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Radicalisering:  
‘Stel vragen,  
zaai twijfel’

Onderwijs
ondersteuner 

 hof fotograaf Anouk

Cabaretier: ‘Lesgeven 
in mbo spannender 

dan optreden’
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ingezonden
Wilt u uw 

mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 

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

niet te plaatsen of 
in te korten.

Er klonken de afgelopen tijd geregeld vragen 
over juridische gevolgen met betrekking 
tot de viering van het sinterklaasfeest. Dit 
feest staat op de Nationale Lijst Immaterieel 
Cultureel Erfgoed. De VN meldde dat het 
soms racistische trekken zou hebben. Witte 
en zwarte figuren zijn  wereldwijd verbreide 
archetypes. Dat is iets totaal anders dan 
stereotypes. Heel belangrijk om te weten 
is, dat de rechter van de Raad van State de 
aanklacht dat Zwarte Piet racistisch zou zijn, 
heeft verworpen. ‘Dit is mijn uitspraak en 
daar zult u het mee moeten doen’ (citaat van 
de Rijdende Rechter). Er zijn schoolbesturen 
die denken er goed aan te doen hun mensen 
te verplichten de viering aan te passen. Dat 
zet veel kwaad bloed. Het emotionele debat 
over de kleur en de kleding van deze mythi-
sche figuren kost veel tijd en energie die we 
beter kunnen gebruiken. Laten wij daarom 
de Commissie Diversiteit van CNV Connectief 
steunen en alle vormen van discriminatie 
en pesten aan de kaak stellen. Daar zijn ook 
onze leden met een andere etnische achter-
grond in vertegenwoordigd. Er is veel oorlog 
en ellende in de wereld, wij willen vredestich-
ters zijn!

Marjorie Lamain-Van der Sluijs 

Uit de geschiedenisboeken: de Germaanse god 
Wodan, met witte baard, rijdt door de lucht op zijn 
witte paard Sleipnir. Hij heeft een leger zwarte 
krijgers en twee raven die aan de schoorstenen 
luisteren wat onder de mensen leeft. Bij het chris-
telijk maken van onze streken worden door de 
kerk de oude Germaanse gebruiken en goden ver-
bonden met het nieuwe geloof: Wodan evolueert 
tot Sinterklaas, Sleipnir wordt zijn paard en zwarte 
krijgers en raven worden de Pieten (met roe, een 
overblijfsel van de wapens van de zwarte krijgers). 
Overigens was zelfs een Sinterklaasachtige figuur 
in bepaalde delen van Duitsland vroeger zwart! 

Dat heeft alles te maken met het spel van licht 
en donker in najaar en winter dat de natuur laat 
zien en dat door de mensen symbolisch en divers 
zichtbaar wordt gemaakt. Dat de verschijning van 
Zwarte Piet in sommige tijdperken wat kenmer-
ken (weg daarmee) heeft gekregen van slaven, 
doet niets af aan het feit dat de oorsprong op geen 
enkele wijze met slavernij te maken heeft. Omdat 
ik deze feiten tegenwoordig nooit hoor, draag ik ze 
aan om dit feest met rijke symboliek en betekenis 
eindelijk terug te geven aan alle kinderen! 

Peter Roufs, Echt 

Zwarte Piet (1)

Zwart Piet (2) UITNODIGING

CONGRES WERK & ZORG

Je baan is steeds drukker en 
je moeder wordt steeds ou-
der. Deadlines op je werk en 
een depressieve puber thuis. 
Je zwangerschapsverlof loopt 
af, hoeveel blijf je werken? De 
combinatie van werk en zorg 
vraagt veel van mensen. Hoe 
ga je daarmee om?
CNV houdt een congres met 
als thema ‘werken en zorgen’. 
Op dit congres worden prak-
tische methoden gepresen-
teerd om werken en zorgen 
beter te combineren. Deelne-
mers krijgen de mogelijkheid 
om obstakels én oplossingen 
naar voren te brengen.  
De inbreng van deelnemers 
wordt door CNV gebruikt om 
rechtstreeks invloed uit te oe-
fenen op het landelijke beleid 
over werk en zorg. 

WANNEER?
Woensdag 17 februari 2016 

13.00 - 18.00 uur

WAAR?
Tivoli Vredenburg, Utrecht 

(naast Centraal Station)

VOOR WIE?
Iedereen die werken en zorgen 
combineert. Of het nou is voor 
ouders, kinderen of zieke buren. 

WAT GAAN WE DOEN?
In verschillende workshops gaan 
we in op de volgende thema’s:
• Welke regelingen bestaan er 

voor mij? (Ouderschapsverlof, 
zorgverlof, etc.)

• Hoe ga ik het gesprek met 
mijn werkgever/opdrachtgever 
aan? 

• Hoe voorkom ik werkstress?
• Wat heb ik nodig voor een 

betere balans tussen werk en 
privé?

Deelname is gratis. Voor het volledige 
programma en aanmelding, zie 
www.cnv.nl/werkenzorg

CNVD-1115-Congres werk & zorg advertentie Schooljournaal-kwart.indd   1 26-11-15   13:17

Advertentie
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de leerlingen

‘Winterles’ voor leerlingen uit groep 
7 van basisschool De Peppelaer in 
Haarlem. Ze leren onder toezicht van 
duikers om uit een wak te klimmen 
en onder het ijs door te zwemmen. 
Ook leren ze 112 te bellen en wat 
ze moeten doen als een vriendje of 
vriendinnetje in een wak valt.

Wak

04
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Mening over nieuwe waarderings- 
kaders Inspectie?  
De waarderingskaders voor primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, mbo gaan 
ingrijpend wijzigen. Vorig jaar is dat ook al gebeurd. 
Leden van CNV Onderwijs hebben toen in dialoogbij-
eenkomsten feedback gegeven op die waarderings-
kaders. Daarna is er in 2015 een initiatiefwet in de 
Tweede Kamer aangenomen, waarin staat dat er een 
onderscheid gemaakt wordt in het waarderingskader 
tussen de wettelijke regels die de Onderwijsinspectie 
moet controleren en overige aspecten van kwaliteit 
van het onderwijs. Als gevolg hiervan wijzigt de Onder-

wijsinspectie het waarderingskader nogmaals en wil 
graag via een internetconsultatie de mening van het 
veld horen. Dus heb je hier een mening over, laat je 
stem (voor 29 december) horen via www.internetcon-
sultatie.nl/waarderingskaders. Over deze en andere 
veranderingen met betrekking tot de Inspectie is er 
op 20 januari een (gratis) dialoogbijeenkomst van CNV 
Onderwijs samen met de Onderwijsinspectie (17-20 
uur, CNV-gebouw, Tiberdreef Utrecht). Aanmelden 
via inspectie@cnv.nl onder vermelding van de sector 
waarvoor je  werkt. Meer info op www.cnvo.nl/agenda.

Onderwijs niet klaar voor 
vluchtelingenkinderen

nieuws
Foto: B

ert B
eelen

Na de kerstvakantie kunnen de 565 vluchtelingenkinde-
ren die nu verblijven in de noodopvang Heumensoord in 
Nijmegen naar school. In het voormalige Mondialcollege 
zullen de kinderen basis- en voortgezet onderwijs 
gaan volgen. Zij hebben immers recht op onderwijs en 
leerplicht. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 
(COA) zorgt voor vervoer en maaltijden op school, de 
scholenkoepels hebben lespakketten gemaakt met 
extra aandacht voor taalverwerving en beweging. 
Uit een enquête over onderwijs en vluchtelingenkin-
deren van het arbeidsmarktplatform CAOP blijkt dat 
veel docenten denken dat hun school of mbo-instelling 
nog onvoldoende in staat is om vluchtelingenkinderen 
kwalitatief goed onderwijs te geven. Een oplossing zou 
kunnen liggen in meer onderwijsassistenten, docenten 

Nederlands als Tweede Taal en hulp bij traumaverwer-
king. De politiek maakt zich ook zorgen over onderwijs 
aan vluchtelingenkinderen. Staatssecretaris Dekker van 
Onderwijs antwoordt per brief van 1 december dat er 
meer maatwerkbekostiging mogelijk wordt voor scho-
len. Ook mogen leraren met een pabo-diploma en een 
NT2-bevoegdheid of NT2-ervaring voortgezet onderwijs 
geven aan vluchtelingenkinderen. Niet elke leraar is 
geschikt om les te geven aan deze doelgroep, schrijft 
Dekker. ‘Ze moeten kunnen omgaan met de grote 
verschillen in taalniveau, achtergrond, competenties van 
leerlingen en de continue instroom. Docenten moeten 
in staat zijn om trauma’s bij asielzoekersjongeren te 
herkennen, zodat zij weten wanneer professionele hulp 
ingeschakeld moet worden.’ CdG

Voetbaluitje bij 
NEC Nijmegen 

voor vluchte
lingenkinderen uit 

Heumensoord.
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Meer VO-docenten  
 aan de slag
in basisonderwijs

Vacature sectorgroeps
bestuur gepensioneerden

het volgende blad
Het volgende Schooljournaal 
verschijnt op 9 januari. De 
redactie wenst jullie mooie   
 feestdagen en een fijne 
   vakantie.

Laat dit gelden voor alle mbo-instellingen, en niet alleen 
voor scholen met meer dan 5.000 leerlingen. Dat is het 
advies van CNV Onderwijs aan minister Bussemaker op 
haar voorstel om grote roc’s en aoc’s te verplichten het 
onderwijs op te splitsen in kleinere mbo-colleges. De 
minister gaat voor de menselijke maat in scholen waar 
docenten de studenten weer bij naam kennen, en die ook 
herkenbaar zijn voor ouders, het regionale bedrijfsleven 
en het personeel dat er werkt. Instellingen met soms 
20.000 studenten zijn volgens haar onpersoonlijke 
leerfabrieken, waar onvoldoende rekening wordt 

gehouden met het individu. 
CNV Onderwijs pleit al jaren voor een kleinschalig mbo. 
Uit het onderzoek Trots op ons mbo blijkt dat docenten 
een goede relatie met studenten het belangrijkst vinden 
en dat zij hun beroepstrots ontlenen aan de resultaten die 
zij vervolgens met hen bereiken.
Toch gaat het volgens de bond niet om de omvang, maar 
om de inrichting waar docenten en studenten centraal 
staan. Er zijn prima voorbeelden van scholen met meer 
dan 5.000 deelnemers. De schaalverkleining gaat vanaf 
2017 meetellen in de kwaliteitsbeoordeling van mbo’s. PM

VOORTGANG PASSEND ONDERWIJS 
Op vrijdag 4 december is de achtste voortgangsrapportage passend 
onderwijs naar de Tweede Kamer gestuurd. Uit de rapportage blijkt 
dat meer leerlingen een plek krijgen in het passend onderwijs. Aan de 
andere kant moet er nog veel gebeuren om thuiszitters een passende 
plek te bieden. Ook roept de aansluiting tussen onderwijs en zorg 
als gevolg van de wijziging in het zorgstelsel nog veel vragen op. De 
Tweede Kamer bespreekt de rapportage op 15 december.

Door kinderen op jongere leeftijd al in aanraking te laten 
komen met een vak als natuurkunde, krijgen talentvolle leer-
lingen, die zich nu vaak niet uitgedaagd voelen, de kans op een 
iets hoger niveau te leren. Dat is het achterliggende idee van 
het voorstel van staatssecretaris Dekker, waarmee het kabinet 
vorige week vrijdag instemde, om docenten met een bevoegd-
heid voor het voortgezet onderwijs ook op de basisschool les 
te laten geven. De mogelijkheid bestaat al voor vreemde talen 
en creatieve vakken, maar wordt per 1 augustus verruimd voor 
meer vakken. De verwachting is ook dat leerlingen door de 
begeleiding van deze vakdocenten beter voorbereid worden  op 
de overstap van de basisschool naar de volgende school.

Bussemaker wil naar kleinere mbocolleges

Per 1 mei 2016 komen er in het sector-
groepsbestuur Gepensioneerden sector 
onderwijs van CNV Connectief plaatsen 
beschikbaar. Naast een voorzitter die 
benoemd wordt in functie, zoeken wij ook 
twee leden. Bent u die enthousiaste collega 
die ons sectorgroepsbestuur komt verster-
ken met creativiteit en daadkracht? Meld u 
dan voor 22 januari via a.bagci@cnv.nl. Het 
profiel en de volledige procedure kunt u 
online vinden op www.hetonderwijsplein.nl 
of opvragen bij het sectorgroepsbestuur.
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Advent is een tijd van hoop. De aanloop naar Kerstmis. 
De verwachting van een nieuw begin. Ik kan altijd erg 
genieten van deze periode. Onwillekeurig kijk ik dan 
ook achteruit. Wat heb ik het afgelopen jaar gedaan? 
Wat ging goed, wat kon beter? Als ik terug kijk, krijg 
ik een gevoel van trots op wat we als CNV Onderwijs 
hebben bereikt. We hebben voor het primair onderwijs, 
voortgezet onderwijs en mbo afgesproken dat de 
werkgevers geadviseerd worden om de loonsverhoging 
van 1,25 procent en € 500,- nog dit jaar uit te betalen. 
Ook zijn met hulp van CNV Onderwijs dit jaar ruim 
3.000 leerlingen alsnog overgegaan door de inzet van 
zomerscholen. De afgelopen twaalf maanden zijn 
niet altijd even makkelijk geweest. Een jaar geleden 
is mijn vader overleden. Alles wat daarna gebeurde 
was voor het eerst zonder mijn vader: verjaardagen, 
feestdagen, vakanties. Dat valt niet mee. Ik moet vaak 
denken aan het gedicht Voetstappen in het zand. Hierin 
wordt beschreven hoe iemand over het strand loopt en 
zijn voetstappen achter zich ziet, als symbool voor zijn 
levensloop. Hij ziet niet alleen zijn eigen voetstappen, 
maar ook die van God. In een moeilijke periode in zijn 
leven ziet hij geen twee, maar één paar voetstappen. 
‘Waar was U, God, toen ik u zo hard nodig had?’ God 
antwoordt: ‘Mijn lieve kind, toen het moeilijk was, toen 
heb ik jou gedragen.’ Hier put ik mijn kracht uit. De 
wetenschap dat ik nooit alleen ben. Als het moeilijk is, 
maar ook als er iets te vieren valt. Over twee weken is 
het Kerstmis en vieren we de geboorte van Jezus. Ik 
wens u een zalig kerstfeest toe, samen met de mensen 
die van u houden. En laten we er in 2016 weer een mooi 
jaar van maken. 

Kracht

de voorzitter

Joany Krijt
Voorzitter CNV 

Onderwijs   

Je medemens is hier.
Je medemens
die wacht op je liefde en nood heeft
aan waardering en vriendschap.
Je medemens
die je echt helpen kunt elke dag opnieuw
met je glimlach
je goed woord en je steun,
woont niet voorbij de horizonten,
woont niet ver over zee!

Je medemens is hier.
Je medemens!
Het is je man, je vrouw,
in je eigen huis onder één dak
aan dezelfde tafel!
Het is je kind, elk kind, dat vlucht in je armen
en schreit om de warmte van je hart!
Het is je vader en je moeder
die oud geworden, al je zorgen nodig hebben,
maar vooral bidden om je attentie
en je kinderlijke genegenheid!

Je medemens is hier.
Je medemens!
Het is die gehandicapte in je eigen straat
die graag eens gaat wandelen!
Het is die zieke naast je deur die reeds lang te bed ligt
en je nog niet heeft gezien!
Het is die blinde,
voor wie je de krant zou kunnen lezen!
Het is die collega die z’n werk verloor en diep in de put 
zit en waar je niet meer aan denkt!
De medemens.
Het zijn alle mensen om je heen
waarmee je woont, werkt en leeft.
Waarom zoek je zover?

Uit: Ja! Alleen de optimisten zullen overleven! (1984, Uitgeve
rij Lannoo) van de Belgische pater en schrijver Phil Bosmans 
(19222012).

Je medemens is hier
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In het Inspiratieboekje, cadeautje voor nieuwe leden en 
onlangs gestuurd naar alle huidige, werkende leden van CNV 
Onderwijs, is December de feestmaand. Jij en het oude jaar, 
houd eens een tien minutengesprek met jezelf, is daarin 
een van de doe-dingen. Kijk eens op www.cnvonderwijs.nl/
inspiratieboekje.



Dankzij de ruime vergoedingen van VGZ voor fysiotherapie in je aanvullende 
pakket, reken je af met RSI en rugklachten. Zo spring je net als Jorg weer 
soepeltjes op de fiets na een lange werkdag.

Sluit je zorgverzekering af via CNV Onderwijs voor extra voordeel. Profiteer van:
 5% korting op je basisverzekering VGZ Goede Keuze
 10% korting op je basisverzekering VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze
 5% korting op je aanvullende verzekering
 Extra ruime vergoedingen voor fysiotherapie en tandzorg
 Gratis zorgadvies en wachtlijstbemiddeling

Wat is jouw ideale keuze?
Stel het ideale pakket voordelig en compleet  
samen op www.vgz.nl/cnvo

Stevig in het zadel 
in je zorgpakket
Voor Jorg de 
ideale keuze

* Premie van VGZ Ruime Keuze op basis van € 385 verplicht eigen risico, inclusief 10% collectiviteitskorting.
** Inclusief  5% korting op je aanvullende verzekering o.b.v. VGZ Aanvullend Goed, Beter  en Best.

Dankzij de ruime vergoedingen van VGZ voor fysiotherapie in je aanvullende 

Basisverzekeringvoor

€ 97,16*
  Aanvullend vanaf€ 6,83**
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Onderwijs kan radicalisering helpen voorkomen

‘ Stel als docent vragen, 
zaai twijfel’ 

alle sectoren



11111111

De studiedag Voorkom radicalisering van 
Medilex Onderwijs op 17 november kwam 
als geroepen, vijf dagen na de aanslagen in 
Parijs. Want na zo’n vrijdag wordt het ge-

woon weer maandag en gaan kinderen naar school, mét 
hun vragen, gevoelens, spanningen en meningen. Van: 
‘Meester, kan dat hier ook gebeuren?’ tot ‘Weg met alle 
moslims!’ Was het in de onderbouwgroepen nog vooral 
de aankomst van Sinterklaas die de aandacht vroeg, in 
de bovenbouw en in voortgezet onderwijs en mbo was 
Parijs in meer of mindere mate onderwerp van gesprek.

AANSLAGENMOE
‘Maar het viel wel mee’, zegt Barry Mahoney, docent 
maatschappijleer aan roc Horizon College in Pur-
merend en lerarenopleider aan de Hogeschool van 
Amsterdam. ‘Zeker als ik het vergelijk met de aanval 
op Charlie Hebdo in januari. Nu leefde het eigenlijk 
nauwelijks onder mijn studenten. Op de maandag na 
de aanslagen is er in mijn lessen niet over gesproken in 
elk geval. Het kan zijn dat jongeren een beetje aansla-
genmoe worden of het nieuws niet zo goed volgen of 
Frankrijk ver weg vinden. Ik weet het niet. Het nieuwe is 
er misschien een beetje af. Na Charlie Hebdo bemerkte 
ik bij mijn leerlingen een mengeling van interesse, 
angst, boosheid. “Kan het hier ook gebeuren?”, was toen 
de vraag.’ 

NAPRATEN
Het Horizon College is een gemengde school, zonder 
dominante opvattingen, meent Mahoney. ‘Toch kwam 
er wel een hoop onzin het lokaal in, ten tijde van 
Charlie Hebdo. Bijvoorbeeld dat het een aanval zou 
zijn op de democratie, dat de cartoons waar het hier 
om ging maar moesten kunnen, dat de islam in zijn 

‘Door vragen te stellen, kun je twijfel 
zaaien en dan blijken extreme 

standpunten vaak niet zo in steen 
gebeiteld als het lijkt.’ Dat zegt Barry 

Mahoney, mbo-docent maatschappijleer. 
Bij hem op school viel het mee, maar 

op veel andere scholen waren de 
aanslagen in Parijs aanleiding tot 

verhitte gesprekken. Er iets mee doen 
is de plicht van het onderwijs, vindt 
onderzoeker Stijn Sieckelinck. ‘We 

kunnen er niet onderuit!’ 

algemeenheid schuld had. Ik werk volgens de socrati-
sche methode: vragen stellen zoals “Waarom denk je 
dat dat zo is?”, “Wat zijn je argumenten daarvoor?” en 
“Waar heb je dat vandaan?” En dan zie je al snel dat 
veel meningen gebaseerd zijn op napraten. En zodra 
dat duidelijk wordt, kan ik er perspectieven tegenover 
zetten. Dingen in een context plaatsen en informatie 
geven. Dan blijken meningen niet zo in steen gebeiteld 
als ze vaak gepresenteerd worden.’ 

PVV-AANHANGERS
Bij radicale standpunten of een vermoeden van radi-
calisering gaat Mahoney ook zo te werk: door vragen 
stellen twijfel zaaien, zodat een student nog eens gaat 
nadenken. ‘Als een jongere eenmaal geradicaliseerd 
is, kunnen wij docenten er niks meer mee. Dan kun je 
hoogstens nog aangifte doen. We zijn geen verlengstuk 
van de AIVD. Maar docenten kunnen en moeten wel 
het gesprek aangaan en levend houden door vragen te 
stellen, te luisteren en een moment van twijfel creëren. 
Radicalisme is het tegenovergestelde van twijfel. Dus 
denkt een leerling erover om op de PVV te stemmen, 
stel vragen. Denkt een student erover om naar Syrië af 
te reizen, vraag naar drijfveren en argumenten. Heb je 
een groepje PVV-aanhangers en een groepje moslims 
in je klas, laat ze met elkaar in gesprek gaan. Ik vind 
dat lerarenopleidingen docenten in spe meer moeten 
voorbereiden op het omgaan met radicale opvattingen 
bij leerlingen.’  

VERSCHIL MAKEN
‘It takes a village to raise a child’, gooit Steven Lenos, 
adviseur bij RadarAdvies, er nog maar eens een oude 
wijsheid tegenaan op de studiedag van Medilex. ‘We 
hóeven het niet alleen te doen als onderwijs. Maar wij 
hebben wel de káns om het verschil te maken. En ik 
heb er vertrouwen in, want er gebeurt ontzettend veel! 
In het weekend na de aanslagen zijn docenten lesma-
teriaal en handreikingen gaan maken en hebben dat 
gedeeld via internet. Dus als leraren het zelf niet weten 
of kunnen, ga te rade bij collega’s op het net. Maar ga 
in elk geval het gesprek aan met je leerlingen. Praten 
werkt, het klaart de lucht!’
Op sommige scholen werd de minuut stilte verstoord 
door opmerkingen als: ‘Waarom niet een minuut stilte 
voor andere bloedbaden in de wereld? Zijn jullie doden 
belangrijker dan de onze?’ Of: ‘Alle moslims het land 
uit, want zij plegen deze aanslagen!’ Lenos adviseert: 
‘Doe verbaasd, vraag om verduidelijking, vraag of er 
ook andere meningen mogelijk zijn. En heb de wijsheid 
niet in pacht. Geef maar toe dat de wereld onrechtvaar-
dig is. En doe niet mee aan het theater van de angst. Ik 
woon in Amsterdam en heb drie dochters, die na Parijs 

alle sectoren
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op gaan. In 2008, IS bestond nog niet, zei een jongen: 
“Mijn ideaal is een islamitische staat, maar er is geen 
infrastructuur en organisatie om dat te bereiken. Als 
dat er wel is, gaan we met bosjes vertrekken.” En zie nu!’ 
Uit het onderzoek blijkt dat er drie grote factoren zijn 
die radicalisering stimuleren. Sieckelinck: ‘De grootste 
groep doet dat om weg te komen bij hun familie, want 
daar is ellende van bijvoorbeeld een scheiding, ziekte 
of armoede. Een tweede groep komt juist niet uit een 
probleemgezin, maar is intellectueel geprikkeld en 
denkt dat hen niet de waarheid wordt verteld op school 
of het NOS Journaal. En een laatste groep bestaat uit 
passionele persoonlijkheden: wat ze ook doen, ze gaan 
er 110 procent voor.’

TE BRAAF
‘Radicalisme is geen gedragsprobleem’, benadrukt 
Sieckelinck. ‘Want dan missen we de kans om een 
educatief antwoord te geven. We moeten zien door te 
dringen in hun denkwereld en idealen. “Hij was veel te 
braaf om te vertrekken naar Syrië!” Hoe vaak hoor je dat 
niet? Er borrelt dus iets dat zich niet vertaalt in gedrag. 
Deze jongeren voelden zich blijkbaar niet zo vertrouwd 
op school om het er met een leraar over te hebben. Dat 
is jammer. Docenten die zeggen dat het toch niet aan 
hen is om een discussie aan te gaan over of gaskamers 
hebben bestaan of niet, missen een kans! Het is de 
plicht van het onderwijs. We kunnen er niet onderuit. 
Vaak zijn we de enigen die dergelijke meningen horen. 
Een jongere die aangeeft zich een tweederangsburger te 
voelen in Nederland, daar kun je wat mee! Leer leerlin-
gen dat vechten voor idealen mag, als je je tegenstander 
maar niet vernietigt. Leer ze vreedzaam vechten.’ 

wel wat angstig waren. Samen hebben we mogelijke 
doelen bedacht en een kansberekening gemaakt. Dat 
maakt het behapbaar.’

DJABALLAH
Roc Midden Nederland en de gemeente Utrecht werken 
samen tegen radicalisering. ‘Begin vorig schooljaar 
nam het aantal incidenten toe en de aard van de 
incidenten werd gewelddadiger. Toen hebben we een 
kernteam radicalisering opgezet’, vertelt Marc van der 
Klok, directeur facilitair bedrijf Roc Midden Nederland. 
‘Hoe kunnen we het herkennen en is een djaballah 
en baard meteen extremistisch? Als kernteam hebben 
we scholingen gevolgd, want we kunnen onmogelijk 
al onze 900 docenten trainen. En we moeten ook niet 
doorschieten, want het stempeltje radicaal is zo geplakt! 
Eén van de medewerkers stuurde een keer een mail: “Ik 
heb er eentje!” Er was een jongen teruggekomen van 
vakantie met kaalgeschoren hoofd en baard en hij wilde 
zijn docente geen hand meer geven. Na doorvragen 
bleek dat de jongen meer met zijn geloof bezig was 
gegaan omdat zijn vader overleden was en hij daardoor 
een andere rol had gekregen in het gezin. Zijn docente 
gaf hij geen hand omdat zij hem had aangemeld bij de 
leerplichtambtenaar.’ 

IDEALEN
Wijsgerig pedagoog Stijn Sieckelinck doet sinds 2007 
onderzoek onder jongeren naar radicalisering. Hij 
vertelt: ‘Als je wilt achterhalen waarom jongeren zich 
ontwikkelen tot radicalen, moet je terug naar hun 
jeugd. Uit 500 uur interviews komt naar voren dat voor-
al jongeren die bij hun ouders of leraren geen gehoor 
of begrip vonden voor hun idealen, het radicale pad 

Tekst: Ciska de Graaff  Illustraties: Susi Bikle
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Marlies Sietsma

Waardering
De laatste column van het jaar, de laatste column voor 
Schooljournaal van mijn hand. De afgelopen twee jaar 
heb ik met veel plezier geschreven. Het was leuk om de 
gedachten die door mijn hoofd gingen op papier te zetten. 
Daardoor werd ik me nog meer bewust van de zaken die 
volgens mij meer aandacht verdienen in het onderwijs. 
De komende tijd ga ik mijn aandacht volledig richten op 
mijn werk en studie. Als alles voorspoedig verloopt, mag 
ik in juni 2016 mijn diploma in ontvangst nemen. Mijn 
lijfspreuk komt daardoor weer tot zijn recht: vincit qui in 
labore persistit, winnen zal hij die werkt en doorzet. Iets 
wat ik mijn leerlingen ook altijd probeer mee te geven 
en dan met name de vmbo-basis- en kaderleer-
lingen. Op de een of andere manier blijven veel van 
deze leerlingen een minderwaardigheidscomplex 
houden als het gaat over wat zij kunnen bereiken 
in het leven. Hoewel de weg langer zal zijn dan 
voor een havo- of vwo-leerling, ook basis- en 
kaderleerlingen kunnen naar de universiteit als ze 

dit nodig hebben om zo te kunnen bereiken wat ze willen. 
Misschien gaat het niet meteen voorspoedig, hebben 
ze eerst een aantal jaren werkervaring nodig, maar zij 
kunnen zeker evenveel als leerlingen met een ander 
papiertje. De intrinsieke motivatie van deze leerlingen zal 
wel groot moeten zijn, want dit is de motor om te gaan 
voor het bereiken van je doelen. 
Die onderwaardering van basis- en kaderleerlingen door 
de maatschappij maakt bij mij veel verontwaardiging los. 
Het kan de mokerslag zijn voor de pubers om te gaan 
voor hun dromen of het kan iemand zoveel bewijsdrang 
geven dat er niet meer genoten kan worden van het 
leven als jongere. Mijn zusje zit nu in het eerste jaar 
van mbo-verpleging. Vanuit de basisschool kreeg ze het 
advies om vmbo-kader te gaan doen, waar ze op het 
voortgezet onderwijs na het eerste jaar naar vmbo-tl 
mocht. Geslaagd met mooie cijfers gaat ze nu tot het 
uiterste om te laten zien dat ze geen kaderleerling was, 
maar tl toch echt op haar buik geschreven was. Gevolg: 
achten, negens en tienen op toetsen, maar na zes weken 
mbo wel heel moe zijn en geen leuke dingen meer doen. 
Gelukkig zijn daar de docenten die haar helpen om een 
balans te vinden, maar het bewijst voor mij wel weer dat 
er meer waardering moet komen voor basis- en kader-
leerlingen. Ieder heeft zijn talenten, ieder heeft ergens 
zijn focus op. Laten we ze niet veroordelen, maar kijken 
naar wat ze kunnen. Dan zal ieder winnen. 

Laten we basis en kaderleerlingen 
niet veroordelen, maar kijken naar 
wat ze kunnen!
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 is 29 jaar en docent op 
het Agnieten College in 
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Handel en Administratie en 
volgt een master Onderwijs-

kunde in Groningen
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voortgezet onderwijs

I see some tattoos, I see diff erent ages, I like it already’, 
fl irt de Canadese blueszangeres Layla Zoe met de 
zaal tijdens haar optreden eind november in popcen-
trum De Bosuil in Weert. Het al wat oudere publiek 

eet uit haar hand. Dat zijn nu net de momenten die Joseph 
Voncken (61) niet vastlegt. ‘Ik wil het moment bevriezen 
dat een artiest niet poseert, maar helemaal opgaat in de 

‘Deze kinderen hebben ondanks hun beperkingen zoveel onvermoede 
talenten. Daarom wil ik dat ze op mijn foto’s zelfb ewustzijn uitstralen. De 

kracht van het beeld wordt door scholen zwaar onderschat’, weet Joseph 
Voncken, onderwijsondersteuner, maar vooral hoff otograaf van Praktijkschool 
Parkstad Limburg (PPL) in Heerlen. ‘Als ouders mijn foto’s zien, zijn bijna al hun 

vragen al beantwoord of dit de juiste school is voor hun kind.’ 

Limburgse onderwijsondersteuner annex pop/schoolfotograaf 

‘ Anouk zou het hier naar 
haar zin hebben gehad’

muziek. En dat doe ik niet door ratata achter elkaar te 
klikken, in de hoop dat er iets goeds tussen zit. Je moet het 
juiste ogenblik pakken’, legt de Heerlenaar uit. ‘Dat lukt 
natuurlijk niet altijd, daarom begrijp ik die fotograaf zo 
goed die laatst, na zes jaar geduldig proberen, het moment 
vastlegde net voordat een ijsvogel het water indook.’ Met 
de gepassioneerd en blootvoets optredende Zoe heeft Von-

Joseph Voncken (links) fotografeert blueszangeres Layla Zoe in Weert.
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Tekst: Peter Magnée  Foto’s: Joseph Vonckenvoortgezet onderwijs

cken een dankbaar object voor de lens. ‘Ze wordt niet voor 
niets met Beth Hart en Janis Joplin vergeleken.’

VERTROUWEN
Een week later zit ik achter Vonckens reprobalie op de 
Praktijkschool Parkstad Limburg, vestiging Sittarderweg, 
vlak achter het station van Heerlen. ‘Ik was conciërge, tot 
ik een paar jaar geleden een ongeluk kreeg met mijn brom-
fiets. Vooral tillen en lang staan lukte niet meer zo goed, 
maar op de repro kon ik nog prima uit de voeten. Omdat 
fotograferen altijd al meer dan een hobby was – ik ga al 
dertig jaar met mijn camera naar pop-/rockconcerten –, 
heb ik op een gegeven moment voorgesteld om PR-foto’s 
voor de school te maken. Ik vind dat ouders en potentiële 
leerlingen door de foto’s die voor de ramen of in de gangen 
van de school hangen, of waarmee wordt geadverteerd 
in de lokale media, direct een gevoel van geborgenheid 
en veiligheid moeten krijgen. 80 Procent van hun vragen 
moeten door die foto’s al zijn beantwoord, voordat ze 
het kennismakingsgesprek aangaan.’ Het ‘geheim’ zit ’m 
volgens Voncken – autodidact, geen diploma’s en naar 
eigen zeggen ‘zo dyslectisch als de pest’ -, in de levenslust 
die de kinderen uitstralen, omdat ze serieus worden geno-
men. ‘Hier zitten leerlingen die een gemiddeld IQ van 80 
hebben, vaak in combinatie met een ontwikkelingsstoornis 
of gedragsproblemen. Als je tijd in hen investeert en hen 
vertrouwen geeft, hebben ze genoeg potentie om zich 
verder te ontwikkelen. En ze betalen dat terug, want ze zijn 
heel trouw.’

CRÈME BRÛLÉE
Hij vertelt dat hij bij de foto’s die hij voor de PPL-scholen 
maakt, de eigen inbreng van leerlingen stimuleert. Vonc-
ken: ‘Op een van de vestigingen zou motorvoertuigentech-
niek verdwijnen, en ging men helemaal voor consumptief; 
zeg maar brood en banket en de horeca. Die kinderen 
die graag aan auto’s en bromfietsen sleutelen vonden 
dat uiteraard niet leuk, maar ze wilden ook niet naar een 
van de andere scholen. Heb ik PR-foto’s gemaakt die zij 
hadden bedacht en waarbij het oude en het nieuwe met 
elkaar werden verenigd. Crème brûlée verhitten met een 
gasbrander, een eitje bakken op een motorblok, ze zijn zo 
vindingrijk.‘
Hij komt met het voorbeeld van een autistische jongen 
die bij een fotoproject eindelijk uit zijn schulp kroop. ’Hij 
was heel verlegen, maar ineens zag hij voor zich hoe hij 
gefotografeerd wilde worden: als lid van een rockgroep, 
compleet met drums en gitaren. Heb ik een compilatie 

van hem gemaakt als drummer, gitarist, bassist en zanger. 
Zijn moeder was zo trots op hem toen ze het 
resultaat zag.’   

ANOUK
Voncken, een grote man, met ondanks 
zijn leeftijd nog een flinke bos haar, zou 
qua uitstaling niet misstaan in de line up 
van op leeftijd geraakte hard rockbands 
als Black Sabbath en Deep Purple. 
Sinds 1985 fotografeert hij tijdens con-
certen, vooral in Brabant en Limburg, 
waaronder ook festivals als Bospop en 
Pinkpop. Katy Perry, Bryan Ferry, Sting, 
provinciegenoten Rowwen Hèze en de 
pas overleden Armand, het zijn slechts 
enkele van de artiesten die door Vonc-
ken zijn vereeuwigd. Voor één artiest 
heeft hij al bijna twintig jaar een 
zwak: Anouk. Niet voor niets draagt 
hij op zijn linkerschouder een tatoe-
age van de Haagse rockzangeres. ‘Ik 
liep bij toeval tegen haar aan toen 
ze in Die Kantine, een poppodium 
in Keulen, stond geprogrammeerd. 
Het was een jaar na haar grote 
doorbraak met Nobody’s Wife. Op 
de een of andere manier hadden 
we een klik en werd ik haar 
vaste concertfotograaf. Ik maakte 
nooit een foto om de foto, ik 
probeerde haar, net als ik met de 
leerlingen doe, te fotograferen 
op een moment dat ze zich 
stoer en zelfverzekerd voelde. 
Als ze haar dag niet had, liet 
ik mijn camera in de tas. Dat 
waardeerde ze in mij. We 
delen ook een geschiedenis 
van jeugdinternaten. Weet je, 
Anouk is net als de kinderen 
van deze school vrij onze-
ker, maar heb je eenmaal 
het vertrouwen dan is dat 
bijna voor eeuwig. Ik denk 
dat ze het zeker naar haar 
zin zou hebben gehad op 
deze school.’  15151515





Kerk niet enige richtsnoer voor Friese katholieke scholen

‘ We benadrukken meer 
de mystieke kant 
van het geloof’

primair onderwijs

17171717

Groep8 leerlingen Carlyne en Liv, onlangs in het nieuws door het bakken van taarten voor asielzoekers, bladeren met 
 onderwijsassistent Froukje Koster door het jubileumboek van de Sint Thomasschool.

‘Hoewel we het getroffen hebben met paus Franciscus, is de rooms-
katholieke kerk voor ons niet langer de enige richtinggevende factor. 
Het is meer het geloof als mystieke beleving dat ons bindt en wat 
ouders kennelijk zoeken.’ Maar dat is maar één uitleg, zegt Dick Lieftink, 
bestuursvoorzitter van BMS Friesland (Bisschop Möller Stichting, 31 
basisscholen in Friesland), over het succes van zijn scholen, die tegen 
de heersende krimp in meer leerlingen inschrijven. ‘Wij willen ook een 
vertrouwenwekkende plek zijn in deze hectische tijd.’



Een borstbeeld van de Middeleeuwse filosoof en 
theoloog Sint Thomas (van Aquino) in een nis 
bij de ingang en her en der kruizen aan de muur 
geven de school een onmiskenbaar katholiek 

stempel. Maar voor de rest is de uit zijn voegen barstende 
Sint Thomasschool (ruim 300 leerlingen) in Leeuwarden 
een school als alle andere. Door de onderbouw wordt in de 
gymzaal het heerlijk avondje ingezet, terwijl de kinderen 
massaal hun schoen zetten bij een uit karton vervaardigde 
kachel. In de gang bespreken twee oudere leerlingen in 
het voorbijgaan de prestaties van rivalen SC Cambuur 
(Leeuwarden) en SC Heerenveen. In de toegangshal hangt 
aan de muur een wonderboom. Tussen de takken met een 
permanent brandende (namaak)kaars foto’s van een pas 
overleden opa, en een net geboren baby. Verder een teke-
ning met de oproep om te bidden voor vrede (naar aanlei-
ding van de aanslagen in Parijs) en een krantenbericht over 
de appeltaarten die leerlingen uit groep 8 hebben gebakken 
om de asielzoekers, die in de WTC Expohal van de Friese 
hoofdstad wonen, te verwelkomen.

BELOFTE
‘Die wonderboom past bij de uitgangspunten van ons 
bestuur om op onze scholen een gevoel van veiligheid 
en geborgenheid te bieden, met oog voor de menselijke 
maat.’ Die insteek is volgens Dick Lieftink, voorzitter van 
het college van bestuur van BMS Friesland (Bisschop 
Möller Stichting), een van de redenen waarom het zo 
goed gaat met het katholieke basisonderwijs in deze 
provincie. ‘Ik deel wat dat betreft de visie van hoogleraar 
en onderwijspedagoog Gert Biesta, dat effectiviteit, 
doelmatigheid en excellentie nooit een doel op zich 
mogen zijn in het onderwijs. Wat ouders ook belangrijk 
vinden is de wetenschap dat wij onze belofte, dat de 
school ook over acht jaar nog bestaat, nakomen.’ Geen 
haar op het hoofd van de voormalige leraar Nederlands, 
(con)rector en roc-bestuurder die eraan denkt om een 
van zijn scholen te laten fuseren of een samenwerkings-
verband aan te laten gaan. Hooguit wil hij een gebouw 
laten delen met een school met een andere levensbe-
schouwelijke visie. ‘Tenzij we onder het wettelijk mi-
nimumaantal van 23 leerlingen zakken, maar dat zie ik 
niet zo snel gebeuren.’ Hoopvol: ’Onze kleinste school in 
Wytgaard heeft 45 leerlingen. En dat is de enige school 
van het dorp. De gemiddelde schoolgrootte in Neder-
land is 223 en wij zitten op 197, terwijl de gemiddelde 
schoolgrootte in Friesland 130 leerlingen is.’

MINDER DOGMA’S 
Een niet onbelangrijk deel van de groei van de 
BMS-scholen zit volgens Lieftink, naast de onafhanke-
lijke opstelling, ook in de merknaam katholiek. ‘Op de 
een of andere manier hangt er om katholieke scholen 
- ik kan uiteraard alleen bogen op mijn ervaringen in 
het Noorden -, het imago van kwaliteit. Dat heeft alles 
te maken met de historie van het katholiek onderwijs in 
brede zin, waarin altijd een sterke sociale component 

zat, erop gericht om kinderen verder te helpen (lees: te 
emanciperen) in deze samenleving. Uiteraard is ons on-
derwijs ook resultaatgericht, maar wel met de gedachte 
dat er meer is tussen hemel en aarde. Tot een paar 
decennia terug vooral ingevuld vanuit de optiek van de 
kerk, maar tegenwoordig met een losser karakter, aan-
gepast aan de geloofsbeleving van deze tijd.’ Hij legt uit 
dat het woord katholiek eigenlijk universeel betekent. 
Een vlag die volgens hem de lading van de boodschap 
van zijn scholen beter dekt. ’We benadrukken meer 
de mystieke kant van het katholieke geloof. Kortom, 
wel de rituelen, waar de katholieke kerk zo rijk aan is, 
maar minder dogma’s en minder leerstellingen. Anders 
gezegd: meer de religie en minder de godsdienst. Dat 
betekent ook dat we ons mogen verdiepen in zaken als 
mindfulness en tai chi.’

GROOT DILEMMA
Kwaliteit, spiritualiteit en gemeenschapszin zijn de 
kernwaarden op de scholen van de Bisschop Möller 
Stichting. Lieftink: ‘Daarvoor kunnen we altijd terug-
vallen op het repertoire uit de katholieke kerk, zonder 
er een godsdienstig sausje over te gieten. Als een vader, 
moeder of leerling overlijdt branden we een kaars in de 
gemeenschapsruimte, meestal de kleutergymzaal. De 
KRO had dat heel mooi opgelost met Allerzielen. Dat 
heet heel praktisch sinds enige jaren Ode aan de doden.’
Toen Lieftink in 2011 aantrad werd hem al snel duidelijk 
dat de stichting voor een groot dilemma stond: gaan 
voor katholieke eigenheid of langzaam evolueren in iets 
wat vlees noch vis was. Na een fundamentele discussie 
met alle stakeholders, zoals de GMR en de Raad van 
Toezicht  werd besloten ‘tot een ontkoppeling van de 
kerk, met behoud van de traditie, maar vanuit een eigen 
verantwoordelijkheid. Gelukkig heeft onze relatie met 
het bisdom daar niet onder geleden.’ 

GEMEENSCHAPPELIJKE BRON
De nieuwe aanpak betekende volgens Lieftink ook dat 
bij het aannamebeleid van schoolleiders een katholieke 
achtergrond geen vereiste meer was. ‘Wat is de waarde 
van gedoopt en gevormd zijn en communie hebben 
gedaan als er geen klik is met onze kernwaarden. Evan-
gelisch  of moslim, ik vind de persoonlijke achtergrond 
niet relevant. Waar het om gaat is of je het religieuze, 
wat wij ten diepste beleven, met ons wil delen en daar 
drager van wil zijn. We leven in een ingewikkelde, hecti-
sche tijd, waardoor ik vasthoud aan wat staat in 1 Korin-
thiërs 13, over geloof, hoop en liefde. Ik geloof stellig in 
de school als een plek waar ouders en leerlingen zich 
thuisvoelen, omdat er mensen werken die die optiek 
delen, zelfs als er de meest beroerde dingen in de wereld 
gebeuren. Dat hebben we ook benadrukt na de terro-
ristische aanslagen in Parijs. Het zijn voor mij ook niet 
zomaar kreten uit de Bijbel. Ik geloof in een religieuze 
bron die gemeenschappelijk is en dit is bij uitstek de tijd 
om het te uiten.’ 

Tekst: Peter Magnée  Foto: Marten Sandburg

18



Met de OHRA Zorgverzekering mag u altijd zelf uw zorgverlener kiezen. Dit noemen wij vrije  

zorgkeuze. U gaat gewoon naar de arts, therapeut of apotheek die u gewend bent. Sluit u uw  

zorgverzekering af als lid van CNV Onderwijs dan heeft u meer voordelen:

Direct regelen? 

www.ohracollectief.nl/cnvo3725

 9% korting op de OHRA Zorgverzekering

 Uw verzekeringszaken regelen zoals u dat wilt: digitaal of per post 

 OHRA Gezond: de gratis gezonde aanvulling op uw basisverzekering

Kies voor gemak 

Bij OHRA regelt u uw verzekeringszaken eenvoudig online of met de OHRA App. Zoals uw

vergoedingen checken of een zorgverlener bij u in de buurt vinden. En krijgt u een rekening?  

Dan kunt u deze direct declareren. Zorg? Mobiel. Geregeld.

 
9% korting op de  
OHRA Zorgverzekering  
met vrije zorgkeuze

Direct regelen

OHRA_Advertentie_CNV.indd   1 23-10-15   13:24

Tekst: Peter Magnée  Foto: Marten Sandburg



20

In de nieuwe cao zijn ook overgangsre-
gelingen opgenomen voor de rechten 
die personeelsleden, afkomstig van de 
Kenniscentra, konden ontlenen aan 
de cao Kenniscentra. Zie voor verdere 
informatie over de cao SBB  
www.cnvo.nl. Bent u lid van CNV Onder-
wijs en hebt u geen informatie ontvan-
gen over dit cao-traject? Neem dan 
contact op met onze ledenadministratie 
om uw gegevens te controleren (en of u 
wel ingeschreven staat onder SBB).

dezelfde voorwaarden als voorheen. Het 
betekent ook dat de in de cao opgeno-
men afspraken over onder andere het 
taakbeleid en de bovenwettelijke en 
aansluitende uitkeringen tot ten minste 
1 juli 2016 gelden.

emotionele betrokkenheid die het werk 
meebrengt. 

gepensioneerden ook een nabetaling 
over 2015 van 0,63 procent en een 
eenmalige uitkering van 0,53 procent 
mis. CNV Onderwijs wil op korte termijn 
een realistischer rekenrente voor pen-
sioenfondsen. Op iets langere termijn 
moeten de pensioenen veel minder 
gevoelig worden gemaakt voor de (sterk 
gemanipuleerde) bewegingen van de 
marktrente.

De onderwijsvakbonden hebben met 
de Stichting Samenwerking Beroeps-
onderwijs Bedrijfsleven (SBB) een 
onderhandelaarsakkoord bereikt over 
de nieuwe cao SBB. Een grote groep 
werknemers van de Kenniscentra is per 
1 augustus 2015 in dienst getreden bij 
SBB, de organisatie die vanaf die datum 
de wettelijke taken uitvoert. De cao SBB 
gaat in per 1 januari 2016 en heeft een 
duur van één jaar. In deze cao zijn de 
diverse arbeidsvoorwaarden (cao SBB, 
cao Kenniscentra en overige arbeids-

Er gaan hardnekkige geluiden rond 
dat er al eerder dan 1 juli 2016 een 
nieuwe cao voor het primair onderwijs 
komt. Dit klopt niet! De huidige cao 
PO loopt van rechtswege door tot 1 juli 
2016 en eerder treedt er geen nieuwe 

Het onderwijs is koploper als het gaat 
om het percentage werknemers met 
burn outklachten: 1 op de 5 werkne-

Het bestuur van ABP heeft opnieuw 
moeten besluiten de pensioenen en 
opgebouwde pensioenaanspraken op 
1 januari niet te laten meegroeien met 
de gemiddelde loonontwikkeling in de 
sectoren overheid en onderwijs. Die 
loonontwikkeling bedroeg 1,61 procent. 
Door het weer niet indexeren loopt de 
cumulatieve indexatieachterstand op 
tot 11,70 procent. Het besluit van het 

voorwaardenregelingen) geïntegreerd. 
De vakbonden hebben hierover geza-
menlijk twee informatiebijeenkomsten 
gehouden voor alle personeelsleden 
van SBB. De vakbondsleden konden 
vervolgens bij hun eigen bond een stem 
uitbrengen. CNV Onderwijs heeft het 
akkoord positief voorgelegd aan zijn 
leden. Het personeel van SBB krijgt 
met ingang van 1 januari 2016 een 
loonsverhoging van 2,35 procent en een 
éénmalige uitkering van bruto € 400,- 
(deeltijders naar rato). 

cao in werking. Het primair onderwijs 
blijft daardoor tot die datum onder het 
overgangsrecht van de ketenbepaling 
van de Wet Werk en Zekerheid vallen. 
Dat betekent dat invalkrachten het hele 
schooljaar nog kunnen invallen onder 

mers heeft ermee te maken. Dit is 
onder meer toe te schrijven aan de 
forse werkdruk en de hoge mate van 

bestuur was onvermijdelijk omdat de 
dekkingsgraad van ABP tot onder de 
100 procent was gedaald. De dit jaar 
ingevoerde nieuwe pensioenregels 
schrijven voor dat enige indexatie pas 
mogelijk is bij een dekkingsgraad boven 
de 110 procent. Oorzaak van de veel 
te lage dekkingsgraad van ABP is en 
blijft de extreem lage rente. Doordat er 
niet geïndexeerd kan worden lopen de 

Werk & Recht

Nieuwe cao SBB

Nieuwe cao PO niet eerder dan 1 juli 2016

Meeste burn-outklachten in onderwijs

opgeroepen het onderwijs volledig te 
compenseren voor verhogingen van de 
pensioenpremie.

Als de dekkingsgraad van ABP eind 
dit jaar onder een bepaalde kritische 
grens ligt, zal het bestuur van ABP de 
pensioenpremie verhogen met een 
opslag. Die opslag gaat dan in vanaf 1 

april volgend jaar en zal tussen de 0,5 
en 3 procentpunt kunnen bedragen. 
Het besluit hierover valt in de loop van 
januari. Bonden en werkgeversorga-
nisaties hebben de politiek dringend 

Mogelijk opslag op pensioenpremie

ABP kan weer niet indexeren
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Moet er een
oop’er in de MR?

De MR komt op voor de belangen voor het hele perso-
neelsbestand, dus ook voor het onderwijsondersteunend 
personeel. In de praktijk zien we echter dat de MR, als 
deze uitsluitend bestaat uit leraren, zich met name richt 
op de belangen van deze groep. Dat is jammer, want 
oop’ers zijn cruciaal voor het geven van goed onderwijs. 
In de diverse cao’s wordt expliciet aandacht besteed aan 
de arbeidsomstandigheden van het onderwijsondersteu-
nend personeel en gelden er soms andere regels voor 
deze groep werknemers. Denk aan overwerkregelingen, 
werkoverleg of professionalisering. Wij raden MR’en 

dan ook aan om bij alle beleidsvoorstellen op gebied 
van personeelsbeleid de cao er op na te slaan, om 
te kijken of voor oop’ers nadere afspraken gemaakt 
moeten worden. Overigens is het een mooi streven om 
er voor te zorgen dat de MR een afspiegeling is van het 
personeelsbestand. Zijn er veel oop’ers werkzaam in 
de school, stimuleer dan met name de onderwijsonder-
steuners om zich kandidaat te stellen voor de MR. In dit 
Schooljournaal vindt u het aanbod van  CNV Connectief 
Academie voor professionalisering van onderwijsonder-
steuners. (zie pagina 36) 

Moet er een
oop’er in de MR?

dan ook aan om bij alle beleidsvoorstellen op gebied 
van personeelsbeleid de cao er op na te slaan, om 
te kijken of voor oop’ers nadere afspraken gemaakt 
moeten worden. Overigens is het een mooi streven om 
er voor te zorgen dat de MR een afspiegeling is van het 
personeelsbestand. Zijn er veel oop’ers werkzaam in 
de school, stimuleer dan met name de onderwijsonder-

Academie voor professionalisering van onderwijsonder-
steuners. (zie pagina 36) 

Vraag antwoord
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December is een goede maand om 
zowel terug als vooruit te kijken. 
Het was een bewogen jaar, met 
grote veranderingen op de arbeids-
markt. Er zijn dit jaar verschillende 
acties gevoerd, akkoorden gesloten, 
en we waren zichtbaar met onder-
werpen als agressie in de gehandi-
captenzorg, het loonakkoord, leraren 

die gepest worden en extra geld voor 
de zorg. 
De arbeidsmarkt en de wereld 
om ons heen verandert in een rap 
tempo; zowel mondiaal als landelijk. 
Denk aan robotisering, nieuwe 
technologieën, een nieuw pensioen-
stelsel, het belastingstelsel, en ook 
de fl exibilisering zet verder door. In 
Nederland hebben we veel dingen 
echt prima geregeld, dankzij een 
goede publieke sector. Internationaal 
gezien staan we op veel terreinen in 
de top. Als het gaat om de gelukkig-
ste kinderen, het pensioenstelsel, 
de zorg, een integere overheid en  
het onderwijs behoren we tot de 
beste zeven landen van de wereld. 
En al ben ik niet zo van lijstjes en 
rankings, het zegt wel iets over de 
kwaliteit van leven in ons land. 
Het positieve toekomstbeeld komt 
door wat we met elkaar hebben 
bereikt, de waarden die we delen en 
onze oplossingsgerichte houding. 
Toch overheerst vaak de angst en 
het geklaag vanwege treinvertra-
gingen, lange rijen bij een kassa of 

het delen van onze welvaart met 
vluchtelingen. Ik vind dat we wat 
vaker tevreden mogen zijn, wat 
meer solidair en ook zelf verant-
woordelijkheid kunnen nemen om 
oplossingen te bedenken voor soms 
complexe problemen.
Dat geldt ook voor CNV Connectief. 
Afgelopen jaar had het CNV meer 
leden dan het jaar ervoor. Door 
belangenbehartiging als solide 
basis en door een netwerkorganisa-
tie die collega’s met elkaar in con-
tact brengt over hun beroep. CNV 
Connectief wil invloed uitoefenen en 
een beweging vanaf de werkvloer 
zijn. Zelfbewust, niet angstig of 
klagend omdat er dingen om ons 
heen veranderen. Met elkaar zijn we 
een groeiende, bloeiende, moderne 
en constructieve netwerkorganisa-
tie, die zijn christelijke waarden niet 
vergeet; solidariteit, eigen verant-
woordelijkheid, rechtvaardigheid en 
duurzaamheid. En daarmee kunnen 
we ons echt onderscheiden! Ik wens 
iedereen heel mooie Kerstdagen en 
een goede jaarwisseling toe.

Vooruit kijken
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Helen Adriani 
is voorzitter van 
CNV Connectief



Kijk eens verder op 
www.medilexonderwijs.nl
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 Locatie: 
 
NH, Amersfoort

 Datum: 

Donderdag 4 februari 2016
 Inschrijven:

www.medilexonderwijs.nl/vluchteling

Sociaal-emotionele begeleiding  in het primair onderwijs

Vluchtelingkinderen in
de klas

Het aantal vluchtelingen in Nederland is de afgelopen maanden 
explosief gestegen en daarmee ook het aantal vluchtelingkinderen 
in het onderwijs. 

Hoe werkt u binnen uw regio samen aan goed onderwijs voor 
vluchtelingkinderen? Hoe gaat u in het eerste contact met een 
nieuwe leerling om met een taalbarrière? En met welke trauma’s 
kunnen vluchtelingkinderen te maken hebben gehad?

Bied een veilige en leerzame omgeving aan de vluchtelingkinderen 
in uw klas!

Leer van het verhaal van

een vluchtelingkind!

MEDI121215CK_Vluchtelingkinderen_Schooljournaal_195x265_HIRES_DEF.indd   1 23-11-2015   14:05:25
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Jan Bijstra

Talent
ontwikkeling

Talentontwikkeling ….. we horen deze term de laatste tijd 
steeds vaker. Er vindt momenteel een verschuiving plaats van 
het versterken van wat iemand niet kan naar het versterken 
van waar iemand goed in is. Voor velen vraagt dat een omslag 
in denken: we zijn er namelijk erg aan gewend om bij leer-
processen te focussen op zwakke plekken. In het speciaal 
onderwijs – waar ik werkzaam ben – is dat misschien nog wel 
het moeilijkste. Daar ligt van oudsher de nadruk op probleem-
gedrag, leerachterstanden, psychiatrische diagnoses en wat 
dies meer zij.
Over deze en andere onderwijskwesties heb ik in november 
een week lang niet nagedacht. Dat was de week waarin mijn 
vader overleed. Hij was al oud, ziek en ‘der dagen zat’. In het 
in memoriam dat ik tijdens de crematieplechtigheid uitsprak, 
beschreef ik hem als zeer perfectionistisch, erg gedreven om 
alles goed te doen en intelligent. Deze combinatie maakte dat 
hij het niet gemakkelijk had in het leven. Hij raakte al op heel 
jonge leeftijd overspannen door strubbelingen in zijn bedrijf 

en sindsdien kwam het met zijn werkcarrière eigenlijk nooit 
echt meer goed.
Voor mijn vader was dit het breekpunt in zijn leven, maar 
terugkijkend op dat leven zie ik nog andere breekpunten. Mijn 
vader was kind en puber in de dertiger en veertiger jaren van 
de vorige eeuw, ergens in een klein dorpje in het Noorden van 
het land. Hij was een stoere, slimme jongen die opgroeide in 
een armoedig milieu, met twee ploeterende ouders die moeite 
hadden om het hoofd boven water te houden. Een kapotte 
klomp leidde al tot tranen bij moeder.
Mijn vader ging naar de mulo en dat was al heel wat in die tijd. 
Maar het onderwijsaanbod kwam lang niet tegemoet aan zijn 
mogelijkheden: de toenmalige hbs of misschien het gymna-
sium waren vermoedelijk veel betere onderwijsplekken voor 
hem geweest. Maar ja: op het platteland dacht men in die tijd 
niet zoveel na over wat de meest geschikte opleiding zou zijn 
voor een veelbelovende adolescent.
Een aantal jaren later deed mijn vader pogingen om te worden 
toegelaten tot de militaire politie; dat was al van kinds af aan 
zijn grote droom. Het mocht helaas niet zo zijn want hij werd 
afgekeurd op een minder goed functionerend oog. Ook voor de 
militaire politie was dit trouwens een ‘helaas’ want ze zouden 
aan mijn vader een hele goeie hebben gehad.
Het schoolniveau te laag, een passende werkcarrière vroegtij-
dig afgekapt ….. het heeft mijn vader niet meegezeten. In zijn 
jeugd deden ze nog niet aan talentontwikkeling.

Op het platteland dacht men toen niet 
na over de meest geschikte opleiding 
voor een veelbelovende adolescent
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Jan Bijstra
(58) is ontwikke-

lingspsycholoog en 
onderzoekscoördinator 

Regionaal Experti-
secentrum Noord- 

Nederland 4
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Zonder lesbevoegdheid 
solliciteerde cabaretier en schrijver 

Johan Goossens (33) vier jaar 
geleden op een roc in Amsterdam. 

Hij mocht meteen beginnen en 
kreeg dertien klassen op niveau 

2 toegewezen. Een interview 
over zijn ambitie, respect winnen 
van zijn leerlingen en angst voor 

radicalisering. 

Cabaretier Johan Goossens:

‘Ik vind lesgeven veel 
spannen der dan optreden’

mbo

Ondanks de soms 
heftige verhalen heeft 

het lesgeven op een roc 
Goossens juist doen re
lativeren: ‘Ik was bang 
voor iedereen die geen 

boeken las.’
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Hij had er pas twee weken opzitten als docent 
Nederlands, toen een leerling hem aan zijn 
mouw trok en fluisterde: ‘Meester…ik heb een 
geheim’, wijzend naar een groot pistool in haar 

tas. Goossens schrok, maar koos ervoor om haar vertrou-
wen niet te schaden en het voor zich te houden. ‘Ik wist, 
of dacht in elk geval, dat het vooral een roep om aandacht 
was. Inmiddels zou ik het anders aanpakken, maar in het 
begin doe je maar wat. Gelukkig is er toen niets gebeurd.’ 

DERTIEN KLASSEN
Goossens groeide op in Sprang-Capelle en kreeg al in zijn 
eindexamenjaar gymnasium een column in Trouw. Na 
de middelbare school gaat hij een jaar als vrijwilliger naar 
Ghana om kinderen les te geven. Toch ging hij daarna 
niet meteen het onderwijs in. In 2006 wint de Brabander 
namelijk op het Groninger Studenten Cabaret Festival alle 
prijzen: de jury-, publieks- en persoonlijkheidsprijs. Voor-
stellingen volgen, maar teruglopend cabaretsucces dwingt 
hem na een paar jaar om op zoek te gaan naar ander werk, 
en zo belandt hij weer in het onderwijs. ‘Mensen denken 
vaak dat ik het overdrijf, maar ik mocht letterlijk de volgen-
de dag beginnen. En kreeg ook echt dertien klassen.’ 

ONTSLAG 
De lessen blijken een enorme inspiratiebron. Goossens 
schrijft er columns over voor Het Parool, en een groot deel 
van zijn derde cabaretprogramma, Leer mij de mensen 
kennen, is er op gebaseerd. Zijn ervaringen op school 
zitten ook in zijn huidige voorstelling Daglicht. Het succes 
daarvan zorgde ervoor dat hij van vier dagen lesgeven naar 
één dag per week is gegaan. ‘Die afwisseling is goed. Ik zou 
nooit willen ruilen met cabaretiers die soms vijf avonden in 
de week op het toneel staan. Dat lijkt me super saai. Lesge-
ven is veel spannender dan optreden.’ Toch gooide hij het 
bijltje er door de drukte heel even bij neer. ‘Ik nam vorig 
jaar ontslag en er was precies een herfstvakantie voor nodig 
om te beseffen dat ik ermee door wilde gaan. Collega’s 
maken er nog steeds grapjes over. Ik heb het lesgeven nodig 
om duiding te geven aan mijn leven, dat weet ik nu.’

BOZE LEERLINGEN
Afgelopen jaar werden Goossens columns gebundeld in 
het boek Wie heeft er wél een boek bij zich? ‘Ik verzin niets, 
maar sommige verhalen gebruik ik natuurlijk niet, die zijn 
heel makkelijk te herleiden of te persoonlijk. Ik heb nooit 
problemen gehad met boze leerlingen, maar het podium 
wordt steeds groter, dus ik ben nu nog voorzichtiger.’ Wel 
kreeg hij een onaardige mail van een buitenstaander: “Hoe 
dúrf je zo te schrijven over je leerlingen?”, stond er. Toen 
ben ik de columns voor gaan lezen aan mijn leerlingen en 
gelukkig kunnen ze erom lachen.’ En dan gekscherend: 
‘Wat dat betreft heb ik geluk dat veel ouders op het mbo 
niet zo betrokken zijn. Als ik over een gymnasium in een 
dorp had geschreven had ik het vast veel vaker om m’n oren 
gekregen.’ 

PERSOONLIJK
Inmiddels geeft de cabaretier les aan niveau 3 en 4. Het 
blijft grenzen aftasten. ‘Je gaat het niet over alles hebben. 
Ik denk bij steeds meer onderwerpen: wat heeft het voor 
functie als ik dit vertel?  Moet ik bijvoorbeeld tegen de 
klas zeggen dat ik homo ben? Neuh, vind ik niet, al ga ik er 
ook niet over liegen. Sommige klassen weten het aan het 
einde van het jaar nog niet, maar op niveau 2 stellen ze 
er meteen vragen over. Die leerlingen zijn heel direct en 
persoonlijk, een groot verschil met niveau 3/4. Ondanks 
dat ik als homoseksuele docent les geef op een roc in 
hartje Amsterdam, heb ik gelukkig weinig vervelende 
dingen naar mijn hoofd gekregen. De enige keer dat ik wat 
hoorde was in een klas vol allochtone leerlingen, en toen 
was het een Nederlandse jongen die wat stoms zei.’

UITKERING
‘Ja meneer, ik zit hier ook alleen maar omdat ik anders 
geen uitkering krijg.’ Of ‘Nou, deze opleiding leek me 
handig, want hier stopt mijn bus ook voor de deur.’ Het 
zijn pragmatische studieredenen die Goossens hoort van 
zijn leerlingen. Zorgelijk, vindt hij. ‘Dit komt omdat ze 
tot hun 23ste leerplicht hebben. Dit is goed bedoeld om 
leerlingen die normaal uit het zicht van de maatschappij 
verdwijnen erbij te houden. Toch is het soms lastig, omdat 
dan meer dan de helft van de klas er tegen hun zin zit. 
Begin dan maar eens met lesgeven. Sommige mbo-do-
centen zeggen dan ook over eerstejaarsklassen: tot de 
kerstvakantie is het niks, maar met een beetje geluk vallen 
de ongemotiveerde leerlingen gauw af.’ Ja, dat klinkt hard, 
maar het is storend voor de leerlingen die het wel goed 
bedoelen.’ Hoopt hij ze dan niet alsnog te inspireren? ‘Er 
is een enkeling die toch het licht ziet. Zo heeft de leerling 
die over haar uitkering begon haar opleiding afgemaakt 
en werkt ze nu in de horeca. Dat is geweldig om te zien en 
geeft veel voldoening.’ 

KAUWGOM
‘Ik heb de afgelopen jaren geleerd om niet meer obsessief 
te kijken of die ene lastige leerling wel of geen kauwgom 
heeft. Sommige opmerkingen laat ik even van me afglij-
den en daar slaap ik een nachtje over. Anders wordt het 
lesgeven een grote battle ground. Je moet leerlingen ook 
de kans geven om even geen zin te hebben in de les. En nu 
vraag ik me ook bij de stille leerlingen af: waarom zeg je 
eigenlijk niets?’ Ondanks de soms heftige verhalen heeft 
het lesgeven op een roc Goossens juist doen relativeren. 
‘Ik was bang voor iedereen die geen boeken las. Bang 
voor Marokkaanse jochies. Bang voor radicalisering. Het 
is enorm heilzaam om dan les te gaan geven op een mbo. 
De verhalen krijgen zo een gezicht en de mensen zijn 
niet meer ongrijpbaar. Angst is gewoon onbekendheid en 
generalisatie.’ 

Johan Goossens treedt nog tot en met mei 2016 in heel 
Nederland op met zijn voorstelling Daglicht.

Tekst: Anouk van der Graaf  Foto: Annemieke van der Togtmbo
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Hapjes verkopen 
tijdens de pauze 
op de Fred Murray 
school

primair onderwijs
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Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, 
die de Heer ons geeft’, zingen de kinderen in 
groep 1 uit volle borst, erbij klappend en dan-
send. Uit andere hoeken van de school klinkt 

‘Blij blij, mijn hartje is zo blij!’ ‘Goedemorgen kindertjes!’ 
begint juf Dyo. Heel zachtjes antwoorden de kleuters: 
‘Goedemorgen juffrouw.’ ‘Ik hoor jullie niet! Zijn jullie nog 
moe? Nee? Harder dan!’ Daarna: ‘Vandaag zijn jullie weer 
op school om te?’ Kinderen in koor: ‘Leren!’ Wat opvalt 
is dat de leerlingen alleen luisteren als er met harde stem 
gesproken of geroepen wordt. Als juf Paulien uit Nederland 
het met zachte stem probeert, luistert er niemand. Ook 
opvallend: juf Dyo heeft haar klas verdeeld in drie groepjes 
en als ze met een groepje aan het werk gaat, krijgen de 
andere twee groepjes niks te doen. Juf Paulien Vrij later: ‘Ik 
schrok daar wel van. Dan wordt stil zitten en zijn wel heel 
moeilijk. Ik heb de juf gevraagd waarom ze de andere twee 
groepjes ook niet iets te doen gaf. Die tip werd meteen 
opgepakt, heel leuk! De effectieve leertijd ging daarmee 
meteen met een sprong vooruit.’ 

STAANDE VOUW
Schoolleider Dutsy IJvelaar vertelt dat de school vorig jaar 
ook Worldteachers over de vloer had. ‘We hebben toen ge-
leerd om beter te plannen, meer spelenderwijs les te geven 
en de klas leuker in te richten. Ik merk wel verschil tussen 
leraren die toen mee hebben gedaan en leraren die dat 
niet hebben gedaan. Ook heb ik alle leraren in commissies 
geplaatst, zoals een feestcommissie en een financiële 
commissie, zodat ze allemaal betrokken zijn bij de school. 
Ik ben heel blij dat de Worldteachers nu weer terug zijn. 
De prestaties van de school laten nog wel te wensen over. 

‘De omstandigheden waaronder onze 
Surinaamse collega’s leven en werken 

dwingen respect af.’ Dat schrijven de drie 
Nederlandse docenten die in oktober als 

Edukans-worldteachers werkten op de Fred 
Murray school in Moengo. Kleuterjuf Paulien 

Vrij blikt terug: ‘Ik heb geleerd me niet overal 
druk om te maken. Dat doen ze daar ook niet.’ 

Dat komt vooral doordat de kinderen thuis een andere 
moedertaal, Aucaans, spreken.’ Er loopt een stoet kinderen 
uit groep 1 langs haar kantoortje. Met de hele klas tegelijk 
gaan ze naar de toiletten. Hun handen spoelen ze daarna 
af in een emmertje. Als ze terugkomen in de klas, leert juf 
Dyo hen de staande vouw. ‘Wat ga ik jullie leren?’ In koor 
met de volumeknop vol open: ‘De staande vouw juf!’ Als 
de leerlingen te druk of moe worden, moeten ze klassikaal 
even ‘overhangen’, synoniem aan met hun hoofd op hun 
armen liggen en even de ogen dicht doen.

OORVERDOVEND
Ondertussen in groep 8: juf Mersing geeft aardrijkskun-
deles. ‘Welke landen vallen onder de Guyana’s?’ Alle 
leerlingen roepen op z’n hardst de antwoorden: ‘Guyana, 
Suriname, Frans Guyana!’ Het geluid is af en toe oorver-
dovend. Beurten geven of vinger opsteken lijkt niet echt 
gebruikelijk. Worldteacher Arma Kooiker, in het dagelijks 
leven leerkracht groep 7/8 op Kindcentrum De Sprong 
in Rosmalen, zegt later: ‘De juf legt wel goed uit, maar ze 
neemt de leerlingen erg aan het handje, waardoor ze naar 
mijn idee niet zo veel leren. Bovendien krijgen de leer-
lingen niet de tijd zelf een antwoord te bedenken, omdat 
anderen het antwoord dan al hebben geroepen. Ik heb 

Worldteachers Suriname brengen en halen kennis en inspiratie

primair onderwijs

‘

Leren van en met elkaar
De eerste week sloten vier studenten pedagogiek uit 
Nederland, stagelopend op scholen in Paramaribo, zich aan 
bij de groep Worldteachers in Suriname. De tweede week 
voegde vier schoolleiders van scholen in Paramaribo zich 
bij hen. Mildred Klarenbeek van Edukans vertelt: ‘Dit is een 
voorproefje van hoe het in de toekomst gaat worden, want 
vanaf dit voorjaar gaan we met gecombineerde groepen van 
leraren, schoolleiders en studenten naar verschillende landen. 
We denken dat dat een goede kruisbestuiving kan opleveren. 
Studenten en ervaren leerkrachten bij elkaar geeft een mooie 
combinatie van theoretische kennis en praktijkervaring. En 
schoolleiders er aan toevoegen heeft als voordeel dat je 
netwerken bouwt en elkaar kunt ondersteunen bij coaching 
on the job. Leren van en met elkaar vanuit verschillende 
invalshoeken.’ 

‘ Geleerd me niet overal 
druk om te maken’ 
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haar gesuggereerd hen iets zelfstandiger te laten werken, 
met vinger opsteken en beurten te werken en af en toe een 
complimentje te geven. Ze stond daar erg open voor en we 
hebben samengewerkt om dat te realiseren.’ 

SPONSORACTIE
Ook Pauline Vrij bemerkte veel openheid bij haar Surina-
me collega’s. Maar het leverde haar zelf ook veel op, zegt 
ze een maand na terugkeer uit Suriname: ‘Wat ik mee naar 
huis heb genomen is meer fl exibiliteit, meer prioriteiten 
stellen en me realiseren dat ik me niet overal druk om hoef 
te maken.’ Lachend: ‘Dat doen zij namelijk ook niet. Wat 
ik ook geleerd heb is mijn verlegen leerlingen erop aan te 
spreken als ze zachtjes praten. Ik ging daar voorheen heel 
voorzichtig mee om, maar nu zeg ik: “Ik kan je niet ver-
staan. Wil je iets harder praten zodat we je allemaal kun-
nen verstaan?” En het werkt!’ In haar klas op de Koningin 
Beatrixschool in De Meern vertelt ze veel over Suriname. 

‘Als mijn leerlingen bijvoorbeeld klagen over hoe warm het 
was in de gymzaal, zeg ik dat ze blij moeten zijn dat ze niet 
in Suriname wonen met die tropische temperaturen. Dat 
leert hen relativeren.’ Vrij organiseerde voor haar vertrek 
een originele sponsoractie: ze gaf alle kinderen een appel 
en vroeg hen die te ruilen voor iets groters. Uiteindelijk 
werd de opbrengst bekeken en verkocht. ‘En dat ging tot 
kasten en scooters aan toe, met als uiteindelijk resultaat 
€ 2.500,-.’ 

TE KLEIN LOKAAL
Een eind verderop, in Albina, staat de J.A. Aaronschool. 
Hanneke de Haan zit achterin groep 3 van juf Kemper, een 
groep met 42 leerlingen in een veel te klein lokaal. Door 
het gebrek aan ruimte, structuur en orde, zit de juf af en 
toe duidelijk met haar handen in het haar. De Haan, in Ne-
derland leerkracht groep 6/7/8 aan de Montessorischool 
in Den Bosch, blikt terug: ’Ik ben een grote groep gewend, 
want in Nederland heb ik er 38, maar in zo’n klein lokaal is 
het echt niet te doen. We hebben eerst geprobeerd meer 
ruimte te scheppen door de helft van de tafeltjes eruit te 
halen en kinderen met z’n tweeen aan een tafeltje te zet-
ten, maar dat hielp niet genoeg. Uiteindelijk hebben we na 
overleg met de schoolleider van lokaal gewisseld met een 
andere groep en de leerlingen in een groter lokaal gezet. 
Nu is er ook plek om kinderen voor de klas te halen. Ik 
merkte echt verschil: de kinderen waren geconcentreerder 
aan het werk en de juf kon meer gevarieerde werkvormen 
gebruiken. Het was heerlijk om te zien hoe de kinderen 
aan het werk waren!’  In het verslag schrijven de drie 
Worldteachers die op de Aaronschool werkten: ‘Een wijze 
uitspraak die wij hebben geleerd van onze Surinaamse 
collega’s: Doen wij goede dingen, doen wij genoeg goede 
dingen, doen wij de goede dingen goed genoeg, doen wij 
genoeg goede dingen goed genoeg.’ 

Wil je ook een keer mee als Worldteacher voor 
 Edukans? Neem dan eens een kijkje op 
www.edukans.nl/worldteacher. Inschrijven voor 
de voorjaarsreizen kan nog tot 4 januari.

Tekst: Ciska de Graaff  Foto’s: Ciska de Graaff en Hanneke de Haan

Grote klas op de Aaron school

Aardrijkskunde les in groep 8.

Pauline Vrij: ‘Tips werden meteen opgepakt, heel leuk!’



Regel nu zelf super gemakkelijk online vervanging met de Poolmanager van Interteach. Dankzij het eenvoudige, 

geautomatiseerde systeem heeft u binnen no time een geschikte invalleerkracht gevonden. Bespaar dus kostbare 

tijd met een snelle online afhandeling op desktop en mobiel. Maar of u nu kiest voor een online of telefonisch 

vervanging, met Interteach bent u altijd ruim 20% goedkoper uit. Want kwalitatief goed onderwijs gaat verder 

dan alleen lesgeven.
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berichten

Gevraagd: input 
voor de beroeps-
standaard van leraar
Wanneer oefen je je vak goed uit? Veel beroepsgroepen 
hebben een beroepsstandaard ontwikkeld om deze vraag 
te beantwoorden. Zo’n standaard biedt belangrijke aan-
knopingspunten voor gesprekken over de kwaliteit van 
de beroepsbeoefenaar. Maar ook over de professionele 
ontwikkeling en ruimte die beroepsbeoefenaars nodig 
hebben. Leraren in primair en voortgezet onderwijs en mbo 
hebben zo’n standaard nog niet. De Onderwijscoöperatie, 
de beroepsorganisatie van leraren waar CNV Onderwijs een 
van de oprichters is, heeft daarom het initiatief genomen om 
deze in het schooljaar 2015-2016 te ontwikkelen. Daarvoor 
wordt input van zo veel mogelijk leraren gevraagd. Er is voor 
gekozen om de  professionele standaard op te stellen aan de 
hand van waarden die de ideale leraar in de klas, in de school 
en in de samenleving vertoont. Laat weten hoe jij de ideale 
leraar ziet en welke waarden je het meest belangrijk vindt. 
Jouw antwoorden worden gebruikt om een eerste concept-
versie van de standaard te ontwikkelen. Begin 2016 volgt een 
tweede consultatieronde. De definitieve standaard verschijnt 
op 1 juli volgend jaar. Kijk op: www.onderwijscooperatie.nl 
-> professionele standaard voor leraren.  
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Levend Water op uw digibord?
Levend Water is een Bijbelmethode voor de basisschool. De kern van 
de methode is het vertellen van verhalen uit de Bijbel. De kinderen 
leren nadenken over God en wat Hij voor hen persoonlijk betekent. 
Levend water is nu beschikbaar voor het digibord. De verhalen komen 
tot leven door de grote afb eeldingen en er zijn veel extra materialen 
beschikbaar, zoals stellingen en korte video’s. De kinderen kunnen 
acti ef aan de slag met de gevarieerde en acti verende werkbladen.
 
U kunt de methode drie weken kosteloos uitproberen! 
Ga voor meer informati e naar: bijbelonderwijs.nl/levendwater

Bijbelonderwijs voor de basisschool

LEDENBIJDRAGE 2016 CNV ONDERWIJS BRUTO NETTO *

Studenten € 1,- p/mnd Niet van toepassing

Jongeren (tot 27 jaar) € 11,30 p/mnd € 6,76  p/mnd

Invallers € 11,30 p/mnd Niet van toepassing

Anders Actieven (100 procent niet actief) € 11,30 p/mnd Niet van toepassing

Gepensioneerden (vanaf 100 procent fpu) € 11,30 p/mnd Niet van toepassing

Onderwijs ondersteunend personeel tot en met schaal 8 € 11,30 p/mnd € 6,76  p/mnd

Onderwijs ondersteunend personeel vanaf schaal 9 € 18,00 p/mnd € 10,77 p/mnd

Onderwijsgevend personeel € 18,00 p/mnd € 10,77 p/mnd

Zelfstandigen (ZZP’ers) € 18,00 p/mnd Niet van toepassing

Schoolleiders € 28,75 p/mnd € 17,21 p/mnd

Nettobedragen *
Ben je werkzaam in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs, 
speciaal onderwijs, de bve-sector, het hoger beroepsonderwijs of de 
kenniscentra? Of val je onder de cao-VSSI? Dan kun je tot 40 procent van 
de contributie terugkrijgen via je werkgever. Bovengenoemde nettobe-
drag is gebaseerd op deze teruggave van 40 procent. 
 

Geen automatische incasso
Voor betalingen anders dan per automatische incasso geldt een toeslag 
van € 1,20 per betaling. 

Huisgenotenregeling
Elke huisgenoot krijgt per maand € 1,20 korting op zijn/haar leden-
bijdrage volgens de bovenstaande tabel. (Niet van toepassing  
op het studententarief.)

Advertentie
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Het is geen afscheid zoals een juf of meester 
bij een klas doet. Ook geen afscheid waarbij de 
tranen zullen vloeien. Maar het schrijven van 
een laatste column brengt toch wel wat naar 
boven. Geen emoties, wel het gevoel dat het 
fi jn was mijn belevenissen als conciërge op de 
Goede Herderschool met u te delen. 
Alsof het zo moest zijn, gebeurde er ook deze 
week weer genoeg waarbij het overlopen van 
drie toiletten na een periode van hevige regen-
val wel een nat dieptepunt was. Meer dan 1.500 
liter water werd er door het schoonmaakbedrijf 
opgezogen uit lokalen en gangen. Het rioolbe-
drijf moest diverse rioleringen doorspuiten en 
er was een afvoer in de keuken kapot. Genoeg 
stof om een heel verhaal over te schrijven, al 
weet u nu wel het meeste.
Met spijt neem ik afscheid van deze column 
en van Schooljournaal dat mij een tijdlang een 
podium gaf om mijn verhalen te laten lezen. 
Verhalen uit het dagelijkse schoolleven, gezien 
met en door kinderen. Juist de allerkleinsten 
leerden mij hoe het leven er uit ziet op die leef-
tijd: eerlijk en oprecht. Zij zien de wereld nog 
door een prachtige, onbevangen bril waarbij 
het eigenlijk jammer is dat wij niet altijd de tijd 
hebben die onbevangenheid te zien. Verhalen 
zijn er, volop, op elke school. Verhalen zullen 
blijven komen. Ik heb enkele met liefde en 
plezier met u mogen delen.

Ruud Kooistra heeft een verhalenbundel 
 geschreven, Maanwandeling. Deze is voor 
€ 14,95 te bestellen bij: Uitgeverij Boekscout, 
ISBN: 9789402213775.

Afscheid

Ruud Kooistra
Conciërge 

op de Goede 
Herderschool in 

Bodegraven.

column

Ruud Kooistra
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De komende jaren gaat een consortium van onderzoeksinstituten 
het Evaluatieprogramma Passend onderwijs uitvoeren. De vraag 
welke effecten en gevolgen de invoering van passend onderwijs 
heeft staat centraal. Op de website www.evaluatiepassendon-
derwijs.nl staan een onderzoekskalender en de voortgang van 
geplande onderzoeken. Wilt u als leraar of onderwijsondersteu-
ner of als ouder meedenken over het onderzoek? Bijvoorbeeld 
door te reageren op uitkomsten of de inbreng van actuele vraag-
stukken? Meld u dan aan via het digitale panel op de homepage 
van de website. U kunt zelf aangeven over welke onderwerpen 
u benaderd wilt worden. Onderwerpen zijn onder andere de 
werking van de zorgplicht, de positie van ouders of fi nanciering 
en middelenbesteding. 

Digitaal panel evaluatie passend onderwijs 

Landelijke conferenties 
over sociale veiligheid 
scholen
Op Koers! Zo heet de landelijke conferentie van de Stichting School 
en Veiligheid, waar wordt nagegaan hoe sociale veiligheid op scholen 
kan worden vergroot. Zorgen daarvoor is teamwerk en dat vraagt om 
een cultuur waarin iedereen gestimuleerd en gefaciliteerd wordt om 
samen te groeien, lastige onderwerpen bespreekbaar te maken en 
een visie te ontwikkelen en uit te dragen. Tijdens de in opdracht van 
PO-Raad en Vo-raad gehouden bijeenkomsten gaan de deelnemers 
in gesprek met collega’s uit het land voor praktische handvatten. De 
data voor het primair onderwijs zijn: 13 januari (beleidsfuncties) en 
10 februari (zorgfuncties), conferentiecentrum de Eenhoorn, Amers-
foort, van 9.30 tot 16.30 uur. De kosten zijn € 100,- per persoon. De 
scholingsconferenties voor het voortgezet onderwijs zijn: 21 januari 
(beleidsfuncties) en 18 februari (zorgfuncties). Aanmelden en 
programma’s: www.schoolenveiligheid.nl/agenda.

3131313131

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

Advertentie
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’De vraag naar zorg en wat er dus ingekocht moest worden, 
was nog niet goed in beeld. Het is ook een leerproces.’ Dat 
antwoordt wethouder Sandra van Rijkom (PvdA, o.a. Werk 
en Inkomen en Onderwijs) van de gemeente Wijdemeren 
op vragen van de leden van de Stuurgroep Anders Actieven 
van CNV Onderwijs over de onduidelijkheden als gevolg 
van het invoeren van de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning per 1 januari 2015. De wet regelt de gemeentelijke 
ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, par-
ticipatie, beschermd wonen en opvang. Onbegrip tijdens 
de jaarvergadering van de stuurgroep ook gericht aan de 
gastspreker over het feit dat ieder gemeente zelf invulling 
moet geven aan de wet. Ook wordt er te makkelijk van uit-
gegaan dat mensen een maatschappelijk vangnet hebben. 

‘Waarom is er geen uniform beleid?’, zegt iemand die de 
deksel deels op de neus kreeg (minder uren) bij de her-
nieuwde aanvraag voor huishoudelijke hulp (strijken, ra-
men zemen) voor haar moeder, vanuit de stuurgroep weet 
dat sommige gemeente ruimhartiger zijn. ’Bovendien’, zegt 
ze, ‘zijn die consulenten die aan “de keukentafel” komen 
veel te jong en onervaren. Ik kreeg drie verschillende 
mensen aan de deur.’ Van Rijkom, oud-bestuurder van 
CNV Publieke Zaak: ‘Elke gemeente heeft nu eenmaal een 
andere opbouw van inwoners, van het aantal jongeren en 
ouderen. Daardoor liggen de prioriteiten anders. En wat is 
nodig om een leefbaar en schoon huis te hebben? Alleen 
de kamers die men gebruikt? Daar kan bijvoorbeeld een 
reële korting op worden toegepast.’ PM

Jaarvergadering Anders 
Actieven over Wet WMO

vereniging

VOORTGEZET ONDERWIJS
Dinsdag 19 januari, 15.30 uur (inloop), 
Olympia, Christiaan Huygenscollege, 
Botenlaan 38 (toegang via Sportpark 
Strijp, Rijstenweg), Eindhoven. Bijeen-
komst voor leraren, schoolleiders en 
teamleiders in het VO: De school als 
professionele leergemeenschap. Info/
aanmelden: netwerkbrabant@cnv.nl 
ovv bijeenkomst 19-1-2016.

VOORTGEZET ONDERWIJS + 
speciaal onderwijs
Woensdag 20 januari, 16.30 uur 
(inloop), CNV-gebouw, Tiberdreef 
4, Utrecht. Voortgezet onderwijs en 
speciaal onderwijs in gesprek met de 
Onderwijsinspectie. Praat mee over 
het beoordelen van onderwijskwaliteit. 
Een bijeenkomst voor docenten, on-
derwijsmedewerkers en schoolleiders 
over het nieuwe waarderingskader. 
Info/aanmelden: inspectie@cnv.nl o.v.v. 
20-1-2016 VO en SO.

NETWERK LIMBURG
Donderdag 28 januari, 16.30 uur 
(inloop), Terra Nigra, Praktijkonder-
wijs, Terra Nigrastraat 5, Maastricht. 
Bijeenkomst voor alle leden van CNV 
Onderwijs. Keuze uit de workshops: 
Wat u moet weten over Taakbeleid PO 
en Onderwijstijd VO!; Is uw leerling een 
Beelddenker?; Dyscalculie een reken-
stoornis bij leerlingen; Registerleraar, 
laat zien wat je waard bent;  Zo zit dat 
met uw pensioen; OOP: Op scholen is 
het onderwijsondersteunend perso-
neel net zo onmisbaar als de leraren. 
Info/aanmelden: netwerklimburg@cnv.
nl ovv bijeenkomst 28-1-2016.

GEPENSIONEERDEN
Rayon Noordoost-Brabant
Donderdag 21 januari, 13 uur (inloop), 
De Brouwketel, Hoogeweg 9, Escha-
ren. Jaarvergadering. Lezing door ir. 
E. de Groot over Waterschappen en 
Waterbeheer Aa en de Maas. Info/aan-

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

melden: G. Verbruggen, (0485) 451482, 
verbrug@home.nl

BIJEENKOMST VOOR 
ALLE LEDEN
Woensdag 27 januari, 16.30 
uur (inloop), CNV-gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Bijeen-
komst voor alle leden over Ons 
Onderwijs 2032. Praat mee in 
de nationale curriculumdiscus-
sie. Info/aanmelden: netwerk-
bijeenkomst@cnv.nl o.v.v. 
Onderwijs 2032.



Onderbouw volledig herzien

• Herziening mede gebaseerd op gebruikerservaringen

•  Geschreven vanuit de referentieniveaus van de  

Commissie Meijerink en het Europees Referentie Kader

• Voor vmbo-BK en vmbo-KGT

• Persoonlijke en adaptieve leerroute

• Gedrukt, digitaal of een combinatie? U bepaalt!

•  Digitale versie biedt veel extra oefenstof en  

diagnostische toetsen

• Online uitgebreid leerlingvolgsysteem

Onderbouw volledig herzien

• Herziening mede gebaseerd op gebruikerservaringen

• Geschreven vanuit de referentieniveaus van de 

Commissie Meijerink en het Europees Referentie Kader

• Voor vmbo-BK en vmbo-KGT

• Persoonlijke en adaptieve leerroute

• Gedrukt, digitaal of een combinatie? U bepaalt!

• Digitale versie biedt veel extra oefenstof en 

diagnostische toetsen

• Online uitgebreid leerlingvolgsysteem

www.eisma.nl

✃

Ik ontvang graag een gratis beoordelingspakket van:

q Station 2e editie – Nederlands voor het vmbo 
q Library 2nd Edition – Engels voor het vmbo

Naam van de School:
ter attentie van q dhr. q mevr.:
Functie:
 
Afleveradres:
Postcode / plaats:
E-mailadres:
 
Ja, stuur mij per e-mail:
q Een demo-code voor de digitale leeromgeving

Stuur de ingevulde bon naar: 
Eisma Edumedia bv, Antwoordnummer 6253, 8900 VC  LEEUWARDEN
(een postzegel is niet nodig). U kunt deze gegevens ook e-mailen of faxen. S

Station, Nederlands
en Library, Engels

voor het vmbo

Herziening Library 
bovenbouw vanaf januari 2016 

beschikbaar

EEM_2015_11_Adv_Station_en_Library_Schooljournaal.indd   1 17-11-15   13:51
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Een puberquiz met een prijzenpakket dat bestaat uit een deodorant 
van Axe, een energiedrankje en andere aan de leeftijdsgroep 
gerelateerde artikelen. De bonus is een T-shirt, waarop is aangekruist 
dat de drager puberproof is. Het spel is onderdeel van het programma 
Puber in huis? Een toer! waarmee opvoedkundige Marina van der Wal 
langs scholen en theaters trekt.

Marina van der Wal: 
‘De mentor is je bes
te vriend tijdens de 
schoolcarrière van 
jouw kind.’

voortgezet onderwijs

boze puber meegemaakt?'‘Hebben jullie wel eens een
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Weten jullie nog hoe heerlijk ze roken, toen 
ze nog zo klein waren? Een peutertje? 
Bij mij geurde het naar Zwitsal. Ik geef 
het eerlijk toe, ik had een fetisj voor dat 

merk. Ik zette ze ermee onder de douche, smeerde het 
op hun lichaam en deed het in hun haar. En daarna 
een verhaaltje voorlezen. Niet omdat het pedagogisch 
nou zo verantwoord was, maar omdat het zo heerlijk 
rook. En waar ruiken ze nu naar? Axe-geurtjes!’ Op-
voedkundige en puberdeskundige Marina van der Wal 
(51) heeft maar één minuut nodig voor de eerste lach 
weerklinkt in de aula van het Cals College in IJsselstein. 
Veel situaties die de puberspecialist beschrijft tijdens 
haar voorstelling Puber in huis? Een toer! zijn heel 
herkenbaar voor de aanwezige ouders. Maar de lach 
is er soms ook een van opluchting, omdat hun zoon of 
dochter het omschreven gedrag gelukkig (nog) niet ver-
toont. Van der Wal vervolgt: ‘Wij hebben de vrienden 
van onze beide jongens (inmiddels 21 en 23, red.), naar 
de door hen gebruikte Axe-geurtjes vernoemd: Marine, 
Hot Chocolate, Dark Temptation. De laatste  is bijna 
twee meter, heeft heel veel pukkels, vet haar en hij botst 
overal tegenaan.’

ROZE WOLK
De Castricumse, die bijna tweeëneenhalf uur op het 
podium staat, houdt het tempo hoog en vervolgt me-
teen met de puberquiz. Staccato vuurt ze vragen af als: 
‘Vinden we in Nederland opvoeden zwaarder dan ver-
wacht en duikelen we met zijn allen van die roze wolk 
af, of kunnen we er geen genoeg van krijgen en zitten 
we tot hun 26ste, hand in hand op de bank, Sesamstraat 
te kijken? Wie heeft er kinderen die roken?’ Als er bijna 
geen handen omhoog gaan, plaagt Van der Wal: ‘Ben 
ik nou de enige die dat zeker weet? Hoe oud denk je 
dat kinderen zijn als ze beginnen? Is dat 17 of 13 jaar? 
Of zou het zomaar jonger kunnen zijn? Wat denk je of 
wat hoop je?’ En ook nog: ‘Pubers, hebben die meer be-
hoefte aan slaap dan hun jongere broertjes en zusjes of 
hun ouders?’ en ’Zijn jongens echt doof in de puberteit, 
of willen ze gewoon niet horen of luisteren?’

BOZE PUBER
Op de vraag, hoe oud kinderen zijn als ze voor het eerst 
in aanraking komen met alcohol, zegt Van der Waal, 
tot verbazing van haar publiek, nog net geen dertien 
jaar. ‘En het wordt door de ouders verstrekt, want ach, 
een slokje om eens te proberen.’ Ze vertelt over een 
afspraak met haar jongste zoon dat hij op zijn vijftiende 
verjaardag – ‘dat was nog ver voor de Nix-campagne’ 
- alcohol mocht drinken en schenken. ‘Wat hij nodig 
dacht  te hebben voor zijn gasten? Voor 15 jongens tien 
kratten bier en voor vijf meisjes vijf flessen witte wijn en 
vijf flessen rosé. Toen ik zei dat mij dat wat veel leek zei 
hij: “Maak je niet ongerust, dat gaat allemaal op.” Dat 

ging dus onder geen beding gebeuren. Nou, ik weet niet 
of jullie wel eens een boze puber hebben meegemaakt, 
maar het was schreeuwen en schelden. Ik was een heks. 
De dag dat ik geboren werd was een zwarte dag in de 
wereldgeschiedenis.’

ACHTERHALEN EMOTIES 
Van der Wal schiet door de onderwerpen heen. Van de 
lange termijnplanning van pubers, tot het achterhalen 
van emoties in plaats van als ouder op je strepen staan. 
‘Als je zoon of dochter vlak voor een proefwerk of on-
derzoek ingespannen boven een laptop of tablet hangt, 
denk dan niet onmiddellijk dat ze goed aan het leren 
zijn. Uit een groot onderzoek in de 34 OESO-landen 
blijkt dat lesstof die digitaal wordt geleerd minder goed 
blijft hangen dan dat uit een boek. Sterker nog, in scho-
len waar ict de overhand heeft, blijken de leerresultaten 
te kelderen.’

BRON VAN INSPIRATIE
Druk lopend over het podium zet Van der Wal een tand-
je bij. ‘De ontwikkeling van 85 procent van de kinderen 
in dit land is in balans, met af en toe een hoogtepuntje 
en af en toe een dieptepuntje. Pas als je je drie keer in de 
week ontzettend zorgen hebt gemaakt, neem dan con-
tact op met de mentor. Hij of zij is je beste vriend tijdens 
de schoolcarrière van jouw kind. Vraag verkering aan, 
verloof je, stuur bonbons of lieve briefjes. Maar serieus, 
zorg dat je een goed contact krijgt. Hij of zij is degene 
die na jou het meeste zicht heeft op je kind. Tijdens de 
mentor- of studieles, of tijdens het vak dat ze zelf vaak 
nog geven. Bovendien  krijgen ze ook informatie van 
de andere docenten over jouw kind En dat is niet altijd 
leuk, weet ik uit ervaring. Mijn jongste zoon blijft wat dat 
betreft een bron van inspiratie voor deze avonden. Op 
een gegeven moment zat ik vijf keer per dag op school. 
Ik sloot daarom een deal met zijn mentor Jennifer. Voor 
vijf uur wist ik precies wat er op school gebeurd was, wat 
hij aan rottigheid had uitgehaald en of hij überhaupt 
aanwezig was geweest. Stond ik thuis aan de deur te 
wachten: “Hi, was het een leuke dag?” En dan zag je dat 
koppie betrekken. Maar Jennifer op haar beurt wist om 
8 uur ’s ochtends bij de schooldeur precies wat er thuis 
was gebeurd of in het weekend. Na twee maanden viel 
het kwartje: mijn zoon’s leven was over, het had geen zin 
meer, hij kon geen kant meer op. Er bleef nog maar een 
ding over…leren! Hij is geslaagd en zit nu op de pabo.’ 

Voor meer informatie en data over Puber in huis?  
Een toer!: www.marinavanderwal.nl of  
www.puberinhuis eentoer.nl. Via laatstgenoemde site 
kunnen leden van CNV Onderwijs een kortingscode 
bemachtigen voor het theater. Zij betalen dan € 19.95 
i.p.v. € 24.50. Scholen kunnen dezelfde korting krijgen 
bij het boeken van deze voorstelling.

Tekst: Peter Magnée  Foto: René Bouwmanvoortgezet onderwijs
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Scholingsgelden
Oop‘ers hebben de mogelijkheid om individueel 
gebruik te maken van scholingsbudgetten. Maar wie 
de scholingsgelden bundelt met die van collega’s 
kan door CNV Connectief Academie een training op 
maat laten maken voor een groep oop’ers. Denk aan 
trainingen als Oop en de kunst van communicatie, Oop 
en je eigen professionaliseringsplan of Oop en functione-
ringsgesprekken. Bespreek de mogelijkheden met onze 
medewerkers.

Assertiever
Leendert Stam (inzet), trainer bij CNV Connectief 
Academie, verzorgt onder meer de training Oop en 
de kunst van communicatie. ‘Soms is het onderwijs-
ondersteunend personeel wat onzichtbaar in de school 

en kun je als oop’er het gevoel hebben dat je werk niet 
altijd gezien en gewaardeerd wordt. Vanuit die gevoels-
matig ondergeschikte rol kunnen vragen ontstaan als: 
Hoe geef ik mijn grenzen aan? Wat kan men wel en 
niet van mij verwachten? Wanneer heb ik zelf iets van 
iemand nodig? Het draait er dus om wat assertiever te 
worden. Al is het nadrukkelijk geen assertiviteitstrai-
ning. Het gaat vooral over commu nicatie. Als je iets wilt 
bereiken, hoe zet je dan communicatie in om bij je doel 
te komen? Dat is eigenlijk de insteek.’

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het aanbod voor 
oop’ers op www.cnvo.nl/trainingen. Op de website 
vind je ook de mogelijkheden om in contact te komen 
met CNV Connectief Academie.

Ook onderwijsondersteunend personeel kan gebruikmaken van budgetten voor 
scholing. In de cao voor voortgezet onderwijs is voor oop’ers zelfs een aparte 
regeling opgenomen. CNV Connectief Academie heeft daarom voor deze groep 
werknemers een uitgebreid aanbod beschikbaar.

Trainingen voor oop’ers
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30 januari 2016 | 12:00 - 16:00 uur  
Arnhem | Utrecht | Leeuwarden
Leden GRATIS | Niet-leden €10

CNV ONDERWIJS FILMDAG FILMDAG

EEN HARTVERWARMENDE 
ONDERWIJSFILM 

OVER AFSCHEID NEMEN
Oscarnominatie | Publieksfavoriet Filmfestival Rotterdam

Werk je in het onderwijs?
Meld je aan via www.cnvfi lmdag.nl

TriviumTrivium

kwaliteit in onderwijs

Trivium is een dynamische onderwijsorganisatie voor 
Christelijk Onderwijs. Gezamenlijk met veertien basisscholen 
verzorgen we basis-onderwijs in Zuid-Gelderland.

De Hien is een basisschool met ruim 180 leerlingen en ligt in de 
gemeente Neder-Betuwe.

We zoeken een jonge enthousiaste directeur, met ervaring in het 
aansturen van veranderingsprocessen.

De functie is gewaardeerd op schaal DB.

Voor deze functie is een uitgebreid informatiedocument opgesteld. 
Je kan dit per e-mail opvragen bij het Bestuurscentrum van Trivium. 
(e-mail: corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl). 

Je sollicitatiebrief, voorzien van C.V., kan je voor 5 januari 2016 
mailen naar het Bestuurscentrum van Trivium:  
corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl

Trivium vraagt kandidaten voor de functie van 

DIRECTEUR (M/V)
voor de christelijke basisschool de Hien in 
Dodewaard

0,8 – 1,0 fte, ingaande 1 februari 2016 of zo 
spoedig mogelijk daarna



Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL

nr. 1 9 januari

nr. 2 23 januari

nr. 3 6 februari

nr. 4 20 februari

nr. 5 12 maart

nr. 6  26 maart

38

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

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

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

Kijk voor verschijningsdata, 
formaten en tarieven op 

www.cnvo.nl/adverteren

oplage: 
55.000

Neem contact op met 
Ray Aronds van Bureau Recent

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

   Adverteer in 
Schooljournaal!

Ècht iets 
bereiken in het 

onderwijs?

Zo’n 230 leerlingen en een energiek, leer-
gierig team zijn op zoek naar een bevlogen 
directeur die lef heeft, out of the box kan
denken en weet wat nodig is om een voor 
hen uitdagende en lerende omgeving te faci-
literen. Voel je je aangesproken, kijk dan 
voor meer informatie op www.holtbanck.nl 
Reageer wel vóór 16 december a.s.!

BELASTINGSERVICE

helpt jou

belastingaangifte doen?

maak je afspraak
voor de belastingzittingen in maart 2016

via tel: 030 751 1001 of online via 
www.cnv.nl/belastingservice



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
ib-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
ib-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



‘Gewoon voor de zekerheid’

Loes Doorn (25):
‘Of ik een verdedigende middenvelder ben 
of een aanvallende, daarover verschillen mijn 
coach en ik van mening’, lacht Loes Doorn, 
studentenbegeleider op Roc Noorderpoort-
college in Sappemeer, en voetballer bij VV 
Helpman uit Haren. Waarom ze lid werd 
van CNV Onderwijs? ‘Gewoon voor de 

zekerheid. Ik wilde sowieso lid worden 
van een christelijke vakbond en mijn 

man, die al lid was, is tevreden 
over jullie.’

Foto: Antoinette 
Borchert


