
Onderwijs

Online Jaarbijeenkomst 
Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs
Kom 24 maart van 19 tot 21 uur naar de digitale meetup van 
CNV Onderwijs!

Schrijf je snel in voor deze gratis bijeenkomst. De eerste 250 aanmelders 
ontvangen van ons een verrassingspakketje thuis, om met een natje en een 
droogje de verder virtuele bijeenkomst te kunnen bijwonen.

Inschrijven voor Kansen(on)gelijkheid in het onderwijs  >

LET OP: Als je stemrecht hebt, meld je dan ook via de secretaris van je 
sector- of stuurgroep aan voor de Onderwijsjaarbijeenkomst! Als je dit al 
gedaan hebt, schrijf je dan nog via bovenstaande link in, om je keuze voor 
de verdiepende workshop door te geven!

De coronacrisis maakt 
de verschillen tussen 
leerlingen nog scher-
per zichtbaar; niet voor 
iedereen zijn betrokken 
ouders, een rustige 
(huis)werkplek en een 
laptop vanzelfsprekend. 
Tegelijkertijd is het voor 
onderwijsprofessionals 
vaak moeilijker om 
contact te houden met 
sommige leerlingen en 
studenten.

https://p.easydus.com/project/6c48111e-b250-41d0-a4ad-c643516a8072/form/1?sig=fea53c4fa288f8689a1c1e86b74dce862eae5be9665cf7e476619fb5adb9fb1e


CNV Onderwijs voorzitter Daniëlle Woestenberg opent de avond samen met 
docent maatschappijleer Lucelle Comvalius (docent van het jaar 2019 en bekend 
van de Vooravond op NPO1). 

Daarna gaat iedereen naar de breakout-room naar keuze, waar een bijzonder  
element met betrekking tot kansen in het onderwijs wordt uitgelicht:

Programma

• Taalachterstand - Ria Keijzers, medeoprichter Stichting Taalideaal streeft 
naar een taalsterke samenleving, waarbinnen ouder en kind op een laagdrempelige 
manier alle kansen krijgen om zich succesvol te ontwikkelen. Door het realiseren van 
taalklassen binnen scholen gaan we kansenongelijkheid tegen en maken we samen 
het verschil!       

• Kinderen van 0 – 4 jaar - Myriam Lieskamp is eigenaar van Onderwijsadvies. 
Ze was twintig jaar leraar in het speciaal basisonderwijs. Daarna werkte ze tot 2017 
als trainer en adviseur bij CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders. Lieskamp was lid van 
de commissie onderwijs en arbeidsmarkt van de SER en is auteur van diverse boeken 
over onderwijs. Ze is hoofdredacteur van de boekenserie: Samen leidinggeven aan de 
onderwijspraktijk, uitgeverij PICA.

• Burgerschap: verschillende opvattingen op school -Leon Meijs, is onder-
wijskundige en werkzaam bij onder meer Stichting School en Veiligheid. Hij richt zich in 
zijn werk op het versterken van sociale veiligheid en inclusie onder meer op scholen. 
‘Ineens stond er een heel grote muur tussen mij en mijn leerlingen… Ik wist niet wat ik 
moest doen en ben uiteindelijk maar tot de orde van de dag overgegaan.’ Herken-
baar? De spanning uit de samenleving die in school komt? 
We leiden leerlingen op voor vervolgonderwijs of een vak, maar ook voor het leven in 
onze samenleving. Jezelf leren kennen en je eigen plek vinden in relatie tot de ander. 
De democratische spelregels leren begrijpen. Maar hoe doe je dat in een groep waar 
de spanningen soms hoog oplopen en waarbij studenten/leerlingen blijk geven van 
weinig zelfreflectie?  Hoe kom je dan toch tot de gewenste dialoog?  Geef je daarbij wel 
of niet je eigen mening en wanneer grijp je in? In de werkbijeenkomst ‘Dialoog onder 
Druk’ gaan we met die vraag aan de slag. 

• Gender in het onderwijs-Sóley Tómasdóttir, genderexpert Radboud Uni-
versiteit. Tijdens de workshop gaat Tómasdóttir in op ieders eigen, onbewuste (voor)
oordelen, welke emoties dit met zich meebrengt en hoe we hier bewust mee kunnen 
omgaan richting studenten en lesmateriaal. (Een deel van deze workshop is mogelijk 
in het Engels)



Na de break-out sessies vormen we samen een lijst met concrete punten hoe wij 
de kansen van onze leerlingen optimaliseren. We sluiten af met de stemming over 
het sectorbestuur. 

Samen
In deze drukke tijden is het fijn om even tijd te maken voor verdieping en ontmoe-
ting met collega’s. We zien je graag, dus meld je aan! We hebben ons best gedaan 
om met een divers palet aan sprekers ook een interessante avond te organiseren. 

De avond is gratis en voor iedereen die werkt in het onderwijs. 
Stemgerechtigde leden kunnen stemmen voor verkiezingen sectorbestuur.

Aanmelden kan tot 12 maart a.s. >

Onderwijs
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