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Schooljournaal 2

Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Lijsttrekkers (2)
Hartelijk dank voor de interviews met 
de lijsttrekkers in Schooljournaal 10. 
Ik had de stemwijzer gedaan, maar 
daar werd ik niet veel wijzer van; er 
kwam een totaal andere partij uit dan 
de partij die ik meestal kies. Deze 
interviews hebben mij goed geholpen 
om een keuze te maken. Het pamfl et 
met de wensen van het CNV heb ik op 
het prikbord op school gehangen.
Een citaat uit de column van CNV 
Onderwijs-voorzitter Michel Rog in 
datzelfde nummer is mij uit het hart 
gegrepen: ‘De manier waarop deze 
sporter en zijn coach met elkaar 
omgaan, maar vooral de verant-
woordelijkheid die zij nemen, ook 
wanneer het een keer tegen zit, zie 
ik als een lichtend voorbeeld voor 

het politieke en maatschappelijke 
middenveld.’ Van harte mee eens! 
Laat de eerlijkheid weer terug ko-
men, niet alleen in de politiek – wel 
heel hard nodig – maar overal. Zoals 
deze twee mensen met dit grote 
drama zijn omgegaan, is zeer be-
wonderenswaardig en verdient mijns 
inziens navolging.
Annemarie van der Steen, Burgum

Bezuinigingen?
Het hele onderwijs is stil! Doodstil! 
De regering bezuinigt op bestuur 
en management en op mijn vraag 
daarover aan het ministerie, kreeg 
ik te horen dat er per school maar 
0,2 fte wordt bezuinigd. De rest is 
voor bestuur en management. Was 
dat maar waar! In de praktijk blijkt, 

dat het nauwelijks op bestuurs-
niveau is, maar des te meer op de 
werkvloer. Hoe kunnen we zo goed 
onderwijs blijven geven? Ik maak 
me enorme zorgen. We moeten veel 
harder en duidelijker aan de noodbel 
trekken. Ik begrijp, dat er bezuinigd 
moet worden ten tijde van crisis, 
maar dit is geen oplossing. Zeker 
niet, wanneer de besturen de bezui-
nigingen doorvoeren naar de scho-
len, juist daar waar niet bezuinigd 
kan en mag worden. Laten we met 
elkaar een duidelijk signaal laten 
horen.
Paula Akkermans, Zoetermeer

Wedstrijdschema 
WK
Wie van het CNV heeft bedacht om bij 
Schooljournaal een compleet wed-
strijdschema voor het WK 2010 mee 
te sturen? Wat heeft het WK met 
onderwijs te maken? Alle voetbal-
fanaten in het onderwijs zullen er 
toch wel (te) veel aandacht aan be-
steden. Daar hebben ze het CNV niet 
voor nodig. En de relatie tussen de 
vakbond en voetbal ontgaat me hele-
maal. Of is het een lokkertje, reclame 
om mensen voor het CNV te winnen? 
Wat een onnodige aanslag op het 
milieu en verspilling van gelden, die 
veel beter besteed hadden kunnen 
worden. Ik wens voortaan van der-
gelijke, niet relevante zaken voor het 
onderwijs, verschoond te blijven.
Schoenmaker, blijf bij je leest.
Dineke Kouwets, Koog aan de Zaan

Lijsttrekkers (1) 
Rutte (VVD) zegt in Schooljournaal 10: ‘Ik wil er vanaf dat er zo snel 
een etiket op een kind geplakt wordt. Grote teen scheef? Etiketje 
en extra geld.’ Als ouder van een dochter met ASS (autismespec-
trumstoornis) en als leerkracht wil ik de heer Rutte uitnodigen 
om een dagje mee te lopen met ons kind. Dan kan hij met eigen 
ogen bekijken wat wij als ouders, en haar school, allemaal zouden 
moeten missen als we geen etiketje en daarbij horend zakje geld 
zouden hebben. Eigenlijk zou ik het ook prettig vinden als hij mij 
helpt met het invullen van de stápels papieren voor het verkrijgen 
van dat etiketje en dat extra geld. Ook mag hij mee met het bezoe-
ken van alle instanties die wij inmiddels van binnen hebben gezien. 
Want alleen een grote teen scheef voor een etiketje, schaam je 
meneer Rutte , in de echte-mensen-wereld gaat dat allemaal niet 
zo makkelijk. 
Annette Krikke-Roordink

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.
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Zo’n 750 kinderen uit groep 6 en 7 van 28 verschillende basisscholen uit Noord-Nederland waren 
maandag te gast bij de Rijksuniversiteit Groningen voor de zevende editie van de Kinderuniversiteit. 
Dit jaar ging het college over ‘erbij horen’. Een moeder van een leerling van basisschool de Reinbôge 
in Burgum had zich uitgesloofd en professorenmutsen gemaakt.

‘Bezuiniging op rugzak en ambulant begeleiders slechte zaak’
‘We moeten het deskundige personeel voor zorgleerlingen 

behouden. Dat is voor CNV Onderwijs een voorwaarde bij de 

invoering van passend onderwijs.’ Dat zegt CNV Onderwijsbe-

stuurder Patrick Banis over de bezuiniging per 1 augustus op 

de rugzak in speciaal basisonderwijs en de ambulante bege-

leiding voor cluster 3 en 4. De Tweede Kamer heeft ingestemd 

met deze bezuiniging van in totaal 30 miljoen euro. Banis: 

‘Wij vinden het een slechte zaak dat de minister van OCW op 

deskundig en gespecialiseerd personeel bezuinigt, terwijl het 

traject passend onderwijs stil ligt omdat dit controversieel ver-

klaard is door de Tweede Kamer. Hiermee dreigen we perso-

neel kwijt te raken, dat we (straks) hard nodig hebben voor de 

zwakste leerlingen in het primair onderwijs en het voortgezet 

(speciaal) onderwijs.’

Het schooldeel van de leerlinggebonden fi nanciering, oftewel 

de rugzak, in het speciaal basisonderwijs zal per 1 augus tus 

worden verlaagd, wat neerkomt op een bezuiniging van 4.209 

euro per leerling. Op het budget voor ambulante begeleiding 

in cluster 3 en 4 wordt – ook vanaf 1 augustus – 20 miljoen 

euro bezuinigd, waardoor dit bedrag per leerling omlaag gaat 

met 13,6% per leerling. CNV Onderwijs heeft bij de minister 

van Onderwijs en de werkgeversorganisaties aangedrongen 

op fl ankerend beleid om de banen van met ontslag bedreigde 

personeelsleden te behouden. De minister en werkgeversor-

ganisaties wilden echter niet verder gaan dan afspraken om 

personeel, dat door de bezuinigingen getroffen wordt, van 

werk naar werk te begeleiden. Tot uiterlijk 1 augustus 2012 

worden de extra te maken reiskosten voor eventueel ander 

werk vergoed. Er is een nieuwsbrief verstuurd naar leden van 

CNV Onderwijs die dit aangaat. De uitgebreide brief is ook te 

vinden op www.cnvo.nl.

CdG

FOTO Antoinette BORCHERT
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Sociale partners hebben een onderhandelingsakkoord geslo-

ten over het toekomstbestendig maken van de AOW en het 

aanvullend pensioen. De AOW-leeftijd wordt gekoppeld aan het 

stijgen van de levensverwachting. Een verhoging – met maxi-

maal 1 jaar – wordt 10 jaar van tevoren aangekondigd en vindt 

om de 5 jaar plaats. De leeftijd in 2020 wordt nu vastgelegd op 

66 jaar. In 2015 wordt de volgende stap in 2025 vastgelegd, 

vermoedelijk naar 67 jaar. De AOW volgt vanaf 2011 de wer-

kelijk verdiende lonen en wordt daarmee echt welvaartsvast. 

De AOW wordt fl exibel en kan eerder of later ingaan tegen een 

korting of verhoging van 6,5%. De premie voor het aanvullende 

pensioen wordt op het huidige niveau gestabiliseerd. De (nieu-

we) opbouw van het aanvullende pensioen wordt vanaf 2011 

aangepast aan de stijging van de levensverwachting. In 2012 

moet er een nieuw pensioencontract komen, dat de pensioen-

ambitie in evenwicht brengt met de betaalde pensioenpremie 

en de feitelijk behaalde rendementen. Sociale partners komen 

dit najaar met plannen om de arbeidsmarktpositie van oudere 

werknemers substantieel te verbeteren.

CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg zegt: ‘Met dit ak-

koord nemen we als sociale partners onze verantwoordelijk-

heid en houden we de regie over onze pensioenregelingen. 

Het biedt uitzicht op een welvaartsvaste, fl exibele en toekomst-

bestendige AOW. Dat is veel beter dan de plannen van het 

oude kabinet en wat er in de verkiezingsprogramma’s staat. 

Het maakt het mogelijk ons unieke pensioenstelsel, gebaseerd 

op collectiviteit en solidariteit, duurzaam in stand te houden. 

Het is een moeilijke materie en veel moet nog worden uitge-

werkt, maar ik heb er alle vertrouwen in dat ik de leden bij de 

komende raadpleging kan overtuigen van de waarde van dit 

akkoord.’ Meer info over de ledenraadpleging volgt.

PvT

Akkoord over AOW en pensioen
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Zwolse schoolleiders het dak op 
tegen bezuinigingen
‘Het basisonderwijs heeft de afgelopen tijd heel veel geld ingeleverd, maar het lijkt wel of niemand, 

vakbonden incluis, dat beseft’, zegt directeur Albert Kamphuis van basisschool De Ark in Zwolle. 

Hij somt op: ‘Het stopzetten van de managementsgelden, dat gewoon een greep uit de lumpsum 

is en dus niet mag, de leerlinggebonden fi nanciering die teruggaat naar het niveau van 2006, het 

korten op de extra fi nanciële middelen bij onverwachte groei van het aantal leerlingen en de beper-

king van het vervoer van leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs. En dat is nog maar een greep 

van wat er allemaal is ingevoerd.’ Kamphuis vond het daarom de hoogste tijd een daad te stellen. 

Afgelopen vrijdag verplaatste hij zijn kantoor naar het dak van zijn school, onder het motto: ‘Als de 

minister vindt dat we het dak op kun-

nen in het basisonderwijs, dan gaan we 

toch het dak op’. Andere directeuren 

van Vivente, het Zwolse schoolbestuur 

waaronder de actievoerende scholen 

vallen, deden hetzelfde. Kamphuis: 

‘Het bestuur stond achter deze actie.’ 

Hij zegt veel positieve reacties te heb-

ben ontvangen van collega’s uit het 

land. ‘We moeten niet zo met ons laten 

sollen.’ Voorzitter van CNV Onderwijs 

Michel Rog heeft begrip voor de ac-

tie, helemaal nu bekend is geworden 

dat het demissionaire kabinet de nullijn 

wil hanteren voor het onderwijsperso-

neel. ‘Dit is een klap voor het onder-

wijs. In plaats van de aantrekkelijkheid 

van het onderwijs te vergroten, legt het 

kabinet het onderwijs bovenop de be-

zuinigingen ook nog de nullijn op. Dat 

is schadelijk voor het personeel en de 

kwaliteit.’ PM

Heeft uw 
school nog 
niks 
gedaan 
met de 
functie mix? 
Of gaat het 
niet zoals 
het moet 
gaan? 
Kijk snel op 
pagina 20 
van dit 
School-
journaal en 
mail naar 
mr-advies@
cnvo.nl.

SchoolNIEUWS

• Driejarigen mogen voortaan naar de basisschool, vindt 
de Onderwijsraad. Nee, niets is verplicht, spelen staat 
voorop. Maar als de peuters wat willen leren, zijn mens 
en materiaal aanwezig.
• Wie bedenkt zoiets? Een beleidsadviseur die zelf geen 
kinderen heeft? En waarom eigenlijk, om een paar maan-
den eerder te kunnen lezen of rekenen? Zou onze eco-
nomie daar echt beter van gaan draaien? Laat kinderen 
toch zo lang mogelijk onbezorgd kind blijven. Grote kans 
dat alles wat voor die leeftijd is aangeleerd weer is verge-
ten op het moment dat ze naar de basisschool gaan.

• In Finland, onderwijskundig het succesvolste land 
wereld wijd, is er leerplicht vanaf zeven jaar. Twee jaar 
later dan bij ons. De gedachte achter de driejarigenmaat-
regel dat zo sneller taal- en rekenachterstanden kunnen 
worden gesignaleerd, snijdt ook geen hout. Hoogopgeleide 
ouders, die deze bagage vanzelf al meegeven aan hun 
kroost, sturen hun driejarigen waarschijnlijk wel naar 
school, voor laagopgeleide ouders is het idee vooralsnog 
te vrijblijvend. Kortom, als het al werkt, vergroten we de 
kloof alleen maar.
Peter Magnee 
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Scholieren kiezen 
massaal voor Wilders
De PVV is de grote winnaar geworden bij de Scholieren-

verkiezingen. De partij van Wilders zou goed zijn voor 

30 zetels als de jongeren het voor zeggen zouden heb-

ben, veertien meer dan in 2006. Tweede werd de VVD 

met 28 zetels. De PvdA haalde de derde plaats met 

25 zetels. Verrassende vierde bij deze verkiezingen, 

die sinds 1963 worden georganiseerd door het Insti-

tuut voor Publiek en Politiek (IPP), was de Piratenpartij 

met 8 zetels. De SP moest 19 zetels inleveren en kwam 

uit op 12, het CDA zakte terug van 20 naar 6 zetels. 

D66 daarentegen won vier zetels en kwam uit op 

14 zetels, GroenLinks bleef gelijk op 13 zetels. De Partij 

voor de Dieren boekte winst en kwam op 7 zetels. Van 

de kleine christelijke partijen leverde de ChristenUnie 

in en kwam op 4 zetels, de SGP steeg naar 2 zetels.

Trots op Nederland kreeg 1 zetel. Verspreid over 

386 scholen brachten 91.263 van de 177.723 aange-

melde middelbare scholieren maandag en dinsdag via 

internet hun stem uit, goed voor een opkomst van 51 pro-

cent. Nieuw dit jaar waren de Kinderverkiezingen waar-

voor 27.000 basisschoolkinderen hun stem uitbrachten. 

Op de basisscholen werd de Partij van de Arbeid 

met 24 zetels de winnaar. GroenLinks volgde op de 

voet met 22 zetels. Opvallend was de forse steun voor 

de Partij voor de Dieren. Zij behaalden 21 zetels. De 

Piratenpartij bleef steken op 1 zetel. PM

SCHRIJF EEN COLUMN!
Werk je nog niet langer dan vijf jaar in het onderwijs en 

staat jouw eerste schooldag of schoolweek je nog leven-

dig voor ogen? Hoe was dat, voor het eerst écht een groep 

hebben of voor het eerst wiskunde geven aan vmbo’ers? 

Onthield je alle namen snel? Wat waren je bloopers, wat 

je successen? Schrijf daar dan een column van maximaal 

250 woorden over voor Schooljournaal. De beste vijf wor-

den geplaatst in het blad van 4 september én beloond 

met een Iris-cheque van 20 euro. Stuur je column naar 

cdgraaff@cnvo.nl.

Wat was!

3 juni: Zorg (60%), maar ook sociale zeker-
heid, economie en bestrijding van criminaliteit 
zijn populairder dan onderwijs (27%) onder 
Nederlanders om extra geld aan te besteden. 
Dat blijkt uit een steekproef van TNS Nipo in 
opdracht van de Volkskrant. Wel verdient korten 
op het hoger onderwijs de voorkeur boven be-
zuinigen op vmbo en mbo. 
(Bron: de Volkskrant) 
5 juni: De enige basisschool in het Zeeuwse 
Ellewoutsdijk gaat dicht. Reden voor de ge-
meenteraad van Borsele in te stemmen met de 
aanschaf van een bus à € 45.000,- om leerlin-
gen naar scholen in de omgeving te brengen. 
Het moet een verdere achteruitgang van de 
leefbaarheid tegengaan.
(Bron: Provinciale Zeeuwse Courant).
7 juni: SP-Tweede Kamerlid Jasper van Dijk wil 
dat scholen verplicht worden om ouders dui-
delijk te maken dat hun bijdrage altijd vrijwillig 
is. Het zijn extraatjes, die niet gebruikt mogen 
worden voor onderwijsactiviteiten. Nu worden 
niet of te weinig betalende ouders lastig geval-
len met deurwaarders of worden hun kinderen 
uitgesloten van activiteiten. 
(Bron: Algemeen Dagblad)   
8 juni: Ook het vmbo heeft het tweetalig on-
derwijs ontdekt. Komend schooljaar beginnen 
vijf scholen in Amsterdam met lessen in het 
Engels voor alle vier leerwegen. De komende 
twee jaar volgen nog eens zestien scholen. 
Op de tweetalige vmbo’s wordt de verhouding 
Nederlands-Engels 70-30 procent. 
(Bron: de Volkskrant).
• Voor de vierde keer organiseren een aantal 
scholen in Parkstad Limburg (Kerkrade/
Heerlen) in de laatste week van de zomerva-
kantie een cursus voor nieuwe brugklassers. 
Doel van de initiatiefnemers is om kinderen die 
moeilijk contact maken, onzeker zijn, pesten of 
gepest worden een soepelere overgang naar 
het voortgezet onderwijs te bezorgen. 
(Bron: Dagblad de Limburger).

Starter? 

SCH10_0510_TDS11_3e ktrn.indd   7 09-06-10   15:27



Schooljournaal 8

Geachte voorzitter, 
beste Michel,

Ambitie is geen vies woord als het 
om de toekomst van onze jonge-
ren gaat. Het onderwijs moet eruit 
halen wat erin zit. Leerlingen en 
studenten geven zélf ook aan dat ze 
hunkeren naar uitdaging. Bij deze 
ambitie past intensief onderwijs, 
dat leerlingen en studenten weet te 
boeien en van ze vraagt dat ze zich 
echt inzetten. Ik noem als voorbeeld 
de opleidingen van de Fontys Eco-
nomische Hogeschool Tilburg. Van 
de studenten daar wordt verwacht 

dat ze in principe alle studiepunten 
voor de propedeuse in één jaar ha-
len. Zo niet, dan houdt het op. Vanaf 
dag één weten studenten dat er 

echt iets van hen verwacht 
wordt. 
Deze eenjarige propedeuse 
betaalt zich dubbel en dwars 
terug. Waar het propedeuse-
rendement na een jaar eerst 
nog op 50% lag, wordt dat bij de 
eenjarige propedeuse verhoogd tot 
wel 80%. Daarnaast kunnen een 
strakke structuur, veel tussentijdse 
toetsen en intensieve programma’s 
een belangrijke bijdrage leveren 
aan onderwijsverbetering én aan de 

individuele prestaties van studenten. 
Die vervolgens stemmen met de 
voeten: ze zijn tevreden, de instroom 
groeit.

Natuurlijk is er een aantal voorwaar-
den. Fontys geeft heldere voor-
lichting over wat er van de student 
verwacht wordt, er is een adequaat 
begeleidingssysteem met regelma-
tige studievoortgangsgesprekken en 
een valide toetsbeleid. 
Tot slot: docenten kunnen het ver-
schil maken in dit soort onderwijs. 
Ook zíj varen wel bij een werkomge-
ving die ze vraagt om het beste uit 
zichzelf te halen en die hun inspan-
ningen beloont.

DOCENTEN KUNNEN HET VERSCHIL MAKEN 
IN HET ONDERWIJS

Basisschool De Bolster in Amersfoort heeft in mei met 
een Hollandfeest alle ouders bedankt die zich hebben 
ingezet voor de school. Directeur Pieter Olthof: ‘Ik heb 
eerst een bedankspeech gehouden en daarna hebben 
we als team, onder begeleiding van een accordeon en 
een dwarsfluit een bedanklied gezongen.’ Zo zong 
het team: ‘U belde en mailde en regelde alles als 
klassenouder voor de klas. U fietste met ons mee, u 
hielp bij ateliers, meerwerk, techniekweek. U kluste 
in school en op ’t plein. U pluisde de hoofdjes, u 
poetste wc’tjes, u coachte een groepje voor de 
sport. U dacht binnen OR, MR en klankbordgroep 
vol passie met ons mee! U ging mee op kamp, 
heel hard werken geen slaap, ’t valt niet mee een 
hulpouder te zijn…’ Olthof: ‘Daarna volgde een 
spetterende feestavond waarin we onder andere 
met elkaar gezongen, gepraat en het Rad van 
Fortuin gespeeld hebben. Zowel ouders als team 
hebben een geweldige avond gehad! Het zou leuk 
zijn als andere scholen ook op een of andere 
manier hun ouders bedanken.’ CdG

IN ‘T ZONNETJE 
Basisschool De Bolster in Amersfoort heeft in mei met Basisschool De Bolster in Amersfoort heeft in mei met 
een Hollandfeest alle ouders bedankt die zich hebben een Hollandfeest alle ouders bedankt die zich hebben 
ingezet voor de school. Directeur Pieter Olthof: ‘Ik heb ingezet voor de school. Directeur Pieter Olthof: ‘Ik heb 
eerst een bedankspeech gehouden en daarna hebben eerst een bedankspeech gehouden en daarna hebben 
we als team, onder begeleiding van een accordeon en we als team, onder begeleiding van een accordeon en 
een dwarsfluit een bedanklied gezongen.’ Zo zong een dwarsfluit een bedanklied gezongen.’ Zo zong 

klassenouder voor de klas. U fietste met ons mee, u klassenouder voor de klas. U fietste met ons mee, u 
hielp bij ateliers, meerwerk, techniekweek. U kluste hielp bij ateliers, meerwerk, techniekweek. U kluste 

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

VAN BIJSTERVELDT
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Geachte 
staatssecretaris
Beste Marja,

Een bijzonder 
moment voor een 
column. Ten eerste 
omdat we op het mo-
ment van schrijven niet 
weten hoe de verkiezingen 
zijn verlopen. Ten tweede omdat 
ik het nog nooit zo eens ben geweest 
met je bijdrage. Je eindigt met dat 
docenten het verschil kunnen maken 
in onderwijs. Ook zíj varen wel bij een 
werkomgeving die hen vraagt om het 
beste uit zichzelf te halen en die hun 
inspanningen beloont. Eens. Als het 
gaat om de kwaliteit van onderwijs 
kan de ambitie immers nooit te hoog 
zijn. Daarover lijken alle partijen in 
de afgelopen verkiezingscampagne 
gelukkig eendrachtig te zijn geweest. 
Ik hoop wel dat al die mooie woorden 

nu worden 
omgezet 
in daden. 
Opval-
lend bij 
het ge-

sprek rond 
ambitie en 

onderwijs-
kwaliteit is wel 

dat studenten en 
leraren in het primair en voortgezet 
onderwijs volstrekt hetzelfde vinden. 

De eerste groep wil duidelijk meer 
uitdaging en meer studie-uren, zo 
blijkt uit een recent onderzoek van 
studentenvakbond LSVb. Zeker drie-
kwart van de studenten blijkt minder 
tijd te besteden aan studeren dan ei-
genlijk zou moeten. De andere groep, 

de leraren op de stagescholen in 
het primair en voortgezet onderwijs, 
spreekt zich vaak negatief uit over de 
kwaliteit van de studenten die van de 
lerarenopleidingen en pabo’s komen. 
Wat beide groepen betrokkenen bij 
het onderwijs duidelijk maken is de 
noodzaak voor een kwaliteitsimpuls 
van het hoger onderwijs. Zeker voor 
de lerarenopleidingen en pabo’s heeft 
dit bovendien een spin off-effect voor 
de onderwijssectoren waar de afge-
studeerden komen te werken. Meer 

ambitie en kwaliteit op de lerarenop-
leidingen en pabo’s ondersteunen de 
kwaliteitsverhoging in het primair en 
voortgezet onderwijs. CNV Onderwijs 
onderschrijft dit van harte. De kwa-
liteit van het onderwijs staat of valt 
met de leraar voor de klas.

KWALITEIT ONDERWIJS STAAT OF VALT MET 
DE LERAAR VOOR DE KLAS

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

VERSUS ROG
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Corinne Bandenburg met Rosa (3): ‘De driejarige hóeven niks.’

Schooljournaal 10

Peuters in de 
schoolbanken?

Alle peuters van drie jaar vijf ochtenden naar school. Dat stelt de 
Onderwijsraad voor. De Delftse Montessorischool doet dit al 

twee jaar, pedagoog Bas Levering is tegen en CNV Onderwijs is 
voor als het leren maar niet schools gebeurt.

rijtjes maken, op kleur sorteren. Alle 
materialen zijn er, ze hoeven het maar te 
pakken. Zo kunnen ze hun eigen behoefte 
aan leren bevredigen. Als ze eenmaal 
goed in de groep genesteld zijn, gaan de 
3-jarigen vaak automatisch de oudere kin-
deren nadoen en al doende leren ze iets.’ 

SPONZEN
‘Ik ben voor het voorstel van de Onder-
wijsraad om 3-jarigen naar school te laten 
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Rosa (3) zit lief te spelen met kleurtjes. Ze rangschikt geel bij 
geel, groen bij groen, blauw bij blauw. Rosa is vandaag de enige 
3-jarige in de groep van juf Corinne Brandenburg op de Delftse 
Montessorischool. Normaal zijn het er drie op een groep van 
23 leerlingen in de leeftijd 3- tot 6-jarigen. De kleuters zitten 
allemaal in groepjes te knutselen, spelen of leren. Zelfstandig 
werken is het credo. Een peuterleidster steekt een helpende 
hand toe, de groepsleerkracht houdt het overzicht. Juf 

Corinne vertelt, met een half oog op haar leerlin-
gen: ‘De 3-jarigen draaien gewoon mee in de 
groep. Maar ze hóeven niks. Als ze iets 
niet willen of ergens niet aan toe 
zijn, doen ze het niet. Ik merk wel 
dat elk kind graag iets wil leren. 
Vanaf 3 jaar willen ze al ordenen, 
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gaan’, zegt Brandenburg. ‘Die kleintjes 
zijn in die periode heel ontwikkelingsge-
voelig. Vooral taal pikken ze dan heel snel 
op. Het zijn net sponzen en ze leren dan 
heel veel. Onderwijs voor 3-jarigen moet 

niet verplicht zijn, ze moeten er wel aan 
toe zijn. Wij hebben in elk geval als eis 
dat ze zindelijk zijn of er mee bezig zijn 
dat te worden. Wij kunnen natuurlijk 
niet de hele tijd de klas uitlopen, om kin-
deren te verschonen. Als we merken dat 
een kind niet op z’n gemak is in de groep, 
gaan we met de ouders praten of het niet 
verstandiger is het kind terug te plaatsen 
naar de kinderopvang.’

LOGISCHE STAP
‘Het was eigenlijk een logische stap’, 
zegt Tamme Wiegersma, directeur van 
de Delftse Montessorischool, over het 
besluit twee jaar geleden om 3-jarigen 
toe te laten op school. ‘Het was een lang 
gekoesterde wens. Een uitgangspunt van 
Montessori is dat je werkt met kinderen 
van 3 tot 6, van 6 tot 9 en van 9 tot 12 
jaar. We hadden het materiaal voor 3-jari-
gen dus standaard in huis. Maar we had-
den geen juridische dekking voor kinde-
ren van 3 jaar, want je mag offi cieel geen 

kinderen jonger dan 4 jaar toe laten. Maar een paar jaar geleden 
kwam de kinderopvang binnen ons schoolgebouw en was de over-
steek makkelijk. Als ouders het wensen, kunnen 3-jarigen bij ons 
meedraaien in de onderbouw. En ouders willen het, dat blijkt wel. 
We houden aan dat er maximaal één 3-jarige op zes kleuters is.’ De 

school heeft drie onderbouwgroepen 
en in totaal zijn er nu acht 3-jarigen, 
die tussen de één en vier ochtenden 
naar school gaan. De kinderopvang 
stelt een leidster ter beschikking voor 
ondersteuning in de groepen.

RIJKE LEEROMGEVING
‘In een onderwijssetting kunnen we 
veel meer bieden aan 3-jarigen dan 
in een peuterspeelzaalsetting’, meent 
Wiegersma. ‘De omgeving is heel sti-
mulerend en er is voldoende materiaal 
om zich door uitgedaagd te voelen. 
3-jarigen zijn echt toe aan ontwik-
keling en groei. Over het algemeen 
spelen deze kinderen natuurlijk vooral, 
maar ze pikken toch automatisch iets 
op door de rijke leeromgeving.’ Wie-
gersma moet wel toegeven dat de ou-
ders die hun kinderen naar een Mon-
tessorischool sturen niet gemiddeld 
zijn. ‘Toch vaak behoorlijk ontwikkeld 
en uit de midden- of hogere inkomens-
groep. Ouders ook die erg hechten aan 
stimulansen voor hun kind.’

Wiegersma betwijfelt wel of een reguliere school 3-jarigen kan 
opvangen. ‘Zij zullen moeten investeren in materialen. Verder zit 
de kinderopvang in ons gebouw, wat de overstap ook makkelijk 
maakt. Ik denk ook niet dat een groep met alleen maar 3-jarigen 
zal werken. Juist in een gemengde groep met wat oudere kleuters 
trekken de kleinsten zich aan de ouderen op. Ik zou het overigens 
niet verplichten, alle 3-jarigen naar school. Ik wil het zien als een 
onderwijsrecht.’

GEEN ZIN
‘Het is een mooi geschreven rapport van de Onderwijsraad, maar je 
kunt met mooie taal blijkbaar de meest verschrikkelijke dingen 
zeggen.’ Dat zegt pedagoog Bas Levering, verbonden aan de 
Universiteit Utrecht, Universiteit Gent en Fontys Hogescholen 
in Tilburg. ‘Ik snap eigenlijk niet waarom de Onderwijsraad een 
advies uitbrengt over het jonge kind, want daar hebben we toch de 
kinderopvang voor? Er is recent nog 40 miljoen euro gestoken in de 
kwaliteit van de kinderopvang! Afgezien daarvan vind ik het ook 
een slecht idee om 3-jarigen naar school te laten gaan. We weten 
heel goed dat kinderen tot een jaar of 6 op een fundamenteel an-
dere manier leren dan daarna. Leren, onderwijzen, heeft pas zin 
vanaf het zesde levensjaar. Wel is het zinnig om een leerrijke en uit-
dagende omgeving te creëren, maar het hele idee van een methode 
of een leerplan, dat past niet bij die leeftijd. Het heeft niet alleen 

CNV Onderwijs: ‘Niet te schools voor 3-jarigen’
‘We zijn ervoor om 3-jarigen naar school te laten gaan, 
maar alleen als ze speels leren, het aanbod niet te 
schools is en de pabo goed voorbereidt op kleuteron-
derwijs.’ Dat zegt CNV Onderwijs-bestuurder Patrick 
Banis over het advies Naar een nieuwe kleuterperiode in 
de basisschool van de Onderwijsraad. Een sterk punt in 
het advies is de nadruk op een ‘pedagogisch hoogwaar-
dig aanbod’ voor jonge kinderen binnen de basisschool. 
Maar CNV Onderwijs is vooral blij met het voorstel om de 
huidige pabo-uitstroomprofi elen een sterker accent te 
geven middels specialisaties voor jonge (3-8) en oudere 
kinderen (6-12). CNV Onderwijs is nooit een voorstan-
der geweest van de gescheiden verantwoordelijkheden 
tussen de gemeenten en het basisonderwijs voor de 
voor- en vroegschoolse educatie. In het advies van de 
Onderwijsraad komt het vve-programma weer volledig 
bij de basisscholen. ‘Als het om onderwijs aan jonge 
kinderen gaat, zit de deskundigheid bij uitstek in het 
basisonderwijs’, benadrukt Banis.
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geen zin, het kan zelfs schade toebrengen. Als je bijvoorbeeld 
een kind leert zwemmen dat daar lichamelijk nog niet aan toe 
is, kan het de zwemslag verkeerd aanleren en nooit meer afl e-
ren. Hier gaat dus niet op: baat het niet, dan schaadt het niet.’

TREND
Levering moet wel toegeven dat het wellicht in een Montessori- 
omgeving, zoals in Delft, wel kan. ‘Het slag kinderen dat daar 
naar toe gaat, kan het misschien wel aan. Ik neem ook aan dat 
de leraren daar gewend zijn aan omgaan met niveauverschillen, 
omdat ze daar al in brede leeftijdsgroepen werken. Voorwaarde 
is wel, ook in zo’n Montessorischool, dat er niets móet, dat de 
3-jarigen niet iets móeten leren of bereiken. Want dat werkt 
echt niet.’ De pedagoog realiseert zich dat de trend naar on-
derwijs op steeds jongere leeftijd waarschijnlijk niet te keren is. 
Bijna alle politieke partijen hamerden er op in hun verkiezings-
programma’s. ‘Maar volgens mij roepen ze maar wat, praten ze 
anderen na. Zo zijn kinderen van 4 jaar ook helemaal niet te 
toetsen, want als ze vandaag iets weten, zijn ze het volgende 
week vergeten. Je kunt ze wel een veterstrikdiploma geven, 
maar je moet niet gek staan te kijken als ze het volgende week 
niet meer kunnen.’
Hij is wel blij dat de Onderwijsraad spreekt van een specialisa-
tie jonge kind op de pabo. ‘Voor mij hoeven de oude kleuter-
school en de oude klos niet als aparte instituten terug te keren 
hoor, maar hoe kun je nou bedenken dat je leraren op kunt 
leiden voor zowel een 4- als een 12-jarige leerling?’

LUIERS VERSCHONEN
In België gaan veel kinderen vrijwillig vijf hele dagen naar school 
als ze 2,5 jaar zijn. Een deel van de tijd gaat op aan verzorging, 
zoals het verschonen van luiers en het doen van een middag-
slaapje, maar daarvoor zijn extra handen in de klas aanwezig. 

Het personeel is hbo-geschoold als kleu-
terleidster en werkt met thema’s, niet 
met vaste methodes. Nancy Dekkers, 
juf op de brede Prinses Margrietschool 
in Rotterdam, onderzocht of kinderen 
daar meer leren dan in de voor- en 
vroegschoolse (vve)-programma’s die 
in veel peuterspeelzalen in Nederland 
gebruikt worden. Uit diverse eerdere 
onderzoeken blijkt dat de effecten van 
vve erg afhankelijk zijn van de kwaliteit 
van het aanbod en van de doorgaande 
leerlijn naar de basisschool. De verschil-
len zijn groot. De Onderwijsinspectie 
heeft aangegeven dat er te weinig wordt 
samengewerkt tussen peuterspeelzalen 
en scholen. Dekkers: ‘Ik vind het goed 
als 3-jarigen naar school gaan, goed voor 
zowel werkende ouders als voor de peu-
ters. In mijn onderzoek heb ik bemerkt 
dat de gemiddelde 3-jarige echt toe is 
aan leren. De kwaliteit van educatie op 
Nederlandse peuterspeelzalen is heel 
wisselend en er is vaak geen doorlo-
pende leerlijn met de basisschool.’ Ze 
zou het niet verplichten en ook de duur 
van deelname vrij laten. ‘Het ene kind 
is er wel aan toe, het andere niet. En het 
ene kind kan vijf hele dagen aan, het 
andere twee ochtenden. Maar ik ben er 
echt van overtuigd dat hoe eerder je met 
onderwijs begint, hoe beter.’
Ciska de Graaff

Tamme 
Wiegersma: 
‘Het was 
een lang 
gekoesterde 
wens.’
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Ongesteld
Ze heet Sunny maar erg zonnig van karakter is ze niet. 
Meestal hangt ze apathisch achterin de klas en staart 
bozig uit het raam. Maar er zijn ook dagen dat ze wat 
meer energie heeft en zich voortdurend tegen haar 
havo4-klasgenootjes aan zit te bemoeien. Die laten zich 
dat overigens met plezier welgevallen want sociale inter-
actie is altijd interessanter dan de les. Deze juf is er wat 
minder van gecharmeerd. En dan wil het nog wel eens 
onweren tussen haar en mij.
Zoals pas. Ik had het zonnestraaltje al zo vaak gewaar-
schuwd dat ik mij een overslaande langspeelplaat begon 
te voelen. En toen werd het opeens verdacht rustig. Vroe-
ger dacht ik dan: fi jn, geen gezeur meer aan mijn hoofd. 
Maar inmiddels ben ik wijzer en werp altijd eerst een 
blik onder de tafel van de betreffende leerling voordat ik 
opgelucht ademhaal. En ja hoor. Mevrouw zat met haar 
paarsgelakte nageltjes aan haar met Swarovski-kristal-
len bezette mobieltje te pulken. Exit Sunny dus. Ik ging 
recht voor haar neus staan: ‘Je pakt je spullen en gaat 
je melden. Je levert je telefoon in en als het lesuur is af-
gelopen kom je terug voor een gesprek en strafwerk.’ Er 
volgde een hoop misbaar en het einde van het liedje was 
dat ze met slaande deur het lokaal verliet.

Eenmaal terug voor het gesprek liet ze 
de krokodillentranen vrijelijk over haar 
wangen stromen. ‘Waarom krijg ìk nou 
weer straf?’ snikte ze. ‘U heeft toch 
nooit problemen met mij? Die anderen zijn veel erger, 
alleen dat ziet u nooit.’ Ik keek haar aan en zweeg. Sunny 
keek terug en gooide het toen over een andere boeg. Ze 
tuurde naar de neuzen van haar Uggs. ‘Mevrouw?’ zei ze. 
‘U bent toch ook wel eens ongesteld? U weet toch wat 
een vrouw dan doormaakt? Ik heb gewoon een rotdag, 
snapt u?’

En toen had ze het toch voor elkaar. Ik kon het niet laten 
om te lachen en ik ontdooide. ‘Die telefoon ben je vandaag 
kwijt,’ zei ik. ‘Daar valt niet over te onderhandelen. Maar 

ik zal je strafwerk halveren, mits je belooft dat je van 
nu af aan je stinkende best gaat doen.’ Sunny knikte 

blij. ‘En die glimlach van je wil ik ook vaker zien.’ 
Toen zeiden we nog wat aardige dingen over en weer 
en gingen ieder ons weegs.  

Een paar lessen later ging Sunny’s klasgenoot Friso 
over de schreef, dus hij moest zich aan het einde van 
het uur bij me melden. Hij kwam met zijn braafste 
gezicht bij mijn bureau staan: ‘Ik ben ook ongesteld 
mevrouw Pelgrim. Krijg ik nu ook minder straf-
werk?’ 
O, wat een onmogelijk beroep heb ik toch.

COLUMNCOLUMNCOLUMNMijke Pelgrim
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Mijke Pelgrim (31) is 
docent Engels in het 

voortgezet onderwijs.

‘U WEET TOCH WAT EEN VROUW DAN 
DOORMAAKT?’, ZEGT SUNNY UIT HAVO4
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CRO-docent Richard Mutambuli: ‘Het geeft zó veel voldoening als je ziet dat een kind stopt met zwerven.’
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Onderwijs geeft straatkinderen Uganda hoop

De armoede is goed te zien in een ach-
terstandswijk in Mbale, een stad in het 
noorden van Uganda. Jongens en meis-
jes met bolle buikjes, kleren die letterlijk 
tot op de draad versleten zijn, spelen 
tikkertje tussen de vervallen hutjes. Er 
wordt zonder nadenken dwars door plas-
sen gerend, waar plastic en andere on-
defi nieerbare substanties in drijven. Een 
man met rood doorlopen ogen zwalkt 
voorbij, een walm van alcohol achter-
latend. Vrouwen met baby’s op hun rug 
passeren statig met grote zakken houts-
kool op hun hoofden. Anderen zitten 
voor hun huisjes, of liever gezegd hutjes, 
maar wat te zitten, wachtend op een 
beter leven. 

‘Een kind hoort op school, 
niet op straat’

Luid gezang klinkt over het plein van Child 
Restoration Outreach (CRO) in Mbale. Het koor van 

de dagopvang voor straatkinderen zingt uit volle 
borst en er wordt fanatiek met de heupen geschud. 

De kinderen hebben zichtbaar plezier, gezien hun 
pretogen en stralende glimlach. Ooit brachten 
deze jongens en meisjes hele dagen op straat 

door. Ze leidden een leven waarin stelen, misbruik, 
mishandeling, alcohol drinken en lijm snuiven het 

dagelijks menu vormden. Dankzij de door Edukans 
gesteunde organisatie CRO gloort er weer een 

sprankje hoop in hun donkere bestaan. 
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Onderwijs geeft straatkinderen Uganda hoop
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STRAATJUNGLE
Een paar jaar terug fungeerde deze wijk in Mbale nog als vluch-
telingenkamp. Veel vluchtelingen zijn blijven plakken toen de 
burgeroorlog tussen het leger en het Verzetsleger van de Heer 
beëindigd werd. Zodoende is de wijk getransformeerd tot een 
sloppenwijk. De armoede is gigantisch en naar veel kinderen 
wordt nauwelijks omgekeken. Velen zoeken hun heil op straat, 
of in het centrum van de stad. Wie hier rond kijkt, ziet groepen 
kinderen bedelend voor geld of voedsel bij auto’s. Sommigen 
keren ’s avonds terug naar hun ‘huis’ in de sloppenwijk, anderen 
zijn fulltime veroordeeld tot de openbare ruimte en moeten er 
ook overnachten. De straten zijn dan getransformeerd tot een 
jungle waar het motto ‘ieder voor zich’ geldt. Jongens en meisjes, 
sommigen nog maar een jaar of vijf, snuiven lijm of benzine en 
drinken alcohol om het ’s nachts nog enigszins warm te krijgen. 

VERVREEMD VAN ECHTE LEVEN
De Nederlandse Ingrid Wilts kon de ellende die ze op straat 
zag niet langer verdragen en richtte in 1992 Child Restoration 
Outreach (CRO) op. In dit centrum in Mbale zorgen 22 mede-
werkers voor de 630 jongens en meisjes. Christine Kamiti is 
de nationale coördinator van CRO en de directeur van deze 
vestiging . ‘We bieden dagopvang voor straatkinderen’, vertelt 
ze. ‘Onze medewerkers gaan de straat op en proberen de kin-
deren ervan te overtuigen dat ze bij ons beter af zijn. In eerste 
instantie zijn de jongens en meisjes erg achterdochtig, of zelfs 
bang. Niet zo gek, want ze zijn niet gewend dat mensen met 
ze praten, om ze geven. Beetje bij beetje moeten we hun ver-
trouwen winnen, hen ervan overtuigen dat CRO een veilige 
omgeving is.’ 
Als de kinderen zich eenmaal hebben ‘overgegeven’, is de eer-
ste stap heropvoeding en scholing. Kamiti: ‘De overheid ziet 
liever dat ex-straatkinderen zo snel mogelijk weer “normaal” 
worden en het reguliere onderwijs in gaan. Dat is echter lastig, 
want veel kinderen zijn verslaafd en zo verwaarloosd dat ze zijn 
vervreemd zijn van het gewone leven. Bovendien hebben velen 
traumatische ervaringen opgelopen.’

AFKICK-KLAS
Daarom komen de kinderen allereerst in de rehabilitation-
class terecht. Hier moeten de jongens en meisjes letterlijk en 
fi guur lijk afkicken van de straat. ‘Ze krijgen (weer) normen en 

waarden aangeleerd en mogen geen drugs meer 
gebruiken’, legt Kamiti uit. ‘Verder krijgen ze 
les in taal, rekenen en Engels. Ook de kunst-
zinnige vakken zijn van onschatbare waarde. 
Deze kinderen zijn erg gevoelig voor prikkels, 
kunnen snel verveeld raken. Dit proberen we 
te doorbreken door vakken als drama, muziek 
en kunst aan te bieden. We hebben een actief 
voetbalteam dat veel meedoet aan toernooien. 
Daarnaast hebben we een koor dat overal 
optreedt. En door veel te sporten en spelletjes 
met ze te doen, hopen we dat de kinderen meer 
zelfvertrouwen krijgen.’ Hoe lang iemand in 
deze ‘afkick-klas’ blijft, hangt af van het kind. 
‘De één past zich sneller aan dan de ander. 
Maar de meeste kinderen zitten tussen zes 
maanden en een jaar in dit klasje.’ Na de reha-
bilitation-class is het de bedoeling dat de kin-
deren naar het reguliere onderwijs gaan. CRO 
heeft hiervoor een samenwerkingsverband 
afgesloten met de plaatselijke Musaka Primary 
School. Inmiddels zijn er al 350 straatkinderen 
toegelaten.

NIET GENOEG MEDICIJNEN
Bij CRO kunnen de kinderen ook terecht voor 
maaltijden. In de keuken staan twee medewer-
kers te zwoegen op de potten en pannen terwijl 
een gigantische houtoven staat te smeulen. 
‘Kinderen die hier net komen, krijgen twee 
maaltijden’, vertelt Kamiti terwijl ze naar een 
pruttelende pan wijst waar een witte drab in 
zit. ‘Dit is pap, het standaard ontbijt. Als lunch 
hebben we meestal maïs, zoete aardappelpuree 
en bonen. Avondeten zit er niet in. De rest van 
de kinderen krijgt alleen ’s middags eten; we 
hebben niet genoeg geld voor meer maaltijden.’
Een paar deuren verder zit de EHBO-post van 
CRO. Zuster Esther Namagouda vertelt: ‘Zo’n 
zestig kinderen per dag komen hier langs om 
zich te laten behandelen, voornamelijk voor 
bacteriële infecties, huiduitslag, botbreuken 

‘Een kind hoort op school, 
niet op straat’
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CNV Onderwijs en Edukans voeren samen actie voor beter 
onderwijs. Schooljournaal is in de zomer van 2OO9 samen 
met Edukans naar Uganda geweest. Dit schooljaar verschijnen 
daar artikelen over. Help mee en stort een bijdrage op 
giro 515 t.n.v. Edukans in Amersfoort, o.v.v. samen voor 
onderwijs. Voor meer informatie: www.edukans.nl.

of malaria. Jammer genoeg hebben we 
niet voldoende medicijnen en middelen 
om iedereen de zorg te kunnen bieden die 
ze verdienen. Het is dus roeien met de 
riemen die we hebben.’

BIJ DE WORTEL 
AANPAKKEN
Bijzonder aan de werkwijze van CRO is 
dat er niet alleen gefocust wordt op de 
kinderen; ook de ouders worden aange-
pakt. Coördinator Kamiti: ‘Als een kind 
een slechte, armoedige thuissituatie heeft, 
is het niet zo verwonderlijk dat hij gaat 
zwerven. Door de omgeving van de kinde-
ren te verbeteren, verkleinen we de kans 
dat ze hun heil op straat zoeken. Uitein-
delijk is ons doel om het kind weer terug 
te plaatsen in huis. Want dat is toch het 
beste voor ze.’ CRO-collega Cate Mutouji 
vult aan: ‘We proberen altijd de ouders 
van een kind op te sporen. En als zij er 
niet meer zijn, zoeken we familieleden op. 
We proberen hen te laten inzien dat een 
kind niet op straat hoort, maar op school. 
Maar uiteindelijk beslist het kind zelf of 
het uiteindelijk wil worden teruggeplaatst. 
We kunnen hem of haar niet dwingen.’

LEVEN IS STRIJD
De formule van CRO, die ook voorziet 
in speciale programma’s voor de families 

van de kinderen, lijkt aan te slaan. Inmiddels heeft de stichting 
naast Mbale ook centra in de steden Jinja, Lira en Masaka. In 
2009 zorgde CRO voor de opvang van zo’n 1.350 kinderen. 
‘Vier meisjes die hier hebben gezeten, studeren inmiddels aan 
de universiteit. Dat voelt echt als een overwinning’, glimt direc-
teur Kamiti vol trots. ‘En de tafel waar we nu aan zitten, is ook 
gemaakt door ex-leerlingen. Die hebben nu een eigen winkel 
even verderop. Daar doe je het uiteindelijk allemaal voor.’ De 
17-jarige John Longora heeft nog geen eigen winkel, maar hij 
is wel op de goede weg. ‘Mijn vader en moeder hadden toen ik 
klein was vaak ruzie. Daarbij was ook ik niet veilig voor de klap-
pen die er dan vielen’, vertelt de jongen. Johns moeder vluchtte 
met de kinderen naar Mbale. Hier belandden ze op straat. John 
werd bagagedrager en deed verder nog veel illegale dingen. 
‘Wat ik dan deed? Dat zeg ik liever niet, ik schaam me er nogal 
voor. Maar laten we het erop houden dat het leven een enorme 
strijd voor me was.’ In 2000 werd John door CRO van de straat 
geplukt. Dankzij hun hulp kon hij zijn basisschool afmaken en 
zit hij inmiddels op de middelbare school. Samen met een me-
deleerling woont hij in een hutje dat CRO voor ze huurt. ‘Later 
wil ik onderwijzer worden’,zegt John vastberaden. ‘Zodat ik ook 
anderen kan helpen om verder te komen.’

HOOP 
Volgens sport- en speldocent Richard Mutambuli maken jongens 
als John het zo bijzonder en mooi om voor CRO te werken. ‘Het 
is de kunst en een uitdaging om hun negatieve houding te ver-
anderen. Het geeft zó veel voldoening als je ziet dat een jongen 
of meisje stopt met zwerven, weer naar school gaat en terug kan 
naar een prettige en veilige thuissituatie of voor zichzelf kan 
zorgen.’ Dan betrekt het gezicht van de leraar. Op zachte toon 
vervolgt hij: ‘Aan de andere kant heeft mijn baan ook heftige 
kanten. Soms heb ik het moeilijk als kinderen het, ondanks al 
onze inzet, niet redden en verder afglijden. Zo hebben we al ja-
ren een jongetje hier rondlopen dat op hetzelfde niveau blijft ste-
ken. Hij is verlaten door zijn moeder voordat hij kon praten en 
is erg getraumatiseerd. Hoe vaak we het hem ook vragen of erop 
aandringen, hij weigert om naar school te gaan. Daar kan ik boos 
om worden, maar daar schiet ik niet zo veel mee op. Ik denk dan 
maar zo: elke minuut dat hij bij ons is, kan hij niet stelen of drugs 
gebruiken.’ Ook het feit dat CRO alleen dagopvang biedt en het 
personeel de kinderen ’s avonds weer de straat op moet sturen, 
valt Mutambuli zwaar. ‘Dat frustreert me. Ik bid vaak voor de 
kinderen, gun ze zo een kans op een betere toekomst. Gelukkig 
weet ik dat CRO een verschil maakt voor de kinderen, dat we 
iets voor ze kunnen betekenen. Dat geeft hoop.’
Lisette Jongerius*

De kinderen 
krijgen bij CRO 
standaard een 
bord pap als 
ontbijt.
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Nederlandse scholen 
kleuren

Groep 5-6, basisschool Johan Friso, Wezep.   

Groep 7, basisschool Da Costa, Rotterdam.

Groep 6/7-a, basisschool Rehoboth, Vriezenveen.

Groep 5b, basisschool Prins Willem van Oranje, Terneuzen.

De vraag aan scholen om een originele 
voetbalfoto was niet tegen dovemansoren 
gezegd. Tientallen foto’s heeft de redactie 
van Schooljournaal inmiddels ontvangen 
van klassen, die hopen zo de prijs – een 

voetbalset met goals en ballen – voor hun 
school in de wacht te slepen. Ook moest 

worden voorspeld wie het WK in 
Zuid-Afrika gaat winnen. De actie 

loopt nog tot en met 25 juni. Foto’s en 
voorspellingen kunnen gemaild worden 

naar: marketing@cnvo.nl.
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ict en kleinere klassen, maar als de mensen die er werken niet 
moderner worden opgeleid, dan haal je daar geen rendement 
uit. Lerarenopleidingen moeten meer aandacht besteden aan 
hedendaagse  vormen van lesgeven (coachend lesgeven), zélf 
competentiegericht gaan werken en ervoor zorgen dat de do-
centen over dezelfde vaardigheden beschikken, die ze de leer-
lingen moeten aanleren (refl ecteren, samenwerken, plannen). 
Er moet ook meer aandacht komen voor inzet van ict en voor 
de mogelijkheden om aan te sluiten bij de leefwereld van de 
“jongere van vandaag”. Docenten in het mbo moeten daarom 
beschikken over sterke pedagogisch-didactische kwaliteiten en 
in staat zijn om vanuit de praktijk les te geven en niet vanuit de 
theorie. Ook moet er geïnvesteerd worden in studieloopbaan-
begeleiders. De problemen waarmee jongeren te maken hebben 
leiden af van het primaire proces: het leren. Hun begeleiding is 
daarom van zeer groot belang.’
 
TRUDY SPIERINGS, SCHOOLLEIDER 
JENAPLANSCHOOL DE WERF, HUIZEN 
‘We zijn voor onze bedrijfsvoering en voor ons lesaanbod steeds 
meer aangewezen op computers. Het is met de huidige fi nan-

TANJA VAN KEMPEN, 
ONDERWIJSKUNDIG 
ADVISEUR, AFDELING 
TECHNIEK, ROC ZADKINE, 
ROTTERDAM
‘Het geld moet naar het primaire proces, 
en dan met name naar de mensen die 
direct rondom de leerling functioneren: 
de docenten en de begeleiders. We kun-
nen nog zo veel investeren in gebouwen, 

‘Onderwijs gebaat 
bij masterplan 
lange termijn’ 

Partijen beloven gouden bergen. Vooruitlopend 
op de coalitiebesprekingen gaven een aantal 
politici, leraren, professoren, bestuurders en 

prominenten twee weken geleden alvast invul-
ling aan de onderwijsparagraaf. Tijdens de con-
ferentie In het onderwijs kan het wel op 29 mei 

in de Theaterschool in Rotterdam werden onder 
leiding van tv-presentator Prem Radhakishun 
een aantal richtinggevende uitspraken onder-
schreven, zoals: zet kinderen centraal en niet 

het curriculum. Schooljournaal sprak na afl oop 
met een aantal deelnemers.
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De 250 vertegenwoordigers uit de onderwijswereld, 
bijeen op de conferentie, zetten hun handtekening 
onder een manifest waarop vijf statements pronk-
ten:
•   Kinderen moeten centraal staan, niet het curri-

culum
•   Alle talenten van alle kinderen moeten worden 

benut
•   Er moet meer ruimte komen voor nieuwe initiatie-

ven en de manier waarop leraren hun onderwijs 
inrichten

•   Scholen moeten eerst verantwoording afl eggen 
aan kinderen, ouders en elkaar en daarna aan 
externe partijen. De verantwoording moet gelden 
voor  het hele curriculum en niet met een focus 
op rekenen en taal alleen

•   De politiek moet naast het onderwijs staan en 
niet reageren op basis van incidenten, hypes en 
suggestieve beeldvorming. Een masterplan voor 
de lange termijn moet uitgangspunt worden.
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Kinderen moeten centraal staan, niet het curriculum. 

ciering bijna niet te doen om een systeem adequaat in de lucht 
te houden. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Denk bijvoor-
beeld aan smartboards. Een en ander vraagt om een continue 
kennisontwikkeling van de leerkrachten. Maar ook om een 
systeembeheerder, die zo snel mogelijk allerlei aanpassingen kan 
doorvoeren en storingen kan verhelpen. Ik wil ook extra han-
den in en buiten de klas: onderwijsassistenten, administratief 
medewerkers en conciërges. Voorbeeld: op dagen waarop die 
niet aanwezig zijn, ben ik voornamelijk bezig met de telefoon te 
beantwoorden. Beleidsmatige zaken voer ik dan uit na werktijd. 
Ander voorbeeld: in het kader van het opstellen en ontwikke-
len van leerlijnen voor individuele leerlingen is een leerkracht 
veel tijd kwijt aan het zoeken, vinden en ontwikkelen van ma-
teriaal. Het is prettig dat dan veel uitvoerend werk (kopiëren) 
door assistenten kan gebeuren.’

HEIN VAN DER STRAATEN, DOCENT REKENEN-
WISKUNDE & DIDACTIEK, FONTYS PABO 
EINDHOVEN
‘Er zou meer geld besteed moeten worden aan het verhogen 
van de  kwaliteit van docenten. Die investering zou wat mij 
betreft twee aspecten moeten hebben: de eigen vakbekwaam-
heid met betrekking tot de kennis van het vak en tegelijk de 
kennis van het basisonderwijs. Naar mijn idee zou dat voor 
een groot deel ook heel goed in samenwerking kunnen met 
basisscholen. Geef hen de ruimte om langlopende contracten 
met opleidingen af te sluiten, waarbij de opleiding van nieuwe 
collega’s hand in hand kan gaan met schoolontwikkeling en 
nascholing. Zo kunnen basisscholen optimaal profi teren van 
studenten en docenten van de pabo. Ook omgekeerd krijgen 

opleidingsdocenten een concreter beeld van 
zaken waarmee het basisonderwijs worstelt. 
Door samen aan die kar te trekken en op 
langere termijn afspraken met elkaar te ma-
ken, kunnen beide sectoren optimaal van 
elkaar profi teren.’ 
 
ARJEN SMITS, VOORZITTER 
COLLEGE VAN BESTUUR 
SCHOLENGEMEENSCHAP DE 
HOVEN, GORINCHEM
‘Vormgeving van onderwijs is per defi nitie 
maatwerk. Vanuit die gedachte ben ik voor 
een door de scholen afdwingbare volledige 
doordecentralisatie van de huisvestingsver-
antwoordelijkheid, zodat onderwijsgelden 
zowel door de scholen als door de gemeen-
ten optimaal voor het faciliteren van leren 
en begeleiden worden ingezet. Geld dat 
nu in incidentele subsidies zit, wordt over-
geheveld naar de reguliere lumpsum. Dat 
scheelt erg veel bureaucratie en komt ten 
goede aan de continuïteit. Daarbij dient de 
lumpsum uiteraard toereikend te zijn om 
de werkelijke materiële kosten te dekken 
en loonontwikkelingen te volgen. Bijna 
alle scholen zijn nu gedwongen materialen 
te betalen met geld dat voor personeel be-
doeld is.’
Peter Magnée 
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VO-raad moet zorgen voor 
onderhandelingsruimte cao 
voortgezet onderwijs
In een gezamenlijke nieuwsbrief stellen CNV 
Onderwijs en de andere bonden dat de VO-raad als 
werkgeversorganisatie in het voortgezet onderwijs 
moet zorgen voor voldoende ruimte om een nieuwe 
cao te kunnen sluiten. De bonden schrijven: ‘De 
VO-raad kan en mag zich niet simpelweg 
verschuilen achter de overheid. Zij wilden 
immers met de minister zelf onder-
handelen over de lonen. En het is 
ook de VO-raad die met de minister 
overlegt over de bekostiging. Daarom 
is het nu ook hun verantwoordelijkheid om te zorgen 
voor voldoende onderhandelingsruimte, zodat het 
personeel in het voortgezet onderwijs niet opnieuw
 op een achterstand wordt gezet!’ Een complete 
nieuwsbrief hierover staat op www. cnvo.nl/de-cao/vo/
nieuws.

Staatssecretaris praat voor 
haar beurt over schoolvakantie
Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt (CDA) kun-
nen de meeste ouders zich vinden in haar plan om de 

zomervakantie in het voortgezet onderwijs met een 
week te verkorten. Dat baseert zij op een beperkte 
peiling onder 450 ouders waarbij een krappe meerder-
heid van 53% aangaf hier voor te zijn. Vicevoorzitter 
van CNV Onderwijs Patrick Banis: ‘De staatssecreta-
ris praat voor haar beurt. Een eventuele wetswijziging 
op dit punt is een zaak van een nieuw kabinet. CNV 
Onderwijs zal naar de nieuwe Tweede Kamer en 
een nieuw kabinet de nodige druk uitoefenen om de 
vakantie in het voortgezet onderwijs ongewijzigd te 
laten.’ Uit een peiling van de bond bleek eerder dat 
meer dan 90% van de leraren het plan van Van 
Bijsterveldt afwijst. Eenzelfde meerderheid van de 
leraren gelooft niets van de bewering van de staats-
secretaris dat een kortere zomervakantie zou leiden 
tot een betere spreiding van de werkdruk.

Voortzetting pensioenopbouw 
bij ABP als zelfstandige
 Wie de sector overheid en onderwijs verlaat kan nog 
gedurende drie jaar na beëindiging van de verplichte 

deelneming bij ABP de deelneming vrij-
willig voortzetten. Dit kan een aantrek-
kelijke mogelijkheid zijn voor iemand 
die voor zichzelf begint als zelfstandige 
zonder personeel (ZZP’er). Er gelden 
wel een paar voorwaarden. Zo moet er 

binnen drie maanden na ontslag een schrif-
telijk verzoek worden ingediend bij ABP. Daarnaast 
mag de ZZP’er niet ook nog ergens anders pensioen 
opbouwen en moet hij minimaal drie jaar deelnemer 
zijn geweest in de ABP-regeling. Belangrijk voordeel 
van het voortzetten van de pensioenopbouw bij 
ABP is dat de ZZP’er dan ook nog drie jaar verzekerd 
blijft voor arbeidsongeschiktheid en het partnerpen-
sioen. Tot de leeftijd van 62 jaar geldt de gewone 
doorsneepremie, die de ZZP’er wel helemaal zelf moet 
betalen, daarna wordt een hogere individuele premie 
in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op: 
www.abp.nl.
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Nog niets gehoord over de invoering 
van de Functiemix?
Op dit moment is de eerste stap van het invoerings-
traject van de Functiemix in het primair en voortgezet 
onderwijs in volle gang. In het basisonderwijs moet op 
1 augustus 2010 de eerste 8% LB-functies zijn gerea-
liseerd. Hebt u nog niets gehoord van uw werkgever? 
Wordt er op uw school nog niet gewerkt aan het invoe-
ren van de hogere functies van de Functiemix? Gebeurt 
dit niet volgens de afspraken in de cao? Meld dit dan 
aan ons. Laat uw P(G)MR contact opnemen met CNV 
Onderwijs MR-advies (mr-advies@cnvo.nl). 
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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
donderdag 26 augustus  Apeldoorn
donderdag   2 september  Rotterdam
dinsdag    7 september  Roermond 



Veel besturen grijpen de invoering van de functiemix 
aan om het hele functiegebouw te herzien. Een van 
de veranderingen die daarbij steeds vaker voorkomen 
is dat de taak van intern begeleider (IB) in het basis-
onderwijs een eigen functie wordt en niet meer wordt 
gezien als een taak die valt onder de LA-functie. Regel-
matig worden wij benaderd door mensen met de vraag 
welke gevolgen dat heeft voor hun arbeidsvoorwaarden. 
Een zelfstandige IB-functie is een oop-functie. Deze 
valt wel onder de categorie ‘oop met les- en behandel-
taken’, waardoor de vakantieregeling zoals die geldt 
voor leraren van toepassing blijft. Ook geldt dat het 
maximum van de behandeltaken met leerlingen bij een 
fulltimebaan 930 uur bedraagt. Wel verandert er het 
een en ander aan de fi nanciële arbeidsvoorwaarden. 
Uiteraard is een oop-salarisschaal van toepassing. Bij IB 
is dat in de regel een schaal 10-functie. Deze is verge-
lijkbaar met de LB-schaal. Verschil is dat het maximum 
van schaal 10 al na 13 jaar wordt bereikt, terwijl een 
LB-schaal bestaat uit 16 stappen (vanaf 2011 nog 15).
Voor de oop-schaal 10 is de bindingstoelage evenmin 
van toepassing. Deze uitkering is bij een fulltime func-
tie € 715,- per jaar. Werknemers in een lerarenfunctie 
krijgen deze uitkering zodra ze het maximum van de 
schaal bereiken. Ook kent de oop-functie niet de 
schaaluitloop van € 61,- per maand, die geldt voor een 
LB-leraar in het basisonderwijs en een LB-leraar in het 

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 verandert er als je een 
oop-functie krijgt ?

VRAAG:

speciaal basisonderwijs, zodra ze 
het maximum van de schaal hebben be-
reikt. Tot slot verliezen werknemers die overstap-
pen naar een oop-functie ook de eventuele uitlooptoe-
slag. Deze is alleen van toepassing voor leraren die deze 
toeslag al krijgen vanaf augustus 2003. Op het moment 
dat iemand van functie verandert, stopt deze toeslag. 
De uitlooptoeslag bedraagt € 29,24 per maand.
Wie op het maximum van LA staat en ook een uitloop-
toeslag heeft, levert met een fulltimebaan bij overgang 
van LA naar schaal 10-oop per maand ongeveer 
€ 150,- bruto in. Daar tegenover staat dat zo iemand 
er € 323,- op vooruit gaat vanwege het hogere salaris in 
schaal 10. Per saldo is er dus een maandelijks voordeel 
van € 173,-. Al deze bedragen zijn bruto. Het voordeel 
wordt nog wat verhoogd, doordat ook de vakantie- en 
de eindejaaruitkering wat hoger worden.
Tot slot kan de overstap ook gevolgen hebben voor 
de afvloeiingspositie. Wie overstapt naar een oop-
functie zal op een school met een afvloeiingsregeling 
een plaats krijgen op de afvloeiingslijst van het oop. 
Meestal telt de opgebouwde diensttijd als leraar daarbij 
wel gewoon mee. Toch verdient het aanbeveling dat 
vooraf te controleren.
Het is verstandig om de gevolgen van de overstap goed 
in kaart te brengen voor de eigen individuele situatie 
alvorens een beslissing te nemen.
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dat iemand van functie verandert, stopt deze toeslag. dat iemand van functie verandert, stopt deze toeslag. 

speciaal basisonderwijs, zodra ze speciaal basisonderwijs, zodra ze 
het maximum van de schaal hebben be-het maximum van de schaal hebben be-
reikt. Tot slot verliezen werknemers die overstap-reikt. Tot slot verliezen werknemers die overstap-
pen naar een oop-functie ook de eventuele uitlooptoe-pen naar een oop-functie ook de eventuele uitlooptoe-
slag. Deze is alleen van toepassing voor leraren die deze slag. Deze is alleen van toepassing voor leraren die deze 
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COLUMNPierre Wind

Pierre Wind (44) is 
televisiekok, auteur 
en docent op onder 
andere Roc Mondriaan 
Horeca in Den Haag.

Schooljournaal 22

Jouw partner in training en advies

Cursussen
Terwijl het einde van het schooljaar naderbij komt, zijn de medewerkers bij CNV Onderwijs Academie 
al druk bezig met het vormgeven van het nieuwe scholingsaanbod voor volgend jaar.

Nieuw aanbod CNV Onderwijs Academie

Actualiteit
De thema’s waar CNV Onderwijs 
zich mee bezighoudt, zullen ook in 
het aanbod van de Academie een 
belangrijke rol spelen. Het draait 
dan om onderwerpen als de krimp-
regio’s, passend onderwijs en het 
lerarenregister. Ook nieuw is het 
MR Partnerschap. Over dit laatste 
kunt u binnenkort meer lezen in 
Schooljournaal.

Praktische informatie
Houd voor het nieuwe aanbod van 
Academie de website in de gaten: 
www.cnvo.nl/academie. Hier is altijd 
de meest actuele informatie te vin-
den. U kunt ook bellen voor meer 
informatie met (030) 751 17 47. Of 
stuur een e-mail naar 
scholing@cnvo.nl.

Janny Dammingh, manager van 
CNV Onderwijs Academie, vertelt: 
‘Volgend jaar staan bij de Acade-
mie onderwerpen centraal waar 
CNV Onderwijs zich als bond 
mee bezighoudt. Bijvoorbeeld 
met het professionaliseren van 
leerkrachten rondom passend 
onderwijs en het lerarenregister. 
Ook organiseren we op 
2 februari 2011 een bijeen-
komst, waarbij onder andere 
een informatiemarkt te bezoeken is. Er komt 
namelijk weer een aanvraagronde voor de Lerarenbeurs en op die 
dag willen wij laten zien wat het aanbod is aan opleidingen bij 
verschillende hbo-instellingen. Daarnaast zal er volgend jaar weer 
aandacht zijn voor de ondersteuning van medezeggenschapsraden. 
In de krimpregio’s zullen we MR’en en leraren voorlichting geven 
over de gevolgen van de bevolkingsafname. Ook de functiemix, 
het coachen van startende docenten in het voortgezet onderwijs 
en timemanagement komen terug. Bij deze laatste cursus draait het 
niet alleen om de balans tussen werk en privé, maar ook om klas-
senmanagement en het als volwaardig lid meedraaien in het team. 
Dat heeft alles te maken met de kernwaarden van CNV Onder-
wijs: het weerbaar en wendbaar maken van onderwijspersoneel.’

CNV Onderwijs Academie, vertelt: 

een informatiemarkt te bezoeken is. Er komt 
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praktijkhotel als de BFA. Dit gaat dus veranderen. 
De Chinese student zal meer stage in bedrijven gaan 
lopen. Persoonlijk weet ik niet of dit een verbetering 
zal worden, omdat ik namelijk een groot voorstander 
ben van ‘beschermd’ onderwijs. En het fantastische 
voorbeeld in Peking bevestigt mijn voorkeur. Maar 
deze BFA-school is sowieso met iets unieks bezig. 
Zij gaan samen met het Haagse ROC Mondriaan het 
eerste Chinese Beijing-horecaopleidingscentrum in 
Den Haag starten. De Chinese chefs zullen daar naar 
toe komen en in de traditionele culinaire leer les 
gaan geven. Theoretisch zowel als praktisch. Gewel-
dig. Waarom ben ik zo enthousiast? Deze samenwer-
king is voor alle partijen goed. De Chinese student en 

chef krijgen internationale ervaring en alle Neder-
landse Chinese koks krijgen nu de kans om het échte 
Chinese koken en serveren in de vingers te krijgen. 
Een verrijking voor de Nederlandse horeca. Een ware 
zegen.

COLUMNPierre Wind
Beroepsonderwijs in 
Peking
Op het moment van schrijven zit 
ik in een luxe hotelkamer van de 
Beijing Foreign Affairs School te 
China. Werkelijk amazing. In dit 
verblijf van de ‘communistische’ 
staat worden we als ware keizers 
behandeld. In de kamer is van alles 
aanwezig: van computer tot een tweede 
etage, die leidt naar de slaapkamer. En 
alles in de oude traditionele Chinese stijl. 
Overal op het hotelterrein lopen mbo-studenten 
van de BFA-school. Allen getooid in een mooi hotel-
kostuum, gemaakt van Chinese zijde. Aan de kleur en 
het model van de kleding kun je de rangen en standen 
afl ezen. 
De hele dag is er bedrijvigheid. Van met de hand ramen 
lappen, koks die komen en gaan,  tot en met de bedie-
ning die braaf achter de docent aan hobbelt. Fantastisch. 
Zeer charmant. Vooral omdat ze proberen de westerse 
etiquette uit te voeren, maar de messen en vorken con-
stant verkeerd om leggen. Grappig is ook hun enorme 
vergadercultuur. Er wordt bijvoorbeeld waar de gasten 
bij zijn, gediscussieerd over wat de beste tafelstrategie 
voor de ober is. Links of rechts indekken? In Nederland 
zou je zo’n ober al lang naar huis hebben gestuurd. Hier 
accepteer je het, omdat het bewonderenswaardig is hoe 
de Chinezen proberen zich aan te passen. Maar vooral 
respect oogsten ze met hun eigen kunnen: de tradi-
tionele Chinese gastronomie. Daarin opereren ze als 
ware kunstenaars. De studenten zijn 
lopende sponsen, voorbeeldleerlingen. 
Die wil ik allemaal wel in de klas. De 
docent staat hier hoog in het vaandel. 
Zijn daad is wet. Daar hou ik van.
Sinds kort is er in China een vijfjaren-
plan gelanceerd waarin praktijkgericht 
beroepsonderwijs prioriteit heeft. De Chinezen ken-
nende, zal ook dit na vijf jaar absoluut tot in de puntjes 
verzorgd zijn.
Tot nu toe worden alle horecastudenten beschermd 
opgeleid. Op school dus. Bijvoorbeeld in zo’n speciaal 

COLUMNCOLUMNCOLUMNPierre WindPierre WindPierre WindPierre WindPierre WindCOLUMNPierre WindCOLUMNCOLUMNPierre WindCOLUMNCOLUMNPierre WindCOLUMNPierre Wind

Foto: Mirjam van der Hoek

Pierre Wind (44) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere Roc Mondriaan Horeca in Den Haag.

DE DOCENT STAAT HIER HOOG IN HET 
VAANDEL. ZIJN DAAD IS WET. DAAR 
HOU IK VAN
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Het was een bijzondere Algemene Vergadering, 
op woensdag 26 mei. Niet alleen omdat de 

Visienota voor de komende jaren werd behandeld 
en de nieuwe voorzitter van de vakcentrale zich 
kwam voorstellen, maar ook vanwege de korte 

duur van de bijeenkomst.

naar zijn tijd als godsdienstleraar. ‘Je 
mocht meepraten tijdens de rapportver-
gaderingen, maar er was geen leerling die 
bleef zitten op het vak godsdienst.’ In het 
onderwijs is volgens Smit nog genoeg te 
doen. ‘Een school bruist en leeft en heeft 
een belangrijke plaats in onze samenle-
ving. We moeten het onderwijs, samen 
met de zorg, teruggeven aan de mensen 
die er verstand van hebben. Een school 
is geen fabriek. Daar wil ik me sterk voor 
maken. We moeten zuinig zijn op het 
onderwijs. U kunt op mij rekenen.’

ONRUST IN MBO
Piet Wijnen (voorzitter sector Bve), 
constateerde even later tijdens de ver-
gadering, onder meer naar aanleiding 
van een enquête onder de leden, dat de 
onrust in het beroepsonderwijs groot is. 
In een motie vroeg Wijnen om maatre-
gelen om aan een aantal misstanden een 
einde te maken. Zo vinden de leden van 
de sector dat een minimumpercentage 
van de middelen besteed moet worden 
aan het primaire proces. Ook moet het 
personeel meer betrokken worden bij 
besluitvormingsprocessen in de in stelling. 
De oneigenlijke inzet van BOL-stages 
als middel om de onderwijstijd van 850 
uur te halen en de inzet van onbevoegde 
docenten moeten worden tegengegaan. 
Tot slot vroeg het sectorbestuur om de 
afspraken over het verbeteren van de 
functiemix in het mbo na te komen. De 
motie is aangenomen.
Ook de Visienota werd ter goedkeuring 
voorgelegd aan de leden. Het document 
werd vervolgens zonder al te veel opmer-
kingen aangenomen door de Algemene 
Ledenvergadering. Ans Wibier-van 

V.l.n.r.: 
Cees Kuiper, 
Michel Rog, 
Patrick Banis, 
Willem Jelle 
Berg.

Leden stemmen in met koers 
CNV Onderwijs

Jaap Smit, op 10 mei tot CNV-voorzitter benoemd, was op de 
AV van CNV Onderwijs om zich voor te stellen. Smit, die zijn 
carrière ooit begon als leraar godsdienst, vindt het belangrijk om 
leden van de CNV-bonden te ontmoeten. ‘Ik richt mijn blik niet 
alleen naar Den Haag, maar ook naar de leden zelf. Dat is de 
enige manier om je goed te kunnen inleven.’ Smit waarschuwde 
voor het afbrokkelen van het maatschappelijk middenveld. ‘We 
dreigen het kwijt te raken, maar we moeten het kind niet met 
het badwater weggooien. Daarom zet ik me in voor het CNV. 
Niet alleen om de belangen van leden te behartigen, maar ook 
om een collectieve rol te spelen in de samenleving van vandaag. 
We zullen ons sterk moeten maken voor het behoud van wat 
we hebben. Als ik terugkijk op mijn carrière lijkt het erop of ik 
continu plekken op zoek waar iets te knokken valt. Zoals bijvoor-
beeld in mijn vorige functie als voorzitter van Slachtofferhulp 
Nederland. Iedereen onderstreept het belang, maar als het erop 
aankomt is het een vak onder de streep.’ Hij verwijst hiermee 
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Mechelen (voorzitter sector Postactie-
ven) pleitte er aanvankelijk voor dat ook 
de Postactieven specifi ek als doelgroep 
in de missie werden benoemd. CNV 
Onderwijs-voorzitter Michel Rog achtte 
dit niet wenselijk. ‘Alle groepen, dus ook 
de gepensioneerden, worden meerdere 
malen genoemd in de Visienota. Alleen in 
de missie spreken we van onderwijsper-
soneel. Als we in de missie alle groepen 
apart gaan noemen, wordt het te gede-
tailleerd. De Visienota zelf maakt dit meer 
dan goed. We willen daarom deze motie 
afwijzen.’ De voorzitter van de sector 
Postactieven trok vervolgens de motie in, 
waarna de Visienota werd aangenomen. 

VERKIEZINGSBELOFTEN
‘Meer ondersteuning in de klas!’ ‘Betere 
kwaliteit opleidingen.’ ‘Stop bureaucra-
tisering.’ ‘Devaluatie van het beroep: 
leraren zijn niet uitwisselbaar tegen in-
structeurs en onderwijsassistenten.’ Deze 
punten werden onder meer aangevoerd 
als ‘gemist’ in het politiek manifest. Een 

workshop over dit wensenlijstje van CNV Onderwijs trok zo’n veer-
tig bezoekers op de Algemene Vergadering. Beleidsmedewerker 
Gerben Horst legde uit hoe dit manifest, dat vorige week bij School-
journaal gevoegd was, tot stand kwam en hoe het zijn weg vond 
naar de schrijfcommissies van politieke partijen. ‘Veel van de pun-
ten komen terug in verschillende verkiezingsprogramma’s. Bijna 
elke partij wil investeren in onderwijs en dat is winst!’ 
Een jonge leraar: ‘Ik snap niet dat er op het pamfl et staat “Nodig 
voor passend onderwijs” en dan een aantal voorwaarden. Ik begrijp 
sowieso niet dat CNV Onderwijs voor passend onderwijs is. Want 
dat hele passend onderwijs kan niet onder de huidige omstan-
digheden van grote klassen en weinig ondersteuning.’ Horst legt 
uit: ‘Daarom schrijven we ook: “Als passend onderwijs ingevoerd 
wordt, is er dit en dit nodig.”’
Over het algemeen kon het politiek manifest – op wat gemiste 
punten na – de goedkeuring wegdragen van de aanwezige leden. 
Over het vervolg kwamen verschillende opmerkingen: ‘CNV 
Onderwijs moet die standpunten blijven uitdragen de komende 
tijd’. ‘Zodra de coalitiebesprekingen beginnen, moet de bond weer 
gaan lobbyen, zodat zo veel mogelijk punten uit het manifest in 
het regeerakkoord komen te staan.’ ‘En misschien nog eens extra 
duidelijk maken dat passend onderwijs er alleen kan komen áls aan 
alle voorwaarden van extra ondersteuning en scholing is voldaan.’ 
‘Blijf tamboereren op het belang van goed onderwijs!’ ‘Houd de 
partijen aan hun verkiezingsbeloften!’
Edwin van Baarle
Ciska de Graaff

Leden stemmen in met koers 
CNV Onderwijs

CNV-voorzitter Jaap Smit spreekt 
de Algemene Vergadering toe.

Tijdens de AV werd onder gestemd meer over de Visienota.

SCH10_0000_TDS11_1e ktrn.indd   25 07-06-10   16:45



In de sloot naast Naturalis gaan kinderen op zoek naar het dierenleven in het zoete water.

Schooljournaal 26
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Op zoek naar het 
slootleven

De Verenigde Naties riepen 2010 
uit tot het Internationaal Jaar van 

de Biodiversiteit. Het bestaan van 
verschillende soorten dieren en planten 

op aarde wordt dit jaar overal onder 
de aandacht gebracht. Variatie is 

namelijk belangrijk voor het evenwicht 
in de natuur. Het Leidse Naturalis 

ontwikkelde educatieve programma’s 
rond het thema. 

Kijk op www.naturalis.nl/educatie voor 
meer informatie over de programma’s 
rond het thema biodiversiteit. Of bel naar 
(O71) 568 77 OO.
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‘Ieuw!’, zegt een jongen die voorover 
gebogen staat over een klein aquarium. 
Hij bekijkt de vangst die hij en zijn klas-
genoten zojuist uit de sloot hebben gevist. 
Kleine insecten zwemmen rond in het 
troebele water. De leerlingen van groep 6 
van basisschool De Morskring uit Leiden 
zijn vandaag op slootsafari, een educatief 
programma van Naturalis in de Sleutel-
stad. Het programma van het natuur-
historisch museum is opgezet in het 
kader van het jaar van de biodiversiteit, 
een initiatief van de Verenigde Naties. 
De VN heeft 2010 uitgeroepen tot het 
jaar waarin het verder uitsterven van 
planten en dieren een halt moet worden 
toegeroepen. Als er geen actie wordt on-
dernomen, zullen namelijk veel soorten 
verdwijnen. Naturalis, het Nederlands 
Centrum voor Biodiversiteit, benadrukt 
daarom het belang van de verscheiden-
heid aan leven op aarde. Want ook ons 
land raakt diersoorten kwijt. Zo zijn 
volgens de Vogelbescherming Nederland 
in de laatste twintig jaar de bonte strand-
loper, de duinpieper, de klapekster en de 
ortolaan als broedvogel uit het Neder-
landse landschap verdwenen.

SCHEPNETTEN EN 
EMMERTJES
Om kinderen kennis te laten maken met 
het rijke dieren- en plantenleven in de 
omgeving kunnen leerlingen sinds april 
bij Naturalis op slootsafari. Als echte 
wetenschappers gaan ze, gewapend met 
schepnetten en emmertjes, op zoek 
naar de bewoners van de sloot naast het 
Leidse instituut. De rubberen matten die 
langs de dijk liggen, moeten voorkomen 
dat de kinderen de sloot in glijden. 
‘We gaan lekker een middagje buiten 
aan de slag, op zoek naar alle wonder-
lijke dieren die in de sloot leven’, zegt 
John van Schoor, educatief medewerker 
bij Naturalis, tegen de klas. ‘Er is hier 
onlangs een zeemeermin gesignaleerd, 
dus misschien vangen jullie die ook nog 
wel.’ Van deze laatste mededeling lijkt de 
klas niet erg onder de indruk. Maar de 
schepnetjes worden al snel door de sloot 
gehaald, op zoek naar de echte diertjes 
in het water. Niet veel later klinken de 
eerste juichende kinderstemmen, als er 
bewegende diertjes in het opgeschepte 

water worden gesignaleerd. ‘Het lijken wel pissebedden’, wijst 
een meisje op de inhoud van haar emmertje. ‘Ik wil een kikker 
vangen, maar ik ben er bang voor’, roept een klasgenoot. Ande-
ren zijn ervan overtuigd dat ze daadwerkelijk een grote vangst 
zijn misgelopen. ‘Ik denk dat ik bijna een karper had gevangen, ik 
voelde echt iets’, beweert een jongen die de slootkant opklautert. 

NAMEN GEVEN
In een tent op de binnenplaats van Naturalis wordt de vangst aan 
een nader onderzoek onderworpen. Vooral kleine waterdieren zijn 
er gevangen, geen vissen, kikkers of salamanders. Voor sommige 
diertjes blijkt het echt lente te zijn. Een stel parende waterpissebed-
den leidt tot grote hilariteit onder enkele jongens in de klas. Als de 
kinderen de door hun gevangen dieren op basis van gedrag en ui-
terlijk zelfverzonnen namen moeten geven, is het voor de jongens 
geen probleem om een bijpassende naam te verzinnen. Ook andere 
leerlingen zijn erg creatief en geven de kleine waterwezens namen 
als: wiebelaar, kabouter, slungeltje, snoetje, bangie en snellie. 
Toch nemen de kinderen hun taak erg serieus. Een groepje meisjes 
heeft een waterspin gevangen, een van de grootste vangsten van 
die dag. Dat trekt natuurlijk de aandacht. Klasgenoten verdringen 
zich om de tafel om het beestje te kunnen zien. Een van de meisjes 
protesteert. ‘Even niet aankomen. Wij moeten hem nog bekijken!’ 
Ook elders klinken de opgewonden kinderstemmen: ‘Zij hebben 
een bloedzuiger! Zij hebben een bloedzuiger!’ Sommige meisjes sla-
ken gilletjes van afschuw en maken kleine sprongen van ontzetting.
Vervolgens wordt met behulp van een schema vastgesteld wat de 
echte namen zijn. Veel kinderen bleken al aardig goed op weg te 
zijn geweest bij de naamgeving. Na afl oop worden de waterbewo-
ners weer verzameld en teruggebracht naar de plek waar ze van-
daan kwamen. Terwijl een medewerker de emmertjes in de sloot 
leeggiet, nemen de kinderen nog een kijkje in het museum. Daar 
ontdekken ze tussen de skeletten van een mammoet, maashagedis 
en het oerpaard ook de rijkdom van het vroegere leven op aarde. 
Edwin van Baarle

Binnen wordt de 
vangst aan een 
nader onderzoek 
onderworpen.
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webbedingetjes

@ Voor lesmateriaal over geweld, confl icthantering, omgaan 

met agressie, veiligheid op scholen en digitaal pesten kunnen 

leraren terecht op de website www.wapenjezelfmetwoorden.nl. 

Via de website zijn ook gastlessen aan te vragen rond het 

thema zinloos geweld.

@ Via www.agressieaanpakken.nl zijn dvd’s te bestellen over 

agressie in het onderwijs. Er zijn zowel voor het primair als 

voortgezet onderwijs boxen beschikbaar. De dvd’s bevatten 

materiaal om een workshop te kunnen geven op school. 

@ Ook op www.schoolenveiligheid.nl, de website van het 

Centrum School en Veiligheid (CSV), is veel informatie te 

vinden om het veiligheidsklimaat op school te verbeteren. 

Scholen kunnen hier zelf ook hun succesvolle methoden 

doorgeven aan het CSV. 

Stelling:
Scholen moeten regelmatig nagaan of 
het onderwijsaanbod nog aansluit bij de 
wensen van de ouders.

ja 35,4%

nee 64,6%

Aantal reacties: 161

@@@ @@ @@@

@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

afgelopen weken op de site stond. De komende weken vragen we 

uw mening over de uitspraak:

Ook driejarigen moeten naar school.

Vacatures
     

De vacatures die in Schooljournaal staan, zijn ook terug te vinden op 

de website van CNV Onderwijs. Op de homepage (www.cnvo.nl) is 

een directe link naar de vacaturebank te vinden. Beschikbare banen 

bij CNV Onderwijs worden hier ook vermeld, net als beschikbare 

stageplaatsen. Ook alle praktische informatie rondom adverteren in 

het blad is hier opgenomen. 

Veelgestelde vragen over 
pensioenakkoord
Vorige week vrijdag hebben werkgevers- en werknemersorganisa-

ties een akkoord gesloten over een fl exibel pensioen en AOW. Het 

gaat hier om een onderhandelaarsakkoord, de resultaten moeten 

nog aan de leden worden voorgelegd. Op www.cnvo.nl zijn onder 

het kopje Verlof/Ontslag > Pensioen veelgestelde vragen te vinden 

rondom dit onderwerp. In hetzelfde bericht is ook een samenvat-

ting terug te lezen van het akkoord en een overzicht te vinden van 

de uitgangspunten van het CNV voordat het overleg startte.

CNV Onderwijs op Hyves
CNV Onderwijs is ook te vinden op Hyves, de sociale netwerk-

site. Starters en studenten kunnen zich aanmelden op startersen

studenten.hyves.nl. Vragen stellen, fi lmpjes bekijken of inspiratie 

opdoen voor de lessen: het kan hier allemaal. Inmiddels hebben 

zich al bijna driehonderd jongeren aangesloten bij de Hyvespagina.

APENSTAARTJES
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COLUMNCOLUMNCOLUMNCOLUMNCOLUMNLiesbeth Hermans
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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Op het kleine vliegveld van Hoogeveen houden 
ze een happening, Wings and Wheels. Van alles 
kunnen we bewonderen: dubbeldekkers, model-
vliegtuigen, straaljagermotoren, oldtimers. Een 
enthousiaste heer in khakibroek met bretels pan-
tomiemt allerlei luchtvaartberoepen. In het dagelijks 
leven is hij gezagvoerder op een Boeing 747, maar nu 
demonstreert hij als stewardess de werking van een 
reddingsvest. Als jachtvlieger trilt en duikelt hij grijn-
zend mee met de stuurknuppel. Als astronaut ‘zweeft’ hij 
in slow motion over het natte grasveld. Zijn er kinderen 
die met hem willen meespelen? Voor ieder is er een leuk 
prijsje en de beste performer krijgt nog iets extra’s. Een 
keurige mevrouw uit het publiek verklaart zich bereid om 
straks de winnaar aan te wijzen.

Vier jonkies leven zich grandioos uit, de één imiteert nog 
expressiever dan de ander. Eén meisje blijft ineengedo-
ken staan, stokstijf. Geen nood, onze piloot haalt alles uit 
de kast en waarachtig, daar beweegt ook zij voorzichtig 
een been. Met verdubbelde energie richt de artiest zich 
op het schuchtere wicht. Niet te geloven, ook haar armen 
doen hem nu na! In vergelijking met de anderen lijkt het 
nergens op, maar het feels good. Nou, mevrouw de jury, 
wie vond u de beste? Het meisje dat haar schroom zo 
roerend heeft overwonnen! De gezagvoerder had op een 
ander oordeel gerekend, maar hij moet toegeven: dat is 
óók een argument.
De overige deelnemers staan er beteuterd bij. Je zíet ze 
denken ‘hier klopt toch iets niet?’

Ook mij laat die gedachte niet los. Niet 
durven zeggen ‘jij doet het beter, jij 
doet het slechter’, is dat typisch 
Nederlands? Inhoudelijke criteria 
ontwijken en in plaats daarvan je hart 
laten spreken, is dat medemenselijkheid? Is het trou-
wens wel gezond? Zou je zo’n kind daar werkelijk mee 
helpen? Zou zij zelf óók niet op de klompen aanvoelen: ik 
krijg de hoofdprijs niet omdat ik zo goed ben, ik krijg de 
hoofdprijs omdat ze het anders zo sneu voor mij vinden? 

Ook in de schoolklas zijn het vooral de kinderen ‘on-
der de norm’ waar de aandacht naar uitgaat. Zij krijgen 
de verlengde instructie. Na schooltijd is meester of juf 

druk met hun handelingsplan. Voor hun ouders wordt 
aparte gesprekstijd uitgetrokken. Voor hen draven 
externe deskundigen op, gevraagd of ongevraagd door 
de leerkracht. Kortom, zij zijn het die de hoofdprijs van 
school winnen: extra belangstelling.

Wat leren we onze leerlingen daarmee? Dat je je in 
het leven moet bekommeren om de minder begena-
digde medemens. Maar óók: als je meer aandacht wilt 
krijgen, doe dan of je zielig bent. 
Vergis ik me, of neemt de aanstelleritis hand over 
hand toe? 
Je zult een rustige, normaal presterende leerling zijn 
met bescheiden ouders. Dan zien ze je in de school-
klas niet gauw zitten…

OOK IN DE SCHOOLKLAS ZIJN HET VOORAL 
DE KINDEREN ‘ONDER DE NORM’ WAAR DE 
AANDACHT NAAR UITGAAT
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Goochelen met 
informatievaardigheden
Het boek Goochelen met informatievaardig-
heden is uitgebracht door Uitgeverij 
Coutinho, de schrijver is Peter den 
Hollander. Het aanbod van informatie neemt 
voordurend toe. Het is belangrijk dat leerlin-
gen de vaardigheden leren om die veelheid 
aan informatie te hanteren. In dit boek leren 
leraren in het primair en secundair onderwijs 
hoe zij hun leerlingen informatievaardig-
heden kunnen bijbrengen. Eerst wordt er 
ingegaan op de achtergronden van informa-
tievaardigheden. In het tweede deel van het 
boek wordt aan de hand van het Suc6-model 
een gestructureerde aanpak van onderwijs 
in informatievaardigheden uiteengezet. Het 
boek wordt uitgebreid ondersteund door via 
internet extra lesmateriaal aan te bieden. Het 
is verkrijgbaar in de boekhandel voor 
€ 19,50. Het ISBN nummer is 9789046902004.

Conferentie over kwaliteit mboHoe zit het nu werkelijk met de kwaliteit van het mid-delbaar beroepsonderwijs? Zijn de klachten over gebrek aan les en stuurloze opleidingen incidenten of is er meer aan de hand? Wie heeft er een helder beeld van wat er goed gaat, en wat niet? En welke manieren zijn er om de kwaliteit van opleidingen in de gaten te houden, en als dat nodig is bij te sturen? Vragen die aan de orde komen tijdens de mbo-conferentie Laat je kwaliteit zien op don-derdag 24 juni in Utrecht. 
Ahmed Marcouch, gemeenteraadslid in Amsterdam en kandidaat-kamerlid voor de PvdA, komt spreken.Ook zijn er workshops over onder meer kleinschaligheid en een presentatie over de Ombudslijn MBO, waar leer-lingen sinds 1 april met hun klachten over het onderwijs terecht kunnen. Het slotdebat staat onder leiding van Volkskrant-columnist Pieter Hilhorst en gaat over de vraag wat het nieuwe kabinet kan doen om het mbo te versterken.  

Info en aanmelden via de website van een van de organi-satoren: www.keuzegids.org/p1069.

terecht kunnen. Het slotdebat staat onder leiding van 
terecht kunnen. Het slotdebat staat onder leiding van VolkskrantVolkskrant
vraag wat het nieuwe kabinet kan doen om het mbo te 
vraag wat het nieuwe kabinet kan doen om het mbo te versterken.  versterken.  
Info en aanmelden via de website van een van de organi-
Info en aanmelden via de website van een van de organi-satoren: 

Beurs voor promoverende leraar Talentvolle leraren krijgen vanaf volgend jaar de mo-gelijkheid om te promoveren en doctor te worden, zo heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt onlangs besloten. Doel is om de excellentie van leraren te bevorderen. De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk on-
derzoek (NWO) selecteert de leraren die in aanmerking komen voor de beurs. De investeringen in de Promotie-beurs lopen in vier jaar tijd op tot 1,5 miljoen euro. Vanaf volgend jaar krijgen daardoor jaarlijks tien talentvolle leraren de kans om hun doctorsgraad te bemachtigen. De promotiebeurs, één van de maatregelen uit het Actie-plan LeerKracht, is bedoeld om jaarlijks tien bevoegde leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs in de gelegenheid te stellen om onderzoek te verrichten in een vakgebied en onderwerp naar keuze aan een universiteit. Dit moet uitmonden in een proefschrift. Leraren die in aanmerking willen komen voor de Promotiebeurs moeten een promo-tor zoeken en een onderzoeksplan indienen bij de NWO. Leraren die worden toegelaten voor dit promotietraject worden vier jaar lang twee dagen per week vrijgesteld om te werken aan een promotieonderzoek met behoud van salaris. De werkgever ontvangt subsidie om de leraar te kunnen vervangen. Meer info: www.nwo.nl.

BESTEL NU de Wereldagenda 2010-2011
Er bestaan tientallen verschillende agenda’s voor jongeren 
die gaan over thema’s zoals sport, muziek, automerken en 
mode. Maar nu is er ook de Wereldagenda voor jongeren over 
duurzaamheid, milieu, arbeidsrechten en eerlijke kleding. De 
agenda is robuust en handzaam en van natuurlijke materialen 
vervaardigd. Zowel in de wikkel als in de agenda is groeipapier 
verwerkt. Wie dit plant, kan rekenen op een prachtig boeket 
veldbloemen. 
Inhoudelijk gaat de agenda onder meer over klimaatneutraal 
gamen, wat kan ik doen om gezonder te leven?, wat kan ik doen 
voor een politieke gevangene? en hoe kan ik solidair zijn met 
mensen die het minder hebben in arme landen? Ook wordt 
in deze agenda aandacht gegeven aan de campagne Eerlijke 
Kleding? Draag het uit! van CNV Internationaal en CNV Jonge-
ren. De Wereldagenda kost €12,50, maar CNV Internationaal 
vraagt slechts € 10,- (verzendkosten worden niet in rekening 
gebracht). Mail naam en adresgegevens naar internationaal@
cnv.nl en de Wereldagenda wordt per omgaande thuis gestuurd. 
Uiteraard zolang de voorraad strekt.
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Loyalis stuurt docenten op 
expeditie met Edukans
Dit jaar vertrekken meer dan zestig docenten en 
begeleiders naar Malawi, India, Uganda, Burundi 
en Kenia in het kader van het uitwisselings-
project Elke dag een werelddocent. Het wordt 
gesponsord door Loyalis. Doel van de reis is als 
leraar een bijdrage te leveren aan de kwaliteits-
verbetering van het onderwijs in deze ontwikke-
lingslanden en zelf competenties te ontwikkelen 
die belangrijk zijn voor het eigen functioneren. 
Het uitwisselingsprogramma, een gezamen-
lijk initiatief van een aantal bonden zoals CNV 
Onderwijs, met Edukans en BWPD (Burundian 
Women for Peace and Development), wordt dit 
jaar voor de tweede keer georganiseerd. Vanuit 
de vijf landen zullen de leraren en begeleiders 
in augustus bijna drie weken lang online verslag 
doen van hun ervaringen, belevenissen en het 
plezier dat het samenwerken met onderwijscol-
lega’s in die landen hen oplevert. Loyalis stelt 
een brede verzameling werkverslagen en beeld-
materiaal beschikbaar in de vorm van weblogs, 
persoonlijke belevenissen, projectverslagen en 
fi lmpjes. Een deel ervan is nu al opvraagbaar. 
Ook is er in oktober een terugkomdag voor alle 
deelnemende werelddocenten.
Meer info: www.edukans.nl.

Actief met taal
Er is een boek verschenen Actief met taal; Didactische 
werkvormen voor het talenonderwijs, van Dieuwke de 
Coole en Anja Valk van Uitgeverij Coutinho. Taalmethodes 
bieden kant-en-klare lessen waarmee docenten effi ciënt 
en verantwoord aan de leerdoelen kunnen werken. 
In het boek worden vragen beantwoord als Hoe kun je een 
ingeslapen klas weer oppeppen? en hoe zet je leerlingen ac-
tiever aan het werk met die leesopdracht? In Actief met taal 
staan zestig verschillende werkvormen. Ze zijn voorzien 
van labels die de vaardigheid, het taalniveau en de groe-
peringsvorm aanduiden, zodat een geschikte werkvorm 
gemakkelijker te vinden is. Ook worden variatiemogelijk-
heden en didactische tips gegeven. Het is verkrijgbaar in 
de boekhandel voor € 24,50. ISBN 978 9046 901 984.

Gerrit van der Schuur, basisschool De Pölle, 
De Pölle (Vriezenveen) 

‘Gerrit is bij ons op school de laatste man, maar 
hij is te bescheiden om zichzelf voor uw item 
op te geven. Wij, de acht vrouwelijke collega’s, 
willen hem wel graag in deze rubriek in het zon-
netje zetten. Kunnen we hem meteen onder de 
neus wrijven dat hij toch echt 60 jaar is gewor-
den.’ Volgens leerkracht groep 1/2 van basis-
school De Pölle in het gelijknamige buurtschap, 
Betsie Dogger, is de directeur Van der Schuur 
onmisbaar voor het handhaven van de goede 
sfeer in het vrouwenteam. ‘Mannen kijken nu 
eenmaal wat relativerender tegen zaken aan. 
Terwijl wij geneigd zijn overal een punt van te 
maken, strijkt hij met een grap de plooien weer 
glad. De Pölle is een kleine school met 80 leer-
lingen in een dorp van ons-kent-ons. Juist dan 
is een goede harmonie onontbeerlijk.’ Ze vertelt 
dat Van der Schuur een groot deel van de week 
nog zelf voor de klas staat. ’Hij geeft les aan 
groep 7/8.’ Dogger prijst zich gelukkig met de 
aanwezigheid van ten minste één mannelijke 
leraar. ’Het is goed voor het identifi catiepro-
ces van jongens. Als er fl ink sneeuw ligt, zoals 
afgelopen winter, schrikt hij niet terug voor een 
stoer sneeuwballengevecht. Wij dames wagen 
ons daar toch liever niet aan.’
PM

De laatste man
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Ook de laatste man? 
Mail naar schooljournaal@cnvo.nl

overstaand schooljournaal 10
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UNICEF loop

Ook een UNICEF loop op school?
Dat kan met of zonder hulp van de vrijwilligers  
van UNICEF. Kijk voor meer informatie op  
www.unicefloop.nl en meld uw school aan.

Kim, 8 jaar : “Bij de UNICEF lo
op ga je eerst langs de deuren en 

je vraagt 

of mensen je willen sponsoren. Vanm
iddag wordt de UNICEF loop geh

ouden,  

we rennen rondjes en laten onze ste
mpelkaart  stempelen. Van het geld d

at we 

 ophalen kan UNICEF bijvoorbeeld 
zorgen dat kinderen hun prikken kr

ijgen.”

Tim, 9 jaar: “We rennen voor UNICEF  
en het recht op gezondheid, want kinderen in arme landen hebben soms geen medicijnen en wij wel, en dat is niet eerlijk.”

“Het is belang rijk dat kinderen 
iets leren voor een ander over  
te hebben en dat ze daarbij 
 bewegen is een goede  combinatie. 
En als leerkracht hebben we 
nauwelijks werk aan de  sponsor- 
loop want een groot deel wordt 
door de  vrijwilligers van  UNICEF 
georganiseerd. Zowel Kim als Tim 
hebben super gelopen, maar dat 
geldt voor alle  kinderen. Ze zijn 
er heel fanatiek mee bezig.”

Er wordt afgeteld  
bij de start: 3… 2… 1… en rennen maar!

 Kim: “Bij het derde rondj
e 

was ik echt moe, maar ik 

wilde nog meer rondjes lopen. 

Dat is ook gelukt, ik heb in 

totaal 7 rondjes gelopen.”

-

Rita en DineKe (leerkrachten basisschool De Kandelaar in Ameide): 

WT advertorial unicef loop 190x264.indd   1 11-05-2010   10:04:48
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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

LEDENVOORDEEL
Leden van CNV Onderwijs kunnen 
profi teren van lagere premies en 
kortingen door collectieve contracten met 
verzekeringsmaat schappijen en andere 
organisaties 
(zie voor meer informatie: www.cnvo.nl):
•  Dennenheuvel  

tel.: (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

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

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

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

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

PERSONEELSADVERTENTIES
Nina Smit verzorgt personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Ook geeft zij informatie over 
verzekeringen in relatie tot het lidmaatschap.
Zij is bereikbaar op:
tel.: (030) 751 17 78, ma. t/m woe. 8.30 - 17 uur 
óf (06) 12 78 71 54
e-mail: nsmit@cnvo.nl
adres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht

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 fi nanciële 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. 
tel.: (030) 751 10 01, 
e-mail: cnvinfo@cnv.nl.
Voor 65-plus kan contact worden
opgenomen via tel.: (030) 751 10 02
of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

WERKGROEPEN

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

brin2532@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. van der Waal-Griffi oen 

(055) 521 50 68 
mensjegriffi oen@gmail.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J. van den Groenendal

(06) 29 08 94 11
johnvandengroenendal@ziggo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr R. Ebben

(0478) 58 52 12
andersactieven@cnvo.nl

BASISONDERWIJS Dhr.  J.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.nl
SPECIAAL ONDERWIJS Dhr.  W.J. Rensen (070)320 20 90 wjrensen@wanadoo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS Dhr.  T. Boot (0475) 33 89 89 t.boot@telfort.nl
BVE Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
AGRARISCH ONDERWIJS Dhr.  A.E.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
HOGER ONDERWIJS Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
ONDERWIJSDIENSTVERLENING Dhr.  F.J.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl 
POSTACTIEVEN Dhr.  W. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl

SECTOREN
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Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 

Ze wilde meer weten over haar rechten en plichten. Hoe 
lang mag je zwangerschapsverlof opnemen? Wat betekent 
het om van fulltimer parttimer te worden? Reden genoeg 
voor Mirjam van der Meer uit Naaldwijk, docent op het 
Lentiz Floracollege, lid te worden van CNV Onderwijs. ‘Ik 
heb een drukke tijd achter de rug sinds de geboorte van 
mijn zoon Figo. Sinds kort val ik in op de onderbouw van 

Mirjam van der 
Meer (30): 

‘Ik verveel me nooit’
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Jouw partner 
in de school

de beroepsbegeleidende leerweg en geef ik les aan leer-
lingen met leerwegondersteunend onderwijs. Normaal 
gesproken sta ik voor de groep in de bovenbouw van het 
vmbo.’ Mirjam (door de functiemix onlangs benoemd in 
een LC-functie) geeft daar meerdere vakken. ‘Heerlijke 
kinderen’, oordeelt ze over haar leerlingen. ‘Ze hebben 
geen standaard reacties. Ik verveel me nooit. Een verke-
ring die uit is, wordt als vele malen belangrijker ervaren 
dan taal of rekenen.’ Ze is ook coördinator maatschappe-
lijke stages. ‘Ieder jaar moet ik voor 600 leerlingen stage-
plekken zien te vinden. Dat is niet makkelijk, maar ik 
hou wel van een beetje uitdaging. Zo proberen we in het 
Guiness Book of Records te komen met de langste plan-
tenbak. Omdat het om onderhoud van de openbare ruimte 
gaat, kunnen leerlingen stagepunten verdienen.’ PM
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