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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.

Arie de Bruin
De columns van Arie de Bruin, die ik 
al eens ‘meesterlijk’ heb genoemd, 
zullen we dus moeten missen in het 
vervolg, zo lees ik het laatste School-
journaal in december. Bedankt voor 
het artikel over deze ervaren, allround 
onderwijsman.
In hetzelfde nummer van Schooljournaal 
een interview met Marco Snoek,  
lerarenopleider ‘die zelf nooit voor de 
klas heeft gestaan’, die het onder  
andere heeft over ‘een gemeenschap-
pelijk reflectie-instrumentarium’ 
ten behoeve van de veranderings-
bekwame leraar. Toe maar! Daarover 
zou ik best graag ‘op mild kritische 

toon’ iets hebben willen lezen in een 
bijdrage van Arie de Bruin. 
Jos Beunders, Borne

Mindfulness (2)
Hierbij wil ik reageren op een artikel 
uit het Schooljournaal van 5 december: 
met mindfulness van de stress af? 
Op aandachttraining kun je op zich 
weinig tegen hebben. Toch vind ik als 
christen de nadruk op het hier en nu 
alleen wel wat vreemd. Bij yoga heb 
ik grote vraagtekens en de foto bij 
het artikel doet me ook sterk denken 
aan andere godsdiensten. Ik mis een 
christelijke visie bij dit artikel, dus 

voor het eerst in jaren lidmaatschap 
oordeel ik negatief over een artikel.  
J. Tabak, Buitenpost

Mindfulness (3)
In Schooljournaal van 19 december 
schrijft Elias Renes teleurgesteld 
over het artikel over mindfulness. 
Dit deed me denken aan een brief 
van een aantal jaren geleden waarin 
geklaagd werd over Het Grote Lijs-
terboek van Paul van Loon. Ik begrijp 
dit niet zo goed. Natuurlijk is CNV 
Onderwijs een christelijke vakbond, 
maar dat wil niet zeggen dat alle le-
den ook orthodoxe christenen zijn die 
de Bijbel in zijn letterlijke betekenis 
zien als het Woord van God. Ik denk 
dat er ook veel leden zijn met een 
meer vrijzinnige inslag, die weliswaar 
proberen de Bijbel of het leven van 
Jezus Christus als leidraad te nemen, 
maar die ook open staan voor andere 
volken, culturen en geloven. In mijn 
opvatting is het geloof iets van liefde, 
van samen zijn, samenwerken in 
plaats van verdeeldheid zaaien en 
veroordelen. Iets om hoop en moed 
uit te putten in plaats van om als een 
juk op je schouders te voelen. Het is 
niet verplicht om de cursus mindful-
ness te doen of om het Lijsterboek 
te lezen. Vanwaar de opwinding? 
Laat een ieder voor zichzelf bepalen 
wat betekenisvol is, zonder anderen 
daarbij te kwetsen. Dat scheelt wel-
licht een hoop ergernis over en weer. 
Sabine Averdonk, Groessen

Professionals
Leraren beschouwen zichzelf als professional, maar zijn ze dat wel? 
Volgens gangbare omschrijvingen wordt professionaliteit gekenmerkt 
door het nemen van initiatief en van eigen verantwoordelijkheid en dit 
ook van vakgenoten verwachten. De professional communiceert open, 
verwelkomt kritiek en legt gevraagd en ongevraagd verantwoordelijk-
heid af over het eigen functioneren. 
Als de overheid dus een reken- en taalvaardighedentoets voorstelt, 
laat de professional door uitstekende resultaten te behalen, zien dat 
het met deze vaardigheden wel goed zit. Daarom zijn reacties in de 
brievenrubriek in Schooljournaal van 19 december zoals ‘Met ergernis 
en verbazing… ’en‘ …toenemende verontwaardiging’ een goede docent 
onwaardig. Leraren, stop eens jezelf als slachtoffer te zien, vertrouw 
op je eigen kracht! Laat zien dat je professional bent! In hetzelfde 
nummer staat hierover een lezenswaardig interview met Marco Snoek. 
‘Een beroep wordt pas werkelijk serieus genomen als het zichzelf 
serieus neemt.’ Ik ben het daar helemaal mee eens.
Kees Kok, Almere
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FOTO	Antoinette	BORCHeRT

Akkoord salarissen primair onderwijs ondertekend
op 11 januari 2010 hebben CnV onder-

wijs, de andere vakbonden en de minister 

van onderwijs het akkoord ondertekend 

over de salarisverbeteringen in het primair  

onderwijs. op de foto zet CnV onderwijs-

bestuurder Patrick Banis, derde van links, 

zijn handtekening. het gaat hier om de  

formalisering van het salarisakkoord dat  

partijen op 6 november 2009 hebben  

gesloten en waarmee de achterban heeft 

ingestemd. de salarisverbeteringen zijn met 

terugwerkende kracht ingegaan op 1 januari 

2009 en zijn inmiddels aan alle werknemers 

in het primair onderwijs uitbetaald. Voor in-

houdelijke informatie over het salarisakkoord 

zie www.cnvo.nl/de-cao/po/.

De eerste weken van 2010 had Nederland, en met name de noordelijke provincies, te maken met 
ouderwetse winterse omstandigheden. Op de foto vermaken de leerlingen van basisschool Karrepad 
in Groningen zich in de dikke laag sneeuw.
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Schoolnieuws

Ouderwets winterweer in Nederland. Daar horen 
sneeuwpoppen maken, schaatsen en sleeën bij. 
Maar net als vorig jaar, toen er begin januari een 
prachtige ijsvloer lag, staan schoolbesturen, vanwege 
de urennorm, niet te popelen om hun leerlingen 
ijsvrij te geven.

Vlak voor de kerstvakantie konden leerlingen in Friesland en  

Groningen door de extreme sneeuwval de school niet meer 

bereiken. Toen hebben scholen in het voortgezet onderwijs in 

deze provincies op veel plaatsen de deuren gesloten of het 

lesrooster aangepast. in het primair onderwijs zijn er wel scho-

len die de tent voor een middagje dichtgooien om de kinderen 

te laten genieten van de ijspret. Vorige week donderdag was  

basisschool de Wereldweide uit Wezep met 90 leerlingen een 

middagje te gast bij ijsclub T.o.G. in oldebroek, dit ter promotie 

van de nieuwe ijsbaan. directeur Liesbeth Kleijer: ‘iemand van 

de ouderraad kwam met het voorstel. We mochten daar tegen 

een sterk gereduceerd tarief komen schaatsen. En kun je een 

keer schaatsen, dan moet je het ook doen. Wie dat niet kon, 

mocht sleeën of sneeuwpoppen maken, of slalommen rond  

pionnen. de hele baan was feestelijk oranjegekleurd en er was 

veel warme chocolademelk. Kleijer: ‘het is ook geen luieren, 

het is alsof je in de open lucht gymles hebt. Wanneer ziet een 

kind nog zoveel sneeuw in zijn leven?’ ongeveer die bewoor-

dingen gebruikte vorig jaar ook fractievoorzitter Wouter Zweers 

van Leefbaar Lelystad. hij riep toen tevergeefs school besturen 

op alle leerlingen ijsvrij te geven. ‘Wanneer maak je dit nou 

mee? daar moeten we de kinderen deelgenoot van maken.’  

PM

nieuwsnieuwsnieuwsnieuws

IJspret	voor	basisschool	Wezep



Wereldbollen 
rollen voor wereldburgerschap
Met een wereldbol-sneeuwrol-wedstrijd in Snowworld in Zoetermeer is maandag 11 januari 

de aftrap gegeven voor de Global School Award. Met dit initiatief gaat Edukans op zoek 

naar scholen die op originele manieren bezig zijn met wereldburgerschap. Scholen in de 

categorieën voortgezet onderwijs en primair onderwijs strijden om de titel Global School of 

the Year. hiermee mogen ze zich neerzetten als wereldburgerschool van het jaar.

Tien leerlingen van de Prinses Margrietschool in Zoetermeer en tien leerlingen van het 

oranje nassaucollege in Zoetermeer rolden een wereldbol van circa drie meter hoog 

de sneeuwhelling van 

Snowworld op. in ge-

mengde teams moesten 

ze zo snel mogelijk boven 

zien te komen. het duwen 

van de wereldbol viel nog 

niet mee, de bal rolde van 

de ene kant van de baan 

naar de andere kant. Met 

een tijd van 54 seconden 

won het blauwe team 

de wedstrijd. het duwen 

van de wereldbol stond,  

aldus Edukans, symbool 

voor de wereld naar een  

hoger niveau tillen. Scho-

len die willen meedingen 

naar de titel Global School 

of the Year, kunnen terecht 

op http://www.edukans.

nl/scholenacties/global-

school-award/.

CdG

500 euro 
voor persoonlijke 
ontwikkeling  
hbo-personeel
Elke werknemer in het hbo kan vanaf 19 janu-

ari een bijdrage van maximaal € 500,- aan-

vragen voor een activiteit uit zijn Persoonlijke 

ontwikkelingsplan (Pop). dat staat in de rege-

ling Bloei op met 500 Pop van Zestor, het ar-

beidsmarkt- en opleidingsfonds voor het hbo. 

CnV onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg: 

‘dit is een leuke regeling, die het voor werk-

nemers mogelijk maakt € 500,- te besteden 

aan een door hen zelf gekozen opleiding. dat 

past prima bij de missie van CnV onderwijs, 

waarin staat dat we mensen wendbaar en 

weerbaar willen maken.’

in de cao voor het hbo staat dat elke mede-

werker een Pop moet hebben, een plan waarin 

de medewerkers op een rij zetten hoe zij zich 

willen ontwikkelen in hun loopbaan. om de  

€ 500.- te ontvangen moet de medewerker 

een (tijdelijke of vaste) arbeidsovereenkomst 

van minimaal 0,2 fte hebben bij een hoge-

school die is aangesloten bij de hBo-raad. de 

activiteit waarvoor de medewerker de bijdrage 

vraagt, moet in zijn Pop staan en mag nog 

niet gestart zijn op het moment van aanvraag. 

het budget is overigens niet onbeperkt. Meer 

info over looptijd, budget en procedures op 

www.500pop.nl, in de lucht vanaf 19 januari.

CdG

Schoolnieuws

•		een	nieuw	jaar.	Wat	zou	het	ons	brengen?	een	bodyscan	op	
Schiphol?	Vrede	in	Culemborg?	een	val	van	het	kabinet	om	
het	Irak-rapport?	Herstel	van	de	huizenmarkt?	Nog	meer	
sneeuw	en	gladheid?	een	nieuwe	Michael	Jackson?	economisch	
herstel?	electoraal	succes	voor	Geert	Wilders?

•			Meer	of	juist	minder	geld	voor	onderwijs?	een	goede	invoering	
van	passend	onderwijs?	Steun	voor	competentiegericht	
onderwijs?	een	laptop	voor	elke	leerling?	een	verplichte	
taal-	en	rekentoets	voor	elke	leerkracht?	een	leaseauto	voor	

de	conciërge?	Terug	naar	de	ambachtschool?	einde	aan	de	
studiefinanciering?	Minder	voortijdig	schoolverlaters?	kleuters	
met	3	jaar	al	naar	school?	De	terugkeer	van	de	man	in	het	
basisonderwijs?

•		Ik	heb	geen	glazen	bol.	Ik	weet	wel	dat	Schooljournaal	
–	in	haar	nieuwe	jasje	–	dit	alles	voor	u	zal	gaan	volgen	
het	komend	jaar.	Dat	al	onze	wensen	voor	het	nieuwe	
onderwijsjaar	maar	mogen	uitkomen!

Ciska de Graaff
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Smaaklessen 
op middelbare scholen
Minister Gerda Verburg van Landbouw, natuurbeheer en  

Visserij wil nog dit jaar smaaklessen aanbieden aan middel-

bare scholen. dat heeft zij maandag gezegd bij de opening 

van de horecavakbeurs horecava. Ze zei: ‘het is belangrijk 

dat kinderen beseffen waar eten vandaan komt en dat ge-

zond eten en gezond leven alles met elkaar te maken heb-

ben. het klinkt voor de hand liggend, maar toch vergeten we 

dat te vaak.’ Verburg haalde onderzoeken aan waaruit blijkt 

dat kinderen die gezonder eten beter op school presteren. 

in september 2006 nam toenmalig landbouwminister Cees 

Veerman het initiatief voor smaaklessen in het basisonderwijs. 

Binnenkort wordt de tweeduizendste les gegeven. de lessen 

worden vooral gegeven door koks. de nieuwe columnist van 

Schooljournaal, Pierre Wind, is er bijvoorbeeld nauw bij be-

trokken. Verburg kon nog niet zeggen om hoe veel smaakles-

sen het zal gaan. ‘dat hangt van de scholen af. die moeten 

zelf een aanvraag indienen bij het ministerie.’ 

scholen die slim 
organiseren

CnV Schoolleiders en CnV onderwijs starten het project Slim-

mer organiseren. dit is een vervolg op het project Werkdruk. 

Kern van Slimmer organiseren is om twaalf voorbeeldscholen 

samen te brengen met twaalf vraagscholen. de vraagscho-

len krijgen voorbeelden van voorbeeldscholen om hun werk 

slimmer te organiseren. de good practices worden uiteinde-

lijk gepresenteerd in een brochure en tijdens praatcafé’s en 

flitsbijeenkomsten. CnV Schoolleiders en CnV onderwijs zijn 

op zoek naar voorbeeld- en vraagscholen. Een voorbeeld-

school is een school waarbij het werk op een slimme manier 

is georganiseerd, zodat de werkdruk binnen de perken blijft, 

de medewerkers tevreden zijn en er weinig ziekteverzuim is.  

Een vraagschool heeft problemen op het gebied van werkdruk. 

Een voorbeeldschool is ongeveer 10 uur kwijt aan het project, 

een vraagschool ongeveer 40 uur. de vraagschool ontvangt in 

elk geval vier goede aanpakken die werken en een advies op 

maat, de voorbeeldschool krijgt 400 euro voor deelname aan dit 

project. Meer info op http://www.cnvs.nl/nieuws/artikel/39608/ 

of via info@cnvs.nl.

gezocht

Wat was!

6 januari: De Thorbecke Scholengemeenschap 
in Zwolle, de oude school van loverboy-slacht-
offer Maria Mosterd (20), kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor wat haar is overkomen. 
Mosterd, bekend van de boeken over dit 
onderwerp Echte mannen eten geen kaas en 
Bindi, vond dat de school haar onvoldoende had 
beschermd. Ze eiste € 50.000 smartengeld en 
een vergoeding voor studievertraging.  
(Bron: de Volkskrant)
8 januari: Het CDA wil een totaal blowverbod 
in de openbare ruimte. Hierop moeten politie 
en stadstoezicht toezien. De partij mikt vooral 
op de spijbelaars, waarvan een vijfde blowt. 
Wie gepakt wordt, krijgt een boete, de ouders 
worden ingelicht en met scholen en (jeugd)
hulpverlening worden afspraken gemaakt. Wie 
bij de school wordt ingerekend moet verplicht 
een cursus volgen over de gevaren van wiet-
gebruik. (Bron: Metro)
9 januari:  Eveneens met het oog op de ver-
kiezingen pleit de ChristenUnie in Hoogezand-
Sappemeer voor een blowverbod in een straal 
van 500 meter rondom scholen voor voortgezet 
onderwijs in die plaats. De maatregel geldt ook 
voor andere plekken waar jongeren zich verza-
melen, zoals speelplaatsen. (Bron: Dagblad van 
het Noorden)
12 januari: Om problemen als schizofrenie 
of verstandelijke handicaps te signaleren en 
behandelen, gaat de gemeente Amsterdam 
voortaan basisschoolkinderen vanaf vijf jaar 
screenen op hun psychosociale situatie. Indien 
nodig wordt direct hulp op maat geleverd. 
(Bron: Trouw)
• Tweede Kamerlid Jan Jacob van Dijk (CDA) 
wil nieuwe basisscholen al een maand na 
oprichting toetsen op de kwaliteit van hun 
onderwijs. Als het na vier maanden nog steeds 
een puinhoop, is kan de inspectie korten op de 
financiering. Dat is anderhalf jaar sneller dan 
nu gebruikelijk is. (Bron: De Telegraaf). 

De	rechtspositiegids	(Schooljournaal	32/33	van	14	november	2009)	
is	geüpdatet.	Alleen	voor	leden!	kijk	op:	
http://www.cnvo.nl/rechtspositie/rechtspositiegids/
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‘Een oud-directeur die nog elke dag naar school komt 
om de administratie te verzorgen! Een unicum volgens 
mij. Ik wil daarom Herman Souren in ’t zonnetje 
zetten.’ Dat mailt Hans Mommer van de Broederschool 
in Heerlen. Herman Souren is 80 jaar en nog steeds 
voor veel (oud-)collega’s een vraagbaak. ‘We kunnen 
hem nog steeds niet missen! We hopen dat we nog 
lang van zijn diensten gebruik kunnen maken.’
Souren zat zelf als kind ook op de Broederschool. 
Daarna ging hij naar de kweekschool en werkte hij 
in Welten en Hoensbroek, om daarna aan de slag 
te gaan op de Broederschool. Van 1969 tot 1990 
werkte hij daar als directeur. ‘In 1990 gaat hij dus 
met pensioen’, aldus Mommer, ‘maar niet echt! 
Hij komt elke dag om 9 uur naar school en vraagt: 
“Waarmee kan ik jullie van dienst zijn?” Hij gaat vervolgens achter de computer zitten en 
speelt als geen ander met allerlei computerprogramma’s. Kan dat wel, op een school blijven 
waar nu een andere kapitein aan het roer staat? Dat kan. Herman Souren heeft dan wel 
grote oren, maar wat hij hoort, gaat – als er discretie gevraagd wordt – het ene oor in en 
het andere oor uit.’ CdG

In ‘t zonnEtjE 

geachte staatssecretaris,  
beste Sharon,

In de afgelopen maanden heeft de 
Amsterdamse wethouder Lode-
wijk Asscher (PvdA) voor commo-
tie gezorgd door de invoering van 
een eigen kwaliteitsnorm voor het 
basisonderwijs. Deze zogenaamde 
Asscher-norm behelst een mini-
male Cito-schoolscore van 534, een 
maximaal aantal leerlingen (20%) 
in groep 8 met een leerachterstand 
van 1,5 jaar en een minimaal aantal 
leerlingen (25%) dat doorstroomt 
naar havo/vwo. 
Hoewel ik waardering heb voor am-
bities van wethouders om het niveau 

van onderwijs in hun gemeente ver-
der te verhogen, is dit middel in mijn 

ogen echter 
volstrekt 
verkeerd. 
Niet voor 
niets heeft 
de rijks-
overheid 
landelijke 
kwaliteitsnor-
men geformuleerd 
waar scholen minimaal 
aan moeten voldoen. Helaas blijkt 
ook langs die meetlat een aantal 
Amsterdamse scholen als ‘zwak’ of 
‘zeer zwak’ uit de bus te komen. Het 
toezicht daarop is het domein van 
de Onderwijsinspectie en bij het niet 
voldoen aan deze kwaliteitseisen 

kunnen de bewindslieden ingrijpen, 
zoals u zelf onlangs bij een aantal 

scholen heeft ge-
daan. 
Het kan niet zo zijn 
dat het wethouders 
wordt toegestaan 
om schoolleiders en 

leraren aanvullende 
of afwijkende normen 

op te leggen. Dan lopen 
we serieus het risico dat 

het onderwijs speelbal wordt 
van steeds wisselende, politieke pro-
fileringsdrift van wethouders. Daar 
lijkt een stabiel onderwijsklimaat 
en de vrijheid van onderwijs niet bij 
gebaat! Dat neemt overigens niet 
weg dat we ons gezamenlijk moeten 
blijven inspannen om het beste te 
halen uit ieder kind. En wethouders 
kunnen daar ook een belangrijke bij-
drage aan leveren door te investeren 
in goede voorzieningen in de leefom-
geving van kinderen en ouders, het 
faciliteren van brede scholen en in 
goede schoolgebouwen!

onDErWIjS SpEElBal Van WISSElEnDE, 
polItIEKE profIlErIngSDrIft WEtHouDErS?

‘Een oud-directeur die nog elke dag naar school komt 
om de administratie te verzorgen! Een unicum volgens 

zetten.’ Dat mailt Hans Mommer van de Broederschool 

ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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Schoolnieuws

geachte  
voorzitter, 
beste  
Michel,

2010 wordt 
spannend. De 
gevolgen van 
de crisis worden 
zichtbaar. Dit voorjaar 
besluit het kabinet hoe we 
de economie weer op orde krijgen. 
PvdA-fractievoorzitter Hamer heeft 
een voorschot genomen en gevraagd 
te bevorderen dat ons onderwijs 
gaat behoren tot de wereldtop. Goed 
onderwijs is van levensbelang wan-
neer de economische concurrentie 
tussen landen moordend is en we 
de arbeidsvoorwaarden van werkne-
mers op peil willen houden.
Dat brengt me bij de discussie over 
de Amsterdamse scholen. Je zult het 
met me eens zijn dat om ons onder-
wijs tot de wereldtop te laten be-

horen een grote 
ambitie nodig is. 
Een ambitie die 
eerder door de 
Amsterdamse 

scholen, wethou-
der Asscher en 

mijzelf is vastgelegd 
in een akkoord. Dat 

was nodig omdat in Am-
sterdam bovengemiddeld veel 

scholen zwak of zeer zwak zijn.
Vanzelfsprekend is de Onderwijs-
inspectie de enige instantie die, 

namens de minister, een oordeel 
velt over de onderwijskwaliteit. En 
dat staat, ook bij de wethouder, 
niet ter discussie. Toch willen we 
gezamenlijk de lat hoger leggen. 
Niet alleen in Amsterdam. Met een 

flink investeringsprogramma, meer 
professionele ruimte en scholing 
voor docenten, wet- en regelgeving 
om falende scholen aan te pakken en 
door de norm voor taal en rekenen 
vast te leggen.
Het is heel jammer dat door de 
onderlinge discussie in Amsterdam 
het zicht bijna is verdwenen op de 
enorme vooruitgang die de scholen 
de afgelopen tijd hebben geboekt! 
Daarom heb ik alle partijen uitgeno-
digd snel bij mij aan tafel te komen. 
Zodat we ons niet verliezen in onder-

linge onenigheid, maar gezamenlijk 
de koers herbevestigen om ons on-
derwijs snel naar de top te brengen.

reageren? mail naar  
schooljournaal@cnvo.nl

oM onS onDErWIjS tot DE WErElDtop tE 
latEn BEHorEn IS EEn grotE aMBItIE noDIg

nieuwsnieuwsnieuwsnieuws
CnV Onderwijs biedt nu 
ook rechtshulp in 
privésituaties
Konden leden van CNV Onderwijs altijd al bij de bond terecht 

voor conflicten over salarisbetalingen, toetsen van een arbeids-

overeenkomst, reorganisatie of ontslag, vraagstukken over pro-

motie of opslag en andere kwesties over werk of inkomen, vanaf 

1 januari kunnen zij ook voor privézaken aankloppen. CNV On-

derwijs is daarmee de enige onderwijsvakbond die een comple-

te rechtsbijstandsverzekering biedt bij het lidmaatschap, zowel 

voor leden als voor niet werkende gezinsleden.

Het kan gaan over de volgende rechtsgebieden: arbeidsonge-

vallen en beroepsziekten, verkeerszaken, wonen, fiscale kwes-

ties en consumentenrecht. Zo kan er rechtshulp verleend wor-

den bij: een ongeval dat gebeurt tijdens het werk, het krijgen 

van een beroepsziekte zoals rsi of een burnout, de schuldvraag 

bij een ongeval, een slecht uitgevoerde reparatie, advies bij blij-

vende arbeidsongeschiktheid na een verkeersongeval, het vast-

stellen en verhalen van een schadevergoeding bij letsel, advies 

en ondersteuning bij medische fouten, juridische problemen bij 

huur of (ver)koop van een huis, vraagstukken over zorg- en huur-

toeslag en belastingzaken, een conflict met een leverancier van 

een nieuw bankstel, problemen bij reparaties van producten, 

vragen over vergunningen of bestemmingsplannen. Rechtshulp 

bij al deze zaken is mogelijk als de problemen zijn ontstaan ná 

ingang van het lidmaatschap.

CNV Rechtshulp kan niet bij álle juridische problemen bijsprin-

gen. De volgende rechtsgebieden zijn uitgesloten: strafzaken, 

personen- en familierecht, financiële perikelen, buitenlands 

recht. Voor onder meer de volgende zaken kunnen leden van 

CNV Onderwijs dus níet bij de bond terecht: bij een boete of ver-

dacht zijn van een strafbaar feit, juridische problemen bij huwelijk 

of scheiding, ouderlijke macht, voogdij, omgangsregelingen, fail-

lissement, vermogensbeheer, schuldsanering. 

Leden die gebruik willen maken van CNV Rechtshulp, wat dus 

vanaf 1 januari inbegrepen is bij de contributie, kunnen bellen 

naar (030) 751 10 01 of mailen naar cnvinfo@cnv.nl. Een jurist 

neemt dan binnen twee werkdagen telefonisch contact op. 

Meer info op www.cnvo.nl/rechtspositie.

CdG
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door een tekort aan leerkrachten met een gymbevoegdheid komen gymroosters 
moeizaam tot stand.
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Onderwijspersoneel   blikt vooruit in het 
nieuwe decennium

2010,  begin van een nieuw decennium, ook in het onderwijs. 

Schooljournaal polste de ‘werkvloer’ over angsten en onvrede, maar 

ook over hoop en verwachtingen voor de komende tien jaar. 
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Onderwijspersoneel   blikt vooruit in het 
nieuwe decennium
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sPeCiaaL oNderWijs
Itske Albada (31), leerkracht zeer moeilijk lerende kinderen, 
Instituut De Zonnehuizen, Zeist.
‘De discussie is meestal of er wel voldoende geld in het onder-
wijs wordt geïnvesteerd, of dat de lesmethode aan het einde 
van het schooljaar  voldoende is uitgewerkt of de leerdoelen 
gehaald. Ik zou willen zeggen: is het niet veel belangrijker dat 
we voldoende aandacht hebben voor onze leerlingen? Zijn 
ze voldoende geholpen in het stadium van hun ontwikkeling 
waarin ze nu verkeren? Zijn hun problemen voldoende her-
kend? Zaken die vanzelfsprekend zijn in het speciaal onderwijs, 
maar waarom niet in het reguliere onderwijs? Ik hoop vurig dat 
er wat dat betreft in het nieuwe decennium een andere wind 
gaat waaien. Ik weet zeker dat heel veel leerlingen die nu in het 
speciaal onderwijs belanden, dan op hun eigen school kunnen 
blijven. Natuurlijk, we worden niet ineens overbodig, er blijven 
genoeg kinderen over voor wie het gewone onderwijs te massaal 
is. Maar als er niet iets structureel verandert, komt er van pas-
send onderwijs niets terecht en neemt de groei van het speciaal 
onderwijs eerder toe dan af.’   

oNderWijsoNder sTeuNeNd 
PersoNeeL
Johnny van der Haar (52), conciërge Christelijke Scholenge-
meenschap Apeldoorn
‘Ik vind het salaris voor conciërges ver onder de maat. Dat zou 
nu eens aangepakt moeten worden. Als je ziet wat je er alle-
maal voor moet doen, ook in de avonduren! Werk waar je niet 
voor wordt betaald, maar dat wordt gecompenseerd met vrije 
dagen, die je niet direct kunt opnemen. Ik snap het wel, want 
er is geen geld, maar de conciërge is wel de spil van de school. 
Natuurlijk draait het om de leerlingen en de docenten, maar als 
de conciërge er een dag niet is gaat het lesgeven al minder soe-
pel en vanzelfsprekend. Ondanks het karige loontje, heb ik zelf 
gekozen voor deze baan. Ik zou niets anders willen, want het is 
hartstikke leuk om met jongeren te werken.’

sCHooLLeiders 
Jolanda Scheper (41), schoolleider basisschool  De Vlinder, 
Dieren
‘Waar ik tevreden over ben is dat we, met het oog op passend 
onderwijs, kinderen zorg op maat aanbieden. Er zijn weliswaar 
maar drie niveaus per groep, maar er kan toch voldoende gedif-
ferentieerd worden. Best een uitdaging. Vroeger kregen kinde-

ren een individueel handelingsplan, maar 
met vaak zes zorgleerlingen in een klas was 
dat bijna niet te doen voor de groepsleer-
kracht. Uit onderzoek bleek dat het rende-
ment van de begeleiding ook niet hoog was. 
Nu zijn de resultaten bij technisch lezen en 
begrijpend lezen veel beter. De eenvoudiger 
manier om voortaan als school te kunnen 
beschikken over de rugzakbudgetten van 
zorgleerlingen sluit daar naadloos bij aan. 
Een schaduwkant is er ook. Ik ben bezorgd 
over de financiën. Besturen beschikken over 
weinig middelen, er zal fors bezuinigd wor-
den. Wat ik ook nog steeds slecht geregeld 
vind is de gymles. Jonge leerkrachten zijn 
niet automatisch meer bevoegd. Het vraagt 
veel kunst- en vliegwerk om ondanks een 
parttime-vakleerkracht tot een aanvaard-
baar rooster te komen.’

BasisoNderWijs
Anne Koolen (25), leerkracht basisschool 
d’n Heiakker, Deurne
‘De afgelopen jaren zijn we heel druk bezig 
geweest om via Weer Samen Naar School 
kinderen zo veel mogelijk in de klas te hou-
den. Dat leek toen een goed plan, maar nu 
ik leerlingen volgens het Leonardomodel les-
geef op hun eigen intelligentieniveau, geloof 
ik dat daar toch meer de toekomst in zit. Ik 
had grote verwachtingen van passend onder-
wijs, maar nu weet ik het niet zo zeker meer. 
Ik zie nu veel meer in onderwijs gericht op 
de individuele capaciteiten van leerlingen. Je 
moet niet dezelfde aanpak hanteren voor de 
onder- en bovengrens.
Laptops hebben volgens mij de toekomst in 
het basisonderwijs. De technologie zal nog 
verder verbeteren, maar nu is er al veel mo-
gelijk met zaken als film en fotografie. Heer-
lijk vind ik dat.
Ik zou het wel jammer vinden als er steeds 
minder mannen voor het basisonderwijs 
kiezen. Vooral jongens missen een mannelijk 
rolmodel. Mannen geven toch op een andere 
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manier les. Maar dan moet de opleiding voor 
hen wel aantrekkelijker worden. Minder 
poppenkastles en vouwles. Ik ben een vrouw, 
maar zelfs ik dacht wel eens: “Wat doe ik in 
hemelsnaam op deze pabo?”’    

Bve
Liane Driessen (35), teamcoördinator 
groen (hoveniers) en dierverzorging, 
Groenhorstcollege, Almere
‘Ik zie het wel zitten met het competentie-
gerichte onderwijs. Het gaat veel meer uit 
van wat een leerling kan, in plaats van dat 
je hem van alles voorkauwt. Je moet hem 
vrijlaten om zelf dingen te ontdekken, zich 
bewust te worden van zaken. Docenten 
worden in dat proces meer coaches. Ik denk 
dat zoiets op deze leeftijd wel kan. Ze ko-

men hier met zestien, zeventien  jaar en zijn 
gemotiveerd om iets te leren. Daar moet je 
ook rekening mee houden in hoe je de stof 
aanbiedt. Wiskunde kan een saai vak zijn, 
tenzij je meiden van die leeftijd een kansbe-
rekening laat maken over het aantal paarden 
dat wordt aangestoken op een manege als er 
een besmettelijke ziekte is uitgebroken.
Je moet competentiegericht leren ook zeker 
niet toepassen in de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs. Vmbo-leerlingen moet 
je echt nog bij de hand nemen. Ik vind wel 
dat er snel meer duidelijkheid moet komen 
van de overheid. Veel scholen interpreteren 
de regels nu op hun eigen manier, dat maakt 

de digitalisering zorgt voor individualisering van het 
onderwijs.

het er voor bedrijven die stageplekken ter beschikking stellen 
niet makkelijker op. Terwijl het hele systeem toch ook is be-

dacht om hen meer tegemoet te komen.’ 

voorTgeZeT oNderWijs
Koos Nieuwland (57), rector Griftland College, 

Soest
‘Het gaat de komende tien jaar om twee zaken. Het 

eerste is de digitalisering en dus ook individualisering 
van het onderwijs. Leerlingen krijgen veel meer de 

mogelijkheid om met hun laptop en via internet met lesstof 
bezig te zijn. Ze kunnen daardoor ook hun eigen keuzes en 
planningen maken en dat leidt misschien wel tot het afsluiten 
van opleidingen in verschillende fasen. Er lopen proeven die 
niet zo succesvol zijn, maar ik denk dat het een onvermijdelijk 
onderdeel is van de  individualisering van de leerroutes, door 
wat er allemaal digitaal mogelijk is. Tegelijkertijd, en misschien 
juist nu nog wel meer, is er behoefte aan goede klassikale lessen, 
waar een docent met groepen leerlingen met lesstof bezig is. 
Want ondanks dat een leerling met hulp van een begeleidende 
docent digitaal zijn eigen keuzes kan maken, blijft er behoefte 
aan interactie over lesstof. Dat is nodig om zich de materie 
eigen te maken, om verbanden te zien en om enthousiasme 
voor het vak te proeven en te krijgen. Dat krijg je niet als je 
individueel digitaal actief bent. Een enthousiast docent draagt 
behalve de feiten en de vaardigheden ook betrokkenheid en 
liefde voor het vak over.’ 

HBo
Martin Haanstra (47), Stenden Hogeschool, Leeuwarden
‘Ik denk dat ons binaire stelsel in de komende tien jaar gaat 
verdwijnen. Wat wij in Nederland hebben met een scheiding 

tussen hbo en universiteit is 
toch vrij uniek in de wereld. 
Dat is met de steeds verder-
gaande internationalisering 
niet meer te handhaven 
tegenover het buitenland. 

Die snappen er weinig van. We merken dat aan studenten die 
van over de grens komen. Ze hebben af en toe moeite om in 
hun thuisland duidelijk te maken wat ze hier nu gestudeerd 
hebben, wat een hbo-bachelor voorstelt. Ik kan me voorstellen 
dat het zelfs nog meer geldt voor mensen die hier een profes-
sionele master op hbo-niveau hebben gedaan. We gaan in het 
hoger onderwijs toe naar de omschrijvingen zoals die ook in de 
VS en Groot-Brittannië gelden, zonder scheiding tussen hbo en 
wetenschappelijk onderwijs. We moeten wel als wij met ons on-
derwijs willen blijven concurreren met het buitenland. Verder 
denk ik dat de studiefinanciering zijn langste tijd gehad heeft. 
Er komt een leenstelsel voor in de plaats, als ik de politieke par-
tijen zo hoor, waardoor het studeren voor jongeren uit gezinnen 
met een kleinere beurs, weer een hele klus gaat worden.’ 
Peter Magnée
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‘alS Er nIEt IEtS StructurEEl VEranDErt, KoMt 
Er Van paSSEnD onDErWIjS nIEtS tErEcHt’



Herkent u deze situatie? 
U zit gezellig te praten met uw collega’s in de docentenkamer. 
Maar kijkt u wel eens om naar collega’s die zich niet zo gezellig voelen? 
Arbeidsomstandigheden blijven aandacht vragen. Ook bij u op school. 
Kijk op www.arbocataloguspo.nl



tips.
deze rubriek bevat tips, handigheidjes, sugges-
ties, ideeën, waar u uw voordeel mee kunt doen 
op school. ook een tip? stuur een e-mailtje naar 
schooljournaal@cnvo.nl onder vermelding van Tips

Werkdruk
Goede voornemens: minder werk-
druk, prioriteiten stellen, nee zeggen. 
Hoe doe je dat? Nee zeggen door op 
verzoeken simpelweg minder ‘ja’ 
te zeggen en meer ‘misschien’. Als 
dat kan (soms vraagt iets om directe 
actie) zeg dan dat je er even over na 
wilt denken. Doe dat vooral als het 
om iets structureels gaat. Gaat het 
om een structurele en substantiële 
nieuwe taak in je werk, zeg dan ‘ja 
mits’ of ‘nee tenzij’ en vraag om com-
pensatie. En denk er vooral aan dit 
alles ook privé toe te passen.
Astrid de Cock, CNV Onderwijs

medezeggenschap
Bespreek in de volgende overleg-
vergadering met de directie of het 
bestuur wat de (g)mr het komend 
half jaar aan voorgenomen beleid kan 
verwachten. De meeste besturen in 

het primair en voortgezet onderwijs 
zullen druk doende zijn met de in-
voering van de functiemix. Bespreek 
eens met de directie of het bestuur 
welke zaken al geregeld zijn, wat nog 
ontwikkeld wordt en wanneer de mr 
erbij betrokken wordt. Voorkom dat 
straks in mei alles in één vergadering 
besproken moet worden. 
Marjolein Hoekstra, CNV Onderwijs

kasteel
Mijn tip is goedkoop, niet moeilijk 
te maken en goed voor kinderen 
met een slecht concentratievermo-
gen. Toen ik twintig jaar geleden op 
een mlk-school werkte, hadden we 
plastic ‘hokjes’, die je over een kind 
heen op een tafeltje kon zetten, zodat 
hij niet zo gauw afgeleid was. Pas 
zag ik in een winkel in Leiden een 
kasteel van karton. Die twee ideeën 

samengevoegd, heb ik op school uit 
een enorme doos een ronde boog 
geknipt en op de achterkant kantelen 
en verschillende zalen en kamers 
getekend. Ik had een leerling 
van 8 jaar die het prachtig 
vond.  Het hielp hem zich te 
concentreren. Helaas is mijn 
maaksel rond het sinterklaas-
feest verdwenen. Wie weet 
had iemand geen tijd om een 
surprise te maken? 
Wiepkje van Brakel-Dijkman, 
remedial teacher

ogen
Leraren denken vaak dat hun 
mond hun belangrijkste instru-
ment is. Dat is een misvatting. 
Met je ogen kun je vaak veel 
meer bereiken. Ogen die laten 
zien dat je opmerkt wat er ge-
beurt. Ogen die een leerling be-
moedigend toeknikken, wat iets 
anders is dan knipogen. Ogen die 
warmte of strengheid laten zien. 
Ogen die je tot een leraar maken 
die een band heeft met zijn klas.
www.duizendjaarvoordeklas.nl

beurt. Ogen die een leerling be-
moedigend toeknikken, wat iets 
anders is dan knipogen. Ogen die 
warmte of strengheid laten zien. 
Ogen die je tot een leraar maken 
die een band heeft met zijn klas.

verwachten. De meeste besturen in beurt. Ogen die een leerling be-
moedigend toeknikken, wat iets 
anders is dan knipogen. Ogen die 
warmte of strengheid laten zien. 
Ogen die je tot een leraar maken 
die een band heeft met zijn klas.
www.duizendjaarvoordeklas.nltoptIp: Beamer en whiteboard

Veel lokalen hebb
en al een smartboard, maar ik heb een go

edkoop

alternatief: een be
amer en een whiteboard. Ik proje

cteer de griekse of la-

tijnse tekst die ik 
wil bespreken op h

et bord en ga sam
en met de klas

ontleden. Ik maak de tekst met een dubbele re
gelafstand, en schr

ijf er met

gewone pen onder. o
ok kan je natuurli

jk onderstrepen, o
mcirkelen en pijlen

trekken. goedkoop, goed lee
sbaar en heel effe

ctief!

Marieke van den Bo
sch, docent
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goede voornemens
Ik ga hier nu niet lopen slijmen 
dat ik minstens zo veel van 
mijn leerlingen leer als zij 
van mij, maar ik moet u 
even berichten over het 
genie van Katinka Visser, 
14 jaar oud, uit H2C. Katinka 
ziet er op het eerste gezicht 
normaal uit. Strakke spijker-
broek, Uggs, en een t-shirtje met 
glimmers erop. Maar ik vind haar 
heel bijzonder.

Op de één of andere mysterieuze wijze 
kreeg Katinka het toneelstuk Waiting for 
Godot van Samuel Beckett in haar klauwtjes 
en besloot het voor haar Engelse boekendossier te le-
zen, waarschijnlijk omdat het zo dun is. Ik kwam er pas 
achter toen ze haar verslagje op mijn tafel legde, want 
anders had ik zeker ingegrepen. Maar het lot besliste 
anders en dus las Katinka uit 2havo een boek dat ikzelf  
niet eens geschikt vind voor 6vwo. Veel te moeilijk en 
veel te saai.  
De hoofdpersonages van Waiting for Godot zijn de man-
nen Vladimir en Estragon die onder een boom zitten 
te wachten op een zekere Godot. Wie dat is blijft vaag. 
Waarom de twee mannen op hem zitten te wachten ook. 
Vladimir en Estragon voeren eindeloze dialogen die al-
tijd weer neerkomen op: ‘Wat zaten we hier ook al weer 
te doen?’ ‘We zitten te wachten.’ ‘En op wie wachten we 
dan?’ ‘We wachten op Godot.’  

Waiting for Godot wordt beschouwd als 
één van de hoogtepunten in de litera-
tuur van de twintigste eeuw. Intel-
lectuelen in alle soorten en maten, 
christenen, marxisten en nihilisten, aanhangers van 
Freud, Jung en het Zen-boeddhisme. Hele volksstam-
men liepen weg met het toneelstuk van Beckett en 
gaven er hun eigen betekenis aan. Zo ook Katinka Visser 
uit H2C. In de brief aan de hoofdpersonen van het boek 
die zij in haar leesdossier moest opnemen, schrijft ze 
het volgende: 

Beste Vladimir en Estragon,

Om te beginnen wou ik even zeggen dat jullie nou niet 
echt een heel boeiend leven hebben op deze manier. Jul-
lie doen echt helemaal niets. Soms komen jullie toeval-
lig iemand tegen, maar zelfs dan doen jullie niets. Dus 
eigenlijk wil ik zeggen: ga iets ondernemen.  Zorg dat je 
plezier hebt. Want als je niets doet, gebeurt er ook niets. 
Je moet niet afwachten maar gewoon doen. En je moet 
ook niet denken dat je leven niets waard is, want dat is 
het wel. Maak er zelf iets van. Sterkte.
 
Katinka heeft het begrepen. Of we onder ‘het’ ook Wai-

ting for Godot mogen rekenen, daar kunnen we over 
discussiëren. Ze heeft in ieder geval iets begrepen dat 
nog veel belangrijker is dan Beckett’s toneelstuk.
Katinka’s brief aan Vladimir en Estragon hangt thuis 
op mijn prikbord en soms kijk ik ernaar. ‘Ga iets 
ondernemen.’ ‘Zorg dat je plezier hebt.’ Ziedaar mijn 
goede voornemens voor het nieuwe jaar. 

columncolumncolumncolumnMijke pelgrim

Mijke pelgrim (31) is docent Engels en werkt 
op het Sint nicolaaslyceum in amsterdam.

‘DuS EIgEnlIjK WIl IK zEggEn: ga IEtS 
onDErnEMEn’
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Hier is-ie dan, het nieuwe 

Schooljournaal. De naam 

is hetzelfde gebleven, maar 

verder is bijna alles op de 

schop gegaan. Een inkijkje 

in het veranderproces en 

een introductie van nieuwe 

medewerkers. medewerkers. 

Nieuwe inhoud in   nieuw jasje

We zijn benieuwd wat u van het nieuwe 
Schooljournaal vindt. Uw reactie kunt u mailen 
naar cdgraaff@cnvo.nl of sturen naar Ciska 
de Graaff, CNV Onderwijs, Postbus 2510, 3500 
GM Utrecht.

Van vakbond naar vakvereniging. En iets meer inspelen op de 
sterk vervrouwelijkende lezersgroep. Dat was zo’n beetje de 
opdracht die de redactie meekreeg een paar maanden geleden. 
Redenen: CNV Onderwijs vormt zich de komende tijd om van 
vakbond naar vakvereniging, waarbij meer nadruk komt te lig-
gen op de beroepsinhoud. Bovendien vervrouwelijkt – in na-
volging van het onderwijspersoneel zelf – de achterban in hoog 
tempo. Uit het in het najaar gehouden lezersonderzoek blijkt 
dat vrouwen vooral geïnteresseerd zijn in onderwijsverhalen. 
Daarnaast blijft aandacht voor arbeidsvoorwaarden en rechts-
positie natuurlijk onlosmakelijk verbonden met het bestaans-
recht van een vakbond. 

HerkeNbaar
Op grond van bovenstaande overwegingen heeft de redactie be-
sloten veel aandacht te gaan of blijven besteden aan onderwijs 
én een herkenbare plaats in te ruimen voor arbeidsvoorwaarde-
lijk nieuws. Zo zal elk blad twee pagina’s bevatten met teksten 
over arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, Werk & Recht zodat 
leden die daarin geïnteresseerd zijn snel weten waar ze moeten 
zijn. De rubriek Uitleg – waarin de afdeling individuele belan-
genbehartiging uitleg gaf over een bepaalde rechtspositionele 
kwestie – kwam goed uit het lezersonderzoek. Deze rubriek is 
dan ook behouden en op die twee pagina’s te vinden, de naam 
is Vraag/Antwoord geworden. Verder op die pagina’s allerlei ar-
beidsvoorwaardelijke wetenswaardigheden, zoals nieuwe cao’s, 
inzetten van onderhandelingen en de stand van uw pensioen. 
Als er overigens nieuws te melden is op dit vlak, zal ook plek 
ingeruimd worden op de nieuwspagina’s voorin het blad.
Een ander vast onderdeel in elk nummer is de Vereniging. Hier 
is de agenda te vinden – een beknopte in het blad en een uit-
gebreide op www.cnvo.nl – waarin allerlei activiteiten van CNV 
Onderwijs te vinden zijn, en verdere berichtgeving over con-
gressen en jaarvergaderingen van de vereniging.

COlUMNisteN
Onderwijs komt – behalve in de verhalen – volop aan bod in de 
drie columns die elk blad zal bevatten. Mijke Pelgrim kent u nog 
wel, de 31-jarige docente Engels op het Sint Nicolaaslyceum in 
Amsterdam. Voelde haar hoofd in december nog als een op hol 
geslagen wasmachine, intussen gaat het weer beter met haar en 
zal ze haar gouden pennetje weer gebruiken om elke twee we-
ken lief en leed te delen over haar leerlingen in het voortgezet 
onderwijs. Het primair onderwijs komt aan bod in de columns 
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Nieuwe inhoud in   nieuw jasje

van een nieuwe auteur, Liesbeth Hermans. Misschien komt ook 
die naam u bekend voor. Deze 48-jarige leerkracht van groep 
7/8 op een Daltonschool in Steenwijk, is daarnaast moeder en 
onderwijskundige. Ze schreef het boekje Lieve inspecteur – ob-
servaties in het basisonderwijs. In het interview in Schooljournaal 
in oktober 2009  zei ze: ‘Adaptief onderwijs maakt kinderen lui’, 
en ‘Passend onderwijs kan niet in een klas van 28 kinderen.’ 
Het gesprek met Hermans maakte veel reacties los. Een tiental 
briefschrijvers sprak steun uit voor haar opvattingen.
Het beroepsonderwijs zal behandeld worden door een nieuwe 
columnist, Pierre Wind (44), televisiekok en kookdocent 
aan Roc Mondriaan Horeca. Ook is hij druk met didactische 
smaaklessen, die op vele basisscholen gegeven worden. Hij 
schreef jarenlang een column voor Nieuwe Revu en heeft acht 
boeken op zijn naam staan. Verder maakte hij televisieprogram-
ma’s als De Eetfabriek en Grazend Nederland en duikt hij als kok 
op in diverse andere programma’s.

staatsseCretarisseN
Twee andere nieuwe gezichten in Schooljournaal zijn de staats-
secretarissen op onderwijs. Zij gaan beurtelings in een column 
in gesprek met CNV Onderwijs-voorzitter Michel Rog. Sharon 
Dijksma (38) is namens de PvdA staatssecretaris voor primair 
onderwijs. Zij studeerde rechten en bestuurskunde, was van 
1994 tot 2007 Kamerlid en sinds 2007 staatssecretaris. Marja 
van Bijsterveldt (48) is namens het CDA staatssecretaris voor 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Zij werkte van 1981 
tot 1990 in de zorg. Ze was daarna onder meer wethouder van 
sociale zaken, welzijn en woonruimteverdeling in Almere, bur-
gemeester van Schipluiden (1994-2002) en voorzitter van het 
CDA (tot 2007). 
Ook nieuw zijn de rubrieken Tips met handige les- en andere 
tips van lezers, Webbedingetjes met apenstaartjes, de webpoll en 
andere nieuwtjes, De laatste man, met daarin een portretje van 

de laatste mannelijke leerkracht op school 
en In ‘t zonnetje, waarin u een collega in de 
schijnwerpers kunt zetten. Voor deze laatste 
rubrieken doen we een beroep op u: heeft u 
tips, wilt u iemand in het zonnetje zetten of 
bent/kent u een laatste man op school? Stuur 
een e-mailtje naar schooljournaal@cnvo.nl.
Veel plezier met dit eerste nummer.
Ciska de Graaff
Foto’s: Mirjam van der Hoek



Terugkeer van de 
vakschool

Na de eerste twee jaar kiezen de 
vmbo-leerlingen van het Zuiderpark 
voor  een sector waarin verder wordt 
geleerd: Techniek, Zorg & Welzijn of 
Economie. Op de foto’s zijn de leer-
lingen van de sector Techniek te zien. 
Het zijn allemaal derdeklassers. Aan 
het begin van het schooljaar volgen 
de leerlingen een zes tot acht weken 
durende kennismaking met de vier 
vakrichtingen in de sector: Elektro-,  
Metaal-, Voertuigen- of Bouwtech-
niek. Daarna wordt gekozen voor een 
van de vakgebieden.
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al jaren klinkt de roep om het voormalige ambachtsonderwijs 
te laten terugkeren. scholen waar jongeren die graag met hun 
handen werken een vak leren. Verspreid door het land zijn 
inmiddels verschillende initiatieven gestart. Onder andere 
in rotterdam, waar de leerlingen van het Zuiderpark vanaf 
hun veertiende of vijftiende worden opgeleid in een specifiek 
vakgebied. Schooljournaal nam er een kijkje.
Foto’s: Mirjam van der Hoek



Het Zuiderpark neemt deel aan het zo-
genaamde VM2-experiment, waarbij de 
overstap van vmbo naar mbo wordt verge-
makkelijkt. Laurens Olijfveld, teamleider 
Techniek vertelt: ‘De leerlingen blijven ook 
hier op school na de overstap naar het mbo. 
In het begin wordt 70 procent van de lessen 
door ons verzorgd en 30 procent door het 
roc. Na het behalen van het vmbo-diploma 
moet die verhouding andersom komen te 
liggen. De verantwoordelijkheid voor de 
leerlingen blijft bij het Zuiderpark. Zo vallen 
de leerlingen op het roc nog steeds onder 
onze zorgstructuur. Die is namelijk zwak op 
de mbo-instellingen, terwijl dat bij ons een 
speerpunt is. De doorlopende leerlijn is nu 
volop in ontwikkeling’. 

‘Als we ouders vertellen dat leerlingen 
in het derde jaar al een vak gaan leren, 
dan worden ze enthousiast’, vertelt 
Gré Reniers, vestigingsdirecteur van 
de school. ‘Het aantal aanmeldingen 
stijgt nog steeds. Maar we willen niet 
te groot worden, dat is niet prettig voor 
de leerlingen. Het zijn onze jongens en 
die willen we allemaal bij naam blijven 
kennen. We houden de verschillende 
sectoren ook fysiek van elkaar geschei-
den, en dat werkt goed.’ Dit jaar gaan 
de eerste VM2-leerlingen door naar het 
mbo. Verwacht wordt dat 90 procent 
van de leerlingen ook daadwerkelijk de 
overstap maakt naar een roc. En dat is 
een succes te noemen, gezien de grote 
uitval elders.  
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Edwin van Baarle
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Werk &Recht
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inzet cao 
onderwijsadviesbureaus
Na raadpleging van de leden is de onderhandelings-
inzet voor de nieuw af te sluiten cao Onderwijs-
adviesbureaus vastgesteld. De oude cao liep op  
1  januari af. De sector heeft te maken met toene-
mende concurrentie en onzekere financiering vanuit 
de scholen en de gemeenten. Naast een looneis 
gericht op koopkrachtbehoud, richt de bond zich 
daarom vooral op werkzekerheid, employability en 
scholing voor het personeel. Voor meer informatie: 
www.cnvo.nl/rechtspositie/onderwijs-caos.

inzet cao voortgezet 
onderwijs
Op 19 januari beginnen de onderhandelingen over een 
nieuwe cao voortgezet onderwijs, die in moet gaan op  
1 augustus. CNV Onderwijs zal bij een eenjarige cao 
tot 1 augustus 2011 een looneis stellen van 1,25 %. 
Specifiek voor het oop wil CNV Onderwijs de extra 
eindejaaruitkering voor de schalen 1 tot en met 8 ver-
hogen met € 250,-. Andere hoofdpunten in de inzet 
van de bond zullen zijn: behoud van vakantiedagen, 
cao-afspraken om de werkdruk te verminderen voor 
leraren en voor ondersteunend personeel, een gunstiger 
werktijdenregeling voor deeltijders, adequate begelei-
ding van startende leraren en behoud van de bapo. Ook 
wil de bond dat scholen nu eens echt werk maken van 
loopbaan- en functioneringsgesprekken. Én van de mo-
gelijkheid om bij een goede beoordeling een extra pe-
riodieke verhoging te geven. Vice-voorzitter van CNV 
Onderwijs, Patrick Banis: ‘Door de economische crisis 
is de ruimte voor looneisen het komend jaar beperkt. 
Maar dat mag er niet toe leiden dat werknemers in 
het onderwijs opnieuw op achterstand worden gezet in 
vergelijking met andere sectoren. Wij willen een markt-
conforme salarisontwikkeling met iets extra’s voor het 
ondersteunend personeel, dat immers niet kan profite-
ren van het Convenant Leerkracht.’ De inzet van CNV 
onderwijs is tot stand gekomen op basis van een enquête 
waaraan zo’n 1.300 leden en niet-leden hebben deelge-
nomen. Bij een online stemming heeft ruim 90 % van 

de stemmende leden hiermee ingestemd. De volledige 
cao inzet van CNV Onderwijs staat op www.cnvo.nl.

arbeidsvoorwaardennota
2010
Het verenigingsbestuur heeft deze nota in december 
vastgesteld. Hierin worden alle arbeidsvoorwaarde-
lijke zaken die de bond wil bereiken kort beschreven. 
Wat betreft de looneis sluit CNV Onderwijs aan bij 
de vakcentrale CNV: minstens 1 % loonsverhoging en 
1 % investeren in werkgelegenheid, scholing en sociale 
innovatie. De bond gaat zich verder onder meer hard 
maken voor verlaging van de werkdruk. De nota is te 
vinden op www.cnvo.nl.

bijeenkomsten cao Vssi
De werkgevers van Cito, SLO, KPC en APS willen in 
de cao enkel nog primaire arbeidsvoorwaarden regelen. 
Alle overige arbeidsvoorwaarden willen zij met de OR 
of met individuele werknemers afspreken. De bonden 
voelen niets voor zo’n ‘uitgeklede’ kaderstellende cao. 
Omdat het overleg muurvast zit, hebben de bonden 
bijeenkomsten belegd om met de leden en de overige 
werknemers in de sector de impasse te bespreken. Bij 
het Cito is de bijeenkomst gehouden op 14 januari, bij 
het SLO (Piet Heinstraat 12, Enschede) kunnen leden 
terecht op 18 januari om 14 uur. Voor actueel 
nieuw over bijeenkomsten op andere 
instellingen, kijk op www.cnvo.nl en op 
www.cnvo.nl/nieuws/artikel/39617/
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Mini-enquête functiemix
Van 2010 tot 2014 wordt de functiemix ingevoerd 
in het onderwijs. CNV Onderwijs wil graag we-
ten hoe ver scholen in het primair en voortgezet 
onderwijs al zijn met de invoering daarvan. Wilt 
u ook uw geluid laten horen? Vul dan de mini-en-
quête po of de mini-enquête vo in, die u vindt op 
de site www.meerverdieneninhetonderwijs.nl. Meer 
info op pagina 28.
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Overzicht regiOSpreekuren 
week 3 t/m week 7
donderdag  21 januari  Rotterdam
dinsdag  26 januari  Roermond
donderdag  28 januari  Den Bosch
dinsdag  2 februari  Assen
donderdag  4 februari  Apeldoorn
donderdag  11 februari  Rotterdam
woensdag  17 februari  Roermond
donderdag  18 februari  Den Bosch



De vraagsteller is werkzaam in het primair onderwijs, 
dus het antwoord geldt ook alleen voor werknemers 
die vallen onder de cao primair onderwijs.
Vanaf 52 jaar heeft een werknemer recht op 170 uur 
bapo. Voor een leraar of een oop’er die lesgebonden 
of behandeltaken uitvoert, geldt daarbij dat van de 
170 uur 104 uur lestijd betreft en 66 uur overige taken. 
Over de wijze van opnemen van het bapo-verlof die-
nen vooraf afspraken gemaakt te worden, bij voorkeur 
per schooljaar schriftelijk vastgelegd. 
De mogelijkheid om bapo-verlof op te sparen is be-
perkt. Slechts gedurende de eerste drie jaren (52- t/m 
54-jarige leeftijd) kan het verlof worden opgespaard. 
Maximaal is dat dus 510 uur.
Ook het opnemen van de opgespaarde bapo-uren is 
aan regels gebonden. Het verlof kan per week niet 
meer bedragen dan 50 % van het feitelijk te werken 
aantal uren. In de praktijk blijkt echter dat veel be-
sturen toestaan dat deze 50 %-regeling flexibeler wordt 
toegepast. Daarbij wordt bijvoorbeeld de mogelijkheid 
geboden om de bapo-uren aaneengesloten op te ne-
men, mits het totaal per schooljaar niet meer bedraagt 
dan de helft van de jaartaak.
Wat veel mensen ook niet weten is dat iemand die 
bapo opneemt geen recht heeft om gebruik te maken 
van de compensatieregeling. Deze regeling, verge-
lijkbaar met de oude adv-regeling, geeft werknemers 

rechtSpOSitie
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor 
rechtspositionele vragen mailen met 
belangenbehartiging@cnvo.nl, bellen met (030) 
751 10 03, of gebruik maken van de regionale 
spreekuren. Zij kunnen daar een gesprek voeren met 
een van de juridische medewerkers over zaken die 
hun rechtspositie betreffen (uitsluitend op afspraak). 
Aanmelden kan tot 5 werkdagen voor het geplande 
spreekuur, per e-mail: belangenbehartiging@cnvo.
nl of per telefoon, (030) 751 18 20. Bij telefonische 
aanmelding dienen leden hun lidmaatschapsnummer 
bij de hand te hebben.

Wat kan ik met bapo?
vraag:

het recht om in de loop van het 
schooljaar (maximaal) 131 uur extra 
ingeroosterd te worden. Deze extra uren kunnen 
dan vervolgens in de vorm van vrije dagen of extra 
salaris worden verzilverd. 
Wie bapo opneemt, moet daarvoor een eigen bijdrage 
betalen. Werknemers met een functie in schaal 8 of la-
ger leveren 25 % in van het salaris over de opgenomen 
uren. Voor overige werknemers is de eigen bijdrage 
35 %. Die korting vindt alleen plaats op het salaris, de 
uitlooptoeslag en de schaal-uitloop. Voor directeuren 
geldt voorts dat de korting ook wordt toegepast op de 
directietoelage van € 298,- (bij een volledige baan). Er 
zijn geen gevolgen voor vakantie-uitkering, eindejaars-
uitkering of bindingstoelage. Ook voor uitkeringen en 
pensioenen heeft de bapo geen gevolgen.
Wel loopt de bapo-korting door tijdens het eerste ziek-
tejaar. Duurt het ziekteverlof langer en gaat het salaris 
daardoor naar 70 % , dan vervalt de bapo- korting. Voor 
werknemers die slechts 25% inleveren over hun bapo-
uren geldt dat niet. Zij blijven over hun bapo-uren 
75 % salaris ontvangen.

De in dit artikel vermelde urenaantallen gelden bij 
een volledige betrekking. Voor deeltijders gelden 
deze naar rato van de betrekkingsomvang.
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Jouw partner in training en advies

Janny Dammingh is manager van 
CNV Onderwijs Academie, de 
organisator van het Proeflokaal. 
‘Om leden en niet-leden kennis 
te laten maken met ons aanbod 
en onze trainers, hebben we 
besloten om het Proeflokaal 
te organiseren. Gewoon, om 
even een kijkje achter de 
schermen te kunnen nemen en op 
een vrijblijvende manier te proeven van ons cursus-
aanbod. We merken namelijk dat veel MR-leden worstelen met 
vragen over hun taak. Bijvoorbeeld welke rol ze kunnen spelen 
bij de invoering van de Functiemix, hoe ze het beleid moeten 
beoordelen of omgaan met het taakbeleid. Op deze middag zijn 
onze trainers aanwezig om dit soort vragen te beantwoorden 
en een advies op maat te geven. Ook kunnen MR-leden kijken 
welke cursus er bij hen past. En of ze die alleen of met de hele 
MR willen volgen. Bovendien beginnen we met een high tea en 
eindigen met een borrel, want gezelligheid is ook belangrijk!’ 

Cursussen
Wilt u een MR-advies op maat, relevante workshops bezoeken of ervaringen met andere MR-leden 
uitwisselen? Bezoek dan het Proeflokaal van CNV Onderwijs Academie op woensdag 24 maart. 
De scholingsafdeling van CNV Onderwijs opent deze dag haar deuren voor iedereen die kennis wil 
maken met het omvangrijke aanbod. 

Speciaal voor MR-leden: Proeflokaal

Inhoud:
Tijdens het Proeflokaal worden vier 
verschillende workshops verzorgd. 
De informatiemarkt is de hele mid-
dag te bezoeken. Bovendien staan 
onze trainers klaar om u te voor-
zien van een persoonlijk MR-advies 
en kunt u ervaringen uitwisselen 
met andere MR-leden. 

Meer informatie en aanmelden:
De middag begint om 15 uur en 
wordt om 18 uur afgesloten. Het 
Proeflokaal is gratis te bezoeken, 
maar u dient zich wel vooraf aan 
te melden. Dit kan via www.cnvo.nl/
academie. 
Hier is ook het programma en 
meer informatie te vinden. U kunt 
ook bellen met (030) 751 17 47.

is manager van 

schermen te kunnen nemen en op
een vrijblijvende manier te proeven van ons cursus-
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columncolumncolumnPierre Wind
OlO: Ontiegelijk laag 
Onderwijs
Tjonge, wat vind ik dat mooi om op deze plek een co-
lumn te mogen schrijven. Dit exemplaar zal mijn ont-
maagding zijn. Ik weet: begin voorzichtig, anders zal het 
pijn gaan doen. 
Voorzichtig is moeilijk, omdat er in mijn hoofd een mega-
gevecht aan de hand is betreffende welk onderwerp ik 
als eerste zal aansnijden. Ik wil het liefst alles er in één 
keer uitgooien. Dat krijg je wanneer je als docent sinds 
1989 meeloopt in het landschap onderwijs. Grommm, 
landschap? Het is een waar moeras. Sinds 1989, en dan 
nog steeds niet verdronken? Ja, de liefde voor het on-
derwijs trekt me steeds weer op de wal, maar dan is er 
altijd weer een minister of staatssecretaris, die je drie 
keer zo hard terug in de trekmodder schopt.

Bovenal ben ik me ervan bewust dat ik te allen tijde 
moet pogen om positief te blijven. Ook al zie ik wekelijks 
dat het onderwijs steeds meer naar de Klote gaat. Zeer 
zeker wanneer ik nu mijn lts-studieboeken uit het stof 
zou halen, en vergelijk met de huidige mbo-leerboeken. 
Spontaan zal mijn broek van mijn rondborstige bilpartij 
zakken. Ergo, er zou zomaar een traan van nostalgie-
verdriet op het toetsenbord uiteen spatten. Maar ik doe 
het niet, omdat ik onlangs deze ervaring al een keer heb 
ondergaan. Het is te triest voor woorden om te con-
stateren dat er in de jaren tachtig op de lts meer werd 
geleerd dan nu in het huidige mbo. Om over het hbo 
maar te zwijgen. 
Jaar in jaar uit wordt er over allerlei zaken gedebat-
teerd, die belangrijker zijn dan de inhoud van de lesstof. 
Zo lijkt het wel. Daar word ik mesjogge van. Dan heb je 
ook nog de ondernemers in het bedrijfsveld, die altijd 
maar weer zeuren dat er op school niks wordt geleerd. 
Nee, ze willen het liefst een stagi-
aire die niet eens ingewerkt hoeft te 
worden. Omdat het onderwijs veel te 
veel luistert naar dat soort dwingend 
pratende ondernemers verzandt 
het kennisniveau. In het algemeen is het namelijk niet 
de docent die de kennisverloedering veroorzaakt. De 
docent voert namelijk de vooropgestelde eindtermen 
annex competenties uit. 

Onderwijs zou in mijn beleving een instelling van 
onafhankelijke kennisoverdracht moeten zijn. We 
moeten accepteren dat niet iedereen de kunde bezit 
om voor de klas te staan. Docent zijn is een moeilijk 
beroep. Je moet er een gave voor hebben. En passie. 
De mensen die het niet kunnen, moeten niet zomaar 
geüpgraded worden naar een coördinatiefunctie. 
Nee, wanneer je het niet kan: wegwezen! Ga vakken 
vullen of laat je omscholen naar een beroep waar je 

talenten wel zichtbaar worden. Dat is voor iedereen 
het beste. Met name voor de leerling. En daar doen 
we het voor. 

DoCenT zijn is een moeilijk beRoeP.  
je moeT eR een gave vooR hebben

Pierre Wind (44) is televisiekok, auteur en docent op onder
 

andere Roc mondriaan horeca in Den haag.
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Eén op de twintig jongeren beschadigt zichzelf wel eens: snij-
den, branden, middelen innemen. Belangrijkste motieven vol-
gens de 5.000 respondenten van een onderzoek van het Neder-
lands Jeugdinstituut: ‘Ik wilde laten zien hoe wanhopig ik me 
voelde, ik wilde sterven, mijn gedachten waren zo vreselijk dat 
ik daarvan af wilde zijn, ik wilde mezelf straffen, ik wilde weten 
of er iemand was die werkelijk van me hield.’ 

Niet NeGereN
Ervaringsdeskundige Marcia Kroes sprak begin december op het 
congres Voor het leven getekend in Driebergen. Zij is een levend 
bewijs van de naam van dit congres. ‘Ik had een gewelddadige 
vader en een drinkende moeder. Ik voelde me alleen gelaten. 
Als ik mezelf pijn deed, voelde ik tenminste iets. Ik voelde dan 
juist leven, en dan dacht ik even níet: ik wil dood. Ik beet, 
kraste, sneed mezelf. Alleen twee vriendinnen wisten het. Uit-
eindelijk kwam de mentor erachter. Hij schrok enorm, wist zich 
geen raad, stuurde mij naar huis en lichtte mijn vader in. Ik 
kwam thuis en werd toen zo erg in elkaar geslagen, dat ik niet 
meer thuis kon wonen. Een school heeft informatieplicht, maar 
denk dus eerst na of dat gevaren oplevert voor het kind!’ Kroes 
voelde zich niet gezien, niet gehoord op school. 
Samen met Marion Ferber, projectleider suïcide en zelfbescha-
diging bij de GGD Den Haag en zelf afkomstig uit het onder-
wijs, bedacht Kroes tips voor leerkrachten (zie kader). Ferber: 
‘Je hebt allemaal wel een leerling waarvan je denkt: dat zit niet 
goed. Stel dan bijvoorbeeld de vraag: “Wat doe jij als je ver-
drietig bent, of somber, of kwaad, of als je aandacht wilt? Er zijn 
jongeren die zichzelf pijn doen als ze zich rot voelen. Wat doe 
jij?” Durf er naar te vragen. Je zult de opluchting zien. Ga niet 
negeren, verbieden, straffen of controleren op beschadigingen.’ 
Kroes vult aan: ‘Wat mij het meest geholpen heeft, is een luis-
terend oor, niet bagatelliseren – “Je haalt toch mooie cijfers?” 
– hulp in eigen tempo, andere waardevolle dingen zoeken, hoop 
en vertrouwen van anderen, zoveel mogelijk een normaal leven 
leiden.’

‘Durf te vragen of 
een leerling zichzelf 
beschadigt!’

‘Als ik mezelf pijn deed, voelde ik tenminste iets. 

Ik voelde juist leven en dan dacht ik even níet: 

ik wil dood.’ Dit is het verhaal van Marcia Kroes, 

vroeger een zichzelf beschadigend meisje, nu 

coördinator voorlichting van de Landelijke Stichting 

Zelfbeschadiging. Zij voelde zich niet gehoord en 

gezien op school. Wat kan het onderwijs doen om 

de vijf procent jongeren die zichzelf pijn doet te 

herkennen en te helpen?

tiPs VOOr leerkraCHteN
• Beloof geen geheimhouding
• Zoek de vraag achter het gedrag
• Maak het onbespreekbare bespreekbaar
• Volg het tempo van de jongere
•  Houd het hoofd koel, maar het contact 

warm
• Geen groepsgesprekken hierover
• Zoek voor jezelf een maatje
Meer info: www.zelfbeschadiging.nl
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kat als exCUUs
Jorin Snippe is psycholoog op scholenge-
meenschap Winkler Prins in Veendam. 
‘Wij werken hard aan signalering van 
zelfbeschadiging. Hoe korter dit gedrag 
duurt, hoe makkelijker het af te leren is. 
Signalen zijn: lange mouwen dragen in 
de zomer, altijd zweetbandjes om hebben, 
niet willen verkleden of douchen bij de 
gymles, de kat als excuus aanvoeren voor 
krassen op het lichaam, teruggetrokken 
of brutaal gedrag, slechte cijfers, spijbe-
len, alcohol- en drugsgebruik, zichzelf 
verwaarlozen, verwijzingen in opstellen 
of werkstukken. Als we een vermoeden 
hebben, gaat de docent of de mentor het 
gesprek aan. Die verkent het probleem: 
wat doe je, wanneer doe je het, wat zou 
er gebeuren als je het niet doet? Is er 
motivatie om te veranderen? Betrek je 

de ouders erbij? Op de laatste vraag zeg ik “ja, tenzij het gevaarlijk is voor het kind”, 
zoals bij Marcia het geval was.’ Ze benadrukt wel dat het goed is om grenzen te stellen. 
‘Juist in het onderwijs zijn we geneigd te veel te willen zorgen en begeleiden, maar we 
kunnen niet alles zelf!’

saNNe
Snippe vertelt het verhaal van Sanne. ‘In de brugklas zag de gymdocent snijwonden op 
Sanne’s armen. Hij vertelde het de mentor, die sprak Sanne er op aan en beloofde ge-
heimhouding. Toch seinde de mentor mij in, bespraken we het in het Zorgadviesteam en 
vertelden het de ouders, die daar heel dankbaar voor waren. Sanne knapte op en sneed 
niet meer in zichzelf. In de tweede klas had ze echter weer een veiligheidsspeld in haar 
arm. De mentor ging op huisbezoek, Sanne bleek een depressie te hebben maar wei-
gerde hulp. In de derde klas ging het steeds slechter, haar stages mislukten, ze gebruikte 
drugs, en bleek met trauma’s te worstelen waar de school haar niet mee kon helpen. We 
stonden toe dat ze niet overal aan meedeed en door de gangen zwierf. We vroegen geen 
normaal gedrag van haar. Het ging steeds slechter met haar, ze tapte zichzelf bloed af, 
wilde dood, zat van onder tot boven onder de krassen en sneden. Uiteindelijk stond ze 
open voor opname en is dat ook gebeurd. We hebben hier heel veel van geleerd. Had-
den wij dingen anders aangepakt, dan was het misschien beter gegaan met Sanne.’
Ciska de Graaff
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‘Als ik lesgeef, ben ik  gewoon juf Anouk’
Ze wordt de Fatima Moreira de 

Melo van het vrouwenvoetbal 

genoemd, maar Anouk 

Hoogendijk (24), speler van FC 

Utrecht en het Nederlands Elftal, 

trapt liever tegen een balletje. 

Hoogstpersoonlijk schoot deze 

nieuwe ‘prinses van Oranje’ 

Nederland in september naar 

de halve finale van het EK in 

Finland. Tot voor kort was ze 

naast voetballer ook gymjuf in 

het basisonderwijs.

Nederlands Elftalspeelster Anouk Hoogendijk:  

‘Na het EK vroegen leerlingen die ik al 
een jaar lesgaf, ineens om mijn handteke-
ning en foto. Dan merk je dat je bekend 
ben, maar als ik lesgeef ben ik daar eigen-
lijk niet zo mee bezig. Dan wil ik gewoon 
juf Anouk zijn en niet de voetbalster. Er 
zijn zat kinderen die niet van voetballen 
houden en die hebben ook recht op een 
leuke gymles.’ In het weekblad Voetbal 
International verbaasde ze zich er al over 
dat ze na het EK ineens meisjes zag lopen 
in Oranje-shirts met haar naam erop. ‘Ik 
moest even in mijn armen knijpen om 
het te geloven.’

geeN veTPoT
Het lesgeven zit Anouk Hoogendijk, 

blikvanger van het Ne-
derlands Elftal, (47 

interlands) overigens 
in het bloed. Haar 
beide ouders zaten 

op de academie voor Fo
to

: A
N
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anouk Hoogendijk duelleert om de bal met de engelse katie Chapman tijdens de verloren halve finale van het ek voor 
vrouwen in Finland, afgelopen september.



‘Als ik lesgeef, ben ik  gewoon juf Anouk’
lichamelijke opvoeding (alo). Toch heeft ze twee maanden 
terug voorlopig een punt gezet achter haar onderwijsloopbaan. 
‘Niet omdat we door ons succes ineens de A-status hebben 
gekregen van NOC/NSF. Natuurlijk, die financiële vergoeding 
die daaraan vastzit, is mooi meegenomen, maar het is ook geen 
vetpot. Het gaat om 800 euro per maand per speler. Nee, ik ben 
gestopt omdat de combinatie voetbal en lesgeven mij te zwaar 
werd. Ik stond van acht tot drie in de gymzaal en moest me 
vervolgens ontzettend haasten om op tijd te zijn voor de trai-
ning van vier uur op de club. Ik had nauwelijks gelegenheid om 
onderweg in de auto een broodje te eten. Bovendien, je verricht 
al de hele dag lichamelijke arbeid en dan moet je ook nog eens 
pieken op de training.’

irriTaTies
De progressie van het Nederlands Elftal zorgde ook voor een 
ander probleem, verduidelijkt Hoogendijk. ‘We gingen steeds 
vaker op trainingskamp, en elke keer was ik wel een week of 
wat weg. Kon ik weer vervanging regelen op de scholen in 
Mijdrecht waar ik les gaf: de Proostdijschool, de Trekvogel en 
de Twistvliedschool. De eerste keer vindt iedereen het nog leuk 
dat je een interland hebt, de tweede keer ook nog wel, maar bij 

de derde keer lopen de irritaties op, omdat je zo vaak weg bent. 
Ze gunnen het je wel, maar uiteindelijk wil iedereen gewoon 
dat je gymles komt geven. Ik kreeg er een rotgevoel van, terwijl 
ik er eigenlijk niet veel aan kon doen.’ 

HarT
Inmiddels combineert de middenvelder van FC Utrecht haar 
voetbalcarrière met het ambassadeurschap van het Jeugdsport-
fonds van de provincie Utrecht. ‘Dat ondersteunt ouders finan-
cieel die geen geld hebben om hun kinderen te laten sporten. 
We betalen dan de lidmaatschapskosten van een vereniging, 
en eventueel kleding en schoenen. Ik doe daar ook de admi-
nistratieve afhandeling van. Ik ben er erg blij mee, want het 
is voor mij nu allemaal een stuk rustiger. Het kantoor van het 
Jeugdsportfonds staat lekker dicht bij ons trainingscomplex, 

daardoor kan ik mijn tijden makkelijker 
indelen. Natuurlijk ben ik hier niet voor 
opgeleid. Lesgeven blijft mijn ding, maar 
het kan gewoon even niet anders.’ Ze 
bekent dat haar hart uitgaat naar het 
speciaal onderwijs. ‘Die specialisatie 
heb ik gedaan op de alo. Tijdens mijn 
eindstage gaf ik les aan een groep zeer 
moeilijk lerende kinderen, waaronder 
die met Down-syndroom. Heerlijke tijd. 
Vooral omdat ze zo open en eerlijk zijn. 
Maar juist die kinderen hebben zo veel 
continuïteit nodig, dat kan ik voorlopig 
niet bieden.’

koProL
Om nog een andere reden vindt Hoog-
endijk het jammer dat ze moest stoppen. 
‘Echt, ik begrijp niets van de bezuinigin-
gen op het bewegingsonderwijs. Als je 
eens wist hoe weinig sommige kinderen 
sporten of buiten spelen. Velen van 

hen hebben last van 
overgewicht. Wat ook 
belangrijk is zijn allerlei 
basisbewegingen die je 
op de basisschool zonder 

veel moeite kunt aanleren en waar je 
de rest van je leven voordeel van hebt. 
Zoiets eenvoudigs als een koprol maken, 
daar hebben veel kinderen de grootste 
moeite mee.’ Een goede gymleraar let er 
volgens haar ook op dat alle leerlingen 
aan bod komen. vooral de sportief min-
dere goden. ‘Het is zo belangrijk voor 
hun sociale functioneren dat ze mee 
kunnen doen met hun leeftijdgenootjes.’ 
Terecht volgens haar dat pabo-studenten 
een aparte aantekening moeten halen 
om gymles te geven. ‘Het is echt een vak. 
Ik heb ook vier jaar gestudeerd voordat 
ik voor een groep mocht staan.’
Peter Magnée    

‘IK BEgrIjp nIEtS Van DE BEzuInIgIngEn 
op HEt BEWEgIngSonDErWIjS’

‘Als ik lesgeef, ben ik  gewoon juf Anouk’
daardoor kan ik mijn tijden makkelijker 
indelen. Natuurlijk ben ik hier niet voor 
opgeleid. Lesgeven blijft mijn ding, maar 
het kan gewoon even niet anders.’ Ze 
bekent dat haar hart uitgaat naar het 
speciaal onderwijs. ‘Die specialisatie 
heb ik gedaan op de alo. Tijdens mijn 
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webbedingetjes

@ Woensdag 20 januari beginnen de Nationale Voorlees-

dagen. Deze periode begint met het zogenaamde Voor-

leesontbijt, waarbij de jongste kinderen worden voorgelezen 

in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en op basisscho-

len. Meer informatie over deze dagen, tips om goed voor te 

lezen en een top tien van prentenboeken zijn te vinden op  

www.nationalevoorleesdagen.nl.  

@ Ook op de middelbare school kan nog prima worden voorge-

lezen. Titels van verhalenbundels gericht op jongeren zijn te vin-

den op www.schoolbieb.nl (klik op docenten, voortgezet onder-

wijs, 1,2 vmbo, Nederlands, voorleesverhalen met een thema)

@ Op de website www.borisenkatinka.nl zijn voorleesverhalen 

te vinden voor kleuters, handig gegroepeerd rond de thema’s 

feestdagen, dieren, seizoenen en ziekte. Alle verhalen zijn ge-

schreven door prentenboekenschrijfster Rian Visser. Daarnaast 

werkt Visser ook mee aan het televisieprogramma Sesamstraat 

en schrijft ze voor de tijdschriften Okki en Bobo.

stelling:
Leraren hebben geen taal- en 
rekentoets nodig.

ja 48,8%

nee 51,2%

Aantal reacties: 215   

@@@

@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

de site www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de af-

gelopen week op de site stond. De komende week vragen we uw 

mening over de uitspraak: De functiemix maakt het onderwijs 

aantrekkelijker om in te werken.

Doe mee 
aan de mini-
enquête over 
de Functiemix!

Tot 2014 moeten alle scholen in het primair onderwijs (zowel het basis-

onderwijs als het speciaal basisonderwijs) hogere leraarfuncties invoeren 

of het aantal uitbreiden. Dit heet de functiemix. De afspraken over de 

functiemix zijn vastgelegd in het convenant LeerKracht van Nederland en 

de cao primair onderwijs. Vanaf dit jaar moeten alle scholen in het primair 

onderwijs beginnen met de realisering van de functiemix. CNV Onderwijs 

wil graag weten hoe het nu gesteld is met de invoering hiervan. Daarom 

worden leden opgeroepen om via een online mini-enquête een paar 

korte vragen te beantwoorden over de situatie op hun eigen school. Het 

beantwoorden van de vragen kost niet meer dan een paar minuten tijd.

In het voortgezet onderwijs moet elke school tot 2014 het aandeel LC- en 

LD-functies voor leraren stapsgewijs vergroten. Afspraken hierover zijn 

vastgelegd in het bovengenoemde convenant en de cao voortgezet on-

derwijs. In de Randstad hebben de scholen in 2009 al voor het eerst geld 

hiervoor gekregen. Vanaf dit jaar moeten alle middelbare scholen begin-

nen met de invoering van de functiemix. CNV Onderwijs is ook benieuwd 

hoe het staat met de realisering daarvan in het voortgezet onderwijs. 

Daarom worden ook de leden in het voortgezet onderwijs opgeroepen 

om een paar korte vragen te beantwoorden over de situatie op hun eigen 

school. Ook dit kost niet meer dan een paar minuten tijd. 

De enquête voor het primair onderwijs is te vinden op www.meerver-

dieneninhetonderwijs.nl/enquete-po. Leden uit het voortgezet onderwijs 

kunnen terecht op: www.meerverdieneninhetonderwijs.nl/enquete-vo 

ApenstAArtjes

@@@
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StrEaMEr

columncolumncolumncolumncolumnliesbeth Hermans
liesbeth Hermans is leerkracht groep 7/8 op een 

Dal-

tonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje lieve Inspecteur - observ
aties in het basis-

onderwijs. 

Zeven minuten
Op een woensdagmiddag zit ik na de gymles lekker uit 
te puffen. Ondertussen kijk ik rekenwerk na. Een collega 
wandelt het lokaal binnen: ze heeft de Tweede Kamer 
aan de telefoon! Of ik met de vaste commissie voor OCW 
wil komen praten over Passend Onderwijs. Hè, waarom 
ik? O, vanwege mijn boekje. Heeft dat zelfs in Den Haag 
aandacht getrokken? Mooi! Thuis in mijn mailbox vind ik 
het verzoek om snel Lieve Inspecteur op te sturen, dan 
kunnen de leden zich beter voorbereiden. Zonder dat ik 
precies weet wat een hoorzitting is, zeg ik meteen toe.

Tjonge! Mijn teamgenoten zijn net zo enthousiast als ik. 
Eindelijk gaan ‘ze’ in Den Haag luisteren naar de mensen 
van de werkvloer! Wie komen er trouwens nog meer? Al 
googelend zie ik dat er ruim vijftig genodigden zijn, voor 
drie dagen. De lijst is twee weken geleden al samenge-
steld. Toen stonden er inspecteurs, directeuren, bestuur-
ders, managers, ambulant begeleiders, onderzoekers, 
coördinatoren, ouders van rugzakleerlingen en interne 
begeleiders op. De commissie voegt dus op het aller-
laatste moment nog gauw een groepsleerkracht van de 
‘gewone’ basisschool toe. Eén. Heel symbolisch!

Ik ga die kans grijpen, voor mezelf en voor alle meesters 
en juffen in Nederland. De notitie van staatssecretaris 
Dijksma lees ik wel tien keer door. Haar taal is verras-
send helder en de logica ook. Tót aan de oplossingen. 
Dan denk ik ‘daar komen ze weer’: het landelijk referen-
tiekader, de diagnostiek, de profielen, de verantwoor-
dingssystematiek met de meetbare 
resultaten, de samenwerkingsverban-
den, etcetera. De vergaderingen en 
de paperassen dus. Toch worden de 
bureaucratie en de overhead volgens 
de staatssecretaris nu eindelijk teruggedrongen. Gelooft 
ze dat nou zelf? 

De Kamercommissie zetelt in de Enquêtezaal. Daar moet 
zelfs mijn riem af, de controle is grondiger dan de hoor-
zitting zelf. Als een razende doe ik mijn verhaal: 
-  dat elk kind recht heeft op zorg, niet alleen de rugzak-

leerling
-  dat steeds meer ouders een etiketje op hun kind ge-

plakt willen krijgen, om daarmee extra inspanning van 
de leerkracht te verlangen

-  dat het schrijven van handelingsplannen vooral 
papierwerk is, waar de klas echt niet beter van gaat 
draaien

-  dat ik na een volle lesdag en een lang gesprek met 
ouders en ambulant begeleider geen puf meer heb 
om na het avondeten correctiewerk te doen en mijn 
lessen grondig voor te bereiden

-  dat de aandacht voor individuele leerlingen dus ten 
koste gaat van de groep

-  dat kinderen steeds minder gewend zijn om zich als 
fatsoenlijk groepslid te gedragen

-  dat een leerkracht constant te maken heeft met te-
genstrijdige verwachtingen van bestuurders, ouders, 
politici en media

-  dat de Inspectie moet ophouden scholen af te reke-
nen op hun D/E-scores

-  dat…
Stop! Uw spreektijd is om!

nog gauW EEn lEErKracHt HorEn. EEn! 
HEEl SYMBolIScH!
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Nog plaatsen vrij voor uitwisselings-
project werelddocent
Met het uitwisselingsproject Elke dag een 
werelddocent willen Loyalis, de vakbonden en 
ontwikkelingsorganisatie Edukans de kwaliteit 
van onderwijs in ontwikkelingslanden verbe-
teren. Tegelijkertijd wordt de kwaliteit van het 
Nederlandse onderwijs versterkt door de onver-
getelijke uitwisselingen met collega-docenten 
en -schoolleiders in ontwikkelingslanden. Door 
u in de zomervakantie drie weken in het buiten-
land ter plaatse te verdiepen in internationale 
onderwijssystemen,verwerft u competenties 
die binnen het huidige onderwijs belangrijk 
zijn. Zoals het omgaan met andere culturen, 
samenwerken, reflectie en pedagogische en 
didactische ontwikkeling. Daarnaast brengt u 
anderen verder. U geeft leerkrachten en school-
leiders uit ontwikkelingslanden ook uw ideeën. 
Wij zoeken voor Oeganda en Burundi nog enkele 
deelnemers. Voor Burundi gaat het om twee 
ict’ers. Zij moeten de Franse taal goed beheer-
sen,  een helpdesk-functie kunnen vervullen 
en beschikken over pedagogisch-didactische 
vaardigheden. Aanmelden via www.edukans.nl. 
Op maandag 15 maart worden de geselecteerde 
kandidaten bekend gemaakt. Er zijn verplichte 
voorbereidingsdagen.

Congres Professionalisering 
Onderwijspersoneel
Bent u bezig met de professionalisering van uw 
docenten(teams)? Kom dan naar het Congres Pro-
fessionalisering Onderwijspersoneel op donderdag 
25 maart in Eindhoven. In één dag krijgt u nieuwe 
inzichten, inspiratie en tools op het gebied van 
leiderschap, verandermanagement, functiemix, 
coachen, professionalisering en loopbaanbege-
leiding. In de ochtend wordt u geïnspireerd door 
gastsprekers, waaronder Michel Rog, voorzitter 
van CNV Onderwijs. In de middag heeft u keuze 
uit zestien workshops. CNV Onderwijs Academie 
zal de workshop rondom de functiemix verzorgen. 
Nieuwsgierig? Kijk op www.cnvo.nl/academie en 
krijg twintig procent korting op de deelname aan 
dit congres. Voor de kortingscode en meer infor-
matie, mail Judith Vonk, jvonk@cnvo.nl.

NasLagWerk over 

BePerkiNgeN 

Adhd/add, epilepsie, dyslexie/dyscalcu-

lie, jeugdreuma, visuele of gehoorbeper-

king, eetstoornissen en beelddenken. 

Het is slechts een greep uit de beper-

kingen die aan bod komen in de CPS-

uitgave BijzonderWijs. Auteur Josee von 

Weijhrother geeft de laatste informatie 

over dit onderwerp van medici en be-

langenorganisaties. Het is hierdoor een  

handig naslagwerk voor de dagelijkse 

onderwijspraktijk. Aangegeven wordt 

hoe signalen en gedragskenmerken 

te herkennen. Ook worden praktische 

tips gegeven hoe bij leerlingen met een 

beperking het beste uit zichzelf te halen. 

Het boekje (ISBN 978-90-6508-613-6) 

kost € 17,90, en is onder bestelnummer 

32305 aan te vragen bij CPS in Hoevela-

ken. tel. (033) 453 43 43. 

Boek Loyalis over langer  
blijven werken 
Steeds meer mensen zullen langer blijven werken; 
door de vergrijzing, omdat het financieel moeilijker 
is geworden om te stoppen of omdat mensen het zelf graag willen. Maar hoe houd je plezier in het werk?
Niet alleen een werkgever, maar ook een werkne-
mer, moet ervoor zorgen dat het werk voldoende 
plezier en uitdaging biedt, nu en in de toekomst. De 
onderwijsbonden en Loyalis helpen daarbij met het 
gratis via www.loyalis.nl te bestellen boek Elke dag 
nieuwe kansen. De tijd dat de werkgever alles regelde is immers voorbij. Werknemers moeten zelf zorgen voor voldoende geld als ze bijvoorbeeld ziek worden of met pensioen gaan. Dit boekje geeft handvatten  
voor een carrière met uitdagingen en mogelijkheden, herkenbare verhalen en tips om het werk leuker,  
praktischer en inspirerend te maken. 
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johan grobbe (26), margrietschool, Wageningen 

Hoe overleef ik… als enige mannelijke leerkracht 
op de basisschool? Het zou zo maar een titel van 
een boek van Francine Oomen kunnen zijn. Het is 
de realiteit voor Johan Grobbe, leerkracht groep 
7 en 8 en ict’er, tussen veertien vrouwen op 
de Margrietschool in Wageningen. Zijn neven-
functies zijn volgens eigen zeggen: ‘Kinderheld, 
relativeerder, tijdsinkorter bij vergaderingen, 
vrouwencorrigeerder en handyman bij diverse 
zogenaamde technische handelingen. “Johan, 
kun je even…” En ja hoor, voordat ik het door 
heb is het even veranderd in een half uurtje hulp 
aan een juf die niets begrijpt van haar digitale 
schoolbord. Kenmerkend is ook om te zien hoe 
een jongen zich lekker uitleeft, om vervolgens op 
een uitgebreid praatproces met een boze juf te 
worden getrakteerd. Soms moet je gewoon lek-
ker iets doen! Even met de hele klas in beweging 
zijn na die saaie spellingles, even die jongen met 
een briefje naar een andere collega sturen.’
Vergaderingen zijn ook zo leuk, meldt 
Grobbe.’“Wat een mooie jurk hè? En heb je 
gezien wat zij aanhad?” Zwijgzaam neem ik nog 
een slok. “Zullen we beginnen?”, zeg ik tegen 
mijn directeur. Agendapunt 4: het teamuitje. Er 
wordt door de meerderheid besloten dat we gaan 
bloemschikken! Mannen van Nederland, keer 
alsjeblieft terug in het onderwijs, zodat we weer 
eens lekker vol bravoure kunnen ravotten op het 
schoolplein.’ 

PM

De laatste man
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COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

Studieperiode: sept. 2010 – april 2011 | vrijdag/zaterdag (incl. lunch)
Certificering:	 coachingscompetenties	en	NLP	Practitioner	diploma
Lerarenbeurs:	 van	1	april	t/m	13	mei	2010	kan	voor	deze	opleiding	
	 	 de	Lerarenbeurs	worden	aangevraagd	(beperkt		 	
	 	 budget		OCW;	dus	wees	er	snel	bij!)
Info:  www.platafoundation.nl  |  T 071-5234844

Plata Onderwijs Opleidingen Garenmarkt 1a | 2311 PG Leiden

Conferentie over omgaan  
met verschillen
Vogels van diverse pluimage heet de conferentie die 
Centrum School en Veiligheid donderdag 21 januari 
organiseert over het omgaan met  culturele, religi-
euze en politieke verschillen. De bijeenkomst bij APS 
in Utrecht, bedoeld voor het voortgezet onderwijs 
en de bve-sector, probeert scholen grip te geven op 
sociale veiligheid en op de onderlinge binding van de 
schoolpopulatie. Scholen hebben immers jongeren 
met uiteenlopende opvattingen in huis. Daar wor-
den ze voor het eerst geconfronteerd met andere 
opvattingen, andere sociale milieus, andere reli-
gies, andere politieke overtuigingen. Dat kan leiden 
tot heftige confrontaties. Een aantal schoolleiders 
vertelt over hun antwoord op de multi-etnische sa-
menleving; over het ombuigen van verongelijktheid 
en hoe de wereld van leerlingen groter te maken. 
Deelnemers doen ideeën op waarmee ze op hun 
eigen school direct aan de slag kunnen.
Voor meer informatie: APS, tel. (030) 285 66 00.  
Kosten € 225,- inclusief lunch en materiaal.
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congres over identiteit
Hier sta ik voor. Dat is de titel van een congres dat 
CNV Onderwijs organiseert op 27 januari van 10 
tot 16 uur in In de driehoek, Willemsplantsoen 1c in 
Utrecht. Het congres gaat over identiteit. Op scho-
len is een toenemende behoefte aan betekenisvolle 
activiteiten, die bijdragen aan de persoonsvorming 
van de leerlingen. Om welke activiteiten moet het 
gaan? Hoe breng je uiteenlopende opvattingen bij 
elkaar in een eenduidige en heldere visie? En hoe 
zorg je er voor dat er samenhang ontstaat tussen 
de verschillende onderdelen van het schoolpro-
gramma? Er zijn lezingen en workshops. Zo zijn 
er lezingen van bijvoorbeeld de bisschop van Gent, 
Luc van Rooij, over ‘onderwijzen is het wonder 
wijzen’, Cocky Fortuin (CPS) over ‘identiteit krijgt 
kleur in ontmoeting’ en Dineke Spee (SGO Hoeve-
laken) over creatieve communicatie met leerlingen 
in dagopeningen en vieringen. De workshops gaan 
bijvoorbeeld over ‘inhoud geven aan de C’ en ‘het 
interreligieuze gesprek in de klas’. Leden van CNV 
Onderwijs en CNV Schoolleiders betalen voor deel-
name aan het congres € 50,-, studenten kunnen 
gratis deelnemen en niet-leden betalen €100,-. 
Meer info en aanmelden: CNV Onderwijs Academie 
(030) 751 17 47, www.cnvo.nl.  

paascongres over stilte
Op donderdag 25 maart is het jaarlijkse Paascon-
gres, georganiseerd door CNV Onderwijs, Bestu-
renraad, Bond KBVO, KVSC, AOb/St. Bonaventura, 
CVHO en VDLG. Het thema is: Stilte, waar word je 
stil van? Het inspirerende en praktisch gerichte 
congres is bestemd voor leraren en schoollei-
ders in het voortgezet onderwijs. Het programma 
bestaat uit een inleiding door Leo Fijen, hoofd 
Godsdienst en Cultuur van de KRO, een optreden 
van kleinkunstenaar Rob Favier en diverse work-
shops over onder meer boeken en films waar je stil 
van wordt, contemplatie in de klas en stiltewande-
ling. Het congres duurt van 10 tot 16 uur en wordt 
gehouden in Leerhotel Het Klooster, Daam Focke-
malaan 10 in Amersfoort. Deelname kost € 120,- 
per persoon, € 95,- bij twee deelnemers van één 
school of € 75,- euro bij drie of meer deelnemers 
van één school. Info en aanmelding: lrma Verbeek 
i.verbeek@bkonet.nl,  (070) 356 86 18.

Vereniging
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poStactIEVEn 
rayon Brabant-Noordoost 
Donderdag 28 januari, aanvang 13.30, De 
Brouwketel, Esscharen. 
Jaarvergadering en spreekbeurt over de 
nieuwe structuur door Ans Wibier, voorzitter 
van de sector Postactieven. Info: G. Verbrug-
gen, (0485) 45 14 82, verbrug@home.nl.

VrouWEn
Zaterdag 23 januari, 10 tot 15 uur, Restaurant 
Amershof, Amersfoort. 
Jaarlijkse bijeenkomst voor de organisatoren 
en oud-organisatoren van de netwerkbijeen-
komsten en het bestuur van de Vrouwengroep. 
Info: Koos Wijkhuijs-Geschiere, (0527) 24 15 69.

Zuid-Holland
Woensdag 10 februari, van 16 tot 20 uur, 
netwerkbijeenkomst Roc Leiden. Info: Maaike 
de Kort-Binnema, (079) 331 10 83, ajdekort@
hotmail.com.

overijssel
Woensdag 17 februari, van 16 tot 20 uur, 
netwerkbijeenkomst Hogeschool Windesheim, 
Zwolle. Info: Jennechien Tiemens, (038) 465 97 
94, jjtiemens@home.nl.
     
cnV ScHoollEIDErS
Topcolleges met lectoren en professoren van 
diverse hogescholen in samenwerking met 
Magistrum,
dinsdag 23 februari, opbrengstgericht werken
dinsdag 30 maart, achterstand en excellentie 
De topcolleges en de masterclass zijn toegan-
kelijk voor schoolleiders, ib’ers en leerkrach-
ten.  

Nieuwe arbo-catalogus flitsbijeenkomst Po
Dinsdag 26 januari van 14 tot 16 uur.

Nieuwe arbo-catalogus flitsbijeenkomst vo
Donderdag 28 januari van 14 tot 16 uur.

Info: (030) 751 10 04, info@cnvs.nl.

In de agenda staan activiteiten van cnV on-
derwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee 
keer vermeld. aanmelden agendapunten via 
schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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SPCO staat voor kwalitatief 
hoogwaardig christelijk onderwijs.
Aan de professionaliteit van de 
leerkracht worden hoge eisen
gesteld.
De SPCO kent een directievoering
met adviescommissies, waaraan 
de directeuren deelnemen

De Timotheüsschool 
behoort tot de SPCO Groene Hart
met 12 scholen in Harmelen, 
Linschoten, Lopik, Montfoort, 
Nieuwerbrug en Woerden. 
Hier wordt primair onderwijs 
verzorgd voorruim 2.800 leerlingen
door zo’n 250 medewerkers.

Geloven in en met kinderen
In het mooi gelegen dorp Linschoten
geven we met een team van 
20 enthousiaste en betrokken 
leerkrachten onderwijs aan ongeveer
220 leerlingen. Bij ons op school 
is coöperatief leren een belangrijk
speerpunt om een uitdagende en 
gestructureerde leeromgeving 
te bieden voor onze leerlingen.  
We werken aan het traject 
‘Vreedzame School’. 
Samen realiseren we een veilig en
plezierig leer- en leefklimaat waarin
kinderen zich in alle opzichten 
goed kunnen ontwikkelen. 
We vinden het belangrijk een hoge
onderwijskwaliteit in alle opzichten
neer te zetten. Eind 2010 verhuizen
we naar een nieuw gebouw in een
breed schoolcomplex

De SPCO Groene Hart zoekt voor de Timotheüsschool te Linschoten een

Functieomvang: 0,8516 tot 1,000 fte 
Salarisschaal: DB
Indiensttreding: 1 mei 2010 of zo spoedig mogelijk daarna

Uw profiel
We zijn op zoek naar iemand die:

● aan de protestants-christelijke identiteit van de school inhoud geeft vanuit eigen geloofsbeleving;
● samenbindend en inspirerend leiding geeft;
● communicatief sterk is; 
● vanuit een gezamenlijk gedragen visie wil werken;
● samen met het team het onderwijs op school blijft ontwikkelen;
● oog heeft voor talenten van leerlingen en leerkrachten.

De kandidaat heeft de opleiding schoolleider primair onderwijs gevolgd of is bereid deze te volgen.

Meer informatie
Een informatiepakket kan aangevraagd worden per e-mail: bureau@spco.nl of telefonisch: (0348) 432334. 
U kunt ook onze website bezoeken:  www.spco.nl of www.timotheuslinschoten.nl

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer Henk Mackloet, lid College van Bestuur SPCO
Groene Hart, tel. (0348) 432334 of (06) 13097169; de heer Kees Boer, interim-directeur van de Timotheüs-
school, tel. (0348) 414342 of (06) 42239932.

Interesse
We zien uw gemotiveerde sollicitatie met cv graag uiterlijk 26 januari 2010 tegemoet op het volgende adres:
SPCO Groene Hart, t.a.v. de heer H.M.J. Mackloet, Leidsestraatweg 147, 3443 BT Woerden of per e-mail:
bureau@spco.nl.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Belangrijke data
De eerste ronde selectiegesprekken is gepland op 1 februari 2010; 
de tweede ronde op 8 februari. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

❯
❯

BETROKKEN DIRECTEURBETROKKEN DIRECTEUR

Informatie maandagmorgen, dinsdag en woensdag: telefoon (0572) 391965, e-mail: heino@cnvo.nl

Verschijningsschema SCHOOLJOURNAAL 2010

2010 nr. 2 30 januari
nr. 3 13 februari
nr. 4 27 februari
nr.   5 13 maart
nr.   6 27 maart
nr.   7 10 april
nr.   8 24 april
nr.   9 15 mei

nr. 10 29 mei
nr. 11 12 juni
nr. 12 26 juni

(zomerstop 9 weken)
nr. 13 4 september
nr. 14 18 september
nr. 15 2 oktober

nr. 16 16 oktober

nr. 17/18 30 oktober
(rechtspositiegids)
nr. 19 6 november
nr. 20 20 november 
nr. 21 4 december
nr. 22 18 december
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Penta Primair
 en al aandacht

voor kinderen 
volwassenen

mensen
en de schepping 
die hen omringt

 en al aandacht

voor onderwijs
als basis 

waarop kinderen 
zichzelf en hun talenten 

ontplooien

Penta Primair
en al aandacht

Penta Primair biedt christelijk onderwijs op 25 basisscholen in de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en Zuidhorn.  

380 Medewerkers geven op deze scholen hun gezamenlijke aandacht aan 3600 leerlingen, de ouders van deze kinderen èn elkaar.  

Het kleinschalige karakter van onze scholen maakt dat het hierbij om oprechte aandacht kan gaan. Wij zien deze aandacht, samen met 

een uitdagende en stimulerende begeleiding, als belangrijke voorwaarde voor de optimale ontplooiing van de talenten van ieder kind. 

 Penta Primair zoekt per 1 augustus 2010

Een inspirerende, enthousiaste en ondernemende persoonlijkheid, voor de functie  

directeur christelijke daltonschool De Tweesprong te Leek  (wtf 0,8-1,0)

Wij vragen:
een directeur die
•  leiding wil geven aan enthousiaste en betrokken mensen en goed kan delegeren
•  besluitvaardig, doortastend en flexibel is en steeds een positieve benadering kiest
•  de werkwijze van het handelingsgericht werken wil voortzetten en borgen 
•  kan luisteren en relativeren, en met humor oplossingen weet te realiseren
•  een motor kan zijn bij de verdere ontwikkeling van het Daltononderwijs
•  een bindende factor is in de school

Wij bieden:
•  een open, christelijke Daltonschool met een meedenkend en betrokken team
•  een gemeenschap met aandacht voor vieringen en gezamenlijke activiteiten
•  een pedagogisch klimaat waarin ieder kind zich veilig kan ontwikkelen
•  een mooi schoolgebouw met een uitnodigende speelomgeving
•  actieve en betrokken ouders

En:
•  een assessment als onderdeel van de procedure
•  een beloning conform directieschaal DB met toelage
•  gedegen ondersteuning door de centrale directie

Is dit jouw uitdaging? Kijk dan voor aanvullende informatie op www.pentaprimair.nl

1

meer weten?
Bel of mail met Luit Pool (staf personeel) T. 0594-514519. E. bureau@pentaprimair.nl. Er is op verzoek een informatiepakket beschikbaar.  
Uw sollicitatie moet 1 februari 2010 binnen zijn bij: Penta Primair, t.a.v. de heer L. Pool, Postbus 10, 9860 AA Grootegast

1

1

Penta       Primair
                      

Het samenwerkingsverband bestaat uit vier 
schoolbesturen in de regio Noord West Twente.
Samen met onze 30 basisscholen en SBO-
school werken we aan zorg voor 7620 
leerlingen met een eensluidend motto:
Een ononderbroken leerontwikkeling voor 
ieder kind.

Het samenwerkingsverband bestaat uit vier 
schoolbesturen in de regio Noord West Twente.
Samen met onze 30 basisscholen en SBO-
school werken we aan zorg voor 7620
leerlingen met een eensluidend motto:
Een ononderbroken leerontwikkeling voor 
ieder kind.

WSNS Samenwerkingsverband
Noord West Twente
zoekt met ingang van 1 oktober 2010 een

Coördinator WSNS (v/m) primair onderwijs
omvang van 0,6 tot
max. 0,8 fte

Functie-inhoud
wij zoeken een coördinator die:

het gezicht is van het SWV en aanspreekpunt voor het bestuur en de organisatie
met interne en externe partijen overleg voert
zorg draagt voor een optimale samenwerking met alle betrokkenen
vernieuwend zorgbeleid initieert en stimuleert, bewaakt en evalueert
leiding kan geven aan het veranderingstraject Passend Onderwijs
verantwoordelijk is voor het beleidsplan en het activiteitenplan, de begroting en het jaarverslag
organisatietalent bezit
goede communicatieve eigenschappen bezit
op managementniveau ervaring heeft opgedaan in vergelijkbare onderwijsprocessen

www.almelosemontessorischool.nl   www.stichtingquovadis.nl
www.tofonderwijs.nl    www.sko-twenterand.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Harry Weessies, coördinator,
T.: 0546 - 457199 of met Cas Bartman, voorzitter van de benoemingscommissie, T.: 06-53970697.

Reageren?
Mail uw sollicitatie met C.V. vóór 25 januari 2010 naar:
Samenwerkingsverband Noord West Twente. t.a.v. dhr. C. Bartman, info@tofonderwijs.nl

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 4 februari 2010. Een assessment kan deel uitmaken 
van de benoemingsprocedure.

Eisen en profielschets
kijk voor meer informatie over deze vacature op

Samenwerkingsverband
Noord West Twente
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•  leiding wil geven aan enthousiaste en betrokken mensen en goed kan delegeren
•  besluitvaardig, doortastend en flexibel is en steeds een positieve benadering kiest
•  de werkwijze van het handelingsgericht werken wil voortzetten en borgen 
•  kan luisteren en relativeren, en met humor oplossingen weet te realiseren
•  een motor kan zijn bij de verdere ontwikkeling van het Daltononderwijs
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Wij bieden:
•  een open, christelijke Daltonschool met een meedenkend en betrokken team
•  een gemeenschap met aandacht voor vieringen en gezamenlijke activiteiten
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En:
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•  een beloning conform directieschaal DB met toelage
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Is dit jouw uitdaging? Kijk dan voor aanvullende informatie op www.pentaprimair.nl
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Het samenwerkingsverband bestaat uit vier 
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Samen met onze 30 basisscholen en SBO-
school werken we aan zorg voor 7620
leerlingen met een eensluidend motto:
Een ononderbroken leerontwikkeling voor 
ieder kind.

WSNS Samenwerkingsverband
Noord West Twente
zoekt met ingang van 1 oktober 2010 een

Coördinator WSNS (v/m) primair onderwijs
omvang van 0,6 tot
max. 0,8 fte

Functie-inhoud
wij zoeken een coördinator die:

het gezicht is van het SWV en aanspreekpunt voor het bestuur en de organisatie
met interne en externe partijen overleg voert
zorg draagt voor een optimale samenwerking met alle betrokkenen
vernieuwend zorgbeleid initieert en stimuleert, bewaakt en evalueert
leiding kan geven aan het veranderingstraject Passend Onderwijs
verantwoordelijk is voor het beleidsplan en het activiteitenplan, de begroting en het jaarverslag
organisatietalent bezit
goede communicatieve eigenschappen bezit
op managementniveau ervaring heeft opgedaan in vergelijkbare onderwijsprocessen

www.almelosemontessorischool.nl   www.stichtingquovadis.nl
www.tofonderwijs.nl    www.sko-twenterand.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Harry Weessies, coördinator,
T.: 0546 - 457199 of met Cas Bartman, voorzitter van de benoemingscommissie, T.: 06-53970697.

Reageren?
Mail uw sollicitatie met C.V. vóór 25 januari 2010 naar:
Samenwerkingsverband Noord West Twente. t.a.v. dhr. C. Bartman, info@tofonderwijs.nl

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 4 februari 2010. Een assessment kan deel uitmaken 
van de benoemingsprocedure.

Eisen en profielschets
kijk voor meer informatie over deze vacature op

Samenwerkingsverband
Noord West Twente
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De Meerwegen scholengroep
verzorgt christelijk voortgezet
onderwijs en bestaat uit vijf
vestigingen:

Corderius College
(Amersfoort) gymnasium,
atheneum, havo en vmbo-t
Corlaer College
(Nijkerk) atheneum, havo en
vmbo
Farel College
(Amersfoort en Bunschoten) 
atheneum, havo en vmbo-t
Prisma College 
(Amersfoort) vmbo 

De vestigingen van de Meerwegen
scholengroep staan voor:

een opleiding die bij je past
een school waar ze je kennen
een prettige werkomgeving
herkenbare christelijke normen
en waarden

Accent Praktijkonderwijs 
(Amersfoort en Nijkerk) 

Meer info:

 

 

Accent Amersfoort zoekt:
● een DOCENT PRAKTIJKONDERWIJS, 1,0 fte

Accent Nijkerk zoekt:
● een DOCENT PRAKTIJKONDERWIJS, 0,8-1,0 fte

● een DOCENT LICHAMELIJKE OPVOEDING, 0,4 fte

Voor alle functies verwachten wij bereidheid tot (na)scholing met betrekking tot de specifieke ontwikkelingen
in het praktijkonderwijs. U bent in staat en bereid om in teamverband vorm te geven aan de onderwijs- en 
vormingsdoelen van het praktijkonderwijs in het bijzonder en de scholengroep in het algemeen. 
Informatie kunt u inwinnen bij de directeur van Accent Praktijkonderwijs, 
de heer drs. J.T. van Heerikhuize, tel. (033) 245 88 19. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer drs. R. van der Horst, voorzitter centrale directie. 

Kijk voor meer informatie en voor de adresgegevens op: www.meerwegen.nl/vacatures

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

Meer info: www.meerwegen.nl/vacatures

KLEINE ADVERTENTIES

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die voor één

bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van huizen, auto’s, boten

en commerciële activiteiten hoort in deze advertenties niet thuis, evenmin als

het werven of aanbieden van personeel. 

Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie

Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. E-mail: schooljournaal@cnvo.nl 

Adverteerders dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum 25 euro

over te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. 

annonce en naam adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel 

mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de

aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

Aangeboden: 

Hulp bij de opzet van 3e wereld/vasten project. Actiedraaiboek, lesbrief, 
leskist met fotomate riaal en gebruiksvoorwerpen uit Papua (voormalig Ned.
Nw-Guinea). Zo gewenst: inleider/-work shop dans (Luti Puti) 'Stichting
Papoea jeugd naar school'. Inl.: Giel Sertons, tel. (0591) 551687.

Te huur: 

N.W. Frankrijk, omgeving St. Omer (400 km van midden Nederland) ons 
vakantiehuis voor 2-6 pers. Gezellig en smaakvol ingerichte ‘fermette’ (boer-
derijtje). Vrijstaand met besloten tuin en boomgaard (1200 m2), houten tuin-
huis met open haard, voor/achter ruim terras. Sat. tv, tel., koelkast, was machine
aanwezig. Fiets- en wandelgebied, brocantes. Geen huisidieren. Info/folder
(0570) 617418.

Vakantiehuis in Twente, Ootmarsum/Denekamp.
Wilt u wederom dit voorjaar / zomer / herfst op vakantie? Wij bieden u een
mooie woning aan in het landelijk gelegen buitengebied van N.O. Twente 
voor twee tot zes personen. Omgeving Ootmarsum - Denekamp. Wij garan-
deren u een kwalitatief, mooi en goed verblijf. 
Zie voor méér info: www.vakantiehuisjeintwente.nl  Of bel met tel. (0541)
221379, fam. Busscher.

Voor een unieke school tussen spoor en kanaal in 

Postbus 59, 7440 AB, Nijverdal, E info@vpcoh.nl, T (0548) 61 65 13

Directeur

Team, leerlingen en ouders van De Veenbrug komen  

graag in contact met u.

weg van deze unieke school uit te bouwen? ingeslagen 

en ouders en ziet u het als een uitdaging om de  

heeft u oog en hart voor kinderen, onderwijsgevenden  

Bent u inspirerend, ondernemend en resultaatgericht,  

(0,6 - 0,8 fte per 1 mei 2010 of zo spoedig mogelijk daarna).

Daarlerveen is VPCO Hellendoorn op zoek naar een

Voor meer informatie en om te solliciteren bezoekt u 
iederkindtelt.nl of www.veenbrugpcoh.nl

Bestuurscentrum VPCO Hellendoorn
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DIRECTEUR (m/v)
(1,0 fte)

Onze school staat in de kleurrijke wijk Transvaal in Den Haag. De school heeft 150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen.
Het team bestaat uit 24 personeelsleden. Bij de school is een voorziening voor naschoolse opvang gevestigd. De school
verhuist in 2011 naar één nieuw gebouw.

De directeur die wij zoeken:
● Kiest bewust voor christelijk onderwijs, maar staat open voor andere levensbeschouwingen.
● Is in staat de vernieuwingen die reeds in gang zijn gezet te continueren.
● Weet onze visie om te zetten in beleid en concrete acties.
● Kan omgaan met verscheidenheid in de schoolbevolking.
● Kan daadkrachtig en coachend leiding geven.
● Kan goed communiceren en is laagdrempelig voor ouders, leerlingen en collega’s.
● Heeft onderwijservaring en beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten in het primair onderwijs.
● Kan goed relativeren, is stressbestendig, flexibel en heeft gevoel voor humor.
● Heeft een schoolleideropleiding afgerond of is bereid deze te volgen.

Kenmerken van onze school:
● De leerlingen hebben diverse culturele achtergronden.
● We hebben een enthousiast en gemotiveerd team.
● Er is een goede zorgstructuur en een goed functionerend leerlingvolgsysteem.
● ICT is een belangrijk hulpmiddel in ons onderwijs.
● Er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en welzijn van de leerlingen.
● Grote inzet van het team om ouders zo veel mogelijk bij de school te betrekken.

Het bestuur van 
de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden 

is voor de Comeniusschool voor christelijk basisonderwijs op
zoek naar een:

Chr. basisschool

‘Comenius’
Kempstraat 126

2572 GK  Den Haag
Tel. (070) 3806700

Informatie kan 
worden verkregen 
bij de 
algemeen directeur 
van de SCOH, 
dhr. drs. T. Klaver 
tel. (070) 3118787.

Sollicitatiebrieven 
voor 28 januari 2010
richten aan: 
mevr. mr. 
R.A. Kolvoort 
postbus 18546 
2502 EM Den Haag

Wegens sterke groei van onze activiteiten zoeken wij:

Eén voor de regio Noord-Holland en één voor de regio Friesland.

Wij  bieden een uitdagende professionele omgeving, boeiend werk en prima 
arbeidsvoorwaarden.

Kijk voor de volledige advertentietekst, functie- en profielbeschrijving alsmede 
de wijze van solliciteren op onze website: www.compaengroep.nl 

Compaen Groep BV, Puttenstraat 20, 8281 BP Genemuiden, 
tel. 038-3855592 
info@compaengroep.nl

Compaen Groep 

is een allround 

organisatieadviesbureau, dat 

zowel in het onderwijs als in 

het bedrijfsleven actief is. 

Onze passie en kracht liggen 

in het verder brengen van 

mensen en organisaties in 

hun ontwikkeling. De manier 

waarop wij werken is altijd 

geïnspireerd op de volgende 

waarden: klantgericht, 

praktisch, resultaatgericht, 

activerend, samenwerkend, 

betrouwbaar.

twee trainer-adviseurs m/v
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De Meerwegen scholengroep
verzorgt christelijk voortgezet
onderwijs en bestaat uit vijf
vestigingen:

Corderius College
(Amersfoort) gymnasium,
atheneum, havo en vmbo-t
Corlaer College
(Nijkerk) atheneum, havo en
vmbo
Farel College
(Amersfoort en Bunschoten) 
atheneum, havo en vmbo-t
Prisma College 
(Amersfoort) vmbo 

De vestigingen van de Meerwegen
scholengroep staan voor:

een opleiding die bij je past
een school waar ze je kennen
een prettige werkomgeving
herkenbare christelijke normen
en waarden

Accent Praktijkonderwijs 
(Amersfoort en Nijkerk) 

Meer info:

 

 

Accent Amersfoort zoekt:
● een DOCENT PRAKTIJKONDERWIJS, 1,0 fte

Accent Nijkerk zoekt:
● een DOCENT PRAKTIJKONDERWIJS, 0,8-1,0 fte

● een DOCENT LICHAMELIJKE OPVOEDING, 0,4 fte

Voor alle functies verwachten wij bereidheid tot (na)scholing met betrekking tot de specifieke ontwikkelingen
in het praktijkonderwijs. U bent in staat en bereid om in teamverband vorm te geven aan de onderwijs- en 
vormingsdoelen van het praktijkonderwijs in het bijzonder en de scholengroep in het algemeen. 
Informatie kunt u inwinnen bij de directeur van Accent Praktijkonderwijs, 
de heer drs. J.T. van Heerikhuize, tel. (033) 245 88 19. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer drs. R. van der Horst, voorzitter centrale directie. 

Kijk voor meer informatie en voor de adresgegevens op: www.meerwegen.nl/vacatures

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

Meer info: www.meerwegen.nl/vacatures

KLEINE ADVERTENTIES

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die voor één

bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van huizen, auto’s, boten

en commerciële activiteiten hoort in deze advertenties niet thuis, evenmin als

het werven of aanbieden van personeel. 

Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie

Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. E-mail: schooljournaal@cnvo.nl 

Adverteerders dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum 25 euro

over te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. 

annonce en naam adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel 

mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de

aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

Aangeboden: 

Hulp bij de opzet van 3e wereld/vasten project. Actiedraaiboek, lesbrief, 
leskist met fotomate riaal en gebruiksvoorwerpen uit Papua (voormalig Ned.
Nw-Guinea). Zo gewenst: inleider/-work shop dans (Luti Puti) 'Stichting
Papoea jeugd naar school'. Inl.: Giel Sertons, tel. (0591) 551687.

Te huur: 

N.W. Frankrijk, omgeving St. Omer (400 km van midden Nederland) ons 
vakantiehuis voor 2-6 pers. Gezellig en smaakvol ingerichte ‘fermette’ (boer-
derijtje). Vrijstaand met besloten tuin en boomgaard (1200 m2), houten tuin-
huis met open haard, voor/achter ruim terras. Sat. tv, tel., koelkast, was machine
aanwezig. Fiets- en wandelgebied, brocantes. Geen huisidieren. Info/folder
(0570) 617418.

Vakantiehuis in Twente, Ootmarsum/Denekamp.
Wilt u wederom dit voorjaar / zomer / herfst op vakantie? Wij bieden u een
mooie woning aan in het landelijk gelegen buitengebied van N.O. Twente 
voor twee tot zes personen. Omgeving Ootmarsum - Denekamp. Wij garan-
deren u een kwalitatief, mooi en goed verblijf. 
Zie voor méér info: www.vakantiehuisjeintwente.nl  Of bel met tel. (0541)
221379, fam. Busscher.

Voor een unieke school tussen spoor en kanaal in 

Postbus 59, 7440 AB, Nijverdal, E info@vpcoh.nl, T (0548) 61 65 13

Directeur

Team, leerlingen en ouders van De Veenbrug komen  

graag in contact met u.

weg van deze unieke school uit te bouwen? ingeslagen 

en ouders en ziet u het als een uitdaging om de  

heeft u oog en hart voor kinderen, onderwijsgevenden  

Bent u inspirerend, ondernemend en resultaatgericht,  

(0,6 - 0,8 fte per 1 mei 2010 of zo spoedig mogelijk daarna).

Daarlerveen is VPCO Hellendoorn op zoek naar een

Voor meer informatie en om te solliciteren bezoekt u 
iederkindtelt.nl of www.veenbrugpcoh.nl

Bestuurscentrum VPCO Hellendoorn
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Het gaat hierbij om verschillende functies:

1. Leerkracht bovenbouw VSO
Het betreft een functie voor drie dagen.
Deze functie gaat in per 1 maart 2010. 

2. Leerkracht groep 2 VSO 
Het betreft een functie voor 2 dagen in
verband met ouderschapsverlof. 
Deze functie zal ingaan op 1 maart en
eindigen op 28 mei 2010. 

3. Invalleerkrachten 
Gezien de omvang van het team is er voort-
durend behoefte aan invallers.

De mogelijkheid bestaat om functies te 
combineren. Aangezien we een school in
ontwikkeling zijn, is de kans groot dat 
een tijdelijke functie omgezet kan worden 
in een aanstelling voor langere tijd.

Wij zoeken collega’s die:
➣ Bij voorkeur ervaring hebben in het 

(speciaal) onderwijs
➣ Communicatief en flexibel zijn met een

grote dosis humor en inlevingsvermogen
➣ Een Protestants Christelijke achtergrond

hebben

Wij bieden:
➣ Een collegiaal, meedenkend en ambitieus

team
➣ Gemotiveerde leerlingen
➣ Aanstelling in LB
➣ Kleine groepen
➣ Waardering voor eigen inbreng en initiatief

De Duinpieper/ 
Het Duin is een school
voor zeer moeilijk 
lerende kinderen, 
gevestigd in Noordwijk.
Een enthousiast team
van medewerkers 
zet zich dagelijks in 
om deze leerlingen 
zo goed mogelijk toe 
te rusten. 

In het SO hebben we 
90 leerlingen verdeeld
over 7 groepen.

In het VSO (Het Duin)
zitten 114 leerlingen
verdeeld over 
9 groepen. 
Het accent in het VSO
ligt op arbeids-
toeleiding. 
De leerlingen worden 
zo goed als mogelijk
voorbereid op hun plek
in de samenleving. 

De leerlingen en 
het team zijn enorm 
gemotiveerd om 
doelgericht aan hun
toekomst te werken.

Informatie kan worden ingewonnen bij:
dhr. Henk Dinkelman (adj. VSO), 
tel. (071) 3614150 (school), (023) 5377826 (privé).
Website van Het Duin: www.vsohetduin.nl

Sollicitatie richten, binnen twee weken na verschijnen van deze adver-
tentie, aan de heer W.W. Pera, algemeen directeur van ‘De Duinpieper’,
p/a Stakman Bossestraat 79, 2203 GH Noordwijk of zmlk@duinpieper.nl 

Het bestuur van De Duinpieper/Het Duin is op zoek naar:

Leerkrachten VSO
We zoeken mensen die het een uitdaging vinden te werken met onze
gemotiveerde leerlingen en zich met passie en creativiteit willen inzetten
om hen voor te bereiden op hun plek in de samenleving.

2010: 

onderwijs-

personeel 

blikt vooruit

Als leerlingen 

in zichzelf 

snijden

Nieuw blad, 
nieuwe 

columnisten

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

Heeft u een vacature voor uw school? 

Plaats deze dan in Schooljournaal, want 

daarmee bereikt u uw toekomstige 

collega’s trefzeker!

oplage: 53.000
adverteren vanaf

€ 105
geen BTW

DIT LEZENDE, VINDT U HET 
DAN GEEN TIJD WORDEN 
DAT U DE PRIJZEN EENS 

VERGELIJKT?

De voordelen op een rij

Schooljournaal
www.cnvo.nl/vacatures

Informatie en opgave
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
Adreswijzigingen:  
ledenadministratie@cnvo.nl
www.cnvo.nl

TelefOONNummers (lOkAAl 
TArief) eN e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 
 (030) 751 10 03
• CNV Schoolleiders 
 (030) 751 10 04 info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR-advies 
 (030) 751 10 05 mr-advies@cnvo.nl
 (Op werkdagen van 12.30 tot 17.30 uur)
•  CNV Onderwijs 

Starters&Studentenlijn  
  (030) 751 10 06    

startersenstudenten@cnvo.nl
•  CNV Onderwijs Academie   

 (voorheen ASK) (030) 751 1747   
 scholingmail@cnvo.nl

ledeNVOOrdeel
Leden van CNV Onderwijs kunnen 
profiteren van lagere premies en 
kortingen door collectieve contracten met 
verzekeringsmaat schappijen en andere 
organisaties 
(zie voor meer informatie: www.cnvo.nl):
• Dennenheuvel  
 tel. (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

tel. (058) 234 58 85, coll. nr. T16
•  OHRA-zorg en schade 

tel. (026) 400 40 40, coll. nr. 3725
•  Zorgverzekeraar VGZ 

tel. (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

OmbudslijN eN 
persONeelsAdVerTeNTies
Tineke Vos bemant de Ombudslijn, geeft 
informatie over verzekeringen en verzorgt 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Zij is bereikbaar op: 
ma. 8.30 - 12.30 uur; 
di. en wo. 8.30 - 16.30 uur. 
Tel. (0572) 39 11 82 
(ombudslijn, verzekeringen) 
of (0572) 39 19 65 (personeelsadvertenties), 
e-mail: heino@cnvo.nl, 
adres: De Wredestraat 9, 8141 VD Heino.

sOCiAAl fONds CNV ONderwijs
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
Secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
Tel: (0164) 24 90 38
Fax: (0164) 24 90 23, 
E-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
Voor vragen over belastinghulp, rechtshulp, 
cursussen, regionale CNV-activiteiten, CNV 
Internationaal, bel of e-mail naar 
(030) 751 10 01, cnvinfo@cnv.nl. 
Voor 65-plus kan contact worden
opgenomen via tel. (030) 751 10 02
of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

werkgroepen

HOMOGrOEP
Dhr. H. Brinkhoff, 
(024) 675 12 91

brin2532@planet.nl

VrOUWENGrOEP
Mevr. M. van der Waal-Griffioen  

(055) 521 50 68 
mensjegriffioen@gmail.nl

ONDErWIjSONDErSTEUNErS
Dhr. j. van den Groenendal

(06) 45 09 18 07
johnvandengroenendal@ziggo.nl

ANDErS ACTIEVEN
Dhr r. Ebben

(0478) 58 52 12
r.ebben.cnvo.andersactieven@gmail.com

speCiAAl ONderwijs Dhr.  W.j. rensen (070)320 20 90 wjrensen@wanadoo.nl
VOOrTgezeT ONderwijs Dhr.  T. Boot (0475) 33 89 89 t.boot@telfort.nl
pOsTACTieVeN Dhr.  W. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl
HOger ONderwijs Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
AgrArisCH ONderwijs Dhr.  A.E.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
bVe Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
bAsisONderwijs Dhr.  j.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNg Dhr.  F.j.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl

seCtoren
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Het gaat hierbij om verschillende functies:

1. Leerkracht bovenbouw VSO
Het betreft een functie voor drie dagen.
Deze functie gaat in per 1 maart 2010. 

2. Leerkracht groep 2 VSO 
Het betreft een functie voor 2 dagen in
verband met ouderschapsverlof. 
Deze functie zal ingaan op 1 maart en
eindigen op 28 mei 2010. 

3. Invalleerkrachten 
Gezien de omvang van het team is er voort-
durend behoefte aan invallers.

De mogelijkheid bestaat om functies te 
combineren. Aangezien we een school in
ontwikkeling zijn, is de kans groot dat 
een tijdelijke functie omgezet kan worden 
in een aanstelling voor langere tijd.

Wij zoeken collega’s die:
➣ Bij voorkeur ervaring hebben in het 

(speciaal) onderwijs
➣ Communicatief en flexibel zijn met een

grote dosis humor en inlevingsvermogen
➣ Een Protestants Christelijke achtergrond

hebben

Wij bieden:
➣ Een collegiaal, meedenkend en ambitieus

team
➣ Gemotiveerde leerlingen
➣ Aanstelling in LB
➣ Kleine groepen
➣ Waardering voor eigen inbreng en initiatief

De Duinpieper/ 
Het Duin is een school
voor zeer moeilijk 
lerende kinderen, 
gevestigd in Noordwijk.
Een enthousiast team
van medewerkers 
zet zich dagelijks in 
om deze leerlingen 
zo goed mogelijk toe 
te rusten. 

In het SO hebben we 
90 leerlingen verdeeld
over 7 groepen.

In het VSO (Het Duin)
zitten 114 leerlingen
verdeeld over 
9 groepen. 
Het accent in het VSO
ligt op arbeids-
toeleiding. 
De leerlingen worden 
zo goed als mogelijk
voorbereid op hun plek
in de samenleving. 

De leerlingen en 
het team zijn enorm 
gemotiveerd om 
doelgericht aan hun
toekomst te werken.

Informatie kan worden ingewonnen bij:
dhr. Henk Dinkelman (adj. VSO), 
tel. (071) 3614150 (school), (023) 5377826 (privé).
Website van Het Duin: www.vsohetduin.nl

Sollicitatie richten, binnen twee weken na verschijnen van deze adver-
tentie, aan de heer W.W. Pera, algemeen directeur van ‘De Duinpieper’,
p/a Stakman Bossestraat 79, 2203 GH Noordwijk of zmlk@duinpieper.nl 

Het bestuur van De Duinpieper/Het Duin is op zoek naar:

Leerkrachten VSO
We zoeken mensen die het een uitdaging vinden te werken met onze
gemotiveerde leerlingen en zich met passie en creativiteit willen inzetten
om hen voor te bereiden op hun plek in de samenleving.

2010: 

onderwijs-

personeel 

blikt vooruit

Als leerlingen 

in zichzelf 

snijden

Nieuw blad, 
nieuwe 

columnisten

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

Heeft u een vacature voor uw school? 

Plaats deze dan in Schooljournaal, want 

daarmee bereikt u uw toekomstige 

collega’s trefzeker!

oplage: 53.000
adverteren vanaf

€ 105
geen BTW

DIT LEZENDE, VINDT U HET 
DAN GEEN TIJD WORDEN 
DAT U DE PRIJZEN EENS 

VERGELIJKT?

De voordelen op een rij

Schooljournaal
www.cnvo.nl/vacatures

Informatie en opgave
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Jouw partner in 
de school

Zelf geeft Flor les op de Duinoordschool in de residentie. 
‘Het is een schoolvereniging met een eigen bestuur, 
waar ouders en team kunnen rekenen op een luisterend 
oor. Er lijkt meer inspraak dan bij grotere besturen.’ De 
ouders van de leerlingen zijn allemaal hoogopgeleid, 
hebben een goede baan en kunnen daardoor een fl inke 
bijdrage betalen. Flor: ‘Voordeel is dat we daardoor 
gebruik kunnen maken van vakleerkrachten, een ict’er, 
een leraar voor hoogbegaafden en een remedial teacher. 
Maar het zou natuurlijk voor alle scholen bereikbaar 
moeten zijn. Dit is pure luxe, bij mijn moeder vormt  een 
gummetje al een kapitaal.’ Thijssens speelde ooit voor 
het Nederlandse fl oorball-team. ‘Een combinatie van 
hockey en ijshockey.’ Af en toe speelt ze het nog met 
haar leerlingen. PM 

‘Mijn vader was altijd lid van CNV Onderwijs, maar hij is 
nu met pensioen, dus ik heb het stokje overgenomen’, 
lacht Flor Thijssens uit Den Haag. ‘Hij was steeds degene 
die alles voor mij uitzocht. Ik vind het een geruststellende 
gedachte dat ik nu bij jullie terecht kan met mijn vragen.’ 
Haar vader was directeur en leerkracht in het basisonder-
wijs, haar moeder is nog volop actief op een basisschool. 

Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
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Flor Thijssens (27): 
Heeft het stokje van haar 

vader overgenomen

SCH10_1991_TDS1_3e ktrn.indd   40 13-01-10   15:57




