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Met twee bussen vol waren leerlingen uit 4vwo van het Comenius College in Hilversum vorige week 
donderdag naar Den Haag gereden voor een bezoek aan het Binnenhof. Op het programma dat door 
geschiedenisdocent Evelien van den Boom (rechts op de foto) was samengesteld, stonden onder  
meer het educatieve dagproject Haagse Tribune, bijwonen van het Vragenuurtje en een gesprek met  
een parlementariër.
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Onze politieke leiders zouden een voorbeeld mogen nemen aan 

Sven Kramer en zijn coach Gerard Kemkers’, betoogde CNV 

Onderwijs-voorzitter Michel Rog afgelopen woensdag tijdens de 

Algemene Vergadering van de bond. ‘Ja, Kemkers maakte de 

vergissing van zijn leven door onze schaatsheld de verkeerde 

baan in te sturen tijdens de Olympische Spelen. En ja, er zijn 

onvertogen woorden opgetekend uit de mond van Kramer. Maar 

toch zijn deze heren in mijn ogen een symbool voor wat wij in de 

politiek en in de polder op dit moment heel erg missen’, stelt Rog. 

‘Direct na de race, vanaf het eerste moment, gaf Kemkers zijn 

fout ruiterlijk toe. Geen gedraai, geen smoesjes en zonder enig 

voorbehoud. En hoewel Kramer diep ontgoocheld was, herpakte 

hij zich binnen enkele uren en sprak het vertrouwen in zijn coach 

uit en liet weten de samenwerking met hem voort te zetten.  

De manier waarop deze sporter en zijn coach met elkaar omgaan, 

maar vooral de verantwoordelijkheid die zij nemen, ook wanneer 

het een keer tegen zit, zie ik als een lichtend voorbeeld voor 

het politieke en maatschappelijke middenveld.’ In de ogen van 

Rog is het ronduit onverantwoordelijk en onbegrijpelijk dat grote  

middenpartijen als het CDA en de PvdA niet kunnen en willen 

samenwerken. ‘In het laatste kabinet vochten zij elkaar de tent 

uit, terwijl het land in crisis verkeert. En nu met nieuwe verkiezin-

gen in aantocht sluiten diverse middenpartijen elkaar, nog voor 

de verkiezingen, doodleuk uit als coalitiepartner. En dat terwijl ons 

land meer dan op wat dan ook, gebouwd is op het overlegmodel. 

Onze politiek leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen, 

maatschappelijk leiderschap tonen, en daardoor het vertrouwen 

van onderwijspersoneel in de politiek herwinnen. Ik ben optimis-

tisch, want er gloort weer hoop in de sector. De Lerarenbeurs is 

een succes en in het primair en voortgezet onderwijs zijn we druk 

bezig met de invoering van de functiemix, waardoor steeds meer 

leraren carrière kunnen maken in de klas.’ PM 

Rog	verwijt	lijsttrekkers	gebrek	aan	maatschappelijk	leiderschap	
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‘We moeten als leerkrachten duizendpoten zijn!’
‘Soms zou je willen dat je jezelf in vijf stukjes kon delen om 

ieder kind goed te kunnen helpen.’ Dat zegt Fréderique de 

Vries, leerkracht groep 5/6, tegen het NOS Journaal. Leden 

van CNV Onderwijs werden ondervraagd over hun werk.  

De NOS wijdde er op 23 mei een uitzending aan. Het leverde 

een beeld op van grote klassen, veel kinderen met gedrags-

problemen en een matig niveau van jonge leraren. Klassen 

met dertig kinderen zijn geen uitzondering. Daarin zitten  

volgens de respondenten dan ook nog eens steeds meer kin-

deren met problemen. Veel leraren voelen zich er niet voor 

toegerust om deze zorgleerlingen goed te begeleiden. Ze wil-

len dat het weer makkelijker wordt kinderen naar het speciaal 

onderwijs door te verwijzen. Ze vinden het wel goed dat ge-

probeerd wordt om het beste uit elk kind te halen. ‘Maar er 

moeten toch ook metselaars en automonteurs zijn! Het lijkt 

wel alsof lage scores niet meer geaccepteerd mogen worden.’ 

Veel respondenten vinden ook dat ze te veel vakken moe-

ten geven. In de afgelopen twintig jaar is het aantal vak-

ken uitgebreid met bijvoorbeeld media, Engels, techniek,  

burgerschapsvorming, maar kinderen gaan niet meer uren 

naar school. ‘We moeten als leerkracht wel een duizendpoot 

zijn.’ Een grote groep vindt dat de basisschool zich weer meer 

moet richten op het leren van spelling en rekenen en minder 

moet opvoeden. 

Een doorn in het oog is ook de ‘overdaad aan protocollen, 

administratie, beleidsstukken en toetsgegevens. ‘Het is een 

info-maffia. De digitale wereld achter het kind neemt vor-

men aan van een onverzadigbaar monster.’ Verder schrik-

ken oudere leraren nogal eens van het niveau van hun jonge  

collega’s: ‘Soms kunnen die minder goed rekenen en spellen 

dan de kinderen in groep 8!’ Meer info over het onderzoek:  

http://nos.nl/artikel/158943. CdG



Vliegramp Tripoli treft onderwijs
Vaders, dochters, oma’s, vrienden, collega’s, klasgenoten, leraren. De zeventig Nederlandse slacht-

offers van de vliegramp in Tripoli worden overal in het land betreurd. Ook het onderwijs is getrof-

fen. Zo hebben verschillende scholen leerlingen verloren. Andere instellingen raakten personeelsle-

den kwijt. Op de St. Bernardusschool in Keijenborg, bij Doetinchem, wordt gerouwd om juf Brenda, 

leerkracht van de groepen 3 en 7. Ze kwam samen met haar vriend om. De openbare Daltonschool 

De Tandem in Zwijndrecht verloor juf Linda. Ze gaf les in groep 8 en was op huwelijksreis geweest 

in Afrika. Ook opleidingsadviseur Jos van den Hoven kwam met zijn vrouw Suzy om het leven. Van 

den Hoven werkte bij Innovam en was ook lid van CNV Onderwijs. Collega Jos Steenhuis laat weten:  

‘Jos werkte al meer dan 21 jaar met veel enthousiasme en succes bij Innovam. Daarnaast  

zette hij zich in de OR in voor de belangen van het personeel. Als lid van de bond bezocht hij altijd 

trouw de jaarda-

gen van de FSKL 

(Federatief Samen-

werkend personeel 

van Kenniscentra 

Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven, red.).’ 

Inmiddels hebben 

de collega’s Jos en 

zijn vrouw herdacht 

tijdens een speci-

ale bijeenkomst. 

Daarbij waren ook 

zijn beide kinde-

ren aanwezig. In  

Keijenborg wordt 

de omgekomen le-

rares herdacht met 

een gedicht op de 

website. Een fragment: (…) Want onze juf, ze was heel vrolijk en spontaan, ze was heel graag in onze 

klas, ze heeft veel voor ons gedaan. (…) Onze juf zal er niet meer zijn, het lijkt een nare droom, dat doet 

ons allemaal echt pijn, en niets is meer gewoon... (…) EvB

Verkiezingen!
Dit nummer van School-
journaal staat geheel in 
het teken van de verkie-
zingen op 9 juni. Zes lijst-
trekkers vertellen wat hun 
partij wil met onderwijs de 
komende vier jaar. Inves-
teren, bezuinigen, kleinere 
klassen, beter loon voor  
leraren, flexibeler school-
vakanties, minder bureau -
cratie, betere aan sluiting 
vmbo-mbo, minder school- 
  verlaters, noem maar op.  
Alle standpunten staan  
ook nog eens handig op  
een rij verderop in dit 
blad. Bij dit Schooljour-
naal treft u een politiek 
manifest aan, waarop 
de wensen van CNV  
Onderwijs voor onderwijs 
staan. Alle schrijfcommis-
sies van de verkiezings-
programma’s hebben dit 
pamflet ontvangen en er 
deels rekening mee ge-
houden. Hangt u dit pam-
flet op uw school op, zodat 
al uw collega’s kunnen 
zien waar CNV Onderwijs 
voor staat en voor strijdt!

Schoolnieuws

•	Alle	lijsttrekkers	beloven	het	onderwijs	gouden	bergen.	
Het	CPB	relativeert	de	boel	stevig,	want	investeringen	
mín	bezuinigingen	geven	toch	een	ander	beeld.	
Maar	goed,	wat	is	er	mooier	dan	mensen	blij	maken?	
Pechtold,	Rutte,	Roemer,	Rouvoet,	Halsema	en	Balkenende	
maakten	daarom	tijd	voor	schooljournaal.	immers:	
53.OOO	potentiële	kiezers!
•	Wilders	stemde	eerst	in	met	een	interview,	maar	haakte	
op	het	laatste	moment	af.	iets	anders	hadden	we	van	
hem	niet	verwacht,	dus	soit.	Bos	zegde	eerst	toe,	maar	

toen	Cohen	zijn	stokje	overnam,	werd	het	lastig.	Geen	
tijd.	Alles	en	iedereen	hebben	we	uit	de	kast	getrokken,	
maar	het	antwoord	bleef	nee.	
•	De	PvdA	vindt	onderwijs	o	zo	belangrijk,	zo	
tamboereert	Cohen	hier	en	daar.	Maar	een	groep	van	
53.OOO	onderwijsmensen	hierover	informeren,	ho	maar.	
Hopelijk	heeft	dit	geen	voorspellende	waarde	voor	de	
gouden	bergen	die	beloofd	worden.	Laat	daar	wél	
mooie	daden	volgen	op	alle	mooie	woorden.
Ciska de Graaff

jo
u

r
n

a
a

l

Schooljournaal 6

SchoolSchoolSchoolSchool

Op de school van vliegrampoverlevende Ruben is een herdenkingsplek 
ingericht voor zijn omgekomen ouders en broer.
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Bonden sturen open 
brief aan kabinet over 
onderwijscao’s
CNV Onderwijs heeft samen met de andere onderwijsbonden 

een open brief gestuurd aan het demissionaire kabinet en aan 

de Tweede Kamer, waarin op korte termijn duidelijkheid wordt 

gevraagd over de beschikbare ruimte voor de onderwijscao’s. 

In de brief herinneren de bonden aan de eerder door het kabinet 

gedane belofte dat de loonruimte voor het onderwijs gekop-

peld zou blijven aan de ontwikkeling in de marktsector. Onlangs 

nog werd door een meerderheid van de Tweede Kamer een mo-

tie aangenomen waarin ditzelfde gevraagd wordt. Het kabinet 

hult zich echter nog altijd in stilzwijgen. Het overleg over een 

nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs, die per 1 augustus 

moet ingaan, zit daardoor muurvast. Tijdens de laatste onder-

handelingen op 18 mei stelde de VO-raad opnieuw dat er geen 

enkele financiële ruimte is. Vice-voorzitter van CNV Onderwijs  

Patrick Banis: ‘Wij willen nu snel duidelijkheid. En we ver-

wachten van de politiek dat de eerder gedane beloften over 

een marktconforme loonstijging ook worden nagekomen. Dat 

is van wezenlijk belang gezien de dreigende personeelstekor-

ten in het onderwijs.’ De tekst van de open brief is te vinden 

op www.cnvo.nl. 

VEEL KLACHTEN OVER 
ExAMEN

Het Landelijk Actie Komitee Scholieren (LAKS) heeft de meeste 

klachten ontvangen voor het havo examen Nederlands. Ruim 

14.000 scholieren hadden op- en aanmerkingen over dit exa-

men. ‘We kregen veel klachten binnen over de laatste vraag’, 

zegt bestuurslid van het LAKS, Abe Stegenga: ‘Er moest een 

samenvatting gemaakt worden. Volgens veel scholieren wa-

ren de voorgeschreven 230 woorden echter veel te weinig om 

aan de punten in het correctievoorschrift te kunnen voldoen.’ 

Het LAKS heeft deze klacht voorgelegd aan de makers van 

de examens, het College voor Examen. De klachtenlijn kreeg 

dit jaar veel meer kritiek van scholieren. Eén klacht betrof een 

grote fout gemaakt tijdens de examens geschiedenis havo en 

vwo op het Bertrand Russell College in Krommenie. In het 

havo-examen bleek een fout te zitten, waardoor de leerlingen 

een opgave niet hoefden te maken. De mededeling werd door 

de examencoördinator van de school echter verkeerd door-

gegeven aan de vwo’ers. Bij hen is de opgave waar ze vier 

punten voor konden krijgen nu fout gerekend. Stegema: ‘Na 

de eerste week liep de teller op tot 88.000 klachten. Vorig jaar 

werden er in totaal 65.000 geregistreerd. De leerlingen weten 

het LAKS veel beter weten te vinden.’ JD

Wat was!

18 mei: Elke keer als leerlingen van de Almelose 
scholengemeenschap Erasmus een bal bij de 
buren in de tuin trappen, moet de school  
500 euro betalen. Er zit een maximum aan de 
boete van 300.000 euro. 
(Bron: Twentsche Courant Tubantia)
• Groep acht van basisschool De Bron in  
Dokkum heeft veel last van de vulkanische 
aswolk uit IJsland. Voor de tweede keer is hun 
culturele reis naar Finland afgelast vanwege 
een tijdelijk vliegverbod. De school kiest nu 
voor een reis naar Ameland. 
(Bron: Leeuwarder Courant)
• Justitie heeft een werkstraf van tachtig uur 
en twee maanden voorwaardelijke celstraf ge
eist tegen een voormalige godsdienstleraar. Hij 
zou ontucht hebben gepleegd met een leerling. 
De rechter doet op 2 juni uitspraak. 
(Bron: Omroepbrabant.nl)
19 mei: Het aantal digitale schoolborden in 
Nederland neemt sterk toe. In 2007 gebruikte 
tien procent van de basisscholen een digitaal 
schoolbord, dit is inmiddels oplopen naar  
67 procent. In 2011 zullen naar verwachting 
alle basisscholen met dit systeem gaan werken. 
(Bron: Computeridee.nl)
26 mei: Alle peuters van drie jaar oud kunnen 
minimaal vijf ochtenden per week naar de  
basisschool, dat vindt de Onderwijsraad. Nu 
gaan vrijwel alle driejarigen naar een kinder
dagverblijf of voorschool. Een gemiste kans 
vinden ze. 
(Bron: De Pers)
• Een leraar op een middelbare school in  
Amerika wilde een hoofdstuk zwangere leer
lingen in het jaarboek opnemen. De zaak kwam 
aan het licht toen een scholier werd benaderd 
door een leerling die een foto van haar wilde 
maken. De leraar Engels mag na de zomer
vakantie niet meer terugkomen. 
(Bron: De Pers)

Nederlands
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Woord houden over 
verkiezingsbeloften
‘Het realiseren van goed onderwijs is één van de belang
rijkste bronnen voor een duurzame, economische groei’, 
zo staat er in de Kamerbreed aanvaarde motie Hamer. 
De motie spreekt de ambitie uit om het onderwijs en de 
wetenschap in Nederland tot de mondiale top 5 te laten 
behoren. Een ambitie die wij als vakvereniging van harte 
onderschrijven! CNV Onderwijs is van mening dat deze 
ambitie niet kan samengaan met een kruideniersmen
taliteit. Als we ons als samenleving werkelijk willen 
inzetten voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dan 
zullen we ook de bereidheid moeten hebben om daarin te 
investeren. Het primaire proces zou daarbij weer cen
traal moeten staan. Meer focus op de activiteiten die zijn 
gericht op het leren en op de ontwikkeling van leerlingen. 

In de afgelopen maanden hebben we een intensieve poli
tieke lobby gevoerd om de speerpunten van CNV Onder
wijs voor het voetlicht te brengen. We hebben uitgebreid 

gecorrespondeerd en veel toelichtende gesprekken 
gevoerd met de programmacommissies van de politieke 
partijen die deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezin
gen. We hebben ervoor gepleit te investeren in de profes
sionalisering van leraren, onderwijsondersteuners en 
schoolleiders. We willen dat leraren meer zeggenschap 
krijgen bij de invoering van passend onderwijs. We vra
gen aandacht voor de enorme problematiek van scholen 
in de krimpregio’s. De onderwijssalarissen moeten nu 
echt omhoog om als sector aantrekkelijk te blijven voor 
nieuw talent in de klas. En we willen meer ondersteu
ning van onderwijsassistenten en op iedere school een 
conciërge!

Veel van de door ons benoemde speerpunten komen 
terug in de partijprogramma’s. Het is een optimistisch 
signaal dat de meeste partijen de bereidheid uitspre
ken te willen investeren in onderwijs, ook in tijden van 

economische crisis. Tegelijkertijd stellen veel partijen 
op verschillende onderwijsposten ook bezuinigin
gen voor. De netto investeringen in onderwijs komen 
daardoor lager uit dan waarmee de partijen schermen 
in de verkiezingscampagne. En het ís ook mogelijk 
om tot een aantal ombuigingen te komen. De ‘gratis 

schoolboeken’ zijn niets meer dan een 
inkomenspolitieke maatregel, maar 
worden grotendeels gefinancierd uit 
de onderwijsbegroting. En de roep om 
minder bureaucratie en administra
tieve rompslomp bijvoorbeeld, is me 
uit het hart gegrepen. Dat kan echter 

alleen bereikt worden als de overheid zelf terughou
dender wordt met haar roep om verantwoording van 
en controle op onderwijsprocessen. En bovenschoolse 
besturen en stafbureaus kunnen verplicht worden 
om in eigen vlees te snijden. Niet om te bezuinigen op 
onderwijs, maar om naast de investeringen extra geld 
vrij te spelen voor het primaire proces!

We zullen waakzaam moeten blijven dat ook ná de 
verkiezingen de mooie verkiezingsbeloftes van inves
teren in onderwijs stand houden. De partijen hebben 
wat dat betreft een unieke kans om het vertrouwen 
van onderwijspersoneel in de politiek te herwinnen. 
Gewoon, door woord te houden en de aangekondigde 
investeringen waar te maken. Het is de enige kans om 
de ambities uit de motie Hamer waar te maken. En 
daar zal niet alleen het onderwijspersoneel de vruch
ten van plukken, maar de hele samenleving!

PARtiJeN	HeBBeN	uNieke	kANs	OM	
VeRtROuWeN	VAN	ONDeRWiJsPeRsONeeL	
iN	De	POLitiek	teRuG	te	WiNNeN

columncolumnMichel	Rog
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Regenboogklas
Mijn mentorklasje van dit jaar 
is een prachtig gekleurd 
gezelschap met leerlingen 
uit alle windstreken: van 
Ghana tot Marokko en van 
Vietnam tot Suriname. Over 
het algemeen weten ze het 
heel leuk met elkaar te rooien. Zo 
leuk dat ik wel eens denk: konden 
meneer Wilders en mevrouw Verdonk 
ze maar zien. Dan zouden ze vast niet van 
die nare dingen roepen.

Natuurlijk is het niet altijd pais en vree en nadat 
Aya uit Japan werd uitgescholden voor sushi-
vreter en Barits uit Afghanistan, voor Taliban, leek 
het me tijd voor een paar klassenregels. En omdat regels 
nu eenmaal beter blijven plakken als ze vanuit de leer-
lingen zelf komen en ik sowieso voorstander ben van een 
democratische aanpak, organiseerde ik verkiezingen. Die 
leverden interessante inzichten op. Naast de geijkte punten 
als ‘niet pesten’ en ‘van elkaars spullen afblijven’ was er 
bijvoorbeeld ook een groepje dat een wat hardere lijn voor-
stelde. ‘Iemand bedreigen als hij vervelend doet’ was hun 
suggestie voor regel 1. Als regel 4 hadden ze dan weer wel: 
‘niet Iemand chanteren omdat hij verve-
lend doet’. Maar dat stelde me toch niet 
helemaal gerust.

De klas koos uiteindelijk tien regels, waar-
aan iedereen zich voortaan moest houden. 
Hieronder mijn persoonlijke favorieten:
-  Geef iemand pas een bijnaam als hij dat goed vindt
-  Ook met mensen omgaan die vaak alleen zitten
-  Elkaars religie accepteren en respecteren
-  Maak geen racisme
-  Respect!
Aan dat respect ontbreekt het nogal eens in de Nederlandse 
politiek en dat steekt me. Want als mensen van de PVV 
weer eens een beledigende uitspraak doen, gaat dat over 
mijn Asmara, mijn Sharon, en mijn Medhi: gewone, aar-
dige leerlingen, die hard bezig zijn met het behalen van 
hun middelbare schooldiploma.

Schooljournaal 9

De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen stemden 
me dan ook niet vrolijk. Terwijl ik de uitslagen op mijn 
tv binnen zag komen, zat ik me thuis op de bank een 
potje te schamen. Veel mensen in Nederland vinden 
het blijkbaar normaal en in sommige gevallen zelfs 
wenselijk dat er zo denigrerend over medelanders 
wordt gesproken. Ik vind dat zorgelijk.

Natuurlijk zou ik ook een vlammend betoog kunnen 
schrijven over betere salarissen en  werkomstandig-
heden voor leraren. In het verleden heb ik dat ook 
wel gedaan en het is nog steeds hard nodig. Maar 
deze verkiezingen denk ik toch vooral aan mijn 
regen boogklas en het respect dat zij verdienen.  
Als alle politici zich zouden houden aan de regels 
die de leerlingen van mijn mentorklasje met elkaar 
opstelden, dan zou het land er een stuk op vooruit 
gaan. En kan ik ook weer volmondig zeggen dat ik 
trots ben op Nederland. 

Kon meneer Wilders ze maar zien,  
dat zou hij vast niet van die nare 
dingen roepen

columncolumncolumncolumnmijke pelgrim

mijke pelgrim (31) is docent engels in het 
voortgezet onderwijs.

Foto: Mirjam van der Hoek
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‘Dat is heel fijn!’ zegt D66-lijsttrekker Alexander 
Pechtold (44) op de vraag hoe het is om niet 

meer als enige te hameren op het belang van 
investeren in onderwijs. Hij heeft inmiddels vele 

medestanders. Een gesprek over miljarden, 
rechten of plichten, flexibele schoolvakanties en 

een bonus voor vmbo-scholen.

U denkt echt dat een leraar op een gewone school in de provincie iets 
heeft aan uw plannen specifieke groepen extra te belonen?
‘Ja’, knikt Pechtold overtuigd, ‘want ook hij kan zich hierdoor 
gestimuleerd voelen iets extra’s te gaan doen en zijn onderwijs 
te gaan verbeteren. Vroeger was de enige mogelijkheid om 
meer te gaan verdienen de klas úit gaan en manager te worden. 
Daar wil ik vanaf.’
Nu we het toch over arbeidsvoorwaarden hebben: uw partij bepleit 
flexibilisering van vakanties. Wat bedoelt u daarmee?
‘Die lange vakanties stammen uit de tijd dat kinderen mee 
moesten helpen met oogsten.’ Lachend: ‘Dat is enigszins ver-
ouderd. Ik heb onlangs een middelbare school geopend in 
Zeeland, waar vier weken vakantie vast staan en de rest flexibel 
en facultatief opneembaar is. Dat hoeft helemaal niet te raken 
aan cao-rechten van leraren en is juist goed voor kinderen die 
helemaal stilvallen in die lange vakanties.’

OncOntROleeRbaaR
D66 wil leerrechten voor kinderen vanaf 2,5 jaar om zo eventuele 
taalachterstanden weg te werken. Waarom kiest u niet voor leer-
plicht, zoals de VVD wil?
Met een grimas: ‘Dat valt me vies tegen van de líberalen. De 
overheid moet geen substituut-ouder worden. Ouders moeten 

D66 was lang dé onderwijspartij bij uitstek. Nu heeft u vele, vele 
medestanders in uw roep om meer geld voor onderwijs. Is dat fijn of 
is uw troef nu uit handen geslagen?
‘Dat is heel fijn!’ zegt Pechtold geestdriftig. ‘Als we dat een paar 
jaar geleden ook hadden gehad met het onderwerp bestuurlijke 
vernieuwing, waren we nu een stuk verder geweest. Geen en-
kele partij is tegen investeren in onderwijs. Dat merkte je ook al 
door de reacties op de belachelijke heroverwegingsideeën. Be-
zuinigen op onderwijs is een slecht idee en ik ben een gelukkig 
man dat iedereen het daar tegenwoordig mee eens is.’

VeROudeRde Vakanties
U investeert 2,5 miljard euro in onderwijs. Komt dat deels uit het 
onderwijs zelf?
‘Nee, dat is schoon aan de haak. Het kan 3,6 miljard worden als we  
besluiten studiefinanciering te vervangen door een sociaal leenstel-
sel, maar wij willen eerst zeker weten dat dat geen drempel op-
werpt voor potentiële studenten. Wij willen de investeringen trou-
wens niet vastleggen voor maar één kabinetsperiode, maar voor 
een periode van tien jaar. Dat verdient een sector als onderwijs.’
Waar gaat al dat geld naartoe?
‘We willen een snellere uitvoering van het Actieplan LeerKracht. 
Daarbovenop willen we goede leraren meer laten verdienen, 
leraren die bijvoorbeeld op achterstandsscholen werken of iets 
extra’s presteren. Verder gaat er geld naar klassenverkleining, 
naar meer conciërges op basisscholen en naar leerrechten voor 
kinderen vanaf 2,5 jaar. Ook willen we een bonus voor scholen 
die er in slagen hun leerlingen door te laten stromen naar een 
vervolgopleiding, vmbo-scholen bijvoorbeeld die doorstroom 
bewerkstelligen naar het mbo.’ 

‘Vaste lange 
vakanties 
zijn enigszins 
verouderd’

D66-lijsttrekker Pechtold blij om brede roep investeringen
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geprikkeld en gestimuleerd worden om 
zelf die verantwoordelijkheid op te pak-
ken. Je kunt op het consultatiebureau 
al aan de moeder horen of een kind een 
taalachterstand zal krijgen. Daar zul je 
haar dus moeten vertellen over de moge-
lijkheden van vroeg onderwijs en uitleg-
gen dat het haar helpt om te participeren 
op de arbeidsmarkt en het kind helpt om 
beter te starten op de basisschool. Straffen 
helpt niet hoor, zoals de VVD wil, want 
geen ouder doet het expres, een taalach-
terstand opbouwen bij zijn of haar kind.’
D66 wil ook dat kinderen al jong Engels 
leren. Wat gaat er dan sneuvelen in het 
overvolle pakket op de basisschool?
‘Als wij er in slagen de werkdruk omlaag 
te brengen door de klassen te verkleinen, 
meer conciërges aan te stellen en de admi-
nistratieve rompslomp aan te pakken, hoeft 
er niets te sneuvelen. Een kind van 7 jaar 
hoeft geen Engels te spreken van mij, maar 
in een land dat voor 70 procent van zijn 
economie afhankelijk is van het buiten-
land, mogen we kinderen best iets eerder 
vertrouwd maken met de Engelse taal.’
U stelt wel een andere plicht voor, namelijk 
acceptatieplicht. Heeft dat wel zin als we weten 
dat slechts een enkele school leerlingen weigert?

‘Het is een fractie, maar niet verwaarloosbaar. Het gaat namelijk 
om het principe van non-discriminatie.’
Maar het gros van de scholen neemt alle kinderen aan van wie de ou-
ders de grondslag van de school respecteren.
‘Dat is zo, maar het is nu vaak een oncontroleerbaar instrument 
waarmee scholen kinderen weigeren. Daar willen we vanaf.’

WeRkdRuk
D66 wil dat de leraar vooral lesgeeft en niet te veel vergadert of rapporteert.
‘Ja, altijd als ik op scholen kom, vragen leraren om verlaging van de 
werkdruk. Dat willen ze zelfs liever dan een hoger salaris. Ik vind dat 
leraren zichzelf dan te kort doen, dus wij doen beiden. Wij willen nu 
eens voor een periode van tien jaar het “wat” en het “hoe” scheiden. 
Wij in Den Haag bepalen wát er geleerd moet worden, de scholen 
bepalen hóe ze dat doen. Dan krijgen leraren hun vak terug. De afre-
kencultuur die er nu is, straalt wantrouwen uit naar het onderwijs en 
dat is niet goed.’
Gesproken over afrekenen: u wilt sneller afrekenen met zwakke scholen. 
Na een jaar zonder verbetering is het einde oefening.
Heftig knikkend: ‘Zeker. Nu gaat soms een hele generatie verloren 
omdat er niet snel genoeg ingegrepen wordt. Als er één ziekenhuis 
zou zijn dat slecht opereert, is het morgen dicht. Waarom accepteren 
we dat in het onderwijs wel?’
Ciska de Graaff

Pechtold: 
‘investeringen 
vast leggen 
voor periode 
van tien jaar.’
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‘Wij in den haag bepalen Wat er geleerd 
Wordt, de scholen hoe ze dat doen’

‘Vaste lange 
vakanties 
zijn enigszins 
verouderd’

D66-lijsttrekker Pechtold blij om brede roep investeringen



‘De lat in het 
onderwijs mag 
best omhoog’

CDA-lijsttrekker Balkenende vindt bezuinigingen 
verdedigbaar

Jan Peter 
balkenende: 
‘Verbeteringen 
in het onderwijs 
zijn niet altijd 
een kwestie van 
geld.

 ‘Er moet meer geld naar het onderwijs, maar dan wel op 
plekken waar het onderwijskundig proces kan worden 

versterkt.’ Aan investeren om het investeren heeft premier 
en CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende (54), zeker in deze 

economisch zware tijden, een broertje dood. ‘Het is onzin dat 
verbeteringen altijd meer zouden moeten kosten. Je kunt ook 

via slimme ombuigingen geld vrij maken.’

Schooljournaal 12
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‘Het Actieplan Leer-
Kracht zal conform de 
afspraken worden uitgevoerd. 
Het CDA spreekt overigens niet 
over het bevriezen van lonen, maar 
over het volgen van de inflatie. Niet onbe-
langrijk, want dan praat je ook over het behoud  
van koopkracht. We kiezen als CDA in een tijd die 
niet gemakkelijk is voor een zeer terughoudende 
ontwikkeling van de lonen in de collectieve sector. 
We willen ook dat de markt zich met het oog op de 
economische ontwikkeling terughoudend opstelt. 
Dat is goed voor onze concurrentiepositie, het schep-
pen van banen en de onderlinge solidariteit.’ 
En hoe zit het met de wens van de Tweede Kamer om tot 
de mondiale top vijf van de kenniseconomie toe te treden? 
‘Dat hangt ervan af of het ons lukt de enorme uitval 
in hoger onderwijs  en mbo aan te pakken. Ook dat 
hoeft niet veel geld te kosten, maar het vraagt wel om 
goede studiebegeleiding en intensiever onderwijs.’

GymleRaaR
Over geld gesproken. Uw partij wil vmbo en mbo flink 
op de schop nemen. Men is lovend over de vakcolleges in 
het vmbo. 
‘Het CDA wil binnen de mogelijkheden die er nu al 
zijn initiatieven als vakscholen en vmbo/mbo 2 ver-
der uitwerken en stimuleren. Vakscholen zijn goed 
aangesloten op de praktijk. Ik heb scholen gezien in 
Rotterdam waarvan de lokalen zijn ondergebracht bij 
V&D en C&A. Leerlingen krijgen direct te maken 
met het ritme van een bedrijf, scholing kan meteen 
worden omgezet in de praktijk. Dat leidt, verwach-
ten wij, tot meer motivatie van de leerlingen, betere 
prestaties en minder uitval.’
Zonde eigenlijk van alle investeringen dat de ambachts-
school is opgedoekt. 
‘Laten we niet nostalgisch omkijken. Ik vind wel 
dat we lessen moeten trekken uit het verleden. We 
hebben de ambachtsschool onterecht afgeschaft, zo 
blijkt uit de behoefte aan vakscholen. Vernieuwen 
in het onderwijs is goed, als leerlingen die liever met 
hun handen werken maar volop de ruimte krijgen.’        
Het CDA wil dat pabo-studenten tijdens hun studie ver-
plicht het vak bewegingsonderwijs volgen, wat ook door 
CNV Onderwijs wordt voorgesteld. Moet er niet gewoon 
een echte gymleraar voor de groep? 
‘Beweging en sport zijn belangrijk voor kinderen. 
Het CDA wil daarom dat pabo-studenten zo worden 
opgeleid dat er geen aparte gymleraren meer nodig 
zijn. Toen ik op de lagere school zat, heb ik nooit een 
aparte gymleraar gehad. Toch had ik goed bewegings-
onderwijs van mijn eigen juf of meester. Dus het kan 
wel hoor.’
Peter Magnée

Het CDA is de enige partij die wil bezuinigen op onderwijs: liefst 
400 miljoen euro blijkt uit de doorberekening van het Centraal  
Planbureau (CPB). 
‘Het CDA kiest voor gerichte investeringen. Zo’n 750 miljoen 
euro verdelen we over zaken als bijvoorbeeld prestatiebeloning 
voor lerarenteams (250 miljoen), bijscholing van leraren (100 
miljoen), de vakscholen (50 miljoen), leermeesters in het mbo 
(75 miljoen) en kop- en schakelklassen (75 miljoen). Dat kan 
omdat we via slimme ombuigingen geld vrijmaken. Bijvoor-
beeld door het verkorten en versnellen van leerroutes, zoals 
we die het afgelopen jaar hebben uitgewerkt in het experi-
ment vmbo/mbo 2. Leerlingen zijn meer geboeid, er is minder 
schooluitval. 
Die 400 miljoen waar het CPB het over heeft verkrijgen we 
door studenten in het hoger onderwijs uit te dagen tijdig af te 
studeren binnen vijf jaar. Zo niet, dan vervalt het recht op de 
OV-jaarkaart en moeten ze het instellingscollegegeld gaan be-
talen. Die maatregel is extern goed uit te leggen. De studenten 
zijn blij dat we de basisbeurs behouden, de toegankelijkheid is 
gewaarborgd en ze hoeven niet over te stappen op het leenstel-
sel, waar andere partijen voor kiezen.’ 

PRikkels 
Is het wel verstandig als het onderwijs bijdraagt aan de herover-
wegingen, die moeten leiden tot een totale bezuiniging van 29 miljard 
euro?
‘Als je kijkt naar de opdracht die we hebben om de overheids-
financiën op orde te krijgen, dan springt het onderwijs er gun-
stig uit. De klappen vallen ook niet daar, maar bij hele andere 
dossiers. Nederland presteert gegeven de financiering trouwens 
heel goed, blijkt uit onderzoek van de Oeso. Iedere euro wordt 
bij ons relatief beter besteed dan elders. Natuurlijk zitten we 
met een herschikking van middelen. Daarom doen we aan 
intensivering en het geven van prikkels (zoals bij de studenten 
in het hoger onderwijs, red.) om het studiesucces te verhogen. 
Tegelijkertijd staat het CDA voor kwaliteit in het onderwijs. 
Reden waarom we kiezen voor investeringen waarbij we ons on-
derwijskundig kunnen versterken. Overigens, verbeteringen in 
het onderwijs zijn niet altijd een kwestie van geld, zoals zo vaak 
wordt gedacht. Zo is het aantal zeer zwakke scholen in drie jaar 
teruggebracht zonder extra middelen, omdat is gekozen voor 
een vroegere, zeer intensieve begeleiding.’
Het CDA is nogal ambitieus als het gaat om het terugdringen van 
het aantal zeer zwakke scholen en opleidingen in het basis- en voort-
gezet onderwijs en het mbo.  
‘De lat mag best een beetje omhoog. Ieder kind verdient on-
derwijs van wereldklasse. Zeer zwakke scholen passen daar niet 
bij. We moeten daar scherp op blijven en de zaken ook durven 
benoemen.’

kOOPkRacht 
Ondanks dat u het onderwijs grotendeels wilt ontzien in de op han-
den zijnde bezuinigingen, acht staatssecretaris van Binnenlandse 
Zaken Ank Bijleveld, een partijgenoot van u, dat het bevriezen van 
de lerarensalarissen onontkoombaar is.

Fo
to

: H
an

s K
ou

w
en

ho
ve

n

-
 zal conform de 

afspraken worden uitgevoerd. 
Het CDA spreekt overigens niet 
over het bevriezen van lonen, maar 
over het volgen van de inflatie. Niet onbe-
langrijk, want dan praat je ook over het behoud 
van koopkracht. We kiezen als CDA in een tijd die 
niet gemakkelijk is voor een zeer terughoudende 
ontwikkeling van de lonen in de collectieve sector. 
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‘Passend onderwijs is ordinaire 
bezuiniging’

SP-voorman Roemer wil terug het onderwijs in

stOP WantROuWen
De SP wil het vak van leraar weer op een 
voetstuk plaatsen. De komende jaren 
gaan de salarissen stapsgewijs omhoog om 
de ontstane achterstanden in te lopen. 
Roemer: ‘Generiek ja, voor iedereen. Wij 
zijn tegen prestatiebeloning, zoals andere 
partijen voorstellen. We willen niet dat er 
discussies, scheve ogen of ruzies ontstaan in 
de lerarenkamer. Dat is de dood in de pot.’ 
Hij denkt de aantrekkingskracht van het 
vak ook te vergroten door de werkdruk aan 
te pakken. ‘Dat doen we door geld uit te 
trekken voor een conciërge op elke school, 
de groepen te verkleinen en een streep 
te halen door veel bureaucratie. Durf de 
verantwoordelijkheid bij de leraar te leg-
gen. Stop met het wantrouwen en met het 
controleren van alles. Ik verbaas me wel 
eens hoe uitgebreid een leerlingvolgsysteem 
eruit moet zien. Dat is echt zwaar overdre-
ven en kost heel veel tijd en geld.’ 

manaGeRs VOOR de klas
Schoolmanagers horen vanaf nu ook zelf les 
te geven, zo staat er in het verkiezings-
programma. ‘Ja, iedereen die op school 
werkt, moet feeling hebben met de kinde-
ren. Dus elke manager een dag per week 

‘Al op de basisschool wist ik het zeker: ik wilde het onderwijs 
in’, vertelt Emile Roemer (47) op zijn werkkamer in de Tweede 
Kamer. ‘Ja, een roeping. En het onderwijs blijft trekken. Het is 
en blijft een prachtig vak. Waarom? Omgaan met mensen, kin-
deren iets bijbrengen, kinderen begeleiden. Iets voor anderen 
kunnen betekenen is gewoon hartstikke mooi! Als ik klaar ben 
in de politiek, ga ik met alle liefde en plezier terug het onder-
wijs in.’ Hij werkte op basisscholen in Boxmeer en Beuningen, 
eerst als groepsleerkracht, later als locatieleider. ‘Daar ontdekte 
ik dat er meer zorg voor leerlingen moet komen, dat er beter 
onderhoud aan schoolgebouwen nodig is en dat er behoefte is 
aan meer handen in de klas.’ 

PedaGOGisch sausJe
De partij trekt 1,5 miljard euro extra uit voor onderwijs. ‘Wie 
met droge ogen durft te beweren dat er fors bezuinigd moet 
worden op onderwijs, draait de economie de nek om!’ zegt 
Roemer fel. ‘Ik schiet die heroverwegingsideeën om twintig 
procent te besparen op onderwijs zo naar de prullenbak! 
Investeren moeten we, en wel in zorg voor kinderen, klas-
senverkleining, meer handen in de klas, arbeidsvoorwaarden 
voor leraren, betere schoolgebouwen en op elke school een 
conciërge.’
De SP stelt voor te stoppen met de plannen met passend on-
derwijs. ‘Een klas met 32 kinderen zónder zorgleerlingen kon ik 
met twee vingers in de neus aan. Maar een klas met 20 kinderen 
waarvan 8 zorgleerling, daar werd ik gek van! Ik had altijd te 
weinig tijd om te bieden wat de leerlingen echt nodig hadden. 
Dat gebeurt straks in passend onderwijs ook, want er zijn te 
weinig middelen om het goed te doen. Er zit een leuk pedago-
gisch sausje overheen, maar ik zie het als een ordinaire bezuini-
gingsmaatregel. De zorgleerling komt in een overvolle klas te-
recht, komt aandacht te kort, evenals de “gewone” leerlingen in 
die klas en de leraar wordt gek.’ Op het vmbo moet personele 
ruimte gecreëerd worden om aan de slag te gaan met leerlingen 
die dreigen uit te vallen. ‘Docenten komen daar vaak niet aan 
toe omdat ze dagelijks honderd leerlingen zien en het al druk 
genoeg hebben met lesgeven.’

De nieuwe voorman van de SP, Emile Roemer, 
weet waarover hij het heeft: hij werkte tien jaar in 

het basisonderwijs. ‘Als ik klaar ben in de politiek, 
ga ik met alle liefde en plezier terug het onderwijs 

in.’ Zijn uitleg over de stevige woorden in het 
verkiezingsprogramma: passend onderwijs van 
tafel, managers zelf voor de klas, bureaucratie 

inperken en klassen en scholen kleiner.
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voor de klas. Zeker op grote leerfabrieken 
in het mbo en hbo is heel veel te snijden 
in die managementlaag. Daar lopen echt 
veel te veel mensen rond die helemaal 
niets meer met onderwijs te maken hebben. 
Als je soms onderwijsmanagers met chauf-
feur ziet rondrijden, denk ik: “Waar zijn we 
mee bezig?!” Dat gaat allemaal ten koste 
van het primaire proces, het lesgeven.’
De SP wil dat het geld voor scholen 
opgedeeld wordt in twee budgetten: één 
voor personeel en één voor overhead. 
‘Dat geld wordt geoormerkt, zodat 
voorkomen wordt dat bezuinigingen op 
bestuur en management afgewenteld 
worden op het personeel, zoals nu ge-
beurt.’ Hij wijst op Schooljournaal 7 met 
een artikel daarover. ‘Zo voorkom je ook 
dat scholen om budgettaire redenen 

onbevoegd e docenten voor de klas laten staan. Dat gaat ten 
koste van de kwaliteit van het onderwijs.’

beteR GemenGd
Roemer denkt dat gemengde scholen beter zijn voor kinderen. 
‘We leven in een samenleving waar je moet omgaan met verschil-
len. We moeten sámen leven. Als je op een zwarte of witte school 
zit, worden kinderen niet voorbereid op het omgaan met verschil-
len. Een school moet zo goed mogelijk een afspiegeling zijn van 
de samenleving. Het is een lang proces om daar iets aan te doen. 
In Nijmegen hebben ze een mooi systeem bedacht van één cen-
traal aanmeldpunt, een  dubbele wachtlijst en maximaal dertig 
procent zorgleerlingen per school. Heel langzaam zie je daar nu 
meer gemengde scholen ontstaan. Ik vind een acceptatieplicht 
voor scholen daarbij van belang. Als ouders de grondslag van een 
school respecteren, moet hun kind toegelaten worden. Nu kun-
nen scholen nog te makkelijk leerlingen weigeren. Niet dat het 
vaak gebeurt, maar het mag helemaal niet gebeuren.’
Ciska de Graaff

‘Passend onderwijs is ordinaire 
bezuiniging’

‘ik schiet die  
her over we
gings ideeën om 
twintig procent 
te besparen op 
onderwijs zo 
naar de  
prullenbak!‘
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de dag van de verlossing: nÒt
Negen juni ZOU voor het onderwijs de dag van de verlos-
sing kunnen zijn. Bewust is met hele grote letters het 
woord ‘zou’ geschreven. Niet het allermooiste Neder-
lands, maar dat past bij de huidige tendens van het 
Nederlandse taalniveau. Logisch dat diverse partijen voor 
een staatsexamen Nederlands in het mbo zijn. Maar hoe 
CDA, ChristenUnie en PvdA het nu hebben voorgesteld 
is regelrechte lariekoek: het staatsexamen komt in het 
laatste jaar van de mbo-opleiding. En de student moet 
er een voldoende voor hebben, anders krijg hij of zij het 
diploma niet. Deze procedure gaat, zoals het nu er uitziet, 
in 2012 van start. Zijn ze in Den Haag helemaal knet-
tergek geworden? Heb je vier jaar gezwoegd en overal 
voldoendes voor, maar krijg je, omdat je geen talenknob-
bel hebt, je beroepsdiploma niet. Waarom doen ze dat 
staatsexamen niet aan het einde van het eerste jaar? 
Lijkt me een stuk logischer. Maar het essentiële woord 
logisch is nu net níet wat opgaat voor de verkiezingspro-
gramma’s van de huidige politieke partijen. Geen één 
heeft een programma dat het huidige onderwijs beter 
maakt. Neen, ergo, het zal nog meer naar de verdoeme-
nis gaan. Of er moet een partij met zijn programma gaan 
draaien. Daar hoop ik dan maar op, want daar zijn ze op 
het Binnenhof heel goed in. 
Neem nog een misser van de bovenste plank: de gratis  
schoolboeken.  Nu, drie jaar later, zou dit idee nooit 
meer door de Tweede Kamer zijn gekomen. Een andere 
politieke dwaling: roepen dat leraren meer moeten 
gaan verdienen. Want dan zou de status van het beroep 
omhoog gaan. Hoedenkoning Plasterk zou er persoon-
lijk voor zorgen. Ja, …… en dan heb 
je opeens bezuinigingen en lopen 
de cao-onderhandelingen hoog op. 
Dat wordt dus niks. Geloof me. Maar 
sowieso was deze salarisverhoging-
methode wederom een slecht idee. 
En dat is nu het probleem van al die 
verkiezingsprogramma’s. Nergens in een partijprogram-
ma staat een geweldige onderwijsvisie voor een langere 
periode van minimaal acht jaar. Vaak staat er wel dat er 
voor het onderwijs geld bij moet. Daar ben ik het juist 
niet mee eens. Want hoe kun je op de langere termijn de 

columncolumncolumnpierre Wind

pierre Wind (44) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere roc mondriaan horeca in den haag.
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docenten salarissen verhogen, zonder dat er extra 
geld van de overheid bij hoeft? Vrij simpel. Er zou een 
regel moeten zijn dat in een school het hoogste sa-
laris dat van een docent is. En niet van coördinatoren 
of andere organisatiegoden. De enige uitzondering is 
natuurlijk de directeur, de salarissen van de coör-
dinatoren moeten zwaar terug. Sta je minder voor 

de klas, dan verdien je ook minder. Op deze manier 
zul je zien dat er meer docenten komen en minder 
coördinatoren en begeleiders. En de status van de 
leraar gaat hierdoor weer omhoog. Zo eenvoudig zou 
politiek moeten zijn…

er zou een regel moeten zijn dat in 
een school het hoogste salaris dat 
van een docent is
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columncolumncolumncolumncolumnLiesbeth Hermans
Kleur!
Wij doen mee aan de Kindergemeenteraad in 
Steenwijkerland. Zo kunnen onze leerlingen 
ervaren hoe het er in de Tweede Kamer aan toe 
gaat. Alle deelnemende scholen hebben een pro-
ject ingediend. Tijdens het debat, onder leiding van 
de echte burgemeester, moet onze delegatie met zo 
goed mogelijke argumenten ons plan verdedigen. Het 
uitverkoren idee mag voor € 1.500,- echt gerealiseerd 
worden. Wij gaan vást winnen met onze anti-pestkist, 
compleet met tegel, vlag en protocol.
Ter voorbereiding neem ik met mijn leerlingen het pro-
jectboekje door. We bekijken welke politieke partijen er 
zijn. Onbevangen vertellen veel kinderen wat hun ouders 
stemmen, de meesten weten dat wel.

‘Juf, wat stem jij eigenlijk?’, vraagt Esther. Ze maakt me 
een beetje verlegen met haar vraag. Mag je als leer-
kracht politieke kleur bekennen of is dat not done? 
Te intiem? Net als de hoogte van je salaris of de beleving 
van je seksualiteit? Eerlijk vertel ik haar mijn twijfels en 
ze neemt er genoegen mee. Maar zelf ben ik niet tevre-
den. Na schooltijd vraag ik mijn collega’s naar hun stand-
punt. Mag je in de klas vertellen welk vakje je rood maakt 
in het stemlokaal? De meningen verschillen. En nieuws-
gierig als ik ben, probeer ik meteen te achterhalen waar 
de politieke voorkeuren liggen. Niet iedereen laat het 
achterste van zijn tong zien, valt me op. 
Wat daarvan te denken? Is dat voor-
zichtigheid die je moet respecteren?  
Of is dat bange grijze muizigheid?
 
Op weg naar huis twijfel ik nog steeds. 
Een leerkracht die verkondigt waar hij op stemt, indoc-
trineert die? Wat is het verschil met het belijden van een 
geloof? Of met het uitkomen voor een seksuele geaard-
heid? Als ik van de fiets af stap, bedenk ik dat kinde-
ren alle kleuren voorgeleefd moeten krijgen. Allerlei 
mensen hebben allerlei meningen en voorliefdes en die 
meningen en voorliefdes kunnen gewoon van elkaar  
verschillen, daar is niks mis mee. Dús moeten mensen 
zich niet verstoppen, ook niet als ze leerkracht zijn.  
K. Schippers schreef: Als je goed om je heen kijkt, zie je 

Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 
een  

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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dat alles gekleurd is. Dát moeten we kinderen leren 
zien, juist als we leerkracht zijn. 

Daarom…, als leerlingen me nog eens naar mijn 
stemgedrag vragen, zal ik ze laten weten dat ik kies 

voor Femke Halsema. Omdat ze vrouw is, omdat ze 
fatsoenlijk is, omdat ze normaal praat en omdat ze 
een partij leidt die opkomt voor de minder bedeelden 
en zich zorgen maakt over het milieu. Gelukkig mag 
in onze democratie iedereen zijn eigen argumenten 
afwegen. Dáár gaat het om in verkiezingstijd. 
Onze delegatie verdedigde trouwens in de Kinder-
gemeenteraad met verve ons plan, er was zelfs een 
tweede stemronde nodig. Maar uiteindelijk is ons 
project toch op het nippertje niet uitgekozen.

EEn LEErkracHt DIE vErkonDIgt waar 
HIj op StEmt, InDoctrInEErt DIE? 
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‘We zijn allemaal  
tegen 
discriminatie’

Het waren drukke weken voor André Rouvoet, demissionair minister 
van Jeugd en Gezin. Nadat hij eerder dit jaar de portefeuille van 

aftredend Onderwijsstaatssecretaris Dijksma overnam, was hij kort 
geleden ook nog even waarnemend bewindsman bij Justitie.  

Toch was er nog tijd om met Schooljournaal te spreken over de 
plannen van de ChristenUnie met het onderwijs. ‘Geen bezuinigingen 

op het onderwijs, maar wel een kritische blik werpen.’ 
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Christenunie-lijsttrekker Rouvoet: Acceptatieplicht 
lost problemen niet op
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In het verkiezingsprogramma stelt de ChristenUnie dat de overheid 
zich te veel met de inhoud van het onderwijs heeft bemoeid. De 
partij wil daarom schoolbesturen en leraren meer ruimte geven. 
‘Ook als minister van Onderwijs ontdek ik dat er veel van 
scholen wordt gevraagd. Op zich is daar niets mis mee. Volgens 
mij vinden onderwijsgevenden het ook helemaal niet erg dat er 
hoge eisen aan de kwaliteit worden gesteld. Maar we moeten 
het onderwijs organiseren op basis van vertrouwen. Waarbij 
goede afspraken worden gemaakt over verantwoording en 
transparantie. Kijk bijvoorbeeld naar de financiering. We ken-
nen veel doelsubsidies waar vaak ook weer apart verantwoor-
ding over moet worden afgelegd. Soms lijkt daar een zweem van 
wantrouwen achter te zitten. Dat wil ik doorbreken. Vertrou-
wen moet het uitgangspunt zijn. Het zijn de leraren, schoollei-
ders en bestuurders die er verstand van hebben. Een groot deel 
van die gelden kun je bijvoorbeeld met een gerust hart opne-
men in de lumpsum, waardoor scholen meer bestedingsvrijheid 
krijgen. Daar spreekt vertrouwen uit’. 
Maar we zien nu bijvoorbeeld dat geld dat bestemd was voor de 
functiemix al door scholen is uitgegeven aan andere bestemmingen.
‘De weg van de geleidelijkheid is altijd verstandig. Het uit-
gangspunt van vertrouwen is geen blind vertrouwen. Het blijft 
nodig om te verantwoorden. Als we vinden dat de functiemix 
nog niet kan worden opgenomen in de lumpsum, dat doen we 
dat niet, of pas op een later moment’. 

SymboolpolitieK
U ziet ook een actieve rol voor de ouders bij het onderwijs 
weggelegd: die houdt meer in dan ‘alleen respect voor de 
grondslag voor de school’. Hoe ziet u dat voor u?
‘De school is van de ouders. In alle debatten over artikel 23 
van de Grondwet moet dat de basis zijn. Ouders moeten vrij 
zijn om scholen te kiezen of op te richten, die passen bij hun 
visie op opvoeding en vorming. Dat is de dragende kracht van 
artikel 23. Neem bijvoorbeeld passend onderwijs. Daar moeten 
ouders meer bij worden betrokken. Het gaat om hún kinderen. 
En scholen hebben met hen te maken wanneer het gaat om het 
onderwijs dat in hun instellingen wordt aangeboden’. 
De ChristenUnie is tegen een acceptatieplicht voor scholen. 
Waarom?
‘Een acceptatieplicht zoals nu wordt voorgesteld lost de proble-
men niet op. Het heeft een hoge mate van symboolpolitiek. De 
suggestie wordt gewekt dat het bijzonder onderwijs zich ont-
trekt aan de maatschappelijke plicht om met name allochtone 
leerlingen op te nemen. Ik stoor me daar aan. De feiten wijzen 
uit dat dit niet zo is. Als je kijkt naar cijfers in de grote steden, 
dan zie je dat het bijzonder onderwijs ook allochtone leerlingen 
accepteert. Zelfs evenveel als het openbaar onderwijs in die 
steden. De segregatie oplossen begint bij het beïnvloeden van 
de bevolkingssamenstelling van de wijken. Dat moet je niet 
proberen te doen via de scholen’. 
Hoe zit het eigenlijk met de acceptatieplicht van leraren? 
Kunnen leraren worden geschorst op basis van hun geaardheid?
‘Daar hebben we goede afspraken voor in dit land. Scholen mo-
gen zelf beslissen welke leraren ze aannemen en als iemand zich 

voelt buitengesloten op oneigenlijke gronden, dan  
kunnen ze naar de Commissie Gelijke Behandeling of 
de rechter. We zijn allemaal tegen discriminatie. Maar 
we moeten wel oppassen dat de wetgever niet op de 
stoel gaat zitten van het bevoegd gezag en gaat bepalen 
wie in welke school wordt aangenomen’. 

minder opleidingen
Welke rol ziet u in de toekomst voor de 
Onderwijsinspectie?
‘In de aanpak van zwakke scholen hebben we al een 
goede slag gemaakt. Tegelijkertijd zie ik dat we er nog 
niet zijn. Er zijn nog te veel kinderen die onderwijs 
krijgen aangeboden dat onder de maat is. Dat kan dus 
niet. De Inspectie moet daar op toezien en er bovenop 
zitten. Want ik wil dat ook die laatste zwakke scholen 
worden aangepakt. We moeten ook niet aarzelen om 
in het uiterste geval maatregelen in de bekostiging te 
nemen’. 
Ontziet u het onderwijs bij de bezuinigingen?
‘Sterker nog: wij investeren flink. Maar we kijken ook 
kritisch of er nog winst te behalen valt. Om een voor-
beeld te noemen: er zijn nu 11.000 verschillende mbo-
opleidingen. Tegelijkertijd zien we dat de aansluiting  
met het hbo niet goed verloopt. We willen dus kijken of 
het niet efficiënter en resultaat gerichter kan door  
middel van het drastisch verkleinen van het aantal 
opleidingen. Daarnaast willen we 5.000 extra leraren 
aanstellen en meer banen creëren voor conciërges. 
Door te investeren in leraren en goed te kijken naar de 
organisatie van onderwijs, willen we zorgen voor kwali-
tatief beter onderwijs’. 

eigen tijd
U zegt ook dat nascholing niet vrijblijvend is. U wilt 
zelfs leraren de bevoegdheid ontnemen als ze zich niet 
laten bijscholen. 
‘Als je je onttrekt aan het bijscholen dan krijg je 
vroeg of laat leraren die wel bevoegd zijn maar zich 
onvoldoende hebben ontwikkeld. Dan moet je je gaan 
afvragen of die leraar nog wel in het onderwijs thuis-
hoort’. 
U wilt leraren verplichten een deel van die bijscholing 
te volgen in hun eigen tijd. Dat zal u niet populair ma-
ken, zeker gezien de hoge werkdruk in het onderwijs.
‘Dat begrijp ik. Maar we ontzien het onderwijs bij de 
bezuinigingen. Dat is heel mooi. Tegelijkertijd moeten 
we wel kijken wat de sector zelf kan bijdragen. Dat is 
misschien niet populair. Maar als het alternatief is dat 
we ook bij het onderwijs moeten bezuinigen, dan weet 
ik wel waar het onderwijs voor kiest. Als leraar inves-
teer je in je eigen professionalisering. Het is niet meer 
dan normaal dat je dat deels in eigen tijd doet. Dat 
geldt volgens mij bij bijna elke werkgever’.
Edwin van Baarle
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Korten op de kinderbijslag als kinderen van 
2,5 jaar met een taalachterstand niet naar 

de voorschool gaan. 2,5 miljard investeren in 
onderwijs. Kinderen niet te snel een sticker 

opplakken. Dat zijn wat standpunten uit het  
VVD-verkiezingsprogramma. Lijsttrekker Mark 

Rutte (43): ‘Als we zo in de grotemensenwereld 
met elkaar om zouden gaan, op iedereen een 
sticker plakken, had de halve Tweede Kamer 

adhd en heel wat journalisten ook!’

VVD-lijsttrekker Rutte: hardere aanpak schooluitval, 
taalacherstanden en zwakke scholen

‘We willen ook de salarisschalen langer laten doorlopen en daar 
merkt iedereen iets van. Bovendien kan een uitzicht op een beter 
salaris bij goede prestaties ook uitdagend werken voor iedereen. 
Ik merk trouwens dat het salaris niet het allerbelangrijkst is voor 
mensen in het onderwijs. Het gaat hen veel meer om de steun 
van de schoolleiding, de werkdruk, een prettige werkomgeving, 
de bureaucratie.’
De VVD wil de salarissen van ambtenaren alleen nog maar laten 
stijgen met de inflatie. Geldt dat ook voor onderwijs, dat al zo op ach-
terstand staat qua salariëring?
‘Daar zijn we niet op uit, maar het hangt wel af van wat we aan-
treffen na 9 juni. Ik kan niks garanderen en kan je dus niks be-
loven. Natuurlijk zou ik gezien de achterstand de salarissen best 
willen verhogen, maar het is wel crisis en ik heb geen geldboom.’

Halve Kamer adHd
Wat heeft u in petto voor docenten die gebukt gaan onder de 
hoge werkdruk?
‘Aan de werkdruk in de klas kan ik niet zo veel doen. Je bent als 
leraar opgeleid om les te geven, als je dat niet leuk vindt of niet 
aan kan, moet je een ander vak kiezen. Werkdruk ligt vooral bui-
ten de klas, in alle taakjes om het lesgeven heen, het vergaderen, 
de administratieve last. Dat kan allemaal veel simpeler. We wil-
len fors snijden in bureaucratie en verantwoordingslast. Schaf de 
doelsubsidies af, stop alles in de lumpsum en laat de school zelf 
bepalen wat belangrijk is. Zo willen we ook een deel van de mid-
delen van jeugdzorg naar onderwijs overhevelen. Een deel van 
de zorg ligt toch daar, dus dan horen de middelen daar ook bij. 
Bovendien scheelt dat heel veel overleg tussen beide sectoren.’
Gesproken over die zorgleerlingen, in het verkiezingsprogramma staat 
dat de VVD oog heeft voor het speciaal onderwijs. Wat houdt dat in?
‘Dat je niet zonder speciaal onderwijs kunt’, zegt Rutte stellig. 
‘Als liberaal vind ik het heel belangrijk dat iedereen, met of 
zonder beperking, maximaal voorbereid aan de start verschijnt. 
Als er echt iets met een kind is, moeten er extra middelen voor 
zijn, dat staat buiten kijf.’
Maar er staat ook iets over een betere verdeling van geld tussen regu-
lier en speciaal onderwijs.
‘Dan doelen we op de overheveling van geld van jeugdzorg naar 
onderwijs. En op de rugzakjes. Op gewone scholen zijn bijna 
geen gewone kinderen meer. Het huidige systeem stimuleert om 
bij een kind iets te ontdekken wat niet goed zit, want dan krijg 

Wat vindt u van de heroverwegingsideeën 
om twintig procent te bezuinigen op 
onderwijs?
‘Tja … die commissies zijn natuurlijk vrij-
uit gaan zoeken waar ze in konden snij-
den. Grotere klassen, minder opleidingen, 
minder onderwijsjaren. Dat kon iedereen 
verzinnen! Maar dat is nou juist wat je 
niet moet willen op dit moment. Door 
mijn wekelijkse twee uur lesgeven op een 
vmbo, zie ik zelf hoe zwaar en intensief 
het werk van docenten is.’ Met een lach: 
‘Zelf kan ik na die twee uur gaan uitrusten 
in de Kamer, bij wijze van spreken. Men-
taal is het een constante druk om voor de 
klas te staan. Ik heb daar grote bewonde-
ring voor.’

beloning leraren
De VVD wil 2,5 miljard euro investeren 
in onderwijs. Gaat dat allemaal naar die 
bewonderenswaardige leraar?
‘Wel voor een groot deel’, knikt Rutte. 
‘We gaan de goede leraar extra belonen, 
de leraar die bijvoorbeeld een toneel-
stuk organiseert of een nieuwe methode 
schrijft. We willen ook meer academici 
voor de klas.’
U wilt dus niet generiek de salarissen verho-
gen en denkt toch dat daarmee de aantrek-
kingskracht van het vak vergroot wordt?

‘Het is crisis en ik
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je extra geld. Ik wil er vanaf dat er zo snel 
een etiket op een kind geplakt wordt. 
Grote teen scheef? Etiketje en extra geld! 
Als we zo in de grotemensenwereld met 
elkaar omgingen, had de halve Tweede 
Kamer adhd’, lachend, ‘en heel veel jour-
nalisten ook.’

Harde aanpaK
U stelt een harde aanpak voor van voortijdig 
schoolverlaten. Hoe? 
‘De kring rond een spijbelend kind moet 
strakker georganiseerd worden. De leer-
plichtambtenaar moet echt wat gaan 
doen, dus meer nadruk op leerplicht dan 
op ambtenaar. De doorstroom van vmbo 
naar mbo moet ook beter, bijvoorbeeld 
door in hetzelfde gebouw te gaan zitten. 
Verder moeten taalachterstanden beter 
bestreden worden, vanaf 2 of 3 jaar al.’

Hoe verplicht je ouders van peuters met een taalachterstand om naar 
de voorschoolse opvang te gaan? 
Resoluut: ‘Door te korten op de kinderbijslag. Ik verwacht niet 
dat een kind van 3 jaar een gedicht van J.C. Bloem kan deter-
mineren, maar wel dat het weet dat dit’ – zijn gsm ophoudend –  
‘een telefoon is. Ook op de basisschool moet daar harder aan 
getrokken worden. Dan maar wat extra onderwijstijd voor deze 
kinderen. Nee, er mag niet iets anders sneuvelen. De kinderen 
die goed mee komen, mogen natuurlijk niet de dupe worden.’
Ook een harde aanpak van zwakke scholen: sneller sluiten die handel.
‘Ja, binnen twee jaar moet de zaak op orde zijn, anders gaat de 
school dicht. Vakbonden hoeven niet bang te zijn voor de lera-
ren, want de kinderen en dus de werkgelegenheid blijven toch 
wel. Bij bijzondere scholen kan tot nu toe alleen de financiering 
gestopt worden. Ik wil daar ook kunnen sluiten. Islamitische 
scholen, waarvan nu de helft zwaar onder niveau presteert, 
kunnen dan gewoon uit een ander potje putten en doorgaan 
met hun slechte onderwijs. Dat kan echt niet! Kinderen zijn 
maar één keer tussen 4 en 18 jaar!’
Ciska de Graaff
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rutte: ‘grote teen scheef? etiketje en extra geld!’

heb geen 
geldboom
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wat ze belangrijker vonden, dan hadden 
ze waarschijnlijk voor goed onderwijs 
gekozen. Nu plukken hun kinderen en 
kleinkinderen daar de wrange vruchten 
van op school.’

te fabrieKSmatig
‘De commissie-Dijsselbloem (onderzocht 
de gevolgen van de onderwijsvernieuwing, 
red.) heeft ook bevestigd dat er grote 
fouten zijn gemaakt’, stelt Halsema. 
‘Met name de permanente prikkel tot 
schaalvergroting leidt er in de kwetsbare 
typen onderwijs, zoals het vmbo, toe 
dat leerlingen vermalen worden en dat 
leraren hun motivatie verliezen. Vooral 
omdat het te fabrieksmatig is geworden. 
De maat van de scholen is eindeloos 
vergroot. En dat is voor de persoonlijke 
aandacht, de intimiteit die scholen leer-
lingen en leraren moeten bieden, gewoon 
niet goed.’ Reden voor GroenLinks ruim 
de beurs te trekken voor achterstallig 
onder houd. Er wordt zo’n 2,5 miljard 
euro uit ge trokken om te investeren in 
kleinere klassen en extra ondersteunend 
personeel, naast het extra geld voor 
voorscholen, brede scholen en het be-
roepsonderwijs. 

Waanzinnige 
voorStellen
Sommige voorstellen van GroenLinks 
staan haaks op de plannen van de 
commissie-Smit (ambtelijke werkgroep 

Het karakteristieke stemgeluid van zangeres Joan as Police-
woman vult de keuken van het huis van Femke Halsema. 
‘Het staat op een cd met allemaal vergeten liedjes van Leo 
Blokhuis en Ricky Koole. Mooi hè?’, meent het boegbeeld van 
GroenLink s. Even valt ze uit haar rol van lijsttrekker van een 
politieke partij, en spreekt ze als liefhebber van niet-alledaagse 
pop. Maar tijd om al te lang stil te staan bij haar muzikale 
voorkeuren heeft Halsema niet in de aanloop naar de verkie-
zingen.
 
Wrange vrucHten
‘De rechtse partijen zijn voor het in stand houden van de parti-
culiere consumptie van mensen. Dat doen ze ten koste van de 
uitgaven voor de publieke sector, zoals onderwijs en zorg.’ Het is 
volgens Halsema de reden waarom CDA en VVD onlangs niet 
instemden met de motie van haar fractiegenoot Azough tegen 
de nullijn. Zelf vindt ze het niet meer dan terecht dat de lera-
rensalarissen de lonen van de markt blijven volgen. ‘We bezui-
nigen op asfalt en defensie, maar pertinent niet op onderwijs. 
CDA en VVD spiegelen zich nog steeds heel erg aan de wijze 
waarop de kabinetten-Lubbers hebben bezuinigd in de jare n 
tachtig. Lubbers wilde de koopkracht in stand houden en is als 
een gek gaan snijden in de publieke sfeer, zoals de uitkeringen. 
In die tijd zijn de onderwijsinvesteringen ten op zichte van het 
BBP (Bruto Binnenlands Product, red.) flink afgebogen. En 
wat bereikte hij daarmee? Dat mensen met een middeninko-
men in staat bleven af en toe een nieuwe auto te kopen. Had 
je de gemiddelde Nederlander toen op de man af gevraagd 

GroenLinks wil onder geen voorwaarde bezuinigen, maar 
 juist flink investeren in onderwijs. De partij trekt zo’n  

2,5 miljard euro uit voor onder meer kleinere klassen en extra 
ondersteunend personeel. Volgens lijsttrekker Femke Halsema 
plukken scholen de wrange vruchten van fout onderwijsbeleid 

dat al in de jaren tachtig in gang is gezet. 

GroenLinks-lijsttrekker Halsema:

‘overwegen om 
middenschool 
in te voeren’



later een goede werknemer en onderdaan 
te worden, maar vooral een vrije burger. 
Met name op de lagere onderwijsniveaus 
zoals vmbo en daaronder, zie je dat dat 
bildungsideaal wel heel erg uit het zicht is 
verdwenen. Het is nu toegepast op werkne-
merschap en dat is me veel te mager.  
Misschien moeten we toch nog eens over-
wegen een latere selectievorm te introduce-
ren in de vorm van de middenschool.’ 
Wellicht dat Halsema dan tegen die tijd 
zelf voor de klas staat. ‘Halverwege de ja-

ren tachtig zat ik in Utrecht op 
de lerarenopleiding en studeerde 
Nederlands en geschiedenis. Heb 
het drie jaar volgehouden, maar 
vond er destijds niets aan, omdat 

ik voor mijn gevoel alleen maar bezig was 
met orde handhaven tijdens mijn  stages op 
een mavo en lts. Maar ja, ik was negentien. 
Nu lijkt het me ontzettend leuk. En dan 
mag het best een beetje een lastige klas 
zijn. Ik geef wel eens gastlessen aan klassen 
met pubers waar de hormonen door de klas 
gieren en waar het zo vaag naar zweet en 
parfum ruikt. Ik heb er nu geen tijd voor, 
maar’, zegt ze met een glimlach, ‘een paar 
uur per week lesgeven sluit ik voor de 
toekomst zeker niet uit.’
Peter Magnée
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die namens de regering onderzocht hoeveel onderwijs kon 
bijdragen aan de noodzakelijke 29 miljard aan bezuinigingen, 
red.). Halsema: ‘Er is nauwelijks nog een efficiencyslag in on-
derwijs te maken. Maar de Kamer wilde per se ook hiervoor een 
werkgroep. Ja, dan krijg je het soort waanzinnige voorstellen als 
het afschaffen van de klassenverkleining, het sluiten van 1.200 
kleine basisscholen en het met een jaar inkorten van de school-
tijd.’ Over dat laatste, een poging tot een doelmatiger aanslui-
ting van vmbo op mbo, zegt ze: ‘Afgezien van het niveau dat 
we leerlingen willen laten bereiken, is de middelbare schooltijd 
ook een vrijgestelde periode in een kinderleven. Een tijd waarin 
ze nog geen geld hoeven te verdienen, waarin ze nog niet in de 

mallemolen van onze economie hoeven mee te draaien. Die  
periode zou je eerder moeten verlengen. Woorden als rende-
ment en doelmatigheid die daarvoor als legitimatie gebruikt 
worden, passen niet bij onderwijs, die horen bij het bedrijfs-
leven. Ik hoop dat we daar na twintig jaar eens mee stoppen.’

zWeet en parfum
Een doorn in het oog van Halsema is ook de vroege selectie van 
leerlingen. ‘Dat de basisvorming niet goed is uitgewerkt, betekent 
niet dat het idee er achter slecht was. Wij zijn het enige land 
dat al zo vroeg van leerlingen eist een keuze te maken voor hun 
carrière. Het leidt ertoe dat leerlingen slechter scoren. Onder-
wijs moet ook bildung zijn, algemene vorming, niet alleen om 

‘EEn woorD aLS rEnDEmEnt Hoort 
nIEt bIj onDErwIjS’
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femke Halsema: 
tijdens een  
vorige campagne.  
ze wilde nu geen 
nieuwe foto laten 
maken.



Alle politieke partijen beloven het onderwijs 
gouden bergen. Hier een overzicht van de 

belangrijkste standpunten. Niet alle partijen 
noemen hele concrete bedragen, maar 

zover wel genoemd, zijn de investeringen 
bruto. Het Centraal Planbureau (CPB) 

heeft inmiddels aangetoond dat de netto-
bedragen heel anders zijn: de investeringen 

verminderd met de bezuinigingen dus.  
Dan bezuinigen CDA en PVV zelfs op 

onderwijs en komen investeringen veel 
lager uit (zie illustratie).

•  terughoudend met van bovenaf opgelegde onderwijs-
hervormingen, en in ieder geval eerst goed luisteren naar 
opvattingen van leerkrachten en docenten

vvd
•  investeert 2,5 miljard extra in onderwijs (volgens CPB 

0,7 miljard)
•  verbeteren kwaliteit pabo-afgestudeerden
•  tegen leerfabrieken en voor kleinere klassen, dus afschaffing 

financiële fusieprikkels
•  stapelen (vmbo-havo-vwo) weer meer mogelijk maken.
•  regulier onderwijs moet voorwaarden scheppen om leerlingen 

die onnodig in speciaal onderwijs terecht zouden komen 
doeltreffend op te vangen

•  betere verdeling van middelen voor zorgonderwijs in relatie 
tot regulier onderwijs

•  docenten bepalen hoe doelen worden gehaald 
•  voortgang van leerlingen monitoren via verplichte begin-, 

voortgangs- en eindtoetsen
•  leraren moeten carrière kunnen maken voor de klas
•  fors verschil tussen start- en eindsalarissen van leraren
•  gedifferentieerde beloning voor goede docent 
•  stapsgewijze verhoging van minimum opleidingsniveau van 

docenten in alle onderwijssectoren (meer academici voor  
de klas)

Wat wil elke partij met onderwijs?
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vvd

cda
•  noemt geen bedrag aan investeringen, CPB spreekt van 

bezuiniging van 400 miljoen euro
•  ruimte voor meer differentiatie en specialisatie bij pabo’s en 

lerarenopleidingen
•  leraren moeten zich regelmatig laten bijscholen
•  verplichte deelname van kinderen met grote taalachterstand 

aan voor- en vroegschoolse educatie
•  voor zorgleerlingen geldt: regulier onderwijs als het kan, 

speciaal onderwijs als het moet
•  groei van speciaal onderwijs beheersen door openeind-

financiering in overleg met de sector te vervangen door 
budget financiering

cda
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pvda
•  investeert volgens CPB 1,6 miljard in onderwijs 
•  verhoogt het niveau van de lerarenopleiding door het 

aanscherpen van in- en uitstroomeisen
•  actieplan LeraarKracht onverkort en doortastend uitvoeren: 

salarisontwikkeling van leraren moet gekoppeld blijven aan 
de salarissen in de markt

•  met een Actieplan Leraren 2.0 bij- en nascholing van 
docenten verder stimuleren. Nieuwe docenten verdienen 
goede begeleiding op hun school

•  de school van de toekomst is een brede school, met behalve 
goed onderwijs ook aanbod van opvang, sport en cultuur

•  defuseren is een serieuze optie, evenals het terugdringen van 
het aantal managementlagen

•  flexibeler omgaan met keuzemoment leerlingen
•  weghalen barrières stapelen opleidingen

pvv
•  zo veel mogelijk centraal examineren, elke opleiding afronden 

met heldere eindtermen
•  geen fusies meer, kleinere scholen genieten de voorkeur
•  extreme zorgleerlingen herplaatsen op aparte school (speciaal 

onderwijs)
•  hakken in managementlagen, investeren in het primaire 

proces

•  op de basisschool taal en rekenen centraal stellen
•  vakinhoud centraal op de pedagogische academies, niet 

didactiek
•  taaltoets voor peuters om snel te kunnen bijsturen, kosten 

extra scholing zijn voor de ouders
•  handhaving van het bijzonder onderwijs en artikel 23 van 

de Grondwet, maar islamitische scholen gaan dicht
•  geen verplichte spreiding van leerlingen

d66
•  investeer 2,5 miljard euro in het onderwijs (volgens CPB 

2,2 miljard)
•  betere beloning voor leraren in achterstandswijken en in 

exacte vakken en leraren die bijscholing volgen
•  leraarsvak verder versterken: steun voor een sterke 

beroepsorganisatie, een beroepsregister en nascholing
•  bevoegdheidseisen invoeren in mbo
•  bijscholingsmogelijkheden voor aanvullende bevoegdheden 

moeten versneld uitgebreid worden
•  verminderen van bureaucratie door vereenvoudiging van 

de bekostiging: geen geoormerkte gelden en projectgelden, 
maar alles via de lumpsum 

•  eis stellen dat scholen binnen de lumpsum een 
minimumpercentage uitgeven aan onderwijs (personeel en 
materialen)

•  bevorderen innovatie in lesgeven: meer gebruik van digitale 
lesmiddelen

•  ontwikkeling van brede scholen versnellen
•  het bijzonder onderwijs mag geen leerlingen meer weigeren 

vanwege hun geloof of achtergrond

•  investeert 2,5 miljard in onderwijs (volgens CPB 
1,5 miljard)

•  werken in het basis- en (voorbereidend) beroepsonder wijs 
aantrekkelijker maken, werkdruk verminderen, leraren 
minder uren les laten geven, kleinere klassen, betere 
ondersteuning door klassenassistenten, gespecialiseerde 
vakdocenten en conciërges 

•  aanvullend op het Actieplan LeerKracht afspraken maken 
over extra beloning voor leraren die les geven aan veel 
leerlingen met achterstanden

•  aantal onbevoegde leraren en leid(st)ers voor de klas, op de 
voorschool en de buitenschoolse opvang terugdringen

Wat wil elke partij met onderwijs?
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•  lerarenteams meer invloed geven op het te geven onderwijs, 
lesmethodes en pedagogische concepten

•  alle basisscholen worden brede scholen, ook in het voortgezet 
onderwijs dat concept meer stimuleren. Brede scholen verzor-
gen een programma van zeven tot zeven

•  voor mannen aantrekkelijker maken in het onderwijs te werken 
•  pabo’s stellen kennisontwikkeling en inhoudelijke vakkennis 

weer centraal 

Sp
•  investeert 1,5 miljard extra in onderwijs (volgens CPB 

0,6 miljard)
•  schoolmanagers horen ook zelf les te geven
•  geen grote onderwijshervormingen over de hoofden van 

scholieren, studenten en docenten 
•  onbevoegde leraren horen in twee jaar bevoegdheid te halen.
•  op termijn op elke basisschool extra ondersteuning, 

bijvoorbeeld via conciërges
•  passend onderwijs moet van tafel omdat het een bezuiniging 

is, speciaal onderwijs moet beschikbaar zijn voor leerlingen 
met een stoornis of handicap

•  geen aanbesteding meer bij inkoop van schoolboeken
•  strenge handhaving van fusietoets, inclusief recht om uit 

groot schoolbestuur te stappen
•  geen competentiegericht onderwijs in mbo
•  acceptatierecht voor alle leerlingen, mits ouders de grondslag 

van de school erkennen, alle scholen een acceptatieplicht
•  stimuleren van gemengde scholen

cu
•  de overheid garandeert de vrijheid van onderwijs
•  lerarenbeurs en lerarenregisters worden gecontinueerd en alle 

leerkrachten krijgen een talentenbudget om hun expertise te 
onderhouden 

•  voor een deel wordt de deskundigheidsbevordering niet langer 
tijdens lesuren, maar in de eigen tijd gedaan, bijvoorbeeld via 
avond- of zomercursussen 

•  leerkrachten kunnen bevoegdheden worden ontnomen als zij 
zich niet in voldoende mate laten trainen en bijscholen 

•  op scholen zal extra tijd worden vrijgemaakt voor rekenonderwijs
•  evenwichtige samenstelling onderwijskundig personeel: pabo’s 

moeten meer moeite doen voor het opleiden van mannelijke 
leerkrachten bijvoorbeeld door het aanbieden van een breder 
cursusaanbod

•  meer bewegingsruimte voor scholen: in beginsel wordt alleen 
nog gewerkt met lumpsum budgetten, projectsubsidies en 
geoormerkte gelden worden afgeschaft 

Sgp
•  scholen moeten een aanstellings- en toelatingsbeleid kunnen 

voeren in overeenstemming met grondslag en doel van de 
school

•  de wettelijke bevoegdheden voor de onderwijsinspectie worden 
versoberd. Onderdelen van kerndoelen die op gespannen 
voet staan met de didactische vrijheid van scholen, worden 
geschrapt

•  onderwijs aan jonge kinderen verdient meer aandacht; de 
specialisatie ‘jonge kind’ binnen de pabo dient verlengd te 
worden. Daarbij wordt ook het overladen onderwijsprogramma 
aangepakt

•  de indicatiestelling voor zorgleerlingen moet geflexibiliseerd 
worden: het gaat meer om de zorgbehoefte in de school dan 
om een officieel label voor een kind

•  de behoefte aan nieuwe leraren mag niet leiden tot bijstelling 
van de bekwaamheidseisen van leraren en een verlaging van 
de status van leraren. 

Gerben Horst
Ciska de Graaff

inveSteren of bezuinigen?
Het CPB heeft de partijprogramma’s door-
gerekend. Daaruit blijkt dat de genoemde 
onderwijsinvesteringen bruto zijn en heel 
anders uitvallen als je de bezuinigingen er 
op in mindering brengt. Zo bezien be-
zuinigen SGP, CDA en PVV per saldo op 
onderwijs en liggen de netto-investeringen 
tussen de 0,6 miljard (SP) en 2,2 miljard 
(D66). PvdA, GroenLinks en D66 zetten 
volgens het CPB het meest in op kansrijke 
maatregelen, zoals presatiebeloning lera-
ren, voortijdig schoolverlaten, scholing van 
leraren, voor- en vroegschoolse educatie 
en verlenging onderwijstijd. In de ogen 
van het CPB is een voorstel kansrijk als de 
maatschappelijke baten naar verwachting 
groter zijn dan de kosten. Ill
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Pak als lid van CNV Onderwijs nu
zomervoordeel bij OHRA

Pak úw zomervoordeel op
www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Als lid van CNV mag u

www.ohracollectief.nl/cnvo3725 deze zomer niet

missen. U vindt er volop voordeel. Als u onze

autoverzekering online afsluit ontvangt u namelijk

30% korting. Ook krijgt u 15% extra korting op onze

permanente reisverzekering.

Nu geen verzekering nodig? Bezoek dan toch

www.ohracollectief.nl/cnvo3725 voor de WK tool.

Hiermee troeft u uw collega’s en vrienden af op WK

voetbalkennis. Bovendien vindt u er interessante

aanbiedingen op zomerproducten. En krijgt u als

OHRA verzekerde een gratis KwikFit zomercheck

voor uw auto.

Om het zomergevoel compleet te maken verloten

we ook nog eens € 250,00 vakantiezakgeld!

Kijk voor alle informatie op

www.ohracollectief.nl/cnvo3725.

Een voordelige vakantie gewenst!

advertentie

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden 
maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen 
voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie 
van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

POSTACTIEVEN
Rayon Zaag
Dinsdag 8 juni, 13.30 uur, excursie 
naar Historische Tuin Aalsmeer + 
vaartocht Westeinderplassen.  
Aanmelden + info bij Peter de Rijk,  
(0297) 56 62 61 of 
pjmderijk@hetnet.nl.

Rayon Oostelijke en Westelijke 
Mijnstreek
Woensdag 9 juni, 14 uur, Schtad 
Zitterd, Markt 25, Sittard.
Voorjaarsontmoeting: huldiging  
jubilarissen + bezoek tentoonstel-
ling Typisch Toon óf deelname aan  
Toon Hermansroute met gids. 
Keuze aangeven. Leden betalen  
€ 5,-, introducés € 10,-. Info over 
betaling en aanmelden (voor 5 juni): 
Oostelijke Mijnstreek  
rjacobsjordans@telfort.nl,   
Westelijke Mijnstreek  
sef.eurelings@planet.nl.

Onder Dezelfde Paraplu  
(CNV-breed)
Ook dit najaar komt het CNV weer 
naar de seniorleden toe. Hierbij 
geven we alvast de data en plaatsen 
door. Thema: actuele bondsoverstij-
gende zaken zoals veranderingen in 
de belasting en de zorg.  
Alle bijeenkomsten beginnen om 
13.45 uur en eindigen om 16 uur. 
Oktober 
14: Zuidlaren, 19: Kapelle- 
Biezelinge, 20: Alkmaar, 21: Geleen, 
26: Wierden, 28: Winterswijk.
November
2: Twello, 3: Utrecht, 4: Joure,  
9: Hoogeveen, 10: Tilburg,  
11: Helmond, 17: Hoofddorp,  
18: Elst, 24: Gouda, 25: Dronten.
Nadere info: hj.kohler@kpnplanet.nl
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
De sollicitatieprocedures voor de functiemix in het primair onderwijs zijn in volle gang. Maar deze 
sollicitaties verlopen anders dan normaal. CNV Onderwijs Academie biedt daarom deze speciale 
training aan.

Solliciteren voor de functiemix

Inhoud
In de cursus wordt aandacht be-
steed aan de volgende gebieden: 
waar liggen mijn sterke punten als 
leraar en hoe kan ik deze het best 
zichtbaar maken voor de ander? 
Welke aspecten spelen een rol in 
een sollicitatiegesprek? Hoe ga  
ik om met onzekerheid in het 
gesprek?

Praktische informatie
De training vindt plaats op vrijdag 
11 juni van 10 tot 16 uur in het 
CNV-kantoor in Utrecht. Leden van 
CNV Onderwijs betalen € 150,-.  
Voor niet-leden bedragen de kos-
ten € 300,-. Meer informatie? Kijk 
op www.cnvo.nl/academie of bel 
met (030) 751 17 47.

‘Solliciteren voor de functiemix 
gaat heel anders dan solliciteren 
op een nieuwe baan’, weet  
Henk Hospes, trainer bij 
CNV Onderwijs Academie.  
‘In het primair onderwijs is men 
altijd gewend geweest om een 
gelijke beloning te krijgen, 
daarom hebben werknemers 
moeite om zichzelf te profile-
ren. Omdat ze zichzelf dan bij-
voorbeeld beter zouden voordoen dan een collega. 
Maar je hebt bij een sollicitatiegesprek maar één kans en die moet 
je grijpen. Daarnaast gaat het bij sollicitaties voor de functiemix 
om partijen die elkaar vaak al jarenlang kennen. De valkuil is dat 
sollicitanten zich vervolgens niet goed profileren, omdat ze den-
ken dat de werkgever hen wel kent. Dat is gevaarlijk, want vaak 
zijn er ook personen betrokken bij de sollicitatieprocedure die je 
minder goed of zelfs helemaal niet kent. In de cursus proberen we 
je sterke punten naar boven te halen. Daar hebben we een aantal 
middelen voor. Daarbij is het belangrijk dat je wel jezelf blijft, we 
leren geen trucjes om je anders voor te doen.’ 

voorbeeld beter zouden voordoen dan een collega. 



webbedingetjes

@ Op 9 juni vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede 

Kamer. Over de verschillende aspecten van deze verkiezingen 

maakt het IPP (Instituut voor Publiek en Politiek) een onderwijs-

krant. Met behulp van deze krant kan er in de lessen aandacht 

worden geschonken aan de verkiezingscampagne. Meer infor-

matie over deze krant is te vinden op www.politiekindeklas.nl. 

@ Ook al zijn ze nog lang niet allemaal stemgerechtigd, ook 

leerlingen kunnen hun wensen uiten, en dan met name rich-

ting de nieuwe bewindsman of -vrouw op het ministerie van 

Onderwijs. Op www.besteministervanonderwijs.nl kunnen 

leerlingen zelf in een filmpje laten weten wat hun wensen voor 

het onderwijs zijn. 

@ Wanneer leerlingen toch hun stem willen uitbrengen op een 

van de partijen, dan kan dit op www.scholierenverkiezingen.nl. 

Het digitale stemmen is een simulatie van de echte verkiezin-

gen en vindt plaats op 7 en 8 juni. Vaak komen de uitslagen 

erg dichtbij de officiële resultaten. 

Stelling:
Ook in het onderwijs moet de 
Balkenende-norm worden gehanteerd.

Eens 94,8 %

Oneens 5,2 %

aantal reacties: 115

@@@

@ @ @@@

@

@

@

@

@

@@@

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: 

Scholen moeten regelmatig nagaan of het onderwijsaanbod 

nog aansluit bij de wensen van de ouders

Congres
primair 
onderwijs

Op 7 april vond in Nieuwegein een drukbezocht congres plaats 

onder de titel De veranderende school. Diverse sprekers, waaron-

der Jeroen Dijsselbloem (PvdA), verduidelijkten op de bijeenkomst 

hun visie op het thema. Wie alle bijdragen nog eens wil nalezen, 

kan terecht op www.cnvo.nl. Onder Dossiers > Congres PO De 

veranderende school zijn de teksten terug te vinden.

Rechtspositiegids online
Elk jaar wordt in oktober of november de Rechtspositiegids aan 

onze leden verstuurd: een handig naslagwerk voor iedereen die in 

het onderwijs werkt. De gids is ook te raadplegen op de website 

van CNV Onderwijs (www.cnvo.nl > rechtspositie > rechtspositie-

gids). Handig, want hier is altijd de laatste versie te vinden. Regelin-

gen die wijzigen worden in deze online versie direct aangepast, zo-

dat u altijd bent voorzien van de juiste informatie. Voor het bekijken 

van de gids moet u wel inloggen met uw lidnummer en postcode.

Cao-nieuws
Op www.caoinhetonderwijs.nl is altijd het laatste nieuws te vinden 

over de verschillende cao’s in het onderwijs. Hier staan niet alleen 

de teksten van de collectieve arbeidsovereenkomsten, maar ook 

het laatste nieuws, bijvoorbeeld over de onderhandelingen.

ApenstAArtjes
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Werk &Recht

Schooljournaal 30

Overleg cao Kenniscentra 
vastgelopen
CNV Onderwijs heeft het overleg over een nieuwe 
cao Kenniscentra voor onbepaalde tijd opgeschort. 
Directe aanleiding hiervoor was de inzet van 
werkgevers met betrekking tot het 
seniorenverlof (Bapo). Hoewel de in-
tredeleeftijd in 2006 al verhoogd 
was tot 55 jaar, wilden de 
werkgevers de Bapo-regeling 
nu helemaal vervangen door 
een op de instellingen vast te 
stellen leeftijdsfasebewust personeelsbeleid. Voor CNV 
Onderwijs was dit voorstel minstens twee bruggen te 
ver. Gelet op de bezuinigingen in de bekostiging van 
de Kenniscentra heeft CNV Onderwijs wel een tegen-
voorstel gedaan, dat door het inbouwen van positieve 
en negatieve prikkels in de regeling uitstel van deel-
name aan de Bapo aantrekkelijk maakt. In de ogen van 
CNV Onderwijs wordt daarmee een win-winsituatie 

gecreëerd. Aanvankelijk leek het dat werkgevers be-
reid waren mee te gaan in deze lijn. Maar uiteindelijk 
bleken de verschillen toch te groot om overeenstem-

ming te bereiken. Een tweede heikel punt was de 
wens van de bonden om tijdig op instellingsni-

veau overleg te voeren over de wijze waarop 
de komende bezuinigingen in de bekostiging 
opgevangen zouden moeten worden. Daarbij 
zou gestreefd moeten worden naar het zoveel 

mogelijk behouden van werkgelegenheid en 
waar nodig een sociaal plan, waarin het begeleiden van 
werk naar werk centraal zou staan. De bonden zouden 
dan kunnen accepteren om de lange termijnen die 
werkgevers in acht moeten nemen bij ontslagen, in te 
korten om op die wijze een slagvaardiger beleid moge-
lijk te maken. De werkgevers bleken helaas niet bereid 
een dergelijke afspraak te maken. Al met al voldoende 
redenen voor CNV Onderwijs het over leg op te schor-
ten en – samen met de andere bonden – nu eerst de 
achterban te raadplegen.

cao Kenniscentra voor onbepaalde tijd opgeschort. 
Directe aanleiding hiervoor was de inzet van 
werkgevers met betrekking tot het 
seniorenverlof (Bapo). Hoewel de in
tredeleeftijd in 2006 al verhoogd 

werk naar werk centraal zou staan.
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Onderhandelingsresultaat VSSI
Rond de jaarwisseling hadden CNV Onderwijs en 
de andere bonden de onderhandelingen over een 
cao VSSI (voorheen WVOI; van toepassing op het 
personeel van APS, Cito, KPC en SLO) afgebroken, 
omdat de werkgevers in de cao enkel nog maar de 
primaire arbeidsvoorwaarden wilden opnemen. De 
werkgevers namen dit voorstel voor een uitgeklede cao 
terug, nadat de bonden zich bereid hadden verklaard 
een gezamenlijke verkenning te doen naar een nieuw 
levensfasebewust personeelsbeleid. Ook de onderne-
mingsraden worden bij dit proces betrokken. De on-
derhandelingen over een nieuwe cao zijn vervolgens 
in maart hervat. Zonder stappen in de richting van 
een nieuw levensfasebewust personeelsbeleid bleken 
de werkgevers alleen bereid tot het afsluiten van een 
kortlopende, beleidsarme cao. Gelet op de financiële 
positie van enkele instellingen was men in eerste 
instantie niet bereid een loonbod uit te brengen.  

Op 10 mei werd door de werkgeversdelegatie toch 
ineens een eindbod geformuleerd: een verlenging van 
de huidige cao tot 1 november 2010 met een structu-
rele loonsverhoging van 0,5%, die per 1 januari 2010 
ingaat. De bonden hebben verklaard hierover geen 
onderhandelaarsakkoord te kunnen afsluiten, omdat 
dit eindbod teveel afwijkt van de eis van de bonden 
van een structurele loonsverhoging op het niveau 
van de inflatie (1,1% volgens cijfers van het CBS). 
De bonden hebben het overleg daarom opgeschort 
en leggen het onderhandelingsresultaat nu voor aan 
hun leden. De leden van CNV Onderwijs, werkzaam 
bij APS, Cito, KPC en SLO, hebben hierover al een 
stemformulier ontvangen. Als het onderhandelings-
resultaat wordt afgewezen, blijft de cao WVOI 2009 
op grond van zogenaamde nawerking van toepassing. 
Het is dan uiteraard niet zeker of er nog een nieuwe 
afspraak over loonsverhoging in 2010 tot stand zal 
komen. 
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Overzicht regiOspreekuren 
woensdag   2 juni Assen
donderdag   3 juni Apeldoorn
donderdag 10 juni Rotterdam
dinsdag  15 juni Roermond
donderdag 17 juni ‘s-Hertogenbosch
dinsdag 22 juni Assen
donderdag 24 juni Apeldoorn
donderdag   1 juni Rotterdam
donderdag   6 juli Roermond
donderdag   8 juli ‘s-Hertogenbosch
dinsdag 24 augustus Assen



Steeds vaker melden zich leraren en ook onderwijsondersteu-
nend personeel die door de school waar ze gesolliciteerd heb-
ben een zogenaamd payrollcontract aangeboden krijgen. In 
dit artikel leggen we kort uit wat deze constructie inhoudt en 
ook waarin zo’n contract verschilt met een gewone benoeming 
bij een bestuur. Bij payrolling zoekt een schoolbestuur via een 
sollicitatieprocedure zelf een geschikte kandidaat voor een 
vacature. Als die gevonden is krijgt hij een contract aangebo-
den waarbij hij in dienst komt van een payrollbedrijf. Weliswaar 
zijn het salaris, de schoolvakanties, de reiskosten en degelijke 
hetzelfde als bij een gewone benoeming, maar een aantal  
arbeidsvoorwaarden is anders.
•   Er vindt geen pensioenopbouw bij het ABP plaats. Na  

2 maanden  wordt de werknemer aangemeld bij het pensi-
oenfonds STiPP (Stichting Pensioenfonds Personeelsdien-
sten). Alleen als je een payrollcontract hebt bij Loyalis ga 
je na twee maanden pensioen opbouwen bij het ABP.

•   Je hebt geen recht op bijvoorbeeld leeftijdsdagen. Dit is 
met name voor oop’ers van belang, en ook de Bapo- 
regeling is niet van toepassing.

•   De opzegtermijn is één maand.
•   Als je werkloos wordt, heb je (als je voldoet aan de referte-

eisen) alleen recht op een WW-uitkering en niet op een 
bovenwettelijke uitkering. Voor werknemers van 40 jaar 
of ouder kan dat een forse verslechtering zijn van hun 
uitkerings recht. Bij een arbeidsovereenkomst met een 
schoolbestuur heeft iemand van 40 jaar of ouder en die ten 

rechtspOsitie
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts-
positionele vragen mailen met belangenbehartiging@ 
cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik maken 
van de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending 
van noodzakelijke stukken kan tot vijf werkdagen 
voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts 
één aanmelding is kan een andere afspraak worden 
gemaakt.

Wat houdt een  
payrollcontract in ?

vraag:

minste 5 jaar in het onderwijs heeft gewerkt, bij werkloos-
heid recht op een bovenwettelijke uitkering. Die kan, 
afhankelijk van leeftijd en onderwijsdiensttijd, variëren 
van 1 tot 12 jaar. Deze uitkering komt tot uitbetaling na 
afloop van de WW. Daarnaast vult de bovenwettelijke uit-
kering de WW ook aan als het verdiende salaris hoger was 
dan het maximum salaris dat geldt voor de WW.

•   Bij ziekte wordt de eerste dag niet uitbetaald. Bij lang durige 
ziekte wordt gedurende 26 weken 100% salaris doorbe-
taald, daarna gaat het salaris naar 90%. Na één jaar ziekte 
daalt het salaris naar 80% en vanaf anderhalf jaar ziekte 
bedraagt het salaris nog 70% Bovendien kan het payroll-
bedrijf besluiten dat in het eerste jaar van de arbeidsover-
eenkomst geen salaris wordt betaald tijdens vakanties.

•   Omdat er geen arbeidsovereenkomst bestaat met het 
schoolbestuur is ook de afvloeiingsregeling niet van toe-
passing. 

•   Het salaris volgt de onderwijs-cao die op de school van 
toepassing is. Wel is van belang te weten dat bij een tus-
sentijdse salarisverhoging nooit terugwerkende kracht 
wordt toegepast. 

Bovenstaande arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen in de cao-
VPO (Vereniging van Payroll Ondernemingen). Niet elk pay-
rollbedrijf is daarbij aangesloten. Wij adviseren leden om, als 
zij overwegen via payrolling aan het werk te gaan, zich goed te 
laten informeren over de arbeidsvoorwaarden.

antwOOrd:



Mijn vakantieboek
Mijn Vakantiedag is het boek voor 

kinderen vol met leuke, grappige en 

leerzame vragen over de vakantie. 

Kinderen kunnen elke dag hun 

avonturen er in noteren. Het boek is 

gevuld met dagboekpagina’s voor  

elke dag van de vakantie. Er is 

ruimte om landkaarten, brochures  

en andere herinneringen in te 

plakken. Het boek is geschikt voor 

kinderen vanaf zeven jaar. Het ligt 

nu voor € 14,99 in de boekhandels. 

ISBN 9789049103880.
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nederland kiest
De NOS en YouTube hebben een speciaal 

YouTube-kanaal Nederland Kiest gelan-

ceerd. Via dit kanaal kunnen Nederlandse 

kinderen hun vragen aan politici stellen 

door middel van een videoboodschap . Een 

vraag in de vorm van een kort filmpje is te 

uploaden via www.youtube.nl/nederlandkiest. 

De NOS probeert vervolgens een antwoord 

te krijgen. De beste vragen krijgen een 

plaats in het NOS-lijsttrekkersdebat dat op 

dinsdag 8 juni op televisie wordt uitgezon-

den en maken kans om gebruikt te worden 

bij videochats met lijsttrekkers en in de 

radio- en tv-uitzendingen van deze omroep.

Handtekening voor 1GOal

De Global Campaign for Education roept iedereen op om een handtekening te zetten op www.join1goal.org. 

Wereldwijd wil de stichting dertig miljoen handtekeningen verzamelen voor het belang van goed onder-

wijs in ontwikkelingslanden. Rondom het WK in Johannesburg worden de handtekeningen aangeboden 

aan wereldleiders. Deze internationale actie heeft al veel supporters: president Zuma van Zuid-Afrika, 

secretaris-generaal van de VN Ban Ki-Moon, Oranje-speler Robin van Persie en oud-voetballer Ruud 

Gullit doen een oproep in een filmpje op de website.

Iedereen mag meedoen
Kwintessens Uitgevers heeft een lesproject voor de 
Tweede Kamerverkiezingen gemaakt: Iedereen mag 
meedoen! Leerlingen van basisscholen kunnen tijdens 
het project deelnemen aan de eerste basisschoolver-
kiezingen in samenwerking met KlasseTV en Politiek-
4kids. Het doel van het lespakket en de verkiezingen 
is om kinderen en jongeren actief te betrekken bij 
politiek, democratie en burgerschap. Vrijdag 7 juni  
gaat de online stembus open. Het lesproject is be-
stemd voor leerlingen van 11 tot 14 jaar. Ieder pakket 
bestaat uit een handleiding voor de leerkracht. Een  
verkiezingspakket bevat 25 leerlingenkaternen en  
1 handleiding, het kost € 99,-. Iedereen mag meedoen! 
is verkrijgbaar door te bellen met de klantenservice 
van Kwintessens Uitgevers (033) 460 19 40, via inter-
net www.kintessens.nl/verkiezingen of per e-mail 
info@kwintessens.nl.

Brochure over  
KiNDeRaRBeiD eN 
ONDeRWijs
Woensdag 12 juni is de interna-
tionale dag tegen kinderarbeid. 
Een dag om aandacht te vragen 
voor de 220 miljoen kinderen 
die werken en daardoor geen of 
onvoldoende toegang hebben 
tot onderwijs. CNV Onderwijs 
en AOb maken hier samen een 
brochure over, in de reeks  
Allemaal naar School. Het is een 
handreiking voor docenten met 
concrete lessuggesties om kinderarbeid bespreekbaar te maken 
in een les. De artikelen gaan over de relatie tussen onderwijs en 
kinderarbeid en de gevolgen voor de maatschappij als kinderen 
zich niet kunnen ontwikkelen. De brochure is kosteloos aan te 
vragen via fhuisman@cnvo.nl.
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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   
(030) 751 17 47    
scholing@cnvo.nl

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

ledeNVOOrdeel
Leden van CNV Onderwijs kunnen  
profiteren van lagere premies en kortingen 
door collectieve contracten met verzekerings-
maat 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

persONeelsAdVerTeNTies
Nina Smit verzorgt personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Ook geeft zij informatie over 
verzekeringen in relatie tot het lidmaatschap.
Zij is bereikbaar op:
ma. t/m woe. 8.30 - 17 uur
tel.: (030) 751 17 78,
e-mail: nsmit@cnvo.nl
adres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht

Inkoopwijzer

Kijk dan in de Inkoopwijzer trainingen 
omgaan met agressie voor:

Op zoek naar een training 
omgaan met agressie?

• Het landelijk aanbod van trainingen die aansluiten bij de 
agressieproblematiek in het voortgezet onderwijs

• Aanbieders met aantoonbare ervaring voor de vo-sector
• Handige selectiemogelijkheid op te trainen vaardigheden
• Gratis toegankelijk via www.arbo-vo.nl

www.arbo-vo.nl

VereNiGiNGsBesTuur
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur:
Cees Kuiper, secretaris CNV Onderwijs,
tel.: (030) 751 17 10 e-mail: mschneider@cnvo.nl

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.

advertentie



werf leden voor CnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
w
ontvang 

geveld door de ziekte van Pfeiffer. Charlotte: ‘Maar het 
gaat goed. Ik mag al weer twee middagen naar school 
om te wennen aan de herrie en de hectiek. De kinderen 
missen me ook, ik krijg veel tekeningen en ondanks 
zelfs een fruitmand.’ Voorlopig zou ze niets anders wil
len dan voor groep 1/2 staan. ’Ik ben gespecialiseerd 
in het jonge kind. Daarbij is deze leeftijdsgroep gewoon 
heel erg leuk. Ze zijn spontaan en je kunt er al je crea
tiviteit in kwijt, omdat je nog niet zo vast zit aan metho
degebonden lessen.’ Op termijn voelt Charlotte wel wat 
voor een baan als intern begeleider of remedial teacher.  
Door haar ziekte kon ze de afgelopen periode veel tijd 
besteden aan haar hobby: het maken van geboorte
schilderijtjes. ‘Was ik als kind al uren zoet mee. Ik 
verkoop ze in de winkel van mijn schoonzus.’ PM   

‘Ben jij nog geen lid?’, luidde de repeterende vraag van 
collega’s van Charlotte van ’t Wout uit Alphen aan den 
Rijn. Waarom ze de knoop doorhakte? ‘Ik vind de cao best 
ingewikkeld en het is sowieso handig lid te zijn van een 
organisatie die je kan wijzen op je rechten en plichten als 
werknemer.’ Ze geeft les aan de kleuters van basisschool 
De Brug in Aalsmeer, al is ze op dit moment tijdelijk 

Charlotte van ’t  
Wout (26): ‘De cao is 

best ingewikkeld’
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