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

Wedstrijdschema 
WK (3)
In reactie op de brief van mw. Kou-
wets in Schooljournaal 11:
ik vond het een prima idee en een 
mooi verzorgd wedstrijdschema. Ook 
in het onderwijs kun je niet om het 
voetbal heen. Hoe vaak hoor je niet in 
een kringgesprek de verhalen van de 
voetbalbelevenissen van de kinderen 
in het weekend. Verder levert zo’n 
wedstrijdschema genoeg stof op om 
mee te nemen in je lessen. Denk 
aan de vlaggen van elk land, hoe zit 
zo’n schema in elkaar, hoe moet je 
dat lezen? Wat gebeurt er als je de 
winnaar bent van de poule, tegen wie 
moet je dan? Verder kun je je met de 
groep ook verdiepen in landen die bij 
de kinderen misschien niet zo bekend 
zijn. Kortom, de schoenmaker blijft 
heel dicht bij zijn leest: hoe maak je 
je les betekenisvol!
Marion van Putten, Zuidland

Last in first out
Als 71-jarige leraar heb ik me ge-
stoord aan een uitspraak van CNV 
Onderwijs-bestuurder Patrick Banis 
in Schooljournaal 7: ‘CNV Onderwijs 
is een verklaard tegenstander van 
het last-in-first-out-principe, omdat 
die vooral beginnende leerkrachten 
treft.’ Nou, de bond had hier in mijn 
tijd een andere mening over. Dat de 
jongeren van het genoemde systeem 
de dupe zijn is waar, maar anders 
treft het de ouderen van 55-65 jaar 
en deze groep vindt zeker geen 
baan meer. Deze groep heeft in het 
begin van hun loopbaan op heel veel 
scholen ingevallen en honderden 
sollicitatiebrieven verstuurd om 
toch maar ergens een vaste baan te 
krijgen. Juist deze lerarengroep van 
55 jaar en ouder mag nu ontslagen 
worden ten gunste van de jongeren. 
Het lijkt of het bestuur van het CNV 

de historie niet kent. Ik vind ook dat 
de studenten van nu gewaarschuwd 
moeten worden voor het volgende 
vooruitzicht: ontslag met 55 jaar, dan 
12 magere jaren en vanaf 67 jaar een 
laag pensioen. Ontslagen worden is 
altijd een ramp, maar die ramp is 
voor een oudere erger dan voor een  
jongere, die zich nog kan bekwamen 
in een andere functie. 
A.M. Nies, Nederweert 

Functiemix
Graag wil ik nog even reageren op 
het artikel over de functiemix in 
Schooljournaal 9. Nadat ik een brief 
aan het bestuur van mijn school 
gestuurd had, waarin ik reageerde op 
een interne vacature voor de functie 
van leerkracht plusgroep, heb ik twee 
gesprekken gevoerd met de sollici-
tatiecommissie. Vanmiddag kwam 
het verlossende telefoontje dat de 
aanstelling in deze LB-functie defini-
tief is. Fantastisch! Vanaf  augustus 
mag ik me gaan storten op de mooie 
uitdaging om de bovenschoolse 
plusgroep vorm te geven, uiteraard in 
samenspraak met de andere  betrok-
kenen. Ik ben heel blij dat ik de scan 
heb ingevuld en daarna een gesprek 
met de coach heb gehad. Dat waren 
de bekende laatste zetjes die ik nodig 
had om deze stap te wagen. En ... met 
een prachtig resultaat! Niemand kan 
nu nog beweren dat lid zijn van CNV 
Onderwijs geen zin heeft. Van dat nut 
was ik al overtuigd, deze nieuwe baan 
heeft mij alleen nog maar gesterkt in 
mijn mening.
Alfons Bakker

Wedstrijdschema WK (2)
Ik wil heel graag CNV Onderwijs bedanken voor het ludieke wedstrijd-
schema van het WK 2010 in Afrika. Heb vele wedstrijdschema’s gezien 
maar deze overtreft ze allemaal. Overzichtelijk en met een geweldige 
dosis humor. Denk dat deze nog wel een tijdje bij ons in huis blijft 
hangen. Om leerlingen te begrijpen, lijkt het mij verstandig je als 
docent te verdiepen in hun belevingswereld. Als je dan weet dat bij de 
eerste wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Denemarken bijna 
4.2 miljoen mensen dit hebben gezien, begrijp ik helemaal niets van 
de reactie van collega Kouwets in Schooljournaal 10. Kan mij niet aan 
de indruk onttrekken dat hier iets aan haar voorbij gaat. Op naar de 
volgende poster!
Freek van Oenen, Losser

Brieven
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Sommigen scholen lieten al bij voorbaat weten de lessen voorrang te geven, wat in een enkel geval zelfs 
tot een leerlingenstaking leidde. Andere scholen begonnen een paar uur eerder of lieten de verloren 
tijd inhalen. De WK-wedstrijd Nederland –Denemarken zorgde  op maandag 14 juni voor heel wat 
aanpassingen van het lesrooster en gesjouw met tv-schermen. Op de foto kijken leerlingen van Roc van 
Twente in de hal van hoofdvestiging Wierdensestraat in Almelo gespannen naar het wedstrijdverloop. 

CNV Onderwijs pleit bij informateur voor hoogwaardig onderwijs
CNV Onderwijs zond vorige week een brief aan informateur Uri 

Rosenthal (VVD). Dit is de verkorte versie: Een hoge ambitie met 

onderwijs gaat niet samen met een kruideniersmentaliteit. CNV 

Onderwijs wil dat het Nederlands onderwijs weer tot de top gaat 

behoren. De kwaliteit moet de hoogste prioriteit krijgen. Onderwijs 

dat vanaf de basis van een hoogstaand niveau is en het beste 

uit alle leerlingen haalt. Onderwijs met professioneel personeel 

met goede arbeidsvoorwaarden. Onderwijs dat een stevige basis 

vormt van de kenniseconomie die we willen zijn. CNV Onderwijs 

heeft in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen een Poli-

tiek Manifest aan alle politieke partijen in de Tweede Kamer ge-

stuurd. Onder de titel Investeren in goed onderwijs is goed voor 

de economie hebben we de politieke partijen opgeroepen om 

twaalf beleidspunten voor de komende jaren een plek te geven 

in hun verkiezingsprogramma’s. We waren blij te zien dat enkele 

van onze punten ook terug kwamen in een aantal programma’s. 

We willen in dit verband nog enkele punten onder uw aandacht 

brengen die vooral voor onderwijspersoneel van groot belang zijn.

• Onderwijs is meer dan taal en rekenen

• Passend onderwijs voor alle leerlingen

• Leraren maken het verschil

CNV Onderwijs roept de nieuwe coalitie op om hoogwaardig onder-

wijs niet langer als een kostenpost te zien, maar als de motor achter 

de kenniseconomie. De huidige en nog te verwachten bezuinigingen 

in het primair onderwijs – bij uitstek de basis van ons onderwijssys-

teem – staan hiermee in schril contrast. Juist in de huidige econo-

mische crisis betekent investeren in onderwijs het leggen van een 

stevige basis onder de kennisinfrastructuur van Nederland. 

Voor de hele brief zie: www.geachteinformateur.nl > brie-

ven > onderwijs en wetenschap



Kritiek op onderzoek gemengde scholen
Gemengde scholen zijn slecht voor de onderwijsprestaties. Dat stelt 

Jaap Dronkers, hoogleraar internationaal onderwijsonderzoek aan 

de Universiteit Maastricht. Volgens Dronkers gaat er te veel tijd zitten 

in het overbruggen van culturele verschillen, waardoor de prestaties 

op gemengde scholen achterliggen op ‘witte’ of ‘zwarte’ scholen. 

Mickelle Haest, van Kenniscentrum Gemengde Scholen is het niet 

eens met de beweringen van Dronkers. Haest meent dat het on-

derzoek niet volledig is, omdat de conclusies zijn gebaseerd op 

buitenlands onderzoek. Nederlandse cijfers worden niet genoemd. 

Haest: ‘Het onderwijssysteem in Nederland is heel anders dan in het 

buitenland. Dat is al een belangrijk verschil. Er zijn meer onderzoeken 

naar dit onderwerp gedaan en daar komen verschillende conclusies 

uit. Bijvoorbeeld dat het vroeg leren omgaan met andere culturen 

goed is voor werkverhoudingen in de toekomst. Dronkers zegt zijn 

onderzoek te baseren op feiten, maar zijn uitkomst is gebaseerd op 

een veronderstelling.’ 

Dronkers reageert: ‘Leuk verzonnen, maar onzin. Ik denk dat het 

Kenniscentrum eerder een lobby-instelling is, dan dat ze echt  

verstand hebben van onderwijsinstellingen. Ik zeg niet dat mijn  

onderzoek perfect is. Het had uitgebreider gekund, maar ik zie niet 

in waarom dat tot andere conclusies zou hebben geleid. Waarom 

zou een emigrantenkind in Nederland anders presteren dan in  

andere landen?’

Haest ziet nog te veel onvolledigheden om het onderzoek serieus te 

nemen. ‘Het onderzoek is één-dimensionaal. Er wordt alleen gespro-

ken over het voortgezet onderwijs. Terwijl in het primair onderwijs al 

successen worden geboekt. Daarnaast: als je alle Marokkanen in 

één klas stopt, wordt er dan nog aan meningsvorming gedaan bui-

ten de Marokkaanse gemeenschap?’ De beschuldiging van Dron-

kers wijst ze van de hand: ‘recent hebben we alle voor- en nadelen 

van gemengde scholen gepubliceerd in de Volkskrant. Het gaat ons 

om kennis die gebaseerd is op feiten en niet om lobbyen.’ EvB  
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MR Partnerschap wil 
gelijkwaardige partij zijn
Medezeggenschap in het onderwijs verandert snel. CNV Onderwijs wil 

met de introductie van MR Partnerschap – een soort abonnement op 

medezeggenschapskennis en expertise - meegaan met deze tendens. 

Tien teams deden al mee aan een proefproject en kwamen in Utrecht 

bijeen om de opgedane ervaringen te bespreken. Vooral de persoon-

lijke en vaste trainer van CNV Onderwijs blijkt een schot in de roos. 

‘Dan worden de lijnen kort. Het gekend worden is belangrijk’, aldus een 

bezoeker uit Bergen op Zoom. 

Die vaste trainer is ook de vraagbaak voor het team, die wijst op 

angels en klemmen in bijvoorbeeld allerlei wetteksten. ‘Als ik nu met 

mijn bestuur praat, ken ik de uitgangspunten en voel ik me zekerder 

in de contacten met de werkgever.’ In sommige teams heeft de aan-

pak geleid tot een groter vertrouwen. ‘Die houding van daar heb je de 

lui van de MR weer is verdwenen.’ Vooral pas beginnende MR’en en 

groeischolen hebben baat bij deze aanpak. ‘Het is een goede mix van 

praktische en theoretische zaken.’ 

Een gesloten digitaal platform voor de toekomstige partners moet de 

communicatie tussen de deelnemers vergroten, en biedt de moge-

lijkheid om documenten en vragen uit te wisselen. Hoewel niet alle 

bezoekers over evenveel digitale ervaring beschikken, is er wel be-

langstelling voor. ‘Ik denk aan een pagina waar trainers beschrijven 

tegen welke problemen op scholen zij oplopen en hoe ze naar oplos-

singen zoeken. Vaak herken je daar iets in van je eigen situatie en dan 

heb je daar wat aan,’ aldus een docente uit Alphen a/d Rijn. Janny 

Dammingh (CNV Onderwijs Academie) benadrukt tot slot dat de uit-

wisseling van ervaringen via het platform, door specialisten van CNV 

Onderwijs zal worden gevolgd.   

Meer weten? Bel (030) 751 1747 of stuur een e-mail naar scholing@

cnvo.nl 

Kees van Kortenhof

Ledenraadpleging over 
AOW en pensioen
Sociale partners hebben een onderhandelingsakkoord 
gesloten over het toekomstbestendig maken van de 
AOW en het aanvullend pensioen. Aanleiding voor de 
onderhandelingen waren het versneld stijgen van de 
levensverwachting en de gebleken kwetsbaarheid van 
pensioenfondsen voor schokken op de financiële mark-
ten (rente, inflatie, rendementen). Enkele kernpunten 
van het bereikte onderhandelingsakkoord: in 2020 stijgt 
de AOW naar 66, in 2025 naar 67 jaar. De AOW wordt 
flexibel. Iedereen kan ervoor kiezen eerder of later met 
pensioen te gaan, wat wel kan betekenen dat pensioen 
hoger of lager wordt. Bij dit Schooljournaal vindt u een 
bijlage met meer informatie over het akkoord. CNV On-
derwijs is benieuwd naar de mening van de leden. Laat 
daarom uw mening horen via www.cnvo.nl. 

Schoolnieuws

• De leden van CNV Onderwijs hebben pech. er komt 
geen paarsplus-kabinet van VVD, PvdA, D66 en 
GroenLinks. De meeste leden wilden dat graag, zo blijkt 
uit het onderzoek dat Schooljournaal hield. Drie partijen 
zien het wel zitten, eentje niet en omdat dat de grootste 
is, gaat het feest niet door.
• Wat als Job Cohen nou we’ l een interview aan 
Schooljournaal had gegeven, zodat hij niet jammerlijk 
ontbrak in de verkiezingsspecial? Hoeveel lezers en dus 

potentiele stemmers had hij dan bereikt? Zeker 53.OOO 
plus nog alle huisgenoten en mensen die het blad in een 
school of bibliotheek lezen. toch snel een zeteltje extra! 
en misschien wel een beslissende stem voor de Pvda.
• Dit is het laatste Schooljournaal voor de zomer. We 
zullen samen met u moeten afwachten wat de politieke 
toekomst brengt voor onderwijs. Ons rest niets anders 
dan u een fijne vakantie te wensen!
Ciska de Graaff

jo
u

r
n

a
a

l

Schooljournaal 6

..

‘

Starter? 
Schrijf een column!
Werk je nog niet langer dan vijf jaar in het onderwijs en staat 

jouw eerste schooldag of schoolweek je nog levendig 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 een column over van maximaal 250 woorden voor 

Schooljournaal. De beste vijf worden geplaatst in het blad van 4 

september én beloond met een Iris-cheque van 20 euro. Stuur 

je column naar cdgraaff@cnvo.nl.
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Nina Smit werft personeels-
advertenties Schooljournaal
Sinds enige weken regelt 

Nina Smit de personeels-

advertenties voor School-

journaal. Haar voorganger 

Tineke Vos ging na 23 jaar 

om gezondheidsredenen 

met prepensioen (zie pa-

gina 8). Gelukkig heeft 

ze Nina nog wel bijtijds 

de fijne kneepjes van het 

advertentiewerven bijge-

bracht. Nina is bereikbaar 

voor adverteerders van 

maandag tot en met woensdag van 08.30 tot 17 uur op (030) 751  17 78, mobiel: 

(06) 12 78 71 54 of per mail: nsmit@cnvo.nl. Informatie over tarieven en formaten is te 

vinden op www.cnvo.nl/adverteren.

De ambulante begeleiding ligt onder 

vuur.  Speciale scholen voor basisonder-

wijs (sbo) en scholen voor (voortgezet) 

speciaal onderwijs worden met ingang 

van 1 augustus getroffen door een fikse 

bezuiniging op de leerlinggebonden fi-

nanciering (LGF). Als onderdeel daarvan 

wordt het bedrag voor de ambulante be-

geleiding verlaagd met 13,6 procent. Het 

schooldeel van het rugzakje in het sbo 

wordt verlaagd met ruim € 4.200,-. Dit 

heeft het ministerie van Onderwijs in een 

brief aan de besturen en medezeggen-

schapsraden kenbaar gemaakt. De ge-

volgen hiervan voor de bekostiging van 

het speciaal onderwijs en het speciaal 

basisonderwijs zijn groot. Een sbo-school 

met bijvoorbeeld 25 rugzakleerlingen ziet 

de bekostiging per 1 augustus ineens 

met ruim een ton afnemen: dat zijn bijna 

2 arbeidsplaatsen. Voor scholen in het 

speciaal onderwijs met bijvoorbeeld 50 

formatie-eenheden in de ambulante be-

geleiding betekent deze bezuiniging dat 

er geen bekostiging meer is voor zo’n 

7 formatie-eenheden. Voor de zittende 

medewerk(er) betekent de terugloop in 

formatie dat de werkdruk naar alle waar-

schijnlijkheid fors gaat toenemen. Werk-

gevers zullen nog voor de zomervakantie 

beslissingen moeten nemen ten aanzien 

van de omvang van de formatie en het 

aantal rddf-plaatsingen (en voorziene 

ontslagen). Het ministerie van Onderwijs 

heeft met de bonden en de PO-Raad 

en VO-raad afspraken gemaakt om 

gedwongen ontslag te voorkomen. Er 

wordt een matchpunt ingericht (Infopunt 

Passend Onderwijs) voor met name am-

bulante begeleiders in het (v)so en sbo 

die boventallig (dreigen te) worden. CNV 

Onderwijs wil leden en niet-leden in deze 

bedreigde sector via een aantal regionale 

voorlichtingsbijeenkomsten (regio Noor-

den: donderdag 16 september Drach-

ten, regio Zuiden: maandag 1 november 

omgeving Tilburg, regio West/Midden 

woensdag 3 november Utrecht, regio 

Oosten: maandag 8 november Deventer) 

informeren over hun rechten en plichten. 

In verband met  locatie en catering moe-

ten deelnemers zich uiterlijk twee weken 

voor de betreffende bijeenkomst in een 

regio  - steeds van 16 tot 18 uur - aan-

melden via fknepper@cnvo.nl. Meer in-

formatie volgt.

Fors meer betalen 
voor tweede studie
Bij CNV Onderwijs komen berichten binnen 

dat leraren die een Lerarenbeurs hebben 

aangevraagd voor het schooljaar 2010-2011, 

geconfronteerd worden met hogere college-

gelden dan die op het aanvraagformulier van 

de Lerarenbeurs zijn vermeld. Dit heeft te ma-

ken met een wijziging van de Wet Hoger On-

derwijs, per 1 september 2010. Willem Jelle 

Berg, bestuurder bij CNV Onderwijs, vertelt: 

‘Het gaat om de leraren die een tweede oplei-

ding op hetzelfde niveau volgen, bijvoorbeeld 

een tweede bachelor. Dat is een grote groep.’ 

Door de wetswijziging gaan studenten, die na 

het succesvol afronden van een eerste ba-

chelor of masterstudie, een tweede studie 

willen volgen, instellingscollegegeld betalen 

voor de nieuwe opleiding. En dat bedrag 

kan veel hoger zijn dan het wettelijk college-

geld, wat studenten tot nu toe betalen voor 

een tweede studie. De wetswijziging wordt 

doorgevoerd omdat de overheid per student 

voortaan maar één bachelor en één master 

wil bekostigen. Er is wel een uitzondering 

gemaakt voor studenten die een tweede ba-

chelor of master willen volgen voor onderwijs 

en zorg. Berg: ‘Dit is voor veel leraren funest. 

Die zijn straks duizenden euro’s per jaar kwijt. 

Dat lijkt me niet de bedoeling van de Leraren-

beurs. Wij willen daarom dat staatssecretaris 

Van Bijsterveldt nu terugdraait wat voormalig 

minister van Onderwijs Plasterk heeft beslo-

ten. Wij pleiten voor een leven lang leren en 

stimuleren leraren om te investeren in zichzelf, 

maar aan beide doelstellingen wordt straks 

niet meer voldaan.’ CNV Onderwijs heeft al 

contact opgenomen met het ministerie na 

het binnenkomen van berichten over fors 

verhoogde collegegelden. Heeft u ook een 

Lerarenbeurs aangevraagd en wordt u nu ge-

confronteerd met hogere collegegelden, dan 

horen wij dat graag. Stuur een e-mail naar 

Myriam Lieskamp, mlieskamp@cnvo.nl. EvB

Laatste nummer
Dit is het laatste nummer van Schooljour-

naal voor de zomer. Het volgende ver-

schijnt weer op 4 september. De redactie 

wenst alle lezers een goede vakantie toe.
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Nina Smit

Informatieve bijeenkomsten problemen 
ambulante begeleiding
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De politieke aardbeving als gevolg 
van de Tweede Kamerverkiezingen 
van 9 juni dreunt nog na. Het zal 
buitengewoon lastig worden om een 
stabiele coalitie te vormen die recht 
doet aan de verkiezingsuitslag én de 
steun heeft van een parlementaire 
meerderheid. Voor de aanpak van 
de economische crisis, maar ook 
voor het onderwijs is iedere dag van 

stilstand er een te veel. Allereerst 
betreft dat passend onderwijs. U 
heeft besloten om de voorbereidin-
gen rond de invoering daarvan door 

te zetten. 
Wat ons 
betreft 
is het dan 
wel hoogst 
noodzakelijk 
dat u hierover 
met CNV Onderwijs 
in gesprek treedt. De onvrede bij 
onze leden over het feit dat zij niet 

worden betrokken bij dit proces is 
groot! Onze andere zorg betreft de 
inkomenspositie van het onderwijs-
personeel. Wij zijn erg tevreden met 

de afspraken die 
wij met de sector-
raden en het vorige 

kabinet hebben ge-
maakt rond de func-

tiemix, waardoor meer 
leraren in een hogere 

salarisschaal terecht komen. 
Maar inmiddels bereiken ons steeds 
vaker geluiden dat scholen in het 
primair onderwijs weigeren om de 
gemaakte  afspraken uit te voeren. 
Dat is een schending van de over-
eenkomsten en CNV Onderwijs kan 
dat niet over zijn kant laten gaan. 
Daarom roepen wij u op om in te 
grijpen en besturen aan te spreken 
op naleving van de afspraken. Ik 
dank u hartelijk voor onze briefwis-
seling en wens u alvast een goed 
zomerreces toe.

ToT de insTallaTie van een nieuw kabineT 
benT u aan zeT om de vaarT Te houden 
in een aanTal belangrijke dossiers

’velen zullen Tineke vos in de afgelopen 23 jaar aan de telefoon 
hebben gehad. of het nu ging om een advertentie of een probleem: 
er was altijd een luisterend oor en haar opgewekte stem. zelf heb 
ik het genoegen gehad lange tijd met haar samen te werken namens 
drukkerij (giethoorn) Ten brink. iedere week de spanning ‘en de 
uitdaging om de tijdslimiet te halen. vooral de woensdagen waren 
enerverend. Tot half drie mochten advertenties worden aangenomen; 
om uiterlijk vier uur/half vijf moest alles gereed zijn. de spanning 
liep vaak hoog op. Toch lukte het iedere week weer. dit kon 
alleen omdat er zo’n goede wisselwerking was tussen Tineke en 
ondergetekende. een half woord; een ruwe opzet en...‘vossie, zo 
zou de advertentie kunnen worden, maar zelf ben ik nog niet 
tevreden.’ ‘oke’ , maar ik heb even een beeld en nu gaan we verder 
met dit nestei.’ ja, want zo noemde Tineke de eerste opzet van 
een advertentie vaak: nestei.  en samen kwamen we tot een goed 
resultaat. aan haar loopbaan bij Cnv onderwijs komt een wat 
abrupt einde. het afgelopen  jaar werd ze vaak geplaagd door 
gezondheidsproblemen. maar zich ziek melden? kom nou! daar waar ze zich voorgenomen had dit schooljaar 
vol te maken, moest ze door een zware rugoperatie stoppen. schooljournaal 8 werd staande achter haar 
bureau nog afgemaakt en toen was de koek op. deze kanjer verdient het op deze plaats in haar blad (haar 
kindje) in ‘t zonnetje gezet te worden. Tineke, het ga je bijzonder goed. heerlijk om met je gewerkt te hebben.’ 
Janny de Vries, oen Moatien.

in ‘T zonneTje 
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geachte heer rouvoet, 
beste Andre’
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geachte  
voorzitter,
Beste 
Michel, 

Na de val van 
het kabinet in 
februari waren 
de aangebleven be-
windslieden natuurlijk 
al demissionair, maar sinds  
9 juni zijn we in zekere zin ‘dubbel 
demissionair’. Momenteel is moeilijk 
te voorspellen welke conclusies de 
informateur zal weten te trekken uit het 
sterk verdeelde politieke landschap. 
Gelet op de verkiezingsbeloften van de 
meeste partijen lijkt het onderwijs, on-
geacht de samenstelling van de nieuwe 
coalitie, de komende tijd te mogen 
rekenen op veel – positieve – aandacht.
Tot de installatie van een nieuw kabinet 
zal het demissionaire kabinet ‘op de 
winkel passen’. Met die opdracht zal ik 

er zeker op letten 
dat scholen in het 
primair onderwijs 
de tripartite afspra-
ken over de functie-
mix nakomen, zoals 

vastgelegd in het 
Convenant LeerKracht 

van Nederland. Dat is mo-
gelijk vanaf augustus 2010, 

wanneer de eerste functiemixmid-
delen ter beschikking komen. Met de 
gezamenlijk opgestelde brief naar alle 

leraren, de brochure met ‘best prac-
tices’ en de website is een grote stap 
gezet naar de succesvolle implementa-
tie van de functiemix. Laten we nu eerst 
afwachten of de scholen dit volgens 

afspraak oppakken. Signalen dat dit 
mogelijk niet overal gaat gebeuren 
neem ik heel serieus, maar ik kan niet 
op de zaken vooruitlopen.
Wat passend onderwijs betreft, is het 
de bedoeling dat de leraren nu met 
elkaar in gesprek gaan om voor hun 
school een onderwijszorgprofiel (‘waar 
staan we, waar willen we heen en wat 
moeten we daarvoor doen’) op te stel-
len. Met de subsidieregeling ‘passend 
onderwijs’ worden daarvoor middelen 
ter beschikking gesteld. Zo worden 

leraren actiever betrokken bij de invoe-
ring daarvan. 
Tot slot wil ik je ook bedanken voor 
onze kortstondige, maar inspirerende 
briefwisseling. Een prettige vakantie!

ik zal er zeker op leTTen daT sCholen 
in heT primair onderwijs afspraken over 
de funCTiemix nakomen

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
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Met de Mammoetwet deed ook de 
brugklas eind jaren zestig zijn intrede. Hield 

de begeleiding de eerste jaren niet over, 
tegenwoordig wordt de brugsmurf alles 

behalve aan zijn lot over gelaten, iedere leerling 
telt tenslotte. In Parkstad Limburg wordt in 

augustus alweer voor het derde jaar een 
zomercursus georganiseerd voor kinderen die 

erg onzeker zijn over zichzelf, en vaak pesten of 
gepest worden. 

Scholen voortgezet onderwijs en de jacht op groep 8

‘Ik vind de brugklas best wel spannend, 
maar ook een beetje eng’, bekent Zefanja 
(12), leerling groep 8 van basisschool 
De Dolfijn in Zwijndrecht. Vorige week 
woensdag was hij met leeftijdsgenoten van 
andere basisscholen uit de omgeving te 
gast bij het Walburgcollege voor een ken-
nismakingsdag. ‘Ik ken zeven kinderen die 
ook naar deze school gaan. Nee, het zijn 
niet direct mijn vrienden, en dat is best 
jammer’, vindt de jongen die is toegelaten 
tot de brugklas voor  havo/tweetalig van 
de Zwijndrechtse school. ‘Het is fijn als je 
met iemand samen bent die je vertrouwt.’ 
Volgens Zefanja is deze dag handig, omdat 
hij mogelijke klasgenoten heeft leren ken-
nen. Tegen de hoeveelheid huiswerk ziet 
hij op, maar we worden straks goed bege-
leid door peerleaders (ouderejaars, red.) is 
ons beloofd.’
Klasgenootje Lyall (11, getest voor vmbo-
t/mavo) ziet de brugklas als een avontuur. 
Hij kent weliswaar de halve klas al, maar 
‘als ik alleen was geweest, vond ik het   
ook niet erg. Ik maak makkelijk vrienden. 

Brugklassers in de 
watten gelegd 

groep 8-leerlingen uit Zwijndrecht en omgeving op de 
kennismakingsdag op het Walburgcollege. 

Nee, dat ik voor elk vak een andere leraar krijg vind ik niet erg. 
Trouwens, meester Martin heeft gezegd dat we ook volgend jaar 
altijd mogen langskomen op onze oude school.’ 

Brute overgang 
De vele kennismakingsdagen die de afgelopen weken werden 
gehouden voor de aankomende brugklassers, vormen een sterk 
contrast met de tijd dat uw verslaggever zelf de overstap naar het 
voortgezet onderwijs maakte. Het was eind augustus 1971 toen 
ik voor de toegangsdeur stond van een groot, oud gebouw aan 
een binnenplein. Vanaf de straatkant ging deze voormalige hbs 
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schuil achter loofrijke bomen en het huis 
van de hoofdconciërge, dat zich boven de 
toegangspoort bevond. De school - een 
ware vesting, met lange, hoge donkere 
gangen, die in een klooster niet zouden 
misstaan, werd door oudere leerlingen 
liefkozend Colditz genoemd. Een toen 
populaire tv-serie over een kasteel waar in 
de Tweede Wereldoorlog een Duits ge-
vangenenkamp voor geallieerde officieren 
was gesitueerd. Voor mij vormde het een 
brute overgang van de vertrouwde lagere 

niet beter zijn geweest dan op die waar ik was aangemeld. Ook 
voor hen zal de dag dat ze hun boeken moesten halen de eerste 
keer zijn geweest dat überhaupt een voet over de drempel van de  
nieuwe school werd gezet. De brugklas was in die dagen nog let-
terlijk een overbruggingsperiode om, geheel volgens de tijdgeest, 
te achterhalen voor welk type onderwijs kinderen geschikt waren, 
in plaats van ze meteen richting ulo, mulo of ambachtschool te 
sturen, zoals tot dan gebruikelijk was. Het inzicht moest nog ont-
staan dat veel leer- en sociaal-emotionele problemen voorkomen 
kunnen worden, als leerlingen niet meteen vanuit groep 8 in het 
diepe worden gegooid. Niet voor niets is de verlengde brugklas 
bedacht, waarbij de eerste drie jaar leerlingen van verschillende 
niveaus bij elkaar in de klas zitten.

Peerleaders
‘We hebben een heel traject voor de aankomende  brugklasleer-
lingen. Dat begint eigenlijk al in het jaar voorafgaande aan hun 
komst op het Walburgcollege’, zegt afdelingsleider tweetalige 
onderbouw Wendy Groen. ‘Het is met de basisscholen afgestemd 
en we doen het omdat de overstap van de basisschool naar het 
voortgezet onderwijs zo groot is. Rond de Dag van de talen in 
september gaan onze tweetalige leerlingen terug naar hun oude 
basisschool om voorlichting te geven over hoe het hier op school 
is. Verder zijn er informatieavonden voor ouders en is er nog een 
open avond. Ook kunnen leerlingen uit groep 8, die enigszins 
vooruitlopen op het lesprogramma en makkelijk tien weken les-
sen kunnen missen, vanaf oktober hier terecht voor het 8+-pro-
ject. Daarnaast bieden we vanaf januari proeflessen aan van 
verschillende vakken voor basisscholen in de omgeving.’ Groen 
wijst vervolgens op de open dagen voor het technasium en het 
tweetalig onderwijs. Verder kunnen potentiële brugklassers op 
een  intakemiddag motiveren waarom ze naar het Walburgcol-
lege willen. Enthousiast wijst ze op de Topklas voor leerlingen 
van basisschool De Dolfijn met een taalachterstand, die dankzij 
een intensief taalprogramma toch een niveau hoger kunnen in-
stromen. Trots is Groen ook op haar peerleaders. ‘Tweede-, derde 
– en soms vierdejaars die brugklassers wegwijs moeten maken. Ze 
gaan ook mee op kamp en op excursies en houden de boel in de 
gaten tijdens disco’s. Eigenlijk ken ik de meeste kinderen al als ze 
hier op school komen.’ Om het bij lange na niet volledige lijstje 
nog aan te vullen doet de Zwijndrechtse school ook nog aan faal-
angst- en sociale vaardigheidstrainingen. 

tienerschool
In Tilburg gaat scholengemeenschap 2College zich vooral rich-
ten op de groep leerlingen die een Cito-score halen tussen 528 
en 543, grofweg gezegd vmbo-gemengd en theoretisch (mavo) 
en de rand van vwo. Met  schoolbestuur Tangent en onderwijs-
adviesgroep KPC wordt samengewerkt om in augustus 2012 
een nieuwe school te openen in nieuwbouwwijk Overhoeken in 
Berkel-Enschot (gemeente Tilburg). Omdat kinderen hier tot 
14 jaar terecht kunnen is de school in de plaatselijke pers inmid-
dels omgedoopt tot ‘tienerschool’. Ad Poulisse, drijvende kracht 
achter het plan en algemeen directeur van 2College. ‘We denken 
dat met deze school, speciaal gericht op de grote middengroep 

school naar het ‘volwassen leven’. Voor de 
kinderen uit mijn brugklas – nog maar net 
als onderwijsmodel uit het experimentele 
ei gekomen – was er door de school niets 
speciaals geregeld: geen kennismakings-
dag, geen introductieweek met disco, geen 
begeleiding van (mogelijke) pestkoppen 
en gepesten, zoals tegenwoordig. Toege-
geven, sommige scholen voor voortgezet 
onderwijs kenden in die begindagen ook 
een aparte dag waarop leerlingen uit de 
zesde klas van de lagere school sfeer kon-
den komen proeven. Maar op de meeste 
scholen zal de opvang van brugklassers 
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van leerlingen, een betere doorstroom 
komt naar 3mavo/vmbo-g/t en 3havo. 
Daartoe komt een soort campus met drie 
gebouwen, waarin verschillende leeftijds-
groepen zijn ondergebracht: 2 tot 6 jaar 
spelend leren (inclusief kinderopvang), 6 
tot 10 jaar funderend leren en 10 tot 14 
jaar kwalificerend leren. Meer kwaliteit 
en ouderbetrokkenheid dichtbij huis moet 
meer rendement in de leerlijn opleveren 
bij de overgang van de buurtschool naar 
het voortgezet onderwijs. Zeker als het 
gaat om rekenen, Nederlands en Engels.’  
De zogenaamde ‘tienerschool’ richt zich 
niet op kinderen die na groep 8 naar vwo 
mogen of een advies voor een vak- of 
praktijkschool hebben gekregen. 

ontsPannings-
oefeningen
Het ontbreekt de moderne brugklasser 
nagenoeg aan niets. Er zijn zelfs speciale 
websites als www.brugklas.nl met tips en 
wist-je-datjes en www.hoeoverleefikde-
brugklas, met verhalen van een aantal ex-
brugklassers. Zoals Sanne van 14 die straks 
naar 4 havo gaat en dat eerste jaar vooral 
spannend vond. Ze schrijft: ‘De brugklas 
was heel leuk, maar wat heb ik een domme 
dingen gedaan, zeg. Wat ik wil meegeven 
is: blijf vooral jezelf! Ga niet roken omdat 
de rest dat ook doet. Dat is niet cool en 
je schiet er niks mee op. Misschien in de 
brugklas, maar daarna is het helemaal niet 
stoer meer.’  
Ook de invloed van de jeugdhulpverle-
ning is na vier decennia een factor van 
belang geworden in het leven van de 

brugklasser c.q. leerlingen van groep 8. Zomaar een greep uit 
het aanbod: Aerdenhout – Bright Brugklastraining (tien weken) 
met ontspanningsoefeningen voor kinderen die bang zijn voor 
de kloof tussen de basis- en middelbare school (andere structuur, 
huiswerk, nieuwe vrienden maken); Austerlitz - vakantiekamp 
SterkID (sterke identiteit) voor brugklassers in spe die les krijgen 
in niet gepest worden (onder meer door het naspelen van lastige 
situaties in het sociale schoolverkeer).

Misvatting
De Heerlense GGZ-instelling Mondriaan verzorgt in samen-
werking met welzijnsorganisatie Impuls uit Kerkrade in augustus 
alweer voor de derde keer de cursus Plezier op school, voor kinde-
ren met wie het mis dreigt te gaan in de brugklas. De cursus is  
bedacht door een GGZ-instelling voor Noord- en Midden-
Limburg  en is inmiddels bezig aan een landelijke opmars. 
Cursus leider Mark Meijer: ‘Bij ons gaat het lang niet allemaal om 
gepeste kinderen die mikpunt zijn in een klas. Het gaat ook om 
jongens en meisjes die in aanleg nogal onzeker zijn over zichzelf 
en of ze aansluiting kunnen vinden bij de groep en daardoor 
contactueel de zaken nogal onhandig aanpakken. Maar ik geef 
toe dat wij via de basisscholen best veel leerlingen binnenkrijgen 
die gepest worden. Niet zo vreemd als je bedenkt dat dagelijks 
één op de vijf kinderen slachtoffer is. Dat zijn er dus al gauw zo’n 
130.000 per dag. Het zijn kinderen die als je niets aan de pro-
blemen doet, op latere leeftijd ten prooi kunnen vallen aan vrij 
ernstige psychosociale problemen’, zegt Meijer, die zelf pestslacht-
offer was tot aan de bovenbouw van de middelbare school. ‘De 
onzekerheid zit nu eenmaal in het kind en pesters, die ook maar 
uit onmacht handelen, omdat ze niet weten hoe ze anders met 
hun klasgenoten moeten omgaan, herkennen dat. Daarom is het 
goed als beiden vlak voor het schooljaar een cursus volgen, over 
hoe je met elkaar moet omgaan en hoe je je moet presenteren. 
We proberen de vaste gedragspatronen zoveel mogelijk te door-
breken. Veel ouders denken dat met de overgang naar een nieuwe 
school het pesten vanzelf ophoudt. Dat is een misvatting, weet ik 
uit eigen ervaring.’
Peter Magnée 

nieuwe vrienden 
maken op de 
kennismakingsdag. 
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columnmijke pelgrim

mijke pelgrim (31) is 
docent engels in het 

voortgezet onderwijs.
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starstruck
De laatste spreekavond van het schooljaar. Ouders 
zitten op de gang te wachten tot ze in gesprek mo-
gen met de docent van hun keuze. Een man loopt 
langs en er gebeurt wat. Mensen stoten elkaar 
aan. Er ontstaat geroezemoes. ‘Is hij het nou wel of 
is hij het niet?’, vraagt de ene moeder. ‘Hij is het. 
Zijn zoon zit bij mijn zoon in de klas’, zegt de ander. 
‘Op TV vind ik hem veel knapper’, zegt de één weer. 

Ook BN’ers planten zich voort. Want dat is wat veel 
mensen nu eenmaal doen. Dus als je op een school 
in Amsterdam of in het Gooi werkt heb je met enige 
regelmaat een schaapje met een bekende achter-
naam onder je hoede. Met als bijkomend verschijn-
sel dat je dan soms een oudergesprek moet voeren 
met iemand die je vanochtend nog in de krant of op 
de voorpagina van Privé hebt zien staan. 

Ik had de naam van zoonlief wel op mijn lijstje zien 
staan, dat was het stomme, maar ik was er vanuit 
gegaan dat moeder wel zou komen. Ik registreer 
het geroezemoes van de andere ouders op de gang 
en realiseer me dat ik me toch zal moeten voorbe-
reiden op sterallures en veeleisend beroemdhe-
dengedrag. 

Die zoon van hem is een ondeugd. En hij voert geen 
donder uit, dus het is ook niet zo gek dat hij nu 
gemiddeld een vijf staat voor Engels. Maar ja, daar 
zal papa wel heel anders over den-
ken. Ik bereid me voor op BN’er-va-
derteksten die ik eerder heb moet 
pareren. Zoals de klassieker: ‘Me-
vrouw Pelgrim, mijn dochter staat 
een onvoldoende voor Engels. Wat gaat u daar aan 
doen?’ De bel gaat voor de volgende ronde en ik zet 
me schrap. 

De BN’er-vader komt binnen en ik haat het om 
toe te geven maar ik ben een beetje starstruck. Of 
gewoon onder de indruk zo u wilt. En die pa blijkt 
een handigerd, want hij drukt op al mijn goede 

knoppen. Die jongen van hem zal wel niet de mak-
kelijkste zijn. Thuis ligt hij ook regelmatig met hem 
in de clinch. En zijn oudere broer is nog veel erger. 
Er volgt een charmante glimlach. Tot mijn afgrijzen 
hoor ik mezelf zeggen dat zijn veertienjarige ook wel 
een heel intelligente jongen is. Met een heel eigen 

gevoel voor humor. Vader lacht tevreden. ‘Hij gaat 
het wel redden hoor’, zeg ik pleaserig en onder-
tussen wil ik mezelf wel schoppen. De grap (of de 
ironie, maar dat weet ik nooit zo in dit soort gevallen) 
is dat het wel zo uitpakt. Zoonlief gaat net over. Met 
een 5,6 voor Engels op zijn lijst. 

‘hij gaaT heT wel redden hoor’,  
zeg ik pleaserig 



Schooljournaal 14

‘Plasterk deed het 
zo slecht nog niet’

Leden CNV Onderwijs niet blij met uitslag verkiezingen

Plasterk mag best zijn karwei afmaken, vinden 
veel leden van CNV Onderwijs. De uitslag van de 
verkiezingen vinden ze slecht voor het onderwijs. 
Een kwart stemde PvdA, onderwijs is in de beste 

handen bij D66 en een coalitie van VVD/PvdA/
D66/GroenLinks geniet de voorkeur. 

Schooljournaal nodigde ruim 14.000 leden uit te reageren op 
de verkiezingsuitslag. 945 mensen deden dat. Uit de repre-
sentatieve steekproef blijkt dat CNV Onderwijs-leden linkser 
stemmen dan landelijk het geval is: 24,4 procent PvdA, 20,4 
procent CDA, 11,4 procent GroenLinks, 10,8 procent SP, 10,6 
procent D66, 7,5 procent ChristenUnie, 7,1 procent VVD en 
2,8 procent PVV. De uitslag van de verkiezingen is met het oog 
op onderwijs volgens 56,6 procent slecht en volgens 10,8 goed. 
De rest heeft geen mening of schrijft vooral over de opkomst 
van de PVV: ‘De grote groei van de PVV vind ik internationaal 
gezien een schande voor Nederland.’ ‘Dramatisch. Hoe kun je 
stemmen op een racistische en fascistische partij als de PVV? 
We zijn terug in de jaren dertig: zondebokdenken!’ ‘De kiezer 
heeft gelijk.’
Op de vraag bij welke partij onderwijs in beste handen is, wor-
den de bovenste regionen bevolkt door D66 (31,9 procent), 
CDA (13,1 procent), PvdA (12,9 procent) en SP (11,3 pro-
cent). De coalitie VVD/PvdA/GroenLinks/D66 krijgt van 52,9 
procent van de respondenten de voorkeur, gevolgd door CDA/
PvdA/VVD (22,0) en VVD/PVV/CDA (11,5).

Plasterk for President?
Ronald Plasterk is veruit favoriet bij de vraag: Wie is volgens 
u de beste minister van Onderwijs? Van de mensen die een 
naam noemden (251), zeiden er 140 Plasterk, die natuurlijk 
nog vers in het geheugen ligt. ‘Laat hij zijn werk afmaken.’ ‘Hij 
heeft het tot nu toe prima gedaan.’ ‘Continuïteit van beleid.’ 
‘Hij stelde extra geld beschikbaar en stelde de leraar centraal.’ 
‘Actieplan LeerKracht!’ ‘Van mij mag Plasterk zijn karwei afma-
ken. Vanwege zijn enthousiasme. Dat heeft onderwijs nodig.’ 
‘Gaf de leraar zijn vak terug.’ ‘Helder beleid.’ ‘Slim en ervaren.’ 

‘Hij heeft daadwerkelijk aandacht be-
steed aan de financiële positie van het 
onderwijspersoneel.’ ‘Hij heeft visie en 
durft zijn nek uit te steken.’ ‘Hij hoeft 
niet helemaal ingewerkt te worden.’ ‘Hij 
heeft het niet slecht gedaan.’ Een hand-
jevol is ronduit tegen Plasterk: ‘Als het 
Plasterk maar niet is, want die doet veel 
aan persoonlijke PR, maar weinig voor 
het onderwijs.’ ‘In elk geval NIET Plas-
terk. Deze minister hebben we voorna-
melijk met een hoed op mooi weer zien 
spelen bij allerlei culturele activiteiten 
en festiviteiten, maar de situatie in het 
onderwijs is er mijns inziens alleen maar 
slechter op geworden.’ ‘Plasterk is te veel 
met zijn eigen ego en persoonsverheerlij-
king bezig.’ 

Beloften WaarMaken
Op nummer 2, 32 keer genoemd, staat 
Alexander Pechtold (D66). De respon-
denten geven als motivatie aan: ‘Dan 
kan hij zijn beloften waar maken.’ ‘Om-
dat hij onderwijs hoog in het vaandel 
heeft staan.’ ‘Hij heeft frisse plannen 
voor het onderwijs en wil er veel geld in 
steken.’ ‘Hij is duidelijk, weet waar hij 
over praat en houdt de praktijk in de 
gaten.’ ‘Omdat hij inziet wat de waarde 
van goed onderwijs is voor de economie 
en het welzijn van Nederland.’ ‘Zegt zin-
nige dingen.’ ‘Hij komt het meest serieus 
over.’ ‘Vanwege de leeftijd van zijn kroost.’ 
‘Omdat hij het meeste geld investeert in 
onderwijs.’ 
Ook vaak genoemd (23 keer) is ex-leraar 
en SP-leider Emiel Roemer. ‘Hij weet wat 
er op de werkvloer speelt.’ ‘Hij is nog niet 
bedorven door de Haagse mores en het 
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naar binnen gericht zijn van de politiek.’ 
‘Hij is tegenstander van passend onder-
wijs.’ ‘Alleen na zelf langdurig voor de 
klas te hebben gestaan, weet je wat het 
onderwijs nodig heeft.’ ‘Hij begrijpt dat er 
te veel management is.’ ‘Lekker warm en 
goedlachs!’
Marja van Bijsterveldt, de demissionair 
onderwijsstaatssecretaris van CDA-huize, 
wordt 18 keer genoemd. ‘Ze is een open 
persoonlijkheid met een duidelijke bood-
schap en de wil om er sámen iets van te 
maken.’ ‘Ze is voor vrijheid van onder-
wijs.’ ‘Ze is deskundig en heeft hart voor 
onderwijs.’ ‘Praktijkmens, nuchter en 
realistisch.’ Haar collega op OCW, Sharon 
Dijksma (PvdA), wordt 9 keer genoemd: 
‘Hart voor de leerling.’ ‘Zij was van de 
bewindslieden op Onderwijs de meest 
doortastende en de enige met een echte 
visie op onderwijs.’ ‘Zou niet weten wie 
anders.’

foute vraag
Er worden ook nog andere namen 
genoemd. Rinnooy Kan bijvoorbeeld, 
de huidige voorzitter van de Sociaal 
Economische Raad en D66-prominent. 
‘Capabel en ervaren bestuurder met 

verstand van zaken.’ ‘Deskundig, breed, durf.’ En Maria van der 
Hoeven (CDA), nu demissionair minister van Economische 
Zaken, voorheen op Onderwijs. ‘Weet wat onderwijs is.’ ‘Voe-
ling met de basis.’ Ook Femke Halsema (GroenLinks) wordt 
genoemd. ‘Houdt van aanpakken, heeft zelf jonge kinderen.’ 
En André Rouvoet (ChristenUnie en nu even demissionair 
minister van Onderwijs): ‘Is tegen marktwerking en heeft oog 
voor de langere termijn.’ En Doekle Terpstra (CDA, ex-CNV-
voorzitter en voorzitter HBO-raad): ‘Goed bestuurder, sociaal 
denker, kan verbindingen leggen, jarenlange ervaring, weet 
veel over onderwijsland.’ Verder komen langs de ex-ministers 
op Onderwijs Wim Deetman, Jo Ritzen en Louk Hermans, 
Jeroen Dijsselbloem (Tweede Kamerlid PvdA en onderzoeker 
onderwijsvernieuwingen), Geert Wilders, Mark Rutte, CNV 
Onderwijsvoorzitter Michel Rog en columnist van Schooljour-
naal Pierre Wind. Ook zijn er leden die zichzelf opwerpen als de 
beste onderwijsminister: ‘Ik zou met partners willen overleggen 
hoe wij het sinds Deetman gedevalueerde onderwijs in Neder-
land weer op de wereldkaart zouden kunnen zetten.’ Een ander 
vindt het sowieso een ‘foute vraag, omdat er geen beste minis-
ter van Onderwijs bestaat, tot op heden hebben ze er allemaal 
een rommeltje van gemaakt.’
Ciska de Graaff

Schooljournaal bedankt alle respondenten voor hun 
medewerking.
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Voor het voortgezet 
onderwijs is het bestaan van 

salarisdifferentiatie niet nieuw. 
Toch roepen sommige scholen 
hulp in nu de functiemix moet 

worden ingevoerd. Consultants 
van Hogeschool Windesheim 

in Zwolle assisteren daarom 
onderwijsinstellingen om van de 
functiemix ook echt een succes 

te maken.

De functiemix. Het zal nog wel enkele jaren een veelbesproken 
onderwerp blijven in het onderwijs. Door de functiemix zal het 
aantal docenten in het voortgezet onderwijs in LC- en LD-
functies tot 2014 stijgen van 35 naar 56 procent. In de Rand-
stad ligt dit percentage dan zelfs op 85 procent. Maar die per-
centages betekenen wel dat er keuzes moeten worden gemaakt. 
Invoering van de functiemix biedt enerzijds kansen voor leraren om 
hun professionele ontwikkeling beloond te zien in een hogere functie. 
Anderzijds stelt het scholen wel voor vragen: op grond van welke 
criteria kunnen we onderscheid maken tussen goede en nóg betere 
docenten als je een beperkt aantal functies te vergeven hebt? Aldus 
de website van Hogeschool Windesheim, die scholen begeleidt 
bij de invoering van de functiemix. 
Jaap Nammensma, consultant bij Windesheim, vertelt: ‘Door 

 ‘Door duidelijke criteria op te stellen voorkom je onrust onder het personeel’

        Gebruik de 
voorbeeldfuncties bij de functiemix’
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onze lerarenopleidingen hadden wij al veel expertise opgebouwd 
rond gedragscompetenties en beoordelingscriteria. Die kennis 
konden wij natuurlijk ook goed gebruiken bij de invoering van 
de functiemix.’
En op het RSG Ter Apel wilden ze graag gebruik maken van 
die expertise, zo vertelt Henk Dekker, rector van de scholenge-
meenschap. ‘Wij hebben de landelijke voorbeeldfuncties als uit-
gangspunt genomen bij het creëren van nieuwe functies. Maar 
in die beschrijvingen draait het vooral om algemene formule-
ringen. Wij wilden vooral functies die zouden zijn toegespitst op 
onze eigen situatie hier op school.’ 

Draagvlak
Nammensma bewondert de aanpak in Ter Apel. ‘Zij zochten 
duidelijk naar een docentfunctie die moest passen bij de visie 
van de school. Ook is het goed dat ze ervoor hebben gekozen 
om aan te sluiten op de landelijke voorbeeldfuncties. Daarmee 
maak je het voor jezelf als school veel makkelijker. Op andere 
scholen merk ik wel eens dat er heel ingewikkeld wordt gedacht 
over de nieuwe LC- en LD-functies. Terwijl als je kijkt naar de 
voorbeeldfuncties; daar wordt heel overzichtelijk in een aantal 
resultaatgebieden beschreven wat een LC- of LD-docent zou 
moeten kennen en kunnen.’ 
Omdat Dekker het ook belangrijk vond dat er draagvlak onder 
het team kwam voor de nieuwe functies, werden ook docenten 
betrokken bij het opstellen van de nieuwe beschrijvingen. ‘De 
consulenten van Windesheim zijn samen met de IPB-coördi-
nator (integraal personeelsbeleid, EvB) en een team van zeven 
leraren om de tafel gaan zitten om te komen tot een competen-
tiemodel dat bij onze school past. Na afloop is dit naar de MR 
gegaan en goedgekeurd. Door de betrokkenheid van docenten 
was er dus draagvlak op de werkvloer. In het begin was er 
namelijk wel enige onrust. Nu zijn leraren eraan gewend. Ze  
wilden graag duidelijkheid over de invoering en die hebben ze 
gekregen.’

Opmerkelijk
‘Uiteindelijk is er op onze school ook gekozen voor een benoe-
mingsprocedure’, vertelt Dekker verder. ‘Dat is heel opmerke-
lijk, vind ik zelf. Want wanneer je de andere optie hanteert, 
een sollicitatieprocedure, kan een groot deel van het personeel 
in aanmerking komen voor een hogere functie. Bij een benoe-

mingsprocedure breng je een soort van 
volgorde in werknemers aan, waardoor 
een deel al weet dat ze niet direct in 
aanmerking komt. Of ze zijn te jong, of te 
kort op school. Dat vond ik heel opmer-
kelijk, want het verzoek om een benoe-
mingsprocedure kwam van het personeel 
zelf. De docenten argumenteerden dat 
ze graag harde criteria wilden voor de 
functiemix. Ook daar speelt die behoefte 
aan duidelijkheid een rol. Men wilde niet 
elk jaar opnieuw hoeven solliciteren. Er 
was ook een leraar die zei: als er elk jaar 
opnieuw functies beschikbaar komen, in 
elk geval tot 2014, zou dat betekenen dat 
we elk jaar opnieuw moeten solliciteren. 
En nieuwe rondes betekenen nieuwe 
onrust. Nu weet iedereen wie wanneer 
aan de beurt is. Bij het bepalen van de 
volgorde hebben we vooral gekeken naar 
kwaliteit. Kwaliteit krijg je door kennis 
en opleidingen, maar ook door ervaring. 
Dat geeft het Convenant LeerKracht ook 
aan. En kwaliteit hangt volgens onze 
visie samen met de tijd die je op school 
hebt doorgebracht. Dus hoe meer tijd je 
hebt doorgebracht in het onderwijs en 
hoe beter je het in onze ogen doet, hoe 
sneller je in aanmerking komt voor een 
hogere functie.’ 
Edwin van Baarle

Ook gebruik maken van de diensten van  
Hogeschool Windesheim? Neem dan contact op  
met een van de consultants via het informatie
centrum van Windesheim: (0900) 88 99 of stuur 
een email naar info@windesheim.nl. U kunt ook 
direct contact opnemen met Jaap Nammensma:  
jnj.nammensma@windesheim.nl

        Gebruik de 
voorbeeldfuncties bij de functiemix’



Schooljournaal 18

‘Voorstel 
acceptatieplicht 
is symbool-
wetgeving’

Als het aan de politiek ligt, moeten scholen elke leerling toelaten 
waarvan de ouders de grondslag van de school respecteren, 

de zogenaamde acceptatieplicht of het toelatingsrecht. 
‘Symboolpolitiek!’ zegt de kersverse bijzonder hoogleraar 

onderwijsrecht Miek Laemers. ‘Deze wet zal nauwelijks iets 
veranderen, dus waarom aannemen?’

Hoogleraar bekritiseert plan linkse partijen

PvdA, SP, GroenLinks en D66 willen dat elke school leerlingen 
accepteert die de grondslag van de onderwijsinstelleing respec-
teren. Onderschrijven van de grondslag hoeft van die partijen 
niet meer. De indienende partijen waren van plan het wetsvoor-
stel nog voor de verkiezingen door de Kamers te loodsen, maar 
dat is niet gelukt. In de nieuwe Kamer hebben de partijen 65 
zetels. CDA, ChristenUnie en SGP zijn tegen. VVD en PVV 
hebben zich nog niet duidelijk uitgesproken over dit punt en 
zullen dus bepalend zijn. VVD, PVV, Partij voor de Dieren en 
TON steunden in 2008 wel een motie van de SP, die stelde dat 
scholen leerlingen toe moeten laten als ze de grondslag van de 
school respecteren. 

geen aarDverschuivingen
‘Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat de acceptatieplicht of het 
toelatingsrecht het gaat halen’, voorspelt Miek Laemers, hoog-
leraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
‘Zeker nu de christelijke partijen zo geslonken zijn. De tegenge-
luiden uit christelijke hoek zullen dus afnemen. Ik denk dat het 
wetsvoorstel wel door de Tweede Kamer komt. Dan nog even 
afwachten wat de Eerste Kamer doet. Die luistert graag naar 

de Raad van State, en die heeft zich er 
eerder negatief over uitgelaten.’ Laemers 
spreekt geen waardeoordeel uit over het 
wetsvoorstel. ‘Ik denk wel: waarom een 
wet aannemen die nauwelijks iets zal 
veranderen aan de praktijk? Er is nooit 
empirisch aangetoond dat bijzondere 
scholen op grote schaal leerlingen weige-
ren. Dat gebeurt hoogstens op een paar 
streng reformatorische of gereformeerde 
scholen. En die scholen krijgen een uit-
zonderingspositie in het wetsvoorstel. Ik 
geloof dus niet dat het tot aardverschui-
vingen zal leiden. Daarom zie ik dit als 
symboolwetgeving. En als die er komt, 
zou ik wel eerst een nulmeting willen: 
hoe vaak gebeurt het nou écht dat een 
leerling geweigerd wordt op basis van de 
grondslag van de school?’

TerughOuDenD  
OpsTellen
Laemers analyseert het wetsvoorstel met 
de volgende woorden: ‘De indieners wil-
len drie dingen bereiken: dat er meer 
voorlichting komt over de keuzemoge-
lijkheid tussen verschillende scholen, 
dat de verschillen tussen openbaar en 
bijzonder onderwijs verkleind worden en 
dat segregatie tegengegaan wordt. Ik vind 



‘Voorstel 
acceptatieplicht 
is symbool-
wetgeving’

hoogleraar laemers: ‘Waarom een wet aannemen die nauwelijks iets zal veranderen aan de praktijk?’
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het goed dat ouders voorgelicht worden. 
Islamitische ouders moeten niet denken 
dat ze alleen maar op openbare scholen 
terecht kunnen. Het uniformer maken 
van openbaar en bijzonder onderwijs vind 
ik geen goed plan. Ons systeem is een 
zwaar bevochten verworvenheid, waar 
in veel andere landen met jaloezie naar 
gekeken wordt. Bovendien voorziet het 
in een behoefte. Niet voor niets zijn bijna 
twee op de drie basisscholen protestants-
christelijk of katholiek. Het derde punt, 
de segregatie, geloof ik niet in. Er is nooit 
aangetoond dat bijzondere scholen zich 
aan hun verantwoordelijkheid onttrekken. 
Op deze manier probeert de politiek het 
bestaansrecht van het bijzonder onderwijs 
in twijfel te trekken.’ Met grote stellig-
heid: ‘We hebben in dit land nu eenmaal 
vrijheid van onderwijs en dat moet con-
sequenties hebben voor de wetgever. Die 
moet zich dan terughoudend opstellen. 
Het achterwege laten van wetgeving, geeft 
aan dat je als wetgever je plek kent.’

aanvallen
De laatste jaren zijn er steeds meer aanvallen en aanvalletjes op 
artikel 23 van de Grondwet uitgevoerd. Laemers: ‘Rond de oprich-
ting van de eerste islamitische school klonken nogal wat protesten. 
Islamitische scholen hebben volgens onze wet even veel bestaans-
recht als christelijke scholen, dus kwam uit verschillende hoeken 
de vraag of we dan niet iets aan die wet moeten doen.’ De PVV 
komt hier openlijk voor uit: in het programma staat dat de partij 
hecht aan de vrijheid van onderwijs, maar wel alle islamitische 
scholen wil sluiten. Laemers: ‘Dat kan dus niet onder de huidige 
wetgeving: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen scholen van 
verschillende richtingen.’ De linkse partijen willen dat bijzondere 
scholen geen homoseksuele leraren meer mogen weigeren op basis 
van hun religieuze grondslag. ‘Ja, weer zo’n aanvalletje. Er is veel 
te doen over de enkele feit-constructie, dat een school niet om het 
enkele feit van homoseksualiteit iemand mag ontslaan of weigeren. 
In Emst is vorig jaar een leraar geschorst omdat hij ging samen-
wonen met zijn vriend. De commissie Gelijke Behandeling heeft 
uitgesproken dat ook dat niet voldoende is om iemand te schorsen, 
ontslaan of niet aan te nemen. Maar ik denk dat op dat punt wel 
aanvullende regelgeving komt.’ Toch denkt de hoogleraar onder-
wijsrecht dat de vrijheid van onderwijs over 25 jaar nog bestaat. 
‘Het is zo’n sterk grondrecht, er is zo lang voor gevochten!’
Ciska de Graaff
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Bezuinigingen speciaal  
(basis)onderwijs
Per 1 augustus wordt het speciaal (basis)onderwijs ge-
confronteerd met bezuinigingen op de rugzak speciaal 
basisonderwijs en de ambulante begeleiding voor clus-
ter 3 en 4. CNV Onderwijs vindt het een heel slechte 
zaak dat de minister van Onderwijs op dit deskundige 
en gespecialiseerde personeel bezuinigt, terwijl het 
traject passend onderwijs door de Tweede Kamer con-
troversieel is verklaard. Voor meer informatie: www.
cnvo.nl/nieuws/artikel/40243

Bonden gaan leden raad
plegen over impasse caovo
CNV Onderwijs en de andere bonden gaan zo snel 
mogelijk na de zomervakantie met hun leden praten 
over de ontstane impasse rond de cao voortgezet on-
derwijs. De onderhandelingen over een nieuwe cao 
zitten al enige tijd muurvast. Volgens de VO-raad is er 
geen enkele financiële ruimte voor een loonsverbete-
ring omdat het demissionaire kabinet de loonruimte 
voor 2010 op nul heeft gesteld. Ook ligt er volgens de 
VO-raad nog een onbetaalde rekening van de laatste 
cao, omdat de bekostiging door de economische crisis 
is achtergebleven bij wat in 2008 voorzien werd. Vice-
voorzitter van CNV Onderwijs Patrick Banis: ‘Wij 
willen dat onderwijspersoneel in loonontwikkeling 
gelijk blijft lopen met andere sectoren. Dat is in onze 
ogen een volstrekt redelijke eis en het is de verant-
woordelijkheid van de VO-raad als werkgeverspartij 
om te zorgen voor voldoende onderhandelingsruimte. 
Anders kunnen we net zo goed weer rechtstreeks 
met de minister gaan onderhandelen.’ Wel hebben de 
bonden oog voor de lastige politieke situatie van dit 
moment, nu er nog geen nieuw kabinet is om zaken 
mee te doen. Daarom hebben ze voorgesteld om de 
huidige cao, die per 1 augustus afloopt, te verlengen 
tot 1 december. Op die manier zou de VO-raad meer 
tijd krijgen om bij een nieuw kabinet voor voldoende 
onderhandelingsruimte te zorgen. De werkgevers heb-
ben dit voorstel echter afgewezen. Patrick Banis: ‘De 
VO-raad wil de bestaande cao met een jaar verlengen 
tot 1 augustus 2011. Maar daarmee accepteer je feite-
lijk voor een jaar de nullijn en daar kan wat ons betreft 
natuurlijk geen sprake van zijn. Daarom gaan we nu 
met de leden praten over middelen om deze impasse te 
doorbreken.’ Zie ook: www.cnvo.nl/nieuws/artikel/40252

cao aOj is rond
Het Verenigingsbestuur van CNV Onderwijs heeft 
ingestemd met het onderhandelaarsakkoord 
over de cao AOJ. Dit betekent dat 
deze cao ondertekend kan worden en 
per 1 juli in werking zal treden. 

Dekkingsgraad ABP weer onder 
de 100% 
Eind mei was de dekkingsgraad - de verhouding 
tussen vermogen en verplichtingen - van ABP 
gezakt naar 96%. De daling is voor het over-
grote deel te wijten aan de extreem lage rente. 
De forse rentedaling hangt samen met de pro-
blemen met Griekse en andere Zuid-Europese 
staatsobligaties. ABP is wettelijk verplicht om 
toekomstige pensioenuitkeringen door middel 
van de actuele (swap)rente terug te rekenen 
naar huidige verplichtingen. Deze zijn nu met 
5,5% opgestuwd. Ondanks de dip op de beurzen 
is het met de beleggingen van ABP helemaal 
niet slecht gegaan. Het vermogen lag eind mei 
nog steeds op het zeer hoge niveau van € 219 
miljard. Dat ABP met de lage rente moet re-
kenen is vervelend, maar zegt op zichzelf niets 
over het werkelijke rendement dat ABP over 
het vermogen gaat behalen. Wel is het zo dat 
pensioenfondsen extreme ontwikkelingen van 
aandelenmarkten, rente of inflatie op dit mo-
ment onvoldoende kunnen opvangen. Daarom 
is het recente onderhandelingsakkoord van soci-
ale partners over het toekomstbestendig maken 
van (de AOW en) de aanvullende pensioenen 
ook zo belangrijk.
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Overzicht regiOspreekuren 

donderdag 1 juli  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
donderdag 9 september ’s-Hertogenbosch
woensdag  15 september Assen
donderdag 16 september Apeldoorn
donderdag  23 september Rotterdam     


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.

Moet ik als parttimer verplicht komen 
op dagen dat ik niet werk?

vraag:

antwOOrd:

Veel scholen zijn al weer bezig met de organisatie van 
het nieuwe schooljaar. Dat betekent ook dat parttimers 
te horen krijgen op welke dagen ze zullen worden inge-
zet. Dat levert steeds weer veel vragen op, en dus vat-
ten we de ‘spelregels’ nog eens samen.
Allereerst is het een hardnekkig misverstand dat een 
parttimer alleen kan worden belast met taken op de 
dagen waarop hij/zij les geeft. In de cao staat een ta-
bel waarin is geregeld op hoeveel dagen en dagdelen 
iemand kan worden ingezet. Uiteraard hangt dat af 
van de werktijdfactor. Deze  moet rekenkundig worden 
afgerond op één cijfer achter de komma. Vervolgens 
geeft de tabel aan hoeveel dagdelen een werkgever mag 
inroosteren voor werkzaamheden. Ook is geregeld over 
hoeveel dagen die dagdelen verspreid mogen zijn. Wie 
in het basisonderwijs bijvoorbeeld een werktijdfactor 
0,6053 heeft, kijkt in de tabel naar de inzet bij maxi-
maal 0,6 en is inzetbaar op maximaal zes dagdelen, die 
verspreid mogen zijn over maximaal vier dagen.
Naast de lesgevende taken moeten ook zaken als team-
vergaderingen, ouderavonden, collectieve scholingen 
en andere werkzaamheden die aan het begin van het 
schooljaar bekend zijn ingeroosterd worden. Zo wordt   
precies duidelijk op welke dagen iemand op school 
moet zijn.  Wordt een collectieve scholing pas in de 
loop van het schooljaar gepland en vindt die plaats op 
een werkdag of –dagdeel die niet is ingeroosterd, dan 
mag een  werkgever zijn personeel niet verplichten 

daarvoor terug te komen.  Uiteraard mag 
hij het wel vragen. Daar hoort uiteraard ook bij 
dat voor die uren compensatie wordt gegeven. Een werk-
gever is verplicht om de werkzaamheden zoveel mogelijk 
aaneengesloten in te roosteren, tenzij de werknemer dat 
zelf niet wil. Een trend is dat scholen de werknemers 
verplichten om een aantal werkzaamheden op school uit 
te voeren, we spreken dan over plaats- en tijdgebonden 
werkzaamheden. Dat mag als daarover met de P(G)MR 
overeenstemming is bereikt in de werktijdenregeling. 
Uiteraard geldt ook hierbij dat bij een parttimer rekening 
moet worden gehouden met het maximale aantal dagen 
en dagdelen dat iemand inzetbaar is. Als de werkgever 
zich aan deze spelregels houdt, is voor het hele schooljaar 
bekend op welke dagen gewerkt moet worden. Daar mag 
de werkgever dan ook niet meer vanaf wijken, tenzij er 
zich een incidentele, niet voorziene situatie voordoet 
die aanwezigheid op school redelijkerwijs noodzakelijk 
maakt. 
Deze bepalingen  gelden niet alleen voor onderwijsgeven-
den, maar ook voor onderwijsondersteunend personeel. 
Voor het voortgezet onderwijs gelden dezelfde bepalingen 
met dien verstande dat: 
•  bij de berekening van het aantal inzetbare dagen en 

dagdelen de werktijdfactor niet rekenkundig wordt 
afgerond;

•  met de P(G)MR in de werktijdenregeling kan worden 
afgeweken van de tabel zoals die in de cao staat.
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
CNV Onderwijs Academie komt met iets nieuws: het MR Partnerschap.  
Wie met zijn medezeggenschapsraad partner wordt van CNV Onderwijs  
kan profiteren van veel voordeel!

Nieuw!MRPartnerschap

Voordelen op een rij
•  Een eigen contactpersoon  

voor de MR
• Dienstverlening naar keuze
•  Delen van ervaringen met  

andere MR’en
• Toegang tot een eigen netwerk

Praktische informatie
Het MR Partnerschap is vanaf 
september beschikbaar. Nu al 
aanmelden of op zoek naar meer 
informatie? Stuur een email naar 
scholing@cnvo.nl (onder vermel
ding van ‘MR Partnerschap’) of bel 
met (030) 751 17 47. Houd ook voor 
meer informatie de website 
www.cnvo.nl/academie in de gaten.

Marjolein Hoekstra, trainer bij 
CNV Onderwijs Academie, ver-
telt: ‘Het MR Partnerschap wordt 
een nieuwe vorm van dienstver-
lening. Een MR wordt als collec-
tief partner van CNV Onder-
wijs. Met dit partnerschap heb 
je onder meer recht op een 
aantal uren dienstverlening 
per jaar die naar eigen keuze 
kan worden ingevuld. Zo kun je iemand langs laten 
komen bij een vergadering, een stuk laten becommentariëren of 
uitnodigen om over een bepaald onderwerp te komen praten. 
Bovendien krijgt elke MR een eigen contactpersoon bij CNV On-
derwijs Academie, waar ze altijd met hun vragen terecht kunnen. 
Nieuw aan het MR Partnerschap is dat medezeggenschapsraden 
ook nadrukkelijk van elkaar kunnen leren. De informatie moet 
niet langer alleen van ons komen, maar MR’en moeten ook meer 
gebruik maken van elkaars expertise. Individuele leden van CNV 
Onderwijs kunnen natuurlijk ook nog steeds met hun MR-vragen 
bij ons terecht.’ Het MR Partnerschap wordt vanaf september 
aangeboden. Nadere informatie volgt. 
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columnPierre Wind

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

studenten zuigen leven uit je
De discussie over de schoolvakanties is het per
petuum mobile van het onderwijs. Terecht? Nee. 
Laat ik duidelijk zijn: wat mij betreft mag er op 
geen enkele wijze ooit gemord worden aan de 
schoolvakanties. Ze zijn broodnodig. Natuurlijk 
wordt er in elke discussie wel geschermd met dat 
de student de vakantie nodig zou hebben. Ik zie het 
iets anders. Ik als docent heb het nodig. En dan heb 
ik nog makkelijk praten, omdat  mijn schoolagenda 
bestaat uit een droomrooster van maximaal twee 
volle dagen per week.  Niets te mekkeren dus. 
Maar desondanks zijn de schoolvakanties voor mij 
de tankstations van vers bloed, want studenten 
zuigen ongewild bloed uit me. Natuurlijk niet dat ze 
met een rietje in rijen staan, à la de Masaikrijgers, 
om uit mijn aderen een shotje bloed naar binnen te 
werken. Nee, wanneer ik les geef ben ik met m’n 
hele hebben en houwen bezig om deze succesvol 
te laten zijn. Alle aandacht naar het leermoment
overdracht. En dat zuigt energie. ’s Avonds laat, 
wanneer ik naar huis ga, ben ik gesloopt. Niet dat 
ik daarna mijn andere werk niet kan doen. Nee, 
dat is zelfs een soort therapie, want ook in de 
schoolvakanties werk ik normaliter gewoon door. 
Ik werk zeven dagen in de week. En dat is geen 
gelul. Daar gaat het hier niet om. En dan heb ik het 
nu alleen nog over mezelf. Niet eens werkzaam op 
het vmbo, maar op het mbo en het hbo. Dat is een 
stuk makkelijker dan het vmbo, zegt mijn ervaring.  
Ik denk dat ik een aardig beeld heb van wat de 
gemiddelde docent voor zijn 
kiezen krijgt. Natuurlijk zit 
er in elke organisatie wel 
een rotte appel die er de 
kantjes vanaf loopt. Maar 
een docent met hart voor 
zijn vak heeft de vakantie broodnodig. Stoppen met 
die discussie dus. En dat zeg ik vooral tegen de 
bestuurlijke bobo’s. 
Ik kom niet uit een ei. En zie dus ook dat men 
om de zoveel tijd op een slinkse wijze hier weer 
probeert aan te morrelen.  We zouden als docent 
flexibeler moeten zijn. Meegaan met de tijd. Nee, 

de vakantie mogen we houden, maar dan niet meer 
op de landelijk vastgestelde tijden. Kap nâh. Over 
mijn lijk. En zelfs dan zou ik nog protesteren. In elke 

stad zou op het populaire plein een standbeeld voor 
de hardwerkende docent moeten staan. De docent 
die elk wezen als een mogelijke spons ziet. Die deze 
spons motiveert en begeleidt tot kennisopname. De 
docent die in zon, sneeuw, regen en onweer altijd 
bereid is om zijn vak uit te oefenen. En dan doel ik 
niet op mezelf, want ik ben een mooiweerdocent. 

Foto: M
irjam
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in elke staD zou oP Het PoPulaiRe Plein een 
stanDbeelD vooR De HaRDWeRkenDe DoCent 
Moeten staan
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Het project Slimmer organiseren 
van CNV Schoolleiders slaat 

aan:  de twaalf deelnemende 
basisscholen zijn zeer 

positief. Bovendien werkt het 
inspirerend, omdat een betere 

verdeling van taken binnen 
de school leidt tot minder 

werkdruk en dus tot minder 
ziekteverzuim. Volgens de 

projectleider geeft het rust als 
alle leerkrachten precies weten 

wat van hen verwacht wordt. 

Ongezonde werkdruk kan leiden tot stress, 
slapeloosheid en een opgejaagd gevoel

‘Leerkrachten kampen regelmatig met een ongezonde werk-
druk,’ zegt projectleider Oscar Homan van CNV Schoolleiders. 
‘Dat kan leiden tot stress, slapeloosheid en een opgejaagd 
gevoel. Het bijzondere is dat er in Nederland ook scholen zijn 
waar die werkdruk helemaal niet ervaren wordt. Die scholen 
hebben we benaderd om hun good practice te delen met direc-
teuren van basisscholen waar de leerkrachten wel werkdruk 
ervaren.’ Het afgelopen half jaar zijn op twaalf van deze zoge-
naamde aanbodscholen onderzoeken gedaan door directeuren 
van basisscholen met een hoog ziekteverzuim. Reden is dat op 
deze aanbodscholen het ziekteverzuim tussen de 1 en 2 procent 
ligt, terwijl dat landelijk veel hoger is. Homan: ‘Een belangrijk 
deel van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door werkdruk of 
het ervaren daarvan.’

eigenaar eigen prOces 
‘Alle medewerkers zijn als professional vooral eigenaar van hun 
eigen proces, maken onderdeel uit van het totaal van de organi-
satie en dat biedt veiligheid, een open en directe communicatie 
en rust.’ Dat zegt Jos Berens, directeur van basisschool en aan-
bodschool ’t Blokhuus uit Hoevelaken. Hij heeft met zijn team 
de taken en verantwoordelijkheden verdeeld op basis van de 
verantwoordelijkheid die zij hebben. ‘Belangrijk vind ik ook dat 
de taken toegewezen worden vanwege de specifieke competen-
ties van medewerkers. Iemand die organisatorisch sterk is, moet 
juist een taak krijgen die op dat vlak ligt.’ 

TransparanTie
Een belangrijk middel om de werkdruk te verminderen of zelfs 
vrijwel weg te nemen is transparantie in de organisatie. ‘Dat 

Slimmer 
organiseren, 

minder 
ziekteverzuim



Schooljournaal 25

gaat soms met een boekhoudkundige 
precisie’, weet Homan. ‘Zo is er een 
basisschool waar de directeur alle team-
afspraken over werktijden en taakbeleid 
strak heeft geformuleerd. Op die manier 
weten alle leerkrachten precies wat hun 
taken zijn. En dat geeft rust. Er is niets 
zo vervelend als ad hoc-beslissingen die 
leiden tot een vervelende, plotselinge 
verzwaring van taken. Ook binnen het 
team werkt deze transparantie uitste-
kend, want zo  wordt precies duidelijk 
gemaakt wie wat doet. Alle taken zijn 
eerlijk verdeeld.’

icT
Een andere aanbodschool zoekt het 
slimmer organiseren meer in een vernuf-
tig gebruik van ict, waarin alle leerling-
gegevens, het leerlingvolgsysteem en 
zelfs het totale didactische en pedagogi-
sche beleid zijn geformuleerd. ‘Ook de 
leerlingen kunnen betrokken worden 
bij slimmer organiseren,’ legt Homan 
uit. ‘Leerlingen uit groep 8 kregen de 
opdracht foto’s te maken van zaken 
die beter georganiseerd zouden kunnen 
worden. Een leerling legde bijvoorbeeld 
vast dat de toiletten beter op andere 
tijden schoongemaakt kunnen worden.’

kijkWijzer
De directeuren van basisscholen met 
een hoog ziekteverzuim voeren één of 
twee gesprekken met directeuren van 
vraagscholen. Ook moeten zij de zo-
genaamde Kijkwijzer invullen, waarin 
vragen staan over vier hoofdthema’s: 
werknemer, team, omgeving en school. 
Door het beantwoorden van deze 
vragen kunnen de scholen onderling 
vergeleken worden. Homan: ‘Dat is 
belangrijk, want tegenstellingen, irrita-
ties en conflicten worden zorgvuldig en 
constructief besproken om de onderlig-
gende oorzaak te achterhalen en daarna 
aan te pakken. De Kijkwijzer is daar een 
goed middel voor.’ 
Directeur Berens van aanbodschool 
‘t Blokhuus is het daarmee eens: ‘De 

Kijkwijzer laat heel goed zien wat de goede en zwakke kanten 
van een school zijn. Het gaat natuurlijk ook om het gesprek 
tussen de aanbod- en vraagscholen: het is een soort intervisie 
en die leidt altijd tot een betere organisatie. Daar wil ik graag 
een steentje aan bijdragen.’ 
Peter van Beek
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‘Ik vind dat ze een verlengstuk 
                            is van mij’

‘Oud’ gaat weg, ‘jong’ volgt op

Aan het eind van het schooljaar draagt directeur 
Jan Geert Sterenborg (62) het stokje over 
aan zijn collega Miriam Stuut (28). Zij is in 

2008 verkozen tot leraar van het jaar. Hij heeft 
veertig jaar onderwijservaring. Beiden vinden 

ze dat hun karakters op elkaar lijken: ze zijn erg 
perfectionistisch.

Christelijke basisschool De Höchte 
in het Groningse Alteveer vormt het 
werkterrein van de geïnterviewden. Het 
schoolgebouw lijkt op het eerste gezicht 
klein, maar het is groot genoeg om 
ruimte te bieden aan acht klaslokalen, 
kantoorruimtes en een kantine. Sinds 
2005 is Stuut leerkracht voor groep 1 en 
2. Het afronden van haar hbo-opleiding 
Directeur primair onderwijs heeft haar 
aangezet om te gaan solliciteren voor de 
directiefunctie. ‘Ik heb echt de behoefte 
om verder door te groeien. Na vijf jaar 
lesgeven is het tijd om met iets nieuws te 
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beginnen. Het lijkt me heel interessant 
om beleidsmatig aan de gang te gaan. Ik 
wil mijzelf inzetten voor de zorg voor de 
leerlingen, ouders en het team’, vertelt 
ze. Sterenborg is in 1970 komen werken 
op deze school. Eerst als leraar, daarna 
als directeur. Het beviel hem zo goed dat 
hij nooit meer is weggegaan.

Herkenning 
Beiden vinden ze dat ze qua karakter op 
elkaar lijken. ‘Ik vind dat ze een beetje 
een verlengstuk is van mij, want we zijn 
allebei heel perfectionistisch ingesteld’, 
meent hij. ‘We zijn daarom dan ook aan 
elkaar gewaagd’, zegt zij. Sterenborg: 
‘Over een paar maanden wordt er voor 
mij een afscheidsfeest gehouden. Ze is 
nu al bezig om daar alles voor te rege-
len.’ Stuut knikt instemmend. ‘Ik doe 
werkzaamheden direct en ik stel niets 
uit, maar zo zit hij ook in elkaar. Hij 
is bijvoorbeeld zeer punctueel in het 
voorbereiden van zijn lessen. Sterenborg 
rekende alle sommen door, zodat hij niet 
voor verrassingen kwam te staan. Die 
nauwkeurigheid zie je terug in al zijn 
werkzaamheden.’ Hij geeft te kennen dat 
hij niet graag zijn verantwoordelijkheden 
uit handen geeft. ‘Ná 8 juli mag iemand 
anders alles van mij overnemen. De 
teugels beginnen nu wel te vieren bij het 
overdragen van bepaalde taken. Vroeger 
wilde ik overal grip op houden, maar nu 
vertrouw ik mijn collega’s volledig.’

Vrouwen
Als Sterenborg de school verlaat, dan 
zal het team alleen nog maar uit vrou-
wen bestaan. ‘Toen ik kind was, waren 
er veel mannen in het onderwijs, nu is 
dat omgekeerd’, zegt hij. Stuut: ‘Ik denk 

dat een gemengd team voor meer evenwicht zorgt. Mannen 
zijn vaak wat gemakkelijker in de omgang, maar ik kan het ook 
goed vinden met mijn vrouwelijke collega’s. Ik heb het met 
hen getroffen.’ Stuut werd in 2008 gekozen tot Leraar van het 
jaar, de beste leerkracht van Nederland. De zittende directeur 
beschouwt dit als één van de hoogtepunten in zijn loopbaan. ‘Ik 
heb haar voorgedragen en vele ouders hebben daarna op haar 
gestemd. In de tv-show bleek dat ze de beste was.’ Stuut: ‘Het 
was een hele eer om gekozen te worden.’ Als prijs bij deze ver-
kiezing mocht ik op studiereis naar Canada. Ik wist niet wat me 
toen allemaal overkwam.’ 

rompslomp
De school vindt het belangrijk dat iedereen van het team het 
christelijk geloof uitdraagt. ‘We bewaken onze identiteit. Ik 
begin elke ochtend met een gebed en een bijbelverhaal’, zegt 
Stuut. ‘Er wordt in de sollicitatieprocedure gekeken of iemand 
een christelijke achtergrond heeft. Als een kandidaat er hele-
maal niets mee heeft, dan past hij niet in de cultuur van onze 
school’, laat Sterenborg weten. De directeur is zeer betrokken 
bij zijn werk. Hij woont zelfs al jaren naast de school. ‘Als di-
recteur ben ik nooit klaar. Mijn woon- en werkafstand is twee 

meter. Ik ben daarom nog meer verbonden met de school. Ik 
ben dan straks niet meer fysiek aanwezig, maar ik zie vanuit 
de tuin nog alles gebeuren.’ Toch denkt hij dat er na zijn werk 
nog een ander leven is. ’Sommige mensen willen doorwerken 
tot hun 67ste jaar. Er blijft dan weinig tijd over om leuke din-
gen te ondernemen.’ Een ding dat hij niet gaat missen is de 
administratieve rompslomp, want die is in vergelijking met 
vroeger veel erger geworden. ‘Ik wil me hier helemaal niet 
meer in verdiepen.’ Stuut: ‘Van de onderwijsinspectie moet al-
les van a tot z op papier worden gezet. Dit is echt een nadeel, 
want deze tijd wil ik liever doorbrengen met mijn leerlingen.’ 
Ze wil straks naast haar nieuwe functie blijven lesgeven. Ste-
renborg: ‘Ik heb de volle overtuiging dat de school bij haar in 
goede handen is.’
Jolinda Doek

‘Ik heb de volle overtuIgIng dat de 
school bIj haar In goede handen Is’
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webbedingetjes

@ Het Geheugen van Nederland beschikt over meer dan 

400.000 beeldbronnen. Op basis van het curriculum van 

verschillende vakken, de canonvensters en de kenmerkende 

aspecten, heeft het Geheugen nu per tijdvak speciale beeld- 

en videoselecties gemaakt voor het voortgezet onderwijs. Kijk 

voor meer informatie op www.geheugenvannederland.nl/?/

onderwijs

@ Wie tijdens de zomervakantie moeite heeft om het onder-

wijs los te laten, kan altijd nog een bezoekje brengen aan het 

Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam. Benieuwd wat er 

allemaal is te zien? Kijk op www.onderwijsmuseum.nl.

@ Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond passend 

onderwijs? Neem dan eens een kijkje op www.passend-

onderwijs.nl. U kunt zich hier ook abonneren op de gratis 

nieuwsbrief. 

Stelling:
Ook driejarigen moeten naar school

ja 7,5%

nee 92,5%

Aantal reacties: 228

@ @ @ @@ @ @@ @ @

@@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

mening over de uitspraak:

Er moet een einde komen aan het stimuleren van gemengde 

scholen.

Blijf op de
hoogte met 
BondsBytes

Al gewend aan de nieuwe verschijningsfrequentie van Schooljour-

naal? Wie toch elke week op de hoogte wil blijven van het laat-

ste nieuws, kan zich ook abonneren op de BondsBytes, de digitale 

nieuwsbrief van CNV Onderwijs. Op maat gemaakt en verstuurd. Ga 

naar www.bondsbytes.nl

Voordelen van lidmaatschap
Voor de niet-leden onder de lezers is het misschien handig om te 

weten wat nu precies de voordelen van een lidmaatschap zijn. Door 

middel van een korte test op de website www.cnvo.nl, (te vinden on-

der de titel Bereken jouw voordeel) kunnen bezoekers het voordeel 

uitrekenen van een lidmaatschap en ontdekken wat daar nu eigenlijk 

allemaal bij hoort. Want veel mensen realiseren zich nog steeds niet 

wat de waarde is van het lidmaatschap van een vakbond. 

Solliciteren voor de functiemix
Wie wil solliciteren op een hogere functie in het kader van de functie-

mix, kan voor tips terecht op www.meerverdieneninhetonderwijs.nl. 

Zowel voor het primair- als voortgezet onderwijs zijn tips beschik-

baar.

ApenstAArtjes
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Mijn duo en ik vinden dat ook dít onderwijs inhoud 
moet hebben. Dit jaar hebben we de stoute schoenen 
aangetrokken: wij laten de moderne grillen voor wat 
ze zijn, wij nemen onze leerlingen mee naar het verre 
verleden. Tijdens geschiedenislessen hebben we de 
klas al voorbereid. In het Drentse Wilhelminaoord is 
een prehistorisch dorp nagebouwd, daar krijgen we 
workshops in vuursteen bewerken, wilgentenen vlech-
ten en varen in een boomstamkano. En we slapen 
er in een boerderij zonder elektriciteit. Kost wel een 

centje, dus we kunnen maar twee dagen en één nacht 
op pad. 
De paar ‘Nielsen’ in onze groep branden van nieuws-
gierigheid, maar de rest vindt het drie keer niks. Véél 
te kort en véél te saai. In één woord: stom! 
Dus als u me in september niet meer terugziet, dan 
hebben ze me achter gelaten in de steentijd. Prettige 
vakantie!

lang leve de lol!
Een buurvrouw schiet me aan. De  
bovenbouwklas van haar zoon 
Niels gaat binnenkort op 
kamp: vier dagen en drie 
nachten in een kampeer-
boerderij. De meeste 
van zijn klasgenoten  
kijken er reikhalzend 
naar uit. Hij niet. Hij is 
eerder een ‘leeskind’ dan 
een ‘leefkind’. Een filo-
sofisch aangelegd joch, dat 
er van houdt om naar stenen 
te zoeken en op een steigertje 
boven het water te hangen om het 
leven in de paddenpoel te bestude-
ren. Dan komt hij helemaal tot rust. 
Kamp staat voor hem gelijk aan ramp. Vorig 
jaar in groep zeven deed de leiding veel moeite om  
de kinderen moe te krijgen: spooktocht, midgetgolf, 
oud-Hollandse spelletjes, levend Stratego. Leuk joh! 
Desondanks hielden sommige leerlingen de hele kluit tot 
diep in de nacht wakker. Na afloop was Niels drie dagen 
doodmoe. Dit jaar wil hij liever thuis blijven. 

Buurvrouw zit er mee in de maag. Ze kan toch niet tegen 
de directie van school zeggen: ‘Mijn kind gaat niet mee?’ 
Stel je voor, zo meteen heeft ze de leerplichtambtenaar 
op de stoep! Want volgens het boekje zal het vast wel 
verzuim van onderwijs zijn…
Zij denkt dat meer kinderen in Niels zijn klas helemaal 
niet houden van ‘dat onbenullig gedoe in groepsverband’ 
(háár woorden…). ‘Wat is daar eigenlijk 
de bedoeling van?’, vraagt ze. 
Verbluft kijk ik haar aan. Kan ze ge-
dachten raden? Ik denk er precies zo 
over. Volgens mij leren kinderen niks 
goeds van zulke kampen. Integendeel. 
Die zijn, net als schoolreisjes, bedacht in een tijd dat 
ouders nog niet geregeld met hun kroost op stap gingen. 
Maar tegenwoordig heeft elk kind alle pretparken en 
speeltuinen en dierentuinen wel van binnen gezien. En 
hoeveel zitten er niet op scouting of zijn bij een voetbal-
club? Waar ze precies dezelfde activiteiten meemaken. 
Waarom zou school mee moeten doen aan de wedloop 
om de gunst van de jeugd?  

columnliesbeth hermans

‘wat Is eIgenlIjk de bedoelIng van dat 
onbenullIge gedoe In groepsverband?’

Foto: Mirjam van der Hoek

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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Prijs van 10.000 euro 
voor meest excellente 
school
Lezen en taal zijn twee vaardigheden 
die van essentieel belang zijn voor de 
ontwikkeling van kinderen en voor de 
ontplooiing van hun talenten. Reden 
voor overheid en Inspectie het primair 
onderwijs te bewegen hieraan prioriteit 
te geven en hun lees- en taalonderwijs 
te verbeteren. Om hen een duwtje in de 
goede richting te geven om aantoonbare 
resultaten te bereiken en zich te ontwik-
kelen tot excellente scholen, die ook 
anderen stimuleren tot kwalitatief goed 
lees- en taalonderwijs, hebben Uitgeverij 
Zwijsen en CPS Onderwijsontwikkeling 
en advies de Dr. Mommersprijs in het 
leven geroepen. De prijs is vernoemd 
naar Caesarius Mommers, die in 2007 
overleed en vanaf 1960 grote bekendheid 
genoot als grondlegger en hoofdau-
teur van de methode Veilig leren lezen. 
Scholen die zich in de omschrijving 
excellent menen te herkennen kunnen 
zich voor 15 september aanmelden voor 
de tweede editie van deze prijs. De win-
naars krijgen maar liefst € 10.000,-. Ook 
zijn er nog twee prijzen van € 2.500,-. 
Meer informatie over deelname op 
www.mommersprijs.nl.

EDventure en Cito samen in  
opbrengstgericht onderwijs
EDventure (branchevereniging van onderwijsad-
viesbureaus) en toetsontwikkelaar Cito hebben 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten om 
scholen en besturen nog beter te ondersteunen op 
het gebied van opbrengstgericht werken. Scholen 
kunnen deelnemen aan cursussen om rapportages 
uit het computerprogramma Leerling- en volgsys-
teem van Cito beter te leren interpreteren en ana-
lyseren als basis voor zelfevaluatie en een betere 
kwaliteit onderwijs. De behoefte is aangewakkerd 
door het landelijke beleid om de kwaliteit van het 
taal- en rekenonderwijs te verbeteren. De uitkom-
sten van schoolzelfevaluatie zijn een belangrijk 
startpunt voor kwaliteitsverbetering en -borging.

Boek over rouwverwerking herdrukt
Het boek voor en door rouwende kinderen Wie 
ben ik zonder jou? Jong zijn en verder leven na een 
verlies van rouwexpert Riet Fiddelaers-Jaspers is 
herdrukt. De nieuwe versie is uitgebreider, kleur-
rijker en moderner vormgegeven. In het boek 
worden vragen van rouwende jongeren behan-
deld, zoals: Waarom moet mij dit nou overkomen? 
en wanneer wordt het verdriet en de pijn minder? 
In de hoofdstukken zijn citaten van vijftig jongeren 
opgenomen, zowel van jongens als meisjes. Het 
is bestemd voor de leeftijdsgroep tussen 12 en 25 
jaar. De nieuwe uitgave kost € 16,95, ISBN 9789 
077 1790 086.

CnV rechtshulp ook voor  
privé-situaties
Vanaf 1 januari 2010 biedt CNV Onderwijs ook rechtshulp 
voor zaken die niet direct onderwijs gerelateerd zijn. Leden 
kunnen nu terecht bij de juristen van CNV Rechtshulp. Het 
betreft onder andere de volgende rechtsgebieden: Arbeids-
ongevallen en Beroepsziekten, Verkeerszaken, Wonen, 
Fiscale kwesties en Consumentenrecht. CNV Rechtshulp kan 
helaas niet bij alle juridische problemen helpen. Voor een 
gedetailleerd overzicht verwijzen wij naar de CNV Polisvoor-
waarden Gezinsrechtshulp, maar een aantal belangrijke 
uitsluitingen zijn: Strafzaken, Personen- en familierecht, Fi-
nanciële perikelen en Buitenlands recht en een buitenlandse 
rechter. Kijk voor meer informatie op:  
www.cnvo.nl/rechtspositie/rechtshulp-in-privesituaties of 
raadpleeg de folder over CNV Rechtshulp via de website. De 
folder kan ook worden aangevraagd bij: marketing@cnvo.nl 
 

gratis afstudeercadeau

Studeer jij dit jaar af aan de pabo of leraren  -

opleiding en ben je lid van CNV Onderwijs? 

Dan heb je grote kans dat je deze maand wordt  

op gebeld voor een speciaal afstudeercadeau!  

Geen lid van de bond? Ook medestudenten  

worden niet vergeten. Zij kunnen een attentie  

aanvragen via www.startersinhetonderwijs.nl.
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gratis informatiebeurs over  
onderwijs en ict
Onder de noemer Summer Schools organiseert Kennis-
net in de zomermaanden met een aantal ict-bedrijven 
een gratis toegankelijke informatiebeurs voor docen-
ten, managers en bestuurders in primair en voortgezet 
onderwijs en het beroepsonderwijs. Grootste troef zijn 
de laatste ontwikkelingen op onderwijs en ict-gebied 
en de mogelijke toepassingen in de praktijk, om het 
onderwijs effectief, efficiënt en motiverender te maken. 
Met als thema Let IT Shine! wordt een kijkje geboden in 
de keuken van  Microsoft, IBM, Adobe en Three Ships 
op twee bijeenkomsten in Brussel (16 en 17 augustus), 
Amsterdam (23 en 24 augustus) en Den Haag (30 en 31 
augustus). Per Summer School is een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar. Er is ruimte voor maximaal dertig 
onderwijsinstellingen, die kunnen worden vertegenwoor-
digd door een koppel bestaande uit een docent of ict-
coördinator en een schoolmanager of beleidsmaker. Met 
zo’n afvaardiging ontstaat volgens de organisatoren een 
vruchtbare voedingsbodem voor veranderingen binnen 
de instelling. Inschrijven kan tot 30 juni via 
www.summerschool2010.nl. 

Website met complete digitale 
lessen zaakvakken 
Een les over mammoetkiezen, de snelheid van het 
geluid of overleven op de Noordpool? Door www.
verrijkingsstof.nl komt de expertise van diverse 
Nederlandse kennisinstellingen, met tal van nog 
onontdekte schatten en verhalen, via digitale lessen 
naar de klas. Aan de hand van foto’s, films en een 
vracht aan informatie kunnen leerlingen uit basis- en 
voortgezet onderwijs, zelf digitaal op onderzoek uit 
‘in hun achtertuin’. Originele onderwerpen komen 
tot leven aan de hand van speelse werkvormen, 
praktische opdrachten en prikkelende lesstof over 
zaakvakken als  aardrijkskunde, biologie, geschiede-
nis en natuurkunde. De website is een initiatief van 
Naturalis, het Museon en het Universiteitsmuseum 
Utrecht. Regelmatig komen er nieuwe partnerinstel-
lingen en lessen bij zodat gebruikers kunnen kiezen 
uit een ruim aanbod van onderwerpen en disciplines. 
De lessen zijn kosteloos te downloaden en sluiten 
aan op het curriculum.

Hans van de Velde (46), basisschool  
De Driester, kamperzeedijk:

‘Toen eind vorig jaar interim-directeur Johan afscheid 
nam en zijn opvolger Mieneke verscheen, kwamen 
collega’s, ouders en ook ikzelf tot de ontdekking dat ik 
de laatste man geworden was. Het was een druk jaar 
geweest, we hadden geen tijd gehad er eerder bij stil 
te staan. De opmerkingen varieerden tussen: “Nou 
Hans, jongen, sterkte hoor” en ”Oh, wat zul jij verwend 
worden”.’ De waarheid ligt gewoon ergens daar tus-
sen in’, mailt Hans van de Velde, leerkracht groep 5/6 
op basisschool De Driester in Kamperzeedijk (Gene-
muiden). ‘Nee, ik word niet op handen gedragen’, ik 
word gewoon op een leuke manier gewaardeerd voor 
de “mannentaak” van computer- en apparatenklusser, 
van losse stekkers tot onwillige netwerkapplicaties. 
Nee, ik ben ook niet onbezoldigd conciërge geworden, 
de gymtoestellen zet ik wel neer, maar het vuilnis aan 
de weg zetten is de taak van een juf. Die rolverdeling 
zit wel goed, tijdens het techniek/crea-uur sta ik lekker 
met de jongens en meiden in de keuken.’ De grootste 
zorg bij veel laatste mannen is volgens Van de Velde de 
vrouwenpraat. Die blijkt maar zo af en toe op tafel te 
komen. ‘Mijn tactiek: neutraal gezicht trekken, net doen 
of het de normaalste zaak van de wereld is en het is zo 
weer over. Wel prettig trouwens dat geen van de twaalf 
vrouwen van deze school de neiging heeft me nog eens 
op te voeden. “Dat heeft bij jou toch geen zin meer”, zei 
Riëtte, toen ik naar aanleiding van deze column aan het 
vissen was. Ik hield me wijselijk in, maar mijn glimlach 
sprak boekdelen.’ pm

de laatste man
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ook de laatste man? 
Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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In de agenda staan activiteiten van cnv onderwijs. 
bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning 
via schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie van 
de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

Congres identiteit
Woensdag 19 januari 2011, Zalencen-
trum In de Driehoek, Utrecht. Thema: 
Identiteit als kwaliteit. Plenaire inlei-
dingen, forum, cabareteske afsluiting 
en workshops. Nadere info volgt.

postactIeven
overijssel
Dinsdag 19 oktober, Ontmoetingsdag, 
Gasterij De Kruidentuin, Mariënheem. 
Ochtend: lezing over De Gouden Eeuw 
door mw. Upmeijer; middag: lezing over 
Het Pieterpad door dhr. Van Pijkeren. 
Info: Wim Velders (074) 29 10 308.

vrouwen
overijssel
Woensdag 15 september, 16 tot 20 uur, 
Hogeschool Windesheim, Zwolle, NLP 
in het onderwijs door Petra Wienen. 
Info: Jennechien Tiemens, (038) 465 97 
94, jjtiemens@home.nl.

Friesland
Woensdag 22 september, 16 tot 20 
uur, cbs Op ‘e Hichte, Scharnegou-
tum, Anders kijken naar kinderen 
door Jacoba van der Wal. Info: Imkje 
Bakker, (0513) 43 13 53, imkjebak-
ker@wumkesskoalle.nl

Congres Vrouwengroep
Zaterdag 25 september, 10 tot 16 
uur, Zalencentrum In de Driehoek, 
Utrecht. Thema: Andere kijk, nieuwe 
kans! Plenaire presentatie door 
Lauk Woltering over omgaan met 
jongens in het onderwijs. Keuze uit 
meerdere workshops. Info en aan-
melding: Marjan van Iperen, (079) 
316 70 01, m.van.iperen@casema.nl.

vakbondsles 
Op donderdag 3 juni brachten 
de vice-voorzitter van CNV 
Onderwijs,  Patrick Banis, en 
regiobestuurder van de bond, 
David Bruning, een  werkbe-
zoek aan scholengemeen-
schap Reggesteyn in Nijver-
dal. Op de foto geven Banis 
(links) en Bruning (rechts) 
les aan vwo-filosofieklas 4A 
over onder meer  vakbonden, 
poldermodellen en sociale 
partners. Uiteraard passeer-
den ook de komende verkie-
zingen nog even de revue. 
Verder waren er gesprekken 
met het personeel en was 
er een presentatie over de 
functiemix. pm
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DE SCHOOL VAN DE TOEKOMST
ONDERWIJS VAN 2 TOT 18 JAAR

CONGRES

Verder kunt u natuurlijk weer informatie vergaren op de informatiemarkt. De dag wordt afgesloten met een optreden van 
cabaretgroep Perikel. Blokkeer 4 november in uw agenda en meldt u alvast aan voor het congres: www.cnvo.nl.

CNV Schoolleiders heeft voor het jaarlijkse congres, 
dat dit jaar op donderdag 4 november in een nieuwe 
locatie plaatsvindt (Hotel Duiven bij Arnhem), weer 
een inspirerend programma vastgesteld. 
We hebben Hubert Coonen, hoogleraar 
Innovatiemanagement in de educatieve 
sector, hoogleraar en decaan van de faculteit 
Gedragswetenschappen aan de Universiteit 
Twente, en voorzitter van het LPBO (Landelijk 
Platform Beroepen in het Onderwijs) bereid 
gevonden om de plenaire inleiding te 
verzorgen. Hij richt zich in de inleiding op 

het management van onderwijsvernieuwing, de 
rol die de schoolleider hierin kan en moet spelen, met betrekking tot de school in de 
kennissamenleving. Kortom, ècht een item in het kader van de school van de toekomst.

Verder kunt u deelnemen aan twee boeiende masterclasses. U kunt kiezen uit het volgende programma:

Masterclasses in de ochtend:
1.   Omgaan met diversiteit (voor PO en VO) door Arie de Bruin, Kind en onderwijs

2.   Vroege vreemde talen onderwijs (voor PO) door Marleen Dermout, Europees platform

3.   HRM: Werken met het VIP-model (voor PO en VO) door Myriam Lieskamp

4.   Van brede school naar integraal kindcentrum (PO) door Peter Vereijken, Stichting Brede School

5.   Borging kwaliteit Tweetalig onderwijs (VO) door Europees Platform

Masterclasses in de middag:
6.    Verbetermanagement: werken aan continue verbetering in de groep (voor PO) door Marijke Broer, 

Klasse training en advies

7.    Doorlopende leerlijnen en vroeg- en voorschoolse educatie, door Dré van Dongen (voor PO), landelijk 

projectleider VVE Inspectie van het Onderwijs

8.   Vroeg of laat (voor PO en VO) door Klaas Doorlag, APS

9.    De school van de toekomst gezien vanuit passend onderwijs (PO en VO) door Henk Keesenberg

10.  Het kind is de spiegel van de kwaliteit van de leraar (voor PO en VO) door 

Rikus Renting, PCOU

Leden van CNV Schoolleiders en CNV 

Onderwijs betalen € 75,-, niet-leden € 195,-. 

Als u zich aanmeldt met één of meer 

collega’s krijgen u en uw collega(s) 25% 

korting op de inschrijvingsprijs (leden en 

niet-leden)!

Hotel Duiven biedt de mogelijkheid om tegen 

een gereduceerde prijs de avond vóór het 

congres te overnachten (€ 95,-) en zorgt 

voor vervoer op de congresdag van station 

Arnhem.
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Altijd op de hoogte blijven van het laatste 
nieuws? Schrijf je dan nu in voor de digitale nieuwsbrief 
BondsBytes van CNV Onderwijs. In dit tweewekelijkse e-zine 
lees je alles terug over je eigen cao, nieuwe cursussen en 
ander onderwijsnieuws. 

Surf snel naar www.bondsbytes.nl en meld je aan. 

‘Echt een 
aanvulling op 
Schooljournaal’

de digitale nieuwsbrief van CNV Onderwijs
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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 
profiteren van lagere premies en 
kortingen door collectieve contracten met 
verzekeringsmaat schappijen en andere 
organisaties 
(zie voor meer informatie: www.cnvo.nl):
•  Dennenheuvel  

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

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

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

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

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

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 financiële problemen:
Secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
tel.: (0164) 24 90 38
fax: (0164) 24 90 23, 
e-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
Voor vragen over belastinghulp, rechtshulp, 
cursussen, regionale CNV-activiteiten,  
CNV Internationaal. 
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-Griffioen  

(055) 521 50 68 
mensjegriffioen@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



werf leden voor CnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!

een paar keer meegemaakt dat de leiding anders denkt 
over orde houden.’ Na zijn studie aan de Economische 
Hogeschool (nu Erasmus Universiteit) in de Maasstad is 
hij meer dan 25 jaar consultant geweest voor de Ver-
enigde Naties en Buitenlandse Zaken in Latijns-Amerika, 
Afrika en het Midden-Oosten. Bakker: ‘Het leek me leuk 
om mijn kennis in dienst te stellen van het onderwijs. Ik 
geef economie en handelsvakken, wiskunde, statistiek en 
ook inburgeringscursussen. Maar ik ben nogal geschrok-
ken van het niveau van het onderwijs en van de leerlingen 
hier. Het was voordat ik naar het buitenland vertrok toch 
echt een stuk beter.’ Volgens Bakker is er vooral een 
probleem met de discipline. ‘Niet alleen in de klas, maar 
ook bij het zelfstandig werken. Het competentiegericht 
onderwijs in het mbo wordt een ramp.’ PM  

‘Ik heb een aantal conflicten met schooldirecties lopen, 
daarom ben ik lid geworden van CNV Onderwijs. Ik wil 
orde in de klas, en eis respect van mijn leerlingen. Dat 
kun je streng noemen, maar ik zie het als een voorwaarde 
om normaal les te kunnen geven’, zegt econoom Sander 
Bakker, invaldocent op zowel vmbo-, mbo- als hbo-niveau 
op scholen in Rotterdam en omgeving. ‘Ik heb helaas nu al 

Sander Bakker (63): 
‘Ik wil orde in de klas’
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Jouw partner  
in de school




