van Hest en 
geïllustreerd door Nynke Talsma, 

uitgegeven door uitgeverij 
Clavis en kost € 14,96. 

Gekleurde pieten

Subsidie voor aan-
stellen en begeleiden 
jonge leraar
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Van mbo-studenten wordt een grote verantwoorde-
lijkheid voor het eigen gedrag verwacht, terwijl velen 
van hen deze, gelet op hun mentale ontwikkeling, nog 
niet helemaal aankunnen. Lessen in orde in het mbo  
geeft (aanstaande) docenten instrumenten om lessen 
in orde te krijgen en te houden. Want orde houden 
valt goed te leren. Het begint bij inzicht in het gedrag 
van studenten, docenten, teams en de eigen rol. De 
methodiek is uitgewerkt in vijf samenhangende delen: 
klas, school, leraar, student en ouder. Het boek bevat 
onder meer een leerlijn voor het bevorderen van 
zelfstandigheid van studenten, handvatten voor een 
gezamenlijke aanpak door docenten, geeft inzicht 
in de invloed van de straatcultuur op de schoolcul-
tuur en besteedt aandacht aan zorgleerlingen en 
groepsprocessen. Auteur Peter Teitler is opleider 
aan het Seminarium voor Orthopedagogiek van de 
Hogeschool Utrecht en specialist in gedragsproble-
men in voortgezet onderwijs en mbo. Het boek is 
verschenen bij Uitgeverij Coutinho en kost € 34,50, 
ISBN 9789046904923. 

Boek over orde handhaven in het mbo

Draaiboek 
vluchtelingen-
kinderen
KPC Groep heeft een draaiboek gemaakt, geti-
teld Vluchtelingenkinderen bij ons op school. 
Het is bedoeld voor scholen die vluchtelingen-
kinderen gaan opvangen en daarvoor nog geen 
of nauwelijks voorbereiding hebben getroffen. 
Scholen die al wél zijn voorbereid, kunnen het 
document gebruiken als checklist. Het bevat 
de hoofdstukjes: praktische informatie over de 
eerste opvang, aandacht voor het vluchtelin-
genkind, tips voor de leraar, aandacht voor de 
groep, omgaan met de pers en bijlagen over 
bijvoorbeeld ‘grootschalige bijeenkomsten 
met ouders, wel of niet doen?’. Het draaiboek 
is te downloaden op www.kpcgroep.nl.  

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoor-
nis, zijn er nu de door fi losoof Jet Isarin bedachte 
denk- doe en praatmappen van Spraaktaal 
Kids. Het helpt deze kinderen, die informatie 
minder goed verwerken en onthouden en dus 
meer moeite hebben met leren. Aan de hand van 
plaatjes, stickers, symbolen en werkbladen wordt 
gezocht naar taal voor dagelijkse gebeurtenissen 
en ervaringen. Wie ben ik, wat kan, wil, voel en 
vind ik, hoe zit mijn lijf in elkaar, hoe sta ik in de 
wereld? Doel van deze methode is de commu-
nicatieve redzaamheid te vergroten. Er zijn drie 
uitgebreide werkmappen per leeftijdsgroep tot 14 
jaar a € 55,- per map. De hele box kost € 135,-. 
Voor meer informatie: www.uitgeverijpica.nl. 

Voor kinderen met een taalontwikkelingsstoor-

Spraaktaalmethode 
voor TOS-kinderen



31313131

Lespakket over 
(nieuwe) rol 
Zwarte Piet
De Stichting Nederland Wordt Beter die sinds 2011 actief streeft 
naar een cosmetisch aangepaste Piet heeft een lespakket voor 
basisschoolleerlingen samengesteld. Het behandelt de geschie-
denis van het Sinterklaasfeest en plaatst kanttekeningen bij de 
(karikaturale) rol en de fi guur van Zwarte Piet. De bedenkers 
zijn ‘activist’ en dichter Jerry Afriyie en historicus en schrijver 
van het lesmateriaal Roelof Jan Minneboot. Ze vinden het posi-
tief dat door het maatschappelijk debat de discussie op gang is 
gekomen over een Piet die voor iedereen aanvaardbaar is, maar 
dat kan wat hen betreft niet zonder de verspreiding van kennis 
over slavernij en kolonialisme. Het pakket is qua niveau gericht 
op groep 6 en 7, leerlingen die niet meer in Sinterklaas geloven. 
Voor meer informatie: www.nederlandwordtbeter.nl > educatie.

Boek over ouders en school
Ouders hebben een wezenlijke invloed op hoe het met hun 
kind op school gaat. De thuissituatie en de rol van de ouders 
zijn twee van de belangrijkste succesfactoren in de leer-
prestaties van kinderen. Daarom is er nu het boek Handboek 
voor elke ouder, je kind succesvol begeleiden tussen thuis 
en school. Ouders kunnen er antwoorden vinden op vragen 
als: hoe begeleid ik mijn kind als het gepest wordt? Wat kan 
ik als ouder doen als mijn kind faalangstig is? Hoe motiveer 
ik mijn kind om huiswerk te maken? De auteurs zijn Leendert 
van Genderen, Ivo Mijland en Marinka Brandwijk-Kok, ISBN 
9789079596324, uitgeverij Quirijn, € 14,50.
 

Boek voor starters
Van starter naar young professional is een boek vol fi jne 
kneepjes voor de eerste vijf jaar voor de klas. Het is 
geschreven door Angela Kouwenhoven en Diederik Brink, 
allebei verbonden met/aan CNV Onderwijs. Thema’s in het 
boek: je rol als werknemer, je werk voor en rondom de 
klas, verschillen tussen generaties, didactische uitdagin-
gen, sociale zekerheid en persoonlijke en professionele 
ontwikkeling. Mark van der Werf, auteur van Meester Mark 
draait door en Meester Mark vraagt door, schrijft in het 
voorwoord: ‘Had ik dit boek destijds maar gelezen. Het 
staat vol praktische tips over zaken die op de lerarenop-
leidingen niet of nauwelijks aan de orde komen.’ Uitgeverij 
Pica, ISBN 9789491806551, € 16,95.
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Als je ouder wordt, ga je eerder naar de 
geschiedenis kijken dan aan de toekomst 
denken. Dat heeft zo zijn eigen specifi eke 
waarde: je relativeert daardoor de wereld 
om je heen wat gemakkelijker; goed voor je 
nachtrust. Je ziet ook de geschiedenis zich 
herhalen. Zo schreef ik rond de invoering 
van de Mammoetwet in 1968 wat kwaad-
aardig over de  inrichtingsvoorschriften van 
schoolgebouwen. Voor het aanschaffen van 
een stoel voor de rector van een atheneum 
stelde de minister een aanmerkelijk groter 
bedrag beschikbaar dan wat aan de stoel 
van de mavo-directeur, voordien hoofd 
ener school voor Uitgebreid lager onder-
wijs en kennelijk verondersteld ondervoed, 
mocht worden besteed. Dat klasse-onder-
scheid zal nu wel niet meer voorkomen. 
Al was het maar omdat er nu geen echte 
inrichtingsvoorwaarden meer bestaan. 
Hoewel, onlangs las ik dat de voorzitter 
van de VO-raad (de werkgeverskoepel), ene 
Paul Rosemöller, toch fl ink wat meer ver-
dient dan de voorzitter van de PO-Raad. En 
die oud FNV’er uit de Rotterdamse haven 
verdient dan weer minder dan zijn stoelge-
noot bij de Vereniging Hogescholen. Maar 
een kniesoor die zich aan dat onderscheid 
ergert. De sommetjes in het voortgezet 
onderwijs zijn toch ook veel ingewikkelder 
dan die in het basisonderwijs. Vandaar dus.   

Dit is de laatste column van Wim Stoop    
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GEPENSIONEERDEN
Breda
Vrijdag 27 november, 13.30 uur, 
Tussenpauz, Kerkstraat 10, Bavel. 
Bijeenkomst jubilarissen. Info/aan-
melden: H. Arbouw, trijnaw@hetnet.nl, 
0183 30 26 21.

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

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

Rayons Heuvelland, Oostelijke 
en Westelijke Mijnstreek.
Vrijdag  11 december, vanaf 13.45 uur 
(inloop), Carré-Boerderij De Biesen-
hof, Biesenweg 1, Geleen. Najaarsbij-
eenkomst. Kennismaking en presenta-
tie Klezmermuziek, door duo Schmidt 
en Krauss, muziek en zang van ‘nacht-
wachtmuziek’ door De Kleppermen uit 
Beek. Kerstverhaal. 
Aanmelden d.m.v. betaling van € 5,-; 
introducees € 10,-, bij mevr. C. Vinc-
ken-Op den Kamp, penningmeester 
CNV Onderwijs Gep.
WM, rek.nr. NL 46 INGB 0000 2597 34, 
6438 JH Oirsbeek. (vóór 1 december).

SCHOOLLEIDERS
Maandag 23 november, 16.30 uur, 
basisschool De Fontein, M. Maris-
straat 33, Dordrecht. Bijeenkomst voor 
schoolleiders, teamleiders, afdelingslei-
ders en vrouwen en mannen die in het 
middenmanagement werken. Thema-
bijeenkomst/workshop: De WWZ: waar 
liggen kansen? door Hans van Dinteren, 
trainer-adviseur CNV Connectief Acade-
mie. Info/aanmelden: info@cnvs.nl o.v.v. 
bijeenkomst Dordrecht 23-11-2015.

Maandag 30 november, 16.30 uur, CNV 
kantoor, Tiberdreef Utrecht. Bijeen-
komst voor schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen en mannen 
die in het middenmanagement werken. 
Themabijeenkomst/workshop: De WWZ: 
waar liggen kansen? door Hans van Din-
teren, 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 Snijdersstraat 
51, Helmond. Bijeenkomst voor school-
leiders, teamleiders, afdelingsleiders 
en vrouwen en mannen die in het 
middenmanagement werken. Thema-
bijeenkomst/workshop: De WWZ: waar 
liggen kansen? door Hans van Dinteren, 
trainer-adviseur CNV Connectief Acade-

mie. 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 school-
leiders, teamleiders, afdelingsleiders 
en vrouwen en mannen die in het 
middenmanagement werken. Thema-
bijeenkomst/workshop: De WWZ: waar 
liggen kansen? door Hans van Dinteren, 
trainer-adviseur CNV Connectief Acade-
mie. Info/aanmelden: info@cnvs.nl o.v.v. 
bijeenkomst Damwald 3-12-2015.

NETWERK UTRECHT
Woensdag 2 december, 16 uur, CNV 
kantoor, Tiberdreef, Utrecht. Bijeen-
komst voor leden van 55 jaar en ou-
der 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, vermin-
deren van draaglast met workshops 
over Regelgeving door E. Weevers en 
Werkdruk en vitaliteit door J. Daenen. 
Info/aanmelden: 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.

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, Berg-
laan 10 Drachten. Regiobijeenkomst. Onderwerp: Actuele ontwikkelingen in 
de sociale zekerheid door W. Ho, juridisch adviseur CNV Onderwijs, alsmede 
Ken je kwaliteiten door J. de Haan. Info/aanmelden: F. Eizema,  
feizema@gmail.com, 0512 53 14 96 of 06 19 17 02 1.
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‘Taalgebruik oefent sterke invloed uit op het denk-
proces van je gesprekspartner. Door in te gaan op 
succeservaringen en het stellen van activerende 
vragen, help je de cliënt om zelf de oplossing van 
zijn probleem aan te dragen.’ Dat zegt psycholoog/
therapeut Gerrit Ophuis  (Building Solutions, 
Hilvarenbeek), gastspreker op de jaarvergadering 
van de Sectorraad Onderwijsdienstverlening van 
CNV Onderwijs, tijdens de workshop Taal van 
oplossingen. Dit keer stond het congresgedeelte van 
de bijeenkomst in het teken van oplossingsgericht 
werken en succesvolle acquisitie. Dit, omdat van 
onderwijsadviseurs nieuwe competenties worden 
verwacht in de zakelijke dienstverlening, vanuit een 
dienstverband of als zzp’er. Over het taalgebruik 

zegt Ophuis ook dat ‘het begin van een gesprek 
essentieel is. Als ondersteuner en dienstverlener 
dragen wij te snel oplossingen of adviezen aan.’ Met 
oefeningen maakte hij de aanwezigen duidelijk hoe 
ze het probleemgericht denken kunnen loslaten en 
meer oplossingsgericht gaan werken. Harald Hertog 
(Profacq, Apeldoorn, interimmanagement) sloot 
hier met zijn workshop Acquisitieplezier goed op 
aan. ‘Acquireren is een belangrijke vaardigheid om 
succesvol te kunnen zijn als onderwijsdienstverle-
ner. Je eigen beeld van acquisitie bepaalt je gedrag, 
taalgebruik en je succes. Verbinding maken met 
je (toekomstige) klant is de eerste stap. Gerichte 
strategieën kunnen helpen bij het binnenhalen en 
vasthouden van relaties.’ 

VAKANTIE IS...

...HET BESTE
 IN HEM 

NAAR BOVEN HALEN

VAKANTIE IS  WIELEWAAL
Stichting Wielewaal zoekt vrijwilligers om kinderen, jongeren en volwassenen 

met een beperking een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. 
Maak jij het mogelijk? www.wielewaal.nl/vrijwilligers 
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Jaarvergadering Onderwijsdienst-
verlening in teken acquisitie
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voortgezet onderwijs

Uit eten in een restaurant is niet voor iedereen weggelegd. Voor een diner, 
drankje en toetje krijg je al gauw een gepeperde rekening onder je neus 

geschoven. Maar niet bij Resto VanHarte. Hier kun je voor slechts een paar 
euro smullen van een heerlijk driegangenmenu. Er zijn inmiddels meer dan 
dertig restaurants door het hele land. En in Rotterdam-Zuid, zogenaamd het 

‘afvoerputje’ van de tweede stad van Nederland, helpen stagiaires én leerling-
vrijwilligers van het Rotterdams Vakcollege De Hef mee om minima en ouderen 

de best mogelijke budgetmaaltijd voor te schotelen.

Vmbo’ers aan het fornuis:

Leerlingen brengen met hun 
kookkunsten de buurt bij elkaar

Vmbo-leerlingen 
nemen door hun inzet 

bij Resto VanHarte 
allerlei vooroordelen 
over zichzelf weg bij 

de gasten. 
(De jongens op de foto 

zijn niet werkzaam bij  
Resto VanHarte in Rotter-

dam-Zuid)
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Tekst: Ilja Post  Foto: Marieke Lucas

Toen het Rotterdams Vakcollege De Hef nog 
gewoon De Wielslag heette, waren er best wat 
problemen. De grootste misschien wel, was 
het gebouw. Te oud, teveel mankementen. 

Met smart keken leiding en leerlingen dan ook uit naar 
een nieuw onderkomen. Toen ze die kregen, een gloed-
nieuw pand, was er slechts één eis: betrek de buurt 
meer bij de school. En zo geschiedde. Directeur Selma 
Klinkhamer stelde haar school open voor vergaderin-
gen. Maar ze wilde ook iets voor haar eigen leerlingen. 
En dus ging ze een samenwerking aan met Resto Van-
Harte, het oudste eet-initiatief van Nederland.

OUDE DAME 
Woensdagmiddag, ergens in november. Buiten wordt 
het langzaam donker. Zelfs voor Zuiderlingen een 
moment om extra waakzaam te zijn. ‘Het duister trekt 
soms ongure personen aan, meneer’, zegt een leerling 
bij binnenkomst nog. Dus wanneer er ineens hard op 
de ramen van het kooklokaal wordt geklopt, kijkt ook 
lang niet iedereen om. Het zal niet de eerste keer zijn 
dat een paar opgeschoten jongens roffelt op de ruiten. 
Maar nee, ziet chef-kok Dennis Willemsen, het is een 
oude dame met een scootmobiel. Eén van de eters 
vanavond. Vrolijk zwaait ze haar koks toe, om na wat 
gezwaai terug flink het gaspedaal in te drukken richting 
de deur. Mevrouw heeft honger en weet: hier ben ik aan 
het juiste adres.
Lindsay (13) en Thalia (15) zijn dan al even bezig. Een 
heel menu hebben ze samengesteld: van tomaat-ba-
silicum soep met crème fraîche en olijvenbrood tot 
kalkoenfilet met appelcompote. Allemaal vers gemaakt. 
Allemaal zélf gemaakt. Beiden volgen de opleiding 
Zorg & Welzijn. Daarmee worden ze voorbereid op een 
beroepsopleiding voor onder andere kapper, zieken-
verzorgende, uiterlijke verzorging, sociale beroepen en 
ja, ook de horeca. Zo ver ze nu kunnen inschatten, is 
dat alleen niet hun eindstation. Thalia wil hierna liefst 
de opleiding tot doktersassistent volgen, om daarna 
verloskunde te gaan doen. Lindsay, toch iets jonger, 
heeft eigenlijk nog geen idee. ‘Ook iets in de zorg waar-
schijnlijk’, is alles wat ze uit weet te brengen, roerend in 
haar pan vol appelcompote.

ENG
Ze lijkt wat nerveus. Maar dat is slechts schijn, aldus 
Resto-manager Jeroen van Vliet. Of liever: ‘Lindsay is 
nog aan het wennen’. ‘Bedoeling van Resto VanHarte 
is niet alleen dat vrijwilligers (of stagiaires) het eten 
bereiden; ze eten ook met de mensen mee, om waar 

nodig de gesprekken wat op weg te helpen. Dat vinden 
jongeren eng. Niet iedereen hier heeft de leukste 
thuissituatie, dus zijn ze soms wat gesloten. Maar je 
moet ze eens zien groeien wanneer we hen na afloop 
van de maaltijd naar voren halen voor een welgemeend 
applaus. En met recht, je bent ook groot als je iets voor 
een ander over hebt.’
Klinkhamer: ‘Door Resto van Harte maken we de 
verbinding met de buurt en vindt de ontmoeting plaats 
tussen oud en jong. Vmbo-leerlingen nemen door hun 
inzet bij Resto allerlei vooroordelen over zichzelf weg 
bij de gasten. Dat eters ineens inzien: “deze leerlingen 
zijn hartstikke leuk!” Ze verheffen zich en creëren zo 
kansen voor zichzelf!’

GROENE HAREN 
Om dezelfde reden laat Van Vliet de leerlingen ook 
zij aan zij werken met vrijwilligers. ‘We danken ons 
bestaansrecht op deze plek aan de inzet van leerlingen. 
Zoveel is zeker. Maar ik wil hen ook laten zien dat er 
mensen zijn die zich “zomaar” inzetten voor een ander. 
Onbetaald, gewoon omdat ze daar hun vrije tijd in wil-
len steken. Voor sommigen is dat echt een eyeopener. 
Ineens zien ze dat al die eters ook onderdeel zijn van 
“hun” buurt. Surinaams, Marokkaans, Nederlands; we 
zijn allemaal gelijk. Iedereen zoekt contact met elkaar. 
Iedereen wil gezien worden.’
Neem Stefanie (16), een meisje dat hier niet eens hoeft 
te zijn. Ook zij is vrijwilliger; een leerling-vrijwilliger 
zoals dat heet. Ze volgt het derde en vierde leerjaar van 
de opleiding Zorg & Welzijn ineen en is daardoor vrij-
gesteld van stage. Ze is hier alsnog omdat ze ‘gewoon 
graag kookt’. En omdat ze thuis anders toch maar op 
bed ligt. De wijk waar Stefanie woont, is niet zo vrij-
denkend, zegt ze. ‘Als ik daar met mijn groene haren op 
straat loop, word ik weggepest. Hier kan ik mezelf zijn. 
En ook nog iets voor anderen betekenen. Dat doet me 
goed. Hier ben ik niet “stom”. De eerste keer bij Resto 
VanHarte kwam mijn hele familie langs. Een mooi 
moment.’
Chef-kok Willemsen: ‘Voor het geld heb ik dit baantje 
niet genomen. Als kok verdien ik genoeg. Ik werk op 
cruiseschepen en op landgoederen. Heb overal en 
nergens gewerkt voor de rijksten der aarde. Ik werk voor 
Resto VanHarte, omdat ik iets wil doen voor mensen 
die het niet zo breed hebben. Dat ik nu ook ineens 
“meester” ben, is een mooie bonus. Ik gun deze kids het 
beste. Maar mijn beste raad is misschien wel: geef nooit 
op. Bijt je vast in wat je wilt. En vergeet ondertussen je 
mindere niet.’ 



Voor wie?
Jonge starters/invallers in het 
onderwijs. Leden en niet-leden.

Wanneer? 
03-02-2016: De (leer)KRACHT in jou 
09-03-2016: Vind jouw droombaan 
06-04-2016: Sterk in je schoenen  
 tijdens het gesprek
 
Locatie en tijdstip 
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht.  
Tijd: 15:00 - 18:00 uur. 
Inloop vanaf 14:30 uur.

Prijs
Leden betalen per module 10 euro,  
niet-leden betalen 22,50 euro.
 

Aanbieding  
3 modules voor 22,50 euro 
(leden) of 50,00 euro  
(niet-leden).

Beperkt aantal plaatsen beschikbaar 
(max. 20).

Aanmelden via:  
www.cnvonderwijs.nl/solliciteren

Meester in solliciteren
Volg de sollicitatietraining en bemachtig jouw droombaan!

Ben jij bijna afgestudeerd of al helemaal klaar voor die leuke onderwijsbaan? 
Volg begin 2016 de sollicitatietrainingmodules en bemachtig jouw droombaan. 

CNV Connectief Academie helpt je bij het zoeken naar 
een baan en zorgt ervoor dat jij sterk in je schoenen staat 
bij een sollicitatiegesprek. 

Er zijn drie modules met elk een eigen thema.  
De modules zijn los van elkaar te volgen maar je  
kunt ook kiezen voor het hele pakket. 

De (leer)kracht in jou

Inzicht in jezelf, ken je kracht en  
zet hem in.

Vind jouw 
droombaan

Zoek en vind jouw 
droombaan en creëer je eigen kansen.

Sterk in je 
schoenen tijdens 
het gesprek

Leer de juiste gesprekstechnieken  
om jezelf goed te kunnen  
presenteren. 

modules



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

Het College van Bestuur van Scholengroep Perspectief 
te Stadskanaal zoekt per 1 februari 2016 of zo spoedig 
mogelijk daarna voor CBS De Zaaier te Vlagtwedde, een 
enthousiaste

Directeur (m/v)
wtf. 0,6 – 1

Informatie:
U kunt informatie inwinnen bij mw. J. Wewerinke, directeur 
a.i. tel. 0599-345677 (school) of 06-57776343 (privé). Op 
de website van de school vindt u aanvullende informatie 
met betrekking tot de vacature (www.dezaaier.info). Er 
is op aanvraag een informatiepakket beschikbaar bij het 
bestuursbureau aan de Oosterstraat 24 te Stadskanaal.
(tel. 0599-612612)

Sollicitatie:
U kunt uw sollicitatie voor 9 december 2015 richten aan 
het bestuur van Scholengroep Perspectief, Oosterstraat 24, 
9502 ED Stadskanaal. Sollicitaties worden uiteraard ver-
trouwelijk behandeld. De eerste gespreksronde is gepland 
in week 1-2016. De sollicitatiecode beschreven in de CAO 
primair onderwijs is van toepassing.

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

Help mee! Ga naar: 
www.stoptbc.nl

Elk uur
overlijden wereldwijd acht 
kinderen aan tuberculose

Met goede 
medicijnen 
en de juiste 
behandeling 
kan iedereen 
genezen

Keshia 
gelukkig 
niet

Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Ichthus te Huizen verzorgt 
eigentijds goed onderwijs aan 1200 leerlingen verspreid over 5 scholen.
Wij zijn op zoek naar een algemeen directeur die ervaring heeft in leidinggeven, 

die zich professioneel en optimaal inzet om het onderwijs binnen 
deze vereniging verder te ontwikkelen en die in staat is een 

sterk en professioneel team aan te sturen.

Ben jij op zoek naar een nieuwe 
uitdaging binnen het onderwijs? 
De volledige vacature is te vinden 
op www.ichthushuizen.nl.

Algemeen (bovenschools) directeur 
christelijk basisonderwijs in Huizen (28-32 uur).

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



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

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

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

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

seerde doelgroep
•  Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing 

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

andere media
•  Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag 

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

Direct, het vakblad voor schoolleiders

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 55.000
adverteren vanaf

€ 106,-

De kortste weg naar             
   nieuwe collega's

Uw vacature in 
Schooljournaal

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

38

VRAAG VRĲBLĲVEND EEN
PROEFEXEMPLAAR AAN 
VIA ONZE WEBSITE.
T. 050 - 549 11 05
E. info@rapportomslagen.nl

Draag bij aan de draagbare kunstnier.  
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). 
Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms.

Laten we de kunstnier 
klein maken. En de wereld van 
nierpatiënten weer groot.



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



 ‘Ik hou van reizen  
 en lesgeven’ 

Femke van Splunter (24):
Ik hou van lesgeven, maar ook van verre 
reizen. Amerika is mijn volgende bestemming, 
kondigt de Zierikzeese Femke van Splunter, 
leerkracht groep 7 op basisschool De Regenboog 
in Tholen, alvast aan. Haar avontuurlijke inslag 
leidde haar naar Ghana, en eerder dit jaar nog 
gaf ze les op Aruba. ‘Niks tablet, gewoon fron-
taal met een krijtje en een schoolbord.’ Met 

al dat gereis is een lidmaatschap van de 
bond beslist handig voor vragen over 

invallen, tijdelijke benoemingen 
en het salaris.

Foto: Marijke Folkertsma


