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       artikelen uit verschillende media van 04-04 tot 14-04-2022 

 

 

Algemeen nieuws:  

Overgang bespreekbaar maken op het werk 
Op 17 mei van 16.00-17.30 uur houden we alweer ons 3e webinar in het kader van ons 

project Open over de Overgang. Tijdens de webinars willen we graag de deelnemers 

nader informeren over verschillende aspecten van de overgang. Het thema is deze keer 

‘Bespreekbaar maken op het werk’. De opzet van het webinar is als volgt: we starten met 

een expert (Dorenda van dijken, gynaecoloog) die vertelt over de invloed van de 

overgang op je werk. Aansluitend hebben we een panel met daarin Isa Hoes, Medina 

Schuurman (actrices) en Annemieke Schoemaker (trainer-adviseur bij CNV). Aan dit 

panel kunnen allerlei vragen worden gesteld die betrekking hebben op dit thema. Het 

webinar wordt gehost door Evelien de Bruijn (radiopresentatrice). Het webinar wordt 

gehouden vanuit onze locatie aan de Tiberdreef in Utrecht. We zijn op zoek naar een 

werkgever voor in dit panel, aangezien het thema bespreekbaar maken is op je werk. 

Mocht je belangstelling hebben, neem dan voor 1 mei contact op met Anneke Scheurink 

(projectmanager) via a.scheurink@cnv.nl  

 

Dit is waarom waardengedreven besturen belangrijk én 

tegelijkertijd lastig is voor jou als schoolbestuurder 
Onderwijs is altijd waardengedreven. Als bestuurder maak je 

keuzes vanuit datgene waarvoor je staat: vanuit dat wat 

belangrijk is voor jou in je werk en in je leven. Maar als 

bestuurder is dit soms ook een hele worsteling, weet ook oud-

bestuurder, huidig toezichthouder en adviseur Sam Terpstra. 

‘’De grootste worsteling is de spanning tussen wat jij graag wilt, 

je idealen en de dagelijkse praktijk.’’ Lees verder 

 

VO nieuws: 

Alleen maatregelen die leraar weer laten lesgeven krikken de 

basisvaardigheden omhoog 
De Onderwijsinspectie constateert vandaag in het jaarlijkse rapport de Staat van het 

Onderwijs dat de basisvaardigheden van scholieren steeds verder achterblijven. 

Driekwart van de scholen ervaart belemmeringen bij het bevorderen van taal en 

rekenen. CNV herkent dat beeld. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV Onderwijs: 

'Laten we niet vergeten dat de achterblijvende basisvaardigheden vooral een resultaat 

zijn van jarenlang te weinig investeren in onderwijs in combinatie met ruim twee jaar 

corona onderwijs. De arbeidsmarkttekorten zorgen ervoor dat de werkdruk erg hoog is 

mailto:a.scheurink@cnv.nl
https://www.verus.nl/actueel/nieuws/dit-is-waarom-waardengedreven-besturen-belangrijk-en-tegelijkertijd-lastig-is-voor


en noodgedwongen vooral de continuïteit van onderwijs voorop staat. Voor kwalitatief 

onderwijs moet je leraren faciliteren en dat is lange tijd onvoldoende gebeurd. Geef 

leraren zelf voldoende zeggenschap en tijd voor professionalisering. Er is niet één 

oplossing, er is maatwerk nodig. Bekijk het niveau van basisvaardigheden per school en 

biedt de leraren op hun situatie toegesneden ondersteuning.' Lees verder en lees meer 

 

Advies: Waarom regie op ICT geen uitstel duldt 
Deze maand verscheen een advies over de ICT-verantwoordelijkheden van 

schoolbesturen. Eerder dan gepland, vanwege de urgentie van het onderwerp. Zowel de 

mogelijkheden  

als de risico’s van ICT zijn zo groot dat besturen – ieder voor zich én samen - snel de 

regie moeten pakken, zeggen twee van de bestuurders die het advies hebben opgesteld. 

Lees verder 

 

Adviesrapport brengt helderheid over bestuurlijke 

verantwoordelijkheid bij ICT 
Digitalisering biedt kansen voor goed onderwijs, maar brengt ook 

beperkingen en risico’s met zich mee. Iets waar je je als bestuur 

doorgaans goed van bewust bent. Maar wat is precies de 

bestuurlijke verantwoordelijkheid bij ICT en hoe zouden we daar als 

sector invulling aan kunnen geven? In opdracht van de VO-raad, PO-

Raad, Kennisnet en SIVON heeft een groep van acht bestuurders uit 

het po en vo zich gebogen over de vraag wat nodig is om als 

onderwijs grip te houden op digitalisering. Hun recent opgestelde advies ‘Regie op ICT’ 

schetst een heldere kijk op de opgave van bestuurders bij digitalisering. Lees verder 

 

Nieuwe tool Kennisnet brengt status, groei en risico’s van ict-

inzet in kaart 
Leren en werken in een veilige omgeving vraagt om een ict-omgeving die veilig, 

betrouwbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit is. Om voor zo'n professionele ict-

omgeving te kunnen zorgen, is er een aantal voorwaarden waaraan moet worden 

voldaan. Maar wat zijn die voorwaarden precies en hoe kun je eraan voldoen? En welke 

(groei)mogelijkheden zijn er allemaal? Met de Kennisnetwijzertool Inzicht in ict-

voorwaarden van Kennisnet kom je daar op een snelle en grondige manier achter. Lees 

verder 

 

Maatwerkbekostiging onderwijs aan Oekraïense leerlingen 
Scholen die onderwijs verzorgen voor Oekraïense leerlingen, kunnen vanaf nu 

maandelijks doorgeven om hoeveel leerlingen het op dat moment gaat. De bekostiging 

wordt dan hierop aangepast. Dit heeft het ministerie van OCW op 4 april 

bekendgemaakt. Lees verder en lees meer 
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Wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel naar 

Tweede Kamer 
Het streven van het kabinet is om de nieuwe pensioenwet uiterlijk 

1 januari 2023 in werking te laten treden. De overstap naar dit 

nieuwe pensioenstelsel moet dan uiterlijk op 1 januari 2027 

plaatsvinden. Het wetsvoorstel Toekomst pensioenstelsel is op 30 

maart 2022 naar de Tweede Kamer gegaan. Lees verder 

 

Centraal examen van start 
Op maandag 4 april zijn de centrale examens van start gegaan met de eerste digitale 

flexibele examens voor leerlingen vmbo-bb en -kb. Op 12 mei starten ook de andere 

leerlingen met hun examens. De VO-raad wil hulde uitspreken voor alle 

examenkandidaten en scholen, die dit coronajaar opnieuw veel flexibiliteit en 

doorzettingsvermogen hebben getoond in de voorbereiding op de examens. We wensen 

alle leerlingen die vandaag van start gaan, en hun scholen, veel succes. Lees verder 

 

Regeling aanvullende en bijzondere bekostiging eindexamens 

2022 bekend 
Het kabinet heeft, net zoals in 2021, extra geld beschikbaar gesteld om medewerkers 

een vergoeding te geven voor de extra werklast in verband met de organisatie van een 

derde tijdvak en de voorbereiding van examenkandidaten om twee herkansingen te 

doen. Lees verder 

 

Checklists en handreikingen (school)examinering geactualiseerd 
De VO-raad heeft de checklists en handreikingen (school)examinering geactualiseerd 

voor het schooljaar 2022-2023, evenals het zelfevaluatie-instrument schoolexaminering. 

Ten opzichte van de versies voor het schooljaar 2021-2022 is er een – beperkt – aantal 

aanpassingen. Deze aanpassingen worden telkens in de inleiding van het betreffende 

document genoemd. De wijziging van het Eindexamenbesluit VO was al verwerkt in de 

edities voor 2021-2022. Lees verder 

 

Doorontwikkeling menukaart NPO 
Het ministerie van OCW meldt dat de menukaart met effectieve 

interventies van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is 

bijgewerkt. Dit betekent concreet dat er een aantal interventies is 

toegevoegd en aangepast. De menukaart wordt de komende tijd 

nog verder doorontwikkeld voor een verbeterde aansluiting voor 

onder meer (voortgezet) speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en 

vmbo, en in samenhang met het ‘Masterplan Basisvaardigheden’. 

Klik hier voor meer informatie en de menukaart. Op 25 april is er een webinar voor het 

po en vo over de doorontwikkeling van de menukaart, georganiseerd door OCW in 

samenwerking met het NRO.  
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Samenwerken aan LOB met nieuwe checklist 
De VO-raad, BiOND en LAKS hebben een checklist ontwikkeld waarmee scholen hun 

LOB-beleid langs de meetlat kunnen leggen. De checklist bevat de belangrijkste punten 

voor goede loopbaanoriëntatie en -begeleiding en kan het vertrekpunt zijn om binnen je 

school met alle betrokkenen het gesprek aan te gaan: waar maken we al werk van en 

hoe kunnen we nog verder aan de slag met LOB? Lees verder 

 

Kennisagenda voor het onderwijs gelanceerd 
Op 5 april is de eerste ‘Kennisagenda voor het onderwijs’ gelanceerd. Voor deze agenda 

is gekeken welke thema’s de grootste impact hebben op de onderwijskwaliteit, en aan 

welke kennis nog behoefte is in de sector om met deze thema’s aan de slag te gaan. De 

agenda moet de komende periode zo richting bieden voor 

onderwijsonderzoek en kennisdeling. Op basis van de 

vastgestelde thema’s en kennisvragen kunnen onderwijs- 

professionals en onderzoekers – zowel school- als 

sectorbreed - in gesprek gaan, kennis en voorbeelden  

delen en nader onderzoek doen. Lees verder 

 

Debat curriculumherziening: focus op basisvaardigheden 
Een spoedige en integrale herziening van de kerndoelen met een gefaseerde 

implementatie, met focus op de basisvaardigheden taal, rekenen, burgerschap en 

digitale geletterdheid. Met deze aanpak wil minister Wiersma de curriculumherziening 

terugbrengen naar heldere en behapbare delen, zonder het geheel uit het oog te 

verliezen. Tijdens het debat over de curriculumherziening van woensdag 6 april jl. was er 

veel steun voor de voortvarende aanpak van de minister, maar maakte een deel van de 

Kamer kritische kanttekeningen. Lees verder 

 

Nieuwe leerweg: leer van een pilotschool 
Een aantal scholen doet momenteel in een pilot 

ervaring op met de nieuwe leerweg vmbo, waarin de 

gemengde en theoretische leerweg worden 

samengevoegd. Wil je bij de voorbereiding op de 

nieuwe leerweg leren van een van deze pilotscholen? 

Meld je dan aan voor het project ‘bezoekvouchers’ van 

Platform-TL. Lees verder 

 

Afval scheiden in onderwijs wordt gratis 
Er komt per 1 januari 2023 een nieuw, kosteloos inzamelsysteem om plastic- en 

drinkverpakkingen te scheiden. Stichting Afvalfonds Verpakkingen biedt dit systeem aan. 

Al vele jaren willen scholen hun afval graag scheiden, maar lukte dit niet of was het te 

duur. ‘Afval Goed Geregeld’ is een systeem voor het scheiden van plastic verpakkingen, 

drinkpakken en glazen verpakkingen. Bedrijfsafval hoort officieel niet bij het 

huishoudelijke afval. Met ‘Afval Goed Geregeld’ is hiervoor nu een oplossing. U kunt zich 

tot 18 mei 2022 aanmelden via de website van Afval Goed Geregeld. Meld bij de 
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inschrijving eventuele afspraken met gemeente of afvalverwerker, dit wordt dan 

meegenomen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het gescheiden afval opgehaald.  

Het nieuwe inzamelsysteem ‘Afval Goed Geregeld’ wordt betaald door het Afvalfonds en 

is daardoor kosteloos. Bovendien is er door het scheiden minder restafval. En het geeft 

scholen handvatten om scholieren meer te leren over de waarde van afval. 

 

MBO nieuws: 

Eerste onderhandelingsgesprek nieuwe cao mbo 
Wij van CNV Onderwijs hadden samen met de andere bonden en MBO Raad op 4 april 

2022 het eerste onderhandelingsgesprek over de nieuwe cao mbo. We wisselden met 

elkaar uit wat onze leden en wij belangrijk vinden voor deze nieuwe cao, die vanaf 1 mei 

2022 zal gaan gelden. Lees verder en ontdek welke onderwerpen aan de cao-tafel 

besproken zullen worden. 

 

Alleen maatregelen die leraar weer laten lesgeven krikken de 

basisvaardigheden omhoog 
De Onderwijsinspectie constateert vandaag in het jaarlijkse 

rapport de Staat van het Onderwijs dat de basisvaardigheden van 

scholieren steeds verder achterblijven. Driekwart van de scholen 

ervaart belemmeringen bij het bevorderen van taal en rekenen. 

CNV herkent dat beeld. Daniëlle Woestenberg, voorzitter CNV 

Onderwijs: 'Laten we niet vergeten dat de achterblijvende 

basisvaardigheden vooral een resultaat zijn van jarenlang te weinig investeren in 

onderwijs in combinatie met ruim twee jaar corona onderwijs. De arbeidsmarkttekorten 

zorgen ervoor dat de werkdruk erg hoog is en noodgedwongen vooral de continuïteit 

van onderwijs voorop staat. Voor kwalitatief onderwijs moet je leraren faciliteren en dat 

is lange tijd onvoldoende gebeurd. Geef leraren zelf voldoende zeggenschap en tijd voor 

professionalisering. Er is niet één oplossing, er is maatwerk nodig. Bekijk het niveau van 

basisvaardigheden per school en biedt de leraren op hun situatie toegesneden 

ondersteuning.' Lees verder en lees meer 

       

Docenten bezorgd over nieuwe rekeneisen mbo 
Drie kwart van de rekendocenten maakt zich zorgen over de nieuwe 

rekeneisen die vanaf komend studiejaar gelden in het mbo. Dit 

blijkt uit een onderzoek onder rekendocenten. Vanaf volgend 

schooljaar tellen de rekenexamens – eindelijk – mee in de zak-

slaagregeling voor het mbo-diploma. Naar aanleiding daarvan heeft 

bureau ICE onderzoek laten doen naar de opvattingen van 

rekendocenten over de nieuwe rekeneisen. Uit het onderzoek, 

waaraan zo’n 165 docenten deelnamen, blijkt dat veel docenten 

vrezen dat zwakkere studenten gaan stranden op rekenen. Docenten hebben daarom 

behoefte aan instrumenten om de ontwikkeling van de student goed te kunnen volgen. 

Het gaat dan bijvoorbeeld om een goede nulmeting en om de mogelijkheid om 

studenten op maat te laten oefenen. Lees verder 
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‘Laat school studenten koppelen aan stageplek’ 
Scholen kunnen studenten het beste zelf plaatsen op stageplekken. Op die manier krijgt 

stagediscriminatie geen kans. Dat voorstel doet Rabin Baldewsingh, de Nationaal 

Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Baldewsingh denkt dat studenten minder 

te maken krijgen met discriminatie als de school hen koppelt aan een stageplek zonder 

dat ze eerst op sollicitatie moeten. Op dit moment zoeken studenten meestal zelf een 

stageplek. Discriminatie ligt dan op de loer. ‘Studenten worden aan hun lot overgelaten’, 

aldus Baldewsingh. ‘De opleiding zou voor studenten stageplekken moeten regelen.’ 

Lees verder 

 

Brede groep maakt gebruik van eerste STAP-subsidies   
Meer dan de helft van de STAP-subsidies uit de eerste aanvraagperiode is naar mensen 

met maximaal een mbo-opleiding gegaan. Daarmee lijkt de regeling te voldoen aan de 

wens van brede toegankelijkheid. 

De cijfers van het eerste aanvraagtijdvak laten een 

gespreid gebruik zien in zowel opleidingsniveau als 

leeftijd. Zo heeft 55 procent van de aanvragers 

maximaal een mbo-achtergrond. In het verleden 

maakten vooral hoogopgeleiden gebruik van 

scholingssubsidies. Ook wat leeftijd betreft is er een 

mooie spreiding. De leeftijdsklasse onder de veertig 

jaar is met 55 procent het best vertegenwoordigd. 

Ruim 20 procent van de aanvragers is boven de vijftig jaar. 

 

‘Niet meer opleiden tot boekhouder, maar tot wendbare 

werknemer’ 
In de toekomst zullen veel werknemers tijdens hun loopbaan carrièreswitches maken. 

De werknemer die veertig jaar hetzelfde beroep uitoefent, is steeds meer een 

uitzondering. Scholen zouden jongeren daarom niet in de eerste plaats moeten 

voorbereiden op een vak, maar op een carrièrepatroon. Lees verder 

 

Van entreeopleiding naar niveau 2: wat werkt? 
Het percentage entreestudenten dat doorstroomt naar een mbo-opleiding op niveau 2 

is de laatste jaren gestegen van 58 naar 70 procent. Welke aanpak bevordert het 

studiesucces van deze studenten? Deze vraag staat centraal tijdens het webinar van de 

Kennisrotonde over de doorstroom van entreestudenten. Onderzoeker José Mulder 

presenteert de voorlopige resultaten van het onderzoek dat zij in opdracht van de 

bedrijfstakgroep entree (MBO Raad) doet. Reden voor het onderzoek is volgens Mulder 

dat er nog weinig bekend is over het studiesucces van entreestudenten. Uit de analyses 

blijkt dat de totale doorstroom van entree naar niveau 2 de laatste jaren aanzienlijk 
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stijgt. In 2015/2016 stroomde zo’n 58 procent door, dat percentage is sindsdien 

gestegen naar 70 procent. Lees verder    

   

Toelatingsrecht en numerus fixus: ruimte 

en regels 
De regels rond toelating van studenten lijken duidelijk. 

In de praktijk leiden ze echter ook tot dilemma’s. Op 24 

maart sprak de MBO Brigade met vertegenwoordigers 

van scholen, het ministerie  en de MBO Raad over het toelatingsrecht. Opnieuw werd 

duidelijk dat de wet veel ruimte biedt, zolang scholen transparant zijn over hun beleid. 

Lees verder 
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