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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.

Column Pierre Wind
De ongenuanceerde uitlatingen van 
de heer Pierre Wind in zijn column 
over leerlingen in het vmbo (School-
journaal 12) hebben mij gestoord. 
Twee dagen voordat ik zijn column 
las, heb ik een heel andere ervaring 
opgedaan. In Almere werd in het 
kader van Maatschappelijk Onder-
nemen aan leerlingen van het vmbo 
gevraagd mee te doen. Zes groepen 
vmbo-leerlingen van verschillende 
scholen zijn de uitdaging aange-
gaan. Alles moesten ze zelf regelen, 
onderwerp, locatie, filmpje maken, 
brieven schrijven, mailen, soms sub-
sidie los peuteren. In het stadhuis 
van Almere werd op 23 juni op of-
ficiële wijze dit project afgesloten. Ik 
was onder de indruk van de presen-
tatie van de vmbo-leerlingen. Hun 

leeftijd was 14 jaar. Hulde voor de 
docenten, die dit project steunden.
Mary Janssen 

Bezuinigingen (2)
Als 70-plusser las ik met ergernis in 
Schooljournaal 11 de brief van mw. 
Akkermans uit Zoetermeer over de 
gevolgen van de bezuinigingen voor 
de werkvloer. Ligt daar niet een 
schone taak voor de bond om deze 
wantoestand aan te pakken, desnoods 
met juridische steun/dwang? Het is 
ongehoord dat besturen en managers 
de terechte bezuinigingen doorschui-
ven naar de onderwijsgevenden en de 
kinderen. Zij zouden ontslagen dienen 
te worden. Lui met een dergelijke 
(graaiers)mentaliteit horen zeker in 
het onderwijs niet thuis.
Evert Lamme, Nijmegen

Commercieel 
spieken
De folder van de Hema van 2 augus-
tus t/m 3 september 2010 getiteld 
Alles voor een Voldoende was gericht 
op het kopen van schoolspulletjes. 
Tussen de aanbiedingen stonden 
daarbij tips voor scholieren om goed 
te (leren) spieken. Reden voor mij 
om hierover te reclameren bij de 
Hema. Nu is spieken van alle tijden, 
maar als op een dergelijke manier 
het spieken een platform wordt 
gegeven, is het voor kinderen niet 
meer echt fóut om te spieken. Op 
deze manier is het voor leerkrach-
ten en opvoeders nog moeilijker om 
het verschil tussen eerlijk/oneerlijk 
en fatsoen uit te leggen. Wat is de 
volgende stap? Moeten scholen in 
hun schoolkranten (en weblogs) tips 
gaan geven hoe je handig winkeldief-
stallen kunt plegen bij de Hema? Of 
geeft de Hema in de volgende folder 
zelf aan hoe je zonder betrapt te wor-
den winkelspullen uit de Hemafilialen 
kunt meenemen zonder te betalen? 
Een laakbare, onverantwoorde, 
onmaatschappelijke en oneerlijke 
houding van de Hema. Reactie van de 
Hema was dat het een actie ‘Met een 
knipoog’ betrof. … Knijpt de Hema bij 
winkeldiefstallen soms ook een oogje 
dicht?
D. van der Meulen, Baarn

Slootsafari! 
Leuk dat het verslag van de slootsafari in Naturalis in Schooljournaal 
11 stond, terwijl ik er net met mijn kleinkinderen, de tweeling Rianne 
en Mark van 8 jaar uit Veenendaal, ben geweest. Ze waren ontzet-
tend enthousiast over de speurtocht. Toen ik besloot bij de slootsafari 
te gaan kijken, wilde Mark eigenlijk niet. In de tent liet de educatief 
medewerkster hem alles zien en ze beloofde hem, dat hij aan het eind 
beslist enthousiast zou zijn. En dat was zo! Samen gingen ze vissen, 
samen verzonnen ze namen en zochten er later de juiste benaming 
bij. Het was zo leuk om ze samen zo bezig te zien, ieder op hun eigen 
manier. Rianne heel precies met de determineerkaart en Mark stoer 
met het vergrootglas. Ze genoten en ik ook!
Joke van Wensen, Heemstede

Brieven
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Marlies Vink, stagiair op de De la Reyschool in Den Haag, draait normaal gesproken proef in groep 3. 
Maar net als de rest van het team staat ze ook op het rooster voor het knutselatelier, waar een mix 
van leerlingen uit alle groepen hun creatieve ei kwijt kunnen. 

Doekle Terpstra opgelucht over mogelijk 
stopzetten formatie
CDA-onderhandelaar Ab Klink heeft dinsdag aangegeven niet 

verder te willen praten over een door de PVV gedoogd kabinet 

van CDA en VVD. Bij het ter perse gaan van dit nummer was 

nog niet duidelijk of er een definitieve streep kon worden ge-

haald door dit beoogde rechtse minderheidskabinet. Criticaster 

van het eerste uur, Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad 

en CDA-prominent, was woensdagochtend opgelucht, maar 

geen gelukkig man, nu zijn partij bij zinnen leek te zijn gekomen. 

Toch was dit wat hij wenste bij het begin van deze formatie in 

het programma Dit is de Dag op Radio 1. De opvattingen van 

de partij van Geert Wilders vond hij immers pervers. Terpstra: 

‘Ik wil nu niets zeggen over de formatie en de PVV. Ik heb de 

afgelopen weken voldoende duidelijk gemaakt hoe ik denk over 

samenwerking met hen. Natuurlijk was ik ook bezorgd over de 

plannen voor het hoger onderwijs. Maar nu het er naar uitziet 

dat dit kabinet er toch niet komt, ga ik niet onmiddellijk juichen. 

We hebben een ongelooflijk versnipperd politiek landschap 

van elkaar uitsluitende partijen, terwijl dit land ondertussen wel 

geregeerd moet worden. De staatsschuld loopt per dag met 

100 miljoen euro op. We staan voor een gigantische bezui-

nigingsoperatie, misschien wel de grootste sinds de Tweede 

Wereldoorlog. Ik ben realist genoeg om te begrijpen dat het 

onderwijs niet aan een bijdrage ontkomt. Maar ik hoop wel dat 

een nieuwe regering de kunst verstaat, om naast saneren via 

het investeringsprogramma een perspectief uit te tekenen voor 

de toekomst van Nederland. En dat gaat naar mijn mening via 

onderwijs.’ Terpstra is zelf niet in voor de post van minister van 

Onderwijs. Lacht: ‘Ik zal vanwege mijn aanhoudende kritiek de 

rekening moeten betalen. Ik kom zeker niet voor op de lijstjes.’ 

PM

FOtO	Henriette	GueSt
. .
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ABP hoort niet bij de groep pensioenfondsen die mogelijk moeten  

overgaan tot het korten op de pensioenen. Dat maakte het be-

stuur in augustus bekend. Vorig jaar diende ABP, waarbij vrijwel 

alle leden van CNV Onderwijs zijn aangesloten, een herstelplan 

in bij de Nederlandsche Bank om de financiële positie te verbe-

teren. Het herstelplan bestaat uit tijdelijke premieopslagen en 

het niet indexeren van pensioenen. Hiermee zou binnen vijf jaar 

de dekkingsgraad weer op het vereiste niveau van 105 procent 

moeten komen. Het herstel van de financiële positie lag eind 

augustus op schema. Wel zegt het bestuur zich te realiseren dat 

indien het herstel trager zou verlopen, er aanvullende maatre-

gelen getroffen moeten worden. Zo voerde ABP al in augustus 

een tijdelijke herstelopslag van 1 procentpunt in op de premie 

voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen. De opslag op de 

premie vloeide voort uit het herstelplan van ABP en werd ook al 

geheven tussen 1 juli en 31 december 2009. De opslag werd 

op 1 januari weer afgeschaft, omdat het pensioenfonds toen 

duidelijk voorliep op het herstelpad. CNV Onderwijs-bestuurder 

en tevens ABP-bestuurslid Willem Jelle Berg: ‘Als gevolg van de 

lage rente lag ABP in juli 2010 vervolgens niet meer voor, maar 

òp schema met het ingediende herstelplan. Als ABP-bestuur 

vonden we daarom aanvullende maatregelen nodig en vonden 

het belangrijk dat alle betrokkenen (werkgevers, deelnemers 

en gepensioneerden) een bijdrage leverden aan het herstel.’  

Omdat ook per 1 augustus de VPL-overgangspremie met  

0,3 procentpunt kon worden verlaagd, is het inkomenseffect per 

saldo zeer beperkt. De herstelopslag betekent voor de werknemer 

0,3 procent extra premie over het inkomen boven de franchise van  

€ 10.500. De lagere overgangspremie leidt tot een voordeel 

voor de werknemer van 0,15 procent over het hele inkomen.

ABP	kort	niet	op	de	pensioenen



GraTis kalender
Vanwege de start van dit nieuwe schooljaar is bij 

deze editie van Schooljournaal een gratis kalender 

toegevoegd. Een kadootje van CNV Onderwijs, dat 

in de klas kan worden opgehangen en waarop de 

verjaardagen van leerlingen en belangrijke school-

activiteiten kunnen worden aangegeven. Een an-

dere mogelijkheid is het aanstippen van belangrijke 

activiteiten en cursussen van CNV Onderwijs. Maar 

Sinterklaas en de wedstrijden van het Nederlands 

Elftal mogen natuurlijk ook. Niets moet, maar alles 

mag op deze speciaal voor deze gelegenheid ont-

worpen kalender.

schoolnieuws

•	Het	nieuwe	schooljaar	is	begonnen.	Met	weer	heel	veel	
verse,	frisse	leraren.	Voor	hen	is	deze	special:	de	starter.	
De	eerste	loodjes	wegen	soms	zwaar,	maar	soms	ook	
helemaal	niet:	‘Onderwijs	is	het	helemaal!’	
•	ik	sprak	laatst	een	vriendin,	geen	starter,	maar	wel	
een	overstapper	van	basis-	naar	speciaal	basisonderwijs.	
Zorg	voor	leerlingen	heeft	haar	hart,	dus	dit	was	voor	
haar	een	goede	stap.	Vol	enthousiasme	begon	ze	op	een	
school	in	het	midden	van	het	land.

•	Ze	hield	het	niet	lang	vol.	De	collega’s	waren	aardig,	
maar	de	kinderen	niet	zo	en	begeleiding	was	ver	te	
zoeken.	Gedesillusioneerd	moest	zij	de	handdoek	in	de	
ring	gooien.	Zij	gaat	nooit	meer	aan	de	slag	op	een	
school	waar	ze	haar	laten	zwemmen.
•	ik	wens	elke	starter	een	fijne	school	toe	en	een	goed	
begin	van	dit	schooljaar.	en	alle	andere	lezers	ook!	
Ciska de Graaffjo
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Nu ook juridische 
spreekuren in Utrecht
Vanaf deze maand kunnen leden van CNV Onderwijs behalve 

in de regio ook op het kantoor in Utrecht, Tiberdreef 4, terecht 

voor hun rechtspositionele vragen.

maandag 13 september van 9 tot 17 uur

maandag 4 oktober van 9 tot 17 uur

Zie voor verdere data pagina 21. Het spreekuur op 16 septem-

ber in Apeldoorn vervalt. 

Gratis toegangs
kaarten NOT 
Het lijkt misschien nog wat vroeg, maar 
CNV Onderwijs is al druk bezig met de voor-
bereidingen voor de Nationale Onderwijs-
tentoonstelling die van 25 tot en met  
29 januari in de Jaarbeurs in Utrecht wordt 
gehouden. Geïnteresseerden kunnen zich 
aanmelden voor gratis kaarten voor zich-
zelf of hun collega’s via de website van CNV  
Onderwijs of op www.not2011.nl.

Instemming onder
handelaarsakkoord 
cao-VSSI
De meerderheid van de leden en ook het bestuur van CNV  

Onderwijs hebben ingestemd met het onderhandelaarsresultaat 

over de cao VSSI. 

De leden van CNV Onderwijs, werkzaam bij APS, Cito, 

KPC Groep en SLO konden tot 1 juni hun mening ge-

ven over het bereikte onderhandelaarsresultaat van 

een nieuwe cao-VSSI. Het eindbod van de werkgevers 

was: een beleidsarme (lees: geen inhoudelijke wijzigin-

gen) verlenging van de huidige cao van 1 januari 2010 tot  

1 november 2010 met een structurele loonsverhoging van  

0,5 procent ingaande 1 januari 2010. 
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Meedenken over 
katholieke canon?
CNV Onderwijs roept leden in het primair onderwijs op mee 

te denken over het ontwerp van een katholieke canon. Zo’n 

canon moet leraren helpen om over feesten, symbolen en 

rituelen uit de katholieke traditie te spreken en zo bij te dra-

gen aan de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen. 

In samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting zal de 

vakbond werken aan zo’n canon, die zal uitmonden in een 

digitaal programma. Inbreng van leraren uit het katholiek 

onderwijs is daarvoor onmisbaar. Zij kunnen zitting nemen 

in een klankbordgroep. Het werk zal bestaan uit enkele 

vergaderingen per jaar en het becommentariëren van con-

ceptteksten. Meedenken in de klankbordgroep? Meld je 

aan bij Jeske Hamers, jhamers@cnvo.nl. Niet meedenken 

maar wel een mening? Vul de enquête in op www.cnvo.nl/

enquete/katholieke-canon.

Wat was!

30 juli: Warenhuis Hema haalt zich de woede 
van het ‘onderwijsveld’ op de hals met een 
website waarop scholieren spiektips met 
elkaar kunnen delen. Met hun actie ‘met een 
knipoog’ wijst het bedrijf de scholieren op hun 
uitgebreide assortiment schoolartikelen. Als 
extraatje lokkertje brengt de Hema een spiek-
pen met onzichtbare inkt in stelling. 
(Bron: Elsevier)
24 augustus: Spoorbeheerder ProRail gaat 
bij overwegen scholieren erop attenderen hoe 
gevaarlijk het is over te steken bij rood licht 
of gesloten overwegbomen. Buitengewoon 
opsporingsambtenaren spreken hen aan op 
hun gedrag, schrijven bekeuringen uit en delen 
markeerstiften uit met het opschrift: Wil je 
blijven leven, wacht dan even. 
(Bron: ANP)
29 augustus: Brandstichting is waarschijnlijk 
de oorzaak van de uitslaande brand die afge-
lopen nacht de Margrietschool in Heerde in de 
as legde. Als tijdelijke oplossing krijgen de kin-
deren les in de tegenover liggende dependance 
van de onderbouw die vier lokalen telt. 
(Bron: De Stentor)
30 augustus: Een leerling van de Woerdense 
basisschool De Wegwijzer is geschorst op 
verdenking van seksueel misbruik van een 
schoolgenoot. De zedenpolitie is een onderzoek 
gestart naar het vergrijp dat niet op school 
heeft plaatsgevonden. 
(Bron: NU.nl) 
31 augustus: Een advertentie in de Studie 
Introductiegids, waarin vrouwelijke studenten 
worden opgeroepen geld te verdienen achter 
de webcam, heeft de woede gewekt van een 
aantal hogescholen die het blad de afgelopen 
weken hebben verspreid onder de eerstejaars. 
De uitgever had er niet bij stilgestaan dat ook 
minderjarigen de gids kregen uitgereikt. 
(Bron: De Telegraaf)

5 oktober: leraren in 
het zonnetje
Op 5 oktober is het weer Dag van de leraar, hét moment 

om alle leraren in het zonnetje te zetten. Scholen die al 

originele en leuke ideeën hebben om dat te doen, kunnen 

die aanmelden bij het Stichting Beroepskwaliteit Leraren 

(SBL) en mooie prijzen winnen. Per provincie beloont SBL 

bijvoorbeeld de meest originele activiteit met een gra-

tis workshop voor het lerarenteam over bekwaamheids-

ontwikkeling. Dus heb je leuke ideeën? Meld ze op  

http://dagvandeleraar.kennisnet.nl/wedstrijd.

voordeelFiscaal 
vakbondscontributie
Het is weer tijd voor het aanvragen van fiscaal voordeel over 

de betaalde vakbondscontributie. Leden van CNV Onderwijs 

die werken in het onderwijs, kunnen profiteren van deze rege-

ling, waarmee tot zo’n 45 procent van het jaarlijkse contribu-

tiebedrag terug kan worden gekregen. Deze verrekening vindt 

plaats bij de uitbetaling van de op papier eindejaarsuitkering.

Vrijdag 10 september krijgen alle leden een e-mail, waarin 

een link staat om het aanvraagformulier voor fiscale terug-

gave te downloaden. Alle leden wordt verzocht via www.

cnvo.nl/mutaties te controleren of zij een correct en actueel 

e-mailadres hebben opgegeven. Als u om welke reden dan 

ook het formulier niet op deze manier kunt of wilt downloa-

den, dan zullen wij het half oktober aan u toesturen. U hoeft 

daartoe niets te doen.
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Spannende tijden
Het zijn roerige tijden in Den Haag. 
Ik kan mij niet herinneren dat een 
verkiezingsuitslag ooit eerder zo 
complex was. En ik kan mij ook niet 
herinneren dat de samenleving zo in 
beroering was over onderhandelin-
gen tussen mogelijke coalitiepart-
ners. Voor- en tegenstanders van 
een coalitie tussen CDA en VVD met 
gedoogsteun van de PVV buitelen 
over elkaar heen. De CDA-prominen-
ten van weleer zien daarin voor zich-
zelf een hoofdrol weggelegd. Ik volg 
de bijdragen van de ‘dinosaurussen’ 
met belangstelling, maar uiteindelijk 

zijn het de Tweede Kamerfracties – al 
dan niet teruggefloten door partijcon-
gressen – die aan zet zijn. Ik wil zelf 
mijn oordeel over het toekomstige 

kabinet 
vooral la-
ten afhan-
gen van 
het resul-
taat van de 
coalitiebe-
sprekingen, 
wat de uitkomst 
ook is. Maar ik heb 
wel zorgen. De vrijheid 
van onderwijs zien wij als een funda-
menteel recht. Maar het is ook een 
waardevolle basis voor kwalitatief 
goed onderwijs. Deze vrijheid geldt 

voor het protestants-christelijke en 
rooms-katholieke onderwijs, maar 
ook voor scholen met een andere le-
vensbeschouwelijke of pedagogisch-

didactische inslag. 
Zolang scholen 
zich houden aan 
hun maatschap-
pelijke opdracht 
en opereren binnen 

wettelijke kaders, 
dan moeten zij dit 

recht in vrijheid kun-
nen blijven uitoefenen. 

Een inperking van dat recht, 
slechts gebaseerd op de religieuze 
inspiratie van de stichters van de 
school, is ondenkbaar en onaccep-
tabel. Hoe deze formatiepoging ook 
afloopt, de komende maanden zullen 
spannend blijven voor het onderwijs. 
CNV Onderwijs zal zich daarbij blijven 
inzetten voor de vrijheid van onder-
wijs. Maar we maken ons ook sterk 
voor bijvoorbeeld voldoende mid-
delen voor passend onderwijs, meer 
zeggenschap voor leraren en meer 
ondersteuners in de klas! 

ZORGeN	OVeR	Het	FuNDAMeNteLe	ReCHt	
OP	VRiJHeiD	VAN	ONDeRWiJS

Deze column is geschreven op dinsdag, voordat de uitkomst 
van de crisisbesprekingen in het CDA bekend was.

Stuur een zo origineel mogelijke voetbal-

foto. Dat was voor de zomervakantie de 

vraag van Schooljournaal aan scholen, in-

hakend op de gekte rond het WK-voetbal 

in Zuid-Afrika. Dat hebben we geweten, 

de redactie werd overspoeld met kleurige 

foto’s. Leerlingen waren uitgedost in voet-

balshirts uit alle windstreken, maar, dat 

moet gezegd, het Oranje overheerste. Ook 

moest goed worden voorspeld welk land 

het WK zou winnen. Uit al die inzendin-

gen kozen wij de foto van groep 7 van de 

Benedictusschool uit Heiloo. In het bege-

leidende mailtje schreven ze: ‘We denken 

dat Spanje gaat winnen, maar hopen dat 

de Nederlanders nog wat mooie ballen uit 

hun hoed toveren. Veel plezier met onze 

foto.’ Dat hadden wij, en naar wij hopen 

onze lezers ook. De prijs, een voetbalset 

met goals en ballen, gaat zo snel mogelijk 

richting Noord-Holland. PM 

                       winnaar WKfotoprijsvraag  Benedictusschool

taalkennis

COlUMN MICHEl              ROG



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. 

‘Ik heb me direct 
aangemeld om geen 
informatie te missen’

de digitale nieuwsbrief van CNV Onderwijs
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De eerste loodjes, 
columns van 
starters

Startersproblemen? Ach, valt wel mee, blijkt uit 
de columns die de redactie binnenkreeg. En als 

ze er zijn, die beginnershobbels van de eerste 
loodjes, dan maken de kinderen weer alles goed. 

De vier besten.
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Psychische jeuk
Enthousiast kwam ze mijn allereerste werkdag naast me zitten in de kring. Robin, zes jaar oud. Haar 
lange blonde haren wijd gedrapeerd over haar schouders. Iedere keer als ze iets wilde vragen of vertel-
len, boog ze zich naar mij toe. Na het opstartkwartiertje klopte een hulpmoeder op de deur. ‘Luizen-
controle!’ Eén voor één vertrokken de kinderen en wie er ook terugkwam, Robin bleef weg. Ergens 
in mijn achterhoofd begon een vervelend stemmetje te zeuren: ‘Ze blijft wel heel lang weg’. En na 
nog een kwartier kwam het verlossende woord: bij Robin waren luizen ontdekt. Mijn lichaam schoot 
meteen in een staat van psychische jeuk, een staat waarin ik na vijf jaar nog steeds vrij gemakkelijk 
schiet zodra het woord hoofdluis klinkt. Zelfs mijn grote teen jeukt dan heftig. De nacht voor de start 
van mijn derde werkschooljaar had ik zelfs een nachtmerrie over luizen, waarbij ze rondsprongen in 
de hoedanigheid van de sprinkhanenplaag uit de bijbel. Overal in mijn toenmalige flat zaten ze en 
zeer verontrust ging ik die ochtend naar mijn nieuwe klas. Die dag bleef ‘ik’ luisvrij, sindsdien heb ik 
al meerdere malen luizen in mijn klas gehad. Echt ontspannen werk ik dan niet, onbewust toch enigs-
zins angstig. Bang voor spinnen ben ik niet, maar luizen, alhoewel vele malen kleiner, hebben wel een 
angstopwekkende uitwerking. Voor de zekerheid laat ik mijzelf ook altijd nakijken bij een luizencon-
trole, wat vaak hilariteit bij de kinderen opwekt. Onder de noemer ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ 
is het echter ook een extra controle voor mezelf: nee, het is echt psychisch!
Tessa Kuijk

Ze Zagen mij als klasgenootje
Inmiddels vier jaar geleden kwam ik als 21-jarige vol met zenuwen de docentenkamer van het  
Stanislascollege in Delft binnen. Van een kleinschalige speciale basisschool naar een middelbare 
school met ongeveer 700 leerlingen en 100 personeelsleden … best een grote stap. 
De eerste docent die ik tegenkwam, verzocht mij om de docentenkamer te verlaten, want ‘die was 
niet voor leerlingen bedoeld’. Gelukkig vertelde een andere collega dat ik geen leerling maar een 
nieuwe docent was. 
Toen ik de vierdejaars zag, begreep ik wat mijn collega bedoelde. Tussen de vierdejaars leerlingen 
viel ik niet eens op! 
De eerste les die ik gaf was aan 3Z5 (derde klas verzorging vmbo kader). Deze klas vergeet ik nooit 
meer! Het was een pittig stel, met leerlingen die van andere locaties afkwamen. Eigenlijk was het 
eerste uurtje heel gezellig. De kinderen vertelden waar ze vandaan kwamen en ik vertelde over wat 
ik gedaan had. De lessen daarna heb ik het met die klas best zwaar gehad. Ze zagen mij als een klas-
genootje en ook als er gewerkt moest worden, dachten zij te kunnen doen wat ze wilden. Dat heeft 
de nodige strijd opgeleverd. Het mooiste was dat aan het eind van het schooljaar, deze klas een 
handtekeningenactie heeft gehouden. Ze wilden namelijk heel graag dat ik ze ook in het vierde jaar 
les zou geven.
Natuurlijk denk ik soms: ‘Waarom ben ik ooit overgestapt naar het vmbo?’ Maar dan denk ik terug 
en dan weet ik: ‘Dit had ik nooit willen missen!’
Patricia Jungschlager
 



De vier starters krijgen een Irischeque van 25 euro thuisgestuurd.

Zonder sokken, maar wel geïnteresseerd! 
Mijn eerste werkdag op een zwarte school in Rotterdam-Noord; er komt een moeder naar mij toe die 
vraagt: ‘Mevrouw, kunt u mij helpen met mijn belastingsformulieren?’. Ik denk: ‘Belastingformulie-
ren??? Ehmmmm, daar heb ik een vader voor…’ 
In mijn eerste jaar wordt me heel veel duidelijk. Vooral dat de ouders op mijn school denken dat je 
als leerkracht overal verstand van hebt. Wel een eer natuurlijk, maar soms heb ik ook geen antwoord. 
Op mijn witte stagescholen gingen de rapportgesprekken over waarom ik een les op die manier gaf 
en niet op een andere manier. Op mijn huidige school gaan de gesprekken over de kinderen, of nee, 
eigenlijk ook vaak over de problemen van ouders.  
Mijn eerste jaar is zwaar: mishandelingen, aanrandingen, soms door ouders, criminaliteit in groep 8, 
verkrachtingen, kinderen zonder eten op school, niet gewassen, geen schone kleren, soms niet eens 
een onderbroek en/of sokken. Dus wat doe ik? Ik koop sokken, onderbroeken, eten en drinken. Mijn 
taak? Nee! Een bedankje van ouders? Nee! Maar de blik in de ogen van de kinderen. Daar doe je het 
voor! 
Heb ik alleen maar dit soort dingen? Nee natuurlijk niet. Van deze kinderen krijg ik onwijs 
veel waardering en soms ook van een enkele ouder. Meer dan op welke stageschool 
ooit. Tijdens mijn eerste week komen er kinderen uit andere klassen vragen wie ik 
ben, of ik getrouwd ben, enzovoort. Ze zijn echt geïnteresseerd. Dat heb ik nog 
nooit meegemaakt. 
Voor mij telt absoluut: Onderwijs, elke dag anders, soms vreselijk, maar 
soms ook zo mooi!
Daniëlle Denissen
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mijn eerste schooldag... als docent
Natuurlijk ben je zenuwachtig voor je eerste schooldag, en zeker als je al tijdens je studie les gaat 
geven. 
Het gaat om een vierde klas Latijn en er staat flink wat grammatica op het programma. Zenuwachtig 
laat ik de klas naar binnen (zelfs een slot opendraaien kan opeens moeilijk zijn!) en begin ik de stof 
te behandelen. Hoewel de les boven verwachting verloopt, zijn twee jongens naar mijn zin toch te 
veel aan het kletsen. De grammatica vinden ze duidelijk niet interessant – waar zouden ze het dan 
wél over hebben? Zo’n eerste week horen ze je uit te proberen, toch?! Het lijkt me beter om ze uit 
elkaar te zetten, maar ik kan zo gauw niet bedenken hoe. Ik neem het probleem mee naar huis. De 
hele nacht blijf ik piekeren hoe ik ze aan moet spreken. Daadkrachtig – ondanks slechts enkele jaren 
leeftijdsverschil? Of juist met sterke argumenten? Misschien moet ik zeggen dat het niet alleen voor 
de rest van de klas beter is als zij apart zitten, maar zeker ook voor henzelf. Het gruwelijkste idee is 
natuurlijk: wat nou als ze níet gaan? Je kan toch niet tegen zo’n leerling aan gaan duwen! Na nog een 
aantal overwegingen kies ik maar voor de sterke argumenten. Het is op dat moment trouwens ook al 
bijna ochtend, en tijd voor de tweede schooldag. 
Als ik de heren bij het binnengaan aanspreek, blijkt mijn voorstel geen enkel probleem op te leveren. 
Ze vinden het zelf ook wel een goed idee...
Marieke van den Bosch



Mijke Pelgrim (31) is docent Engels in het 
voortgezet onderwijs.
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Valse start
Starten in het onderwijs was 
wel het laatste wat ik van plan 
was toen ik in het voorjaar van 
2002 mijn bul Engelse taal- en 
letterkunde in ontvangst nam. Ik 
wilde op de afdeling communicatie 
van Amnesty International werken of 
schrijven voor één van de modebladen die 
ik wekelijks verslond. Vooral ook wilde ik 
groots en meeslepend leven en juf worden leek 
me exact het tegenovergestelde. 
 
Ik liet alle onderwijsgerelateerde baantjes dus links lig-
gen en begon die zomer op een Franse camping. Ooit zal 
ik in mijn memoires uitweiden over de grijpgrage cam-
pingbaas, zijn totaal verzuurde vrouw en de beschim-
melde tent die twee maanden mijn slaapplaats was. Voor 
nu zou ik u, in het geval u jonge dochters heeft rondlo-
pen met soortgelijke plannen, willen adviseren om ze 
maar liever naar Australië te sturen, of naar Cambodja, 
of donker Afrika.

Toen ik begin september terugkwam, zeven kilo lichter 
en vele illusies armer, lag er helaas geen glamorous ba-
nenaanbod op me te wachten. En bij het UWV stuurden 
ze me honend weg. ‘Een uitkering? Ga 
eerst de uitzendbureaus maar eens 
langs.’ Ik deed wat me gezegd was en 
in de maanden die volgden serveerde 
ik sushi in een Japans hotel, beunde 
bij als telemarketeer en schudde kussens op in de lobby 
van een chique bedoening in Noordwijk aan Zee. 

Het werd alweer lente en omdat ik nog steeds niet door 
de Elle was gevraagd om redactrice te worden, sollici-
teerde ik in een grand café. Ik heb daar een paar weken 
grommend over het terras gelopen en besloot toen dat 
ik helemaal klaar was met het losse-baantjes-gebeuren. 
Dan liever nog maar een jaartje studeren. Dan in vredes-

naam maar naar de lerarenopleiding. Ik moet u dus 
opbiechten dat er geen enkel nobel motief ten grond-
slag ligt aan mijn keuze voor het onderwijs. Ik had 
gewoon geen zin meer om mensen bakjes ketchup na 
te dragen.
 
Die nazomer stapte ik, voor het eerst in de rol van 
juf, klas 2D binnen en vroeg de leerlingen om zichzelf 
voor te stellen. Twee apenkoppies, een blonde en 
een donkere, waren als laatsten aan de beurt. ‘Dit 
is Henri’’, zei de blonde terwijl hij op zijn gnuivende 

buurman wees. ‘En dat is Brian’, zei de donkere. 
Ik kon aan hun neuzen zien dat ze me zaten op te 
lichten. ‘Goed, Henri’, zei ik. ‘Begin jij maar te lezen 
op bladzijde 14 van het tekstboek.’ In koor begon-
nen ze: ’Jane is walking.’ Toen vielen ze stil en keken 
elkaar aan. ‘Ik was toch Henri?’ zei de donkere tegen 
de blonde en vervolgens lagen ze gierend over hun 
tafeltjes. De klas lachte mee en ik stiekem ook. Op 
dat moment viel ik voor het onderwijs.

‘Ik had gEwoon gEEn zIn MEEr oM 
MEnsEn bakjEs kEtchuP na tE dragEn’

columnMijke Pelgrim

Foto: Mirjam van der Hoek
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Werk zat in 
de Randstad 

In de Randstad en – in mindere mate – de grote 
provinciesteden is de komende jaren aan banen 
in het onderwijs geen gebrek. Ook het massale 

vertrek van de babyboomers als lesgevenden 
maakt dat leraren in spe niet hoeven te vrezen 

voor een werkloosheidsuitkering. Anders ligt het 
in de zogenaamde krimpregio’s, waar steeds 

meer voorzieningen, zoals scholen, verdwijnen bij 
gebrek aan voldoende klandizie. 

‘Meer kwalificaties vergroten de kans op een baan’

hun partner een goede baan heeft, maar ik ken ook stellen die 
allebei werk zoeken in het onderwijs en toch niet willen verkas-
sen. Toch doen gemeentes die behoefte hebben aan leraren er 
soms veel aan om het werken op hun scholen aantrekkelijk te 
maken: huisvesting, parkeervoorzieningen.’ Voor de hardnekkige 
achterblijvers is er ook hoop, legt de arbeidsmarktdeskundige 
uit. ‘Je ziet overal vergrijzing van het onderwijspersoneel. Ook 
in de krimpregio’s moeten vervangers worden aangetrokken 
voor leraren die over vier, vijf jaar met pensioen gaan. Dus wie 
geduld heeft, vindt uiteindelijk een baan, ook in de provincie.’

academische Pabo
Een provincie, Flevoland, en dan met name de groeistad 
Almere, lijkt zich te onttrekken aan het krimpproces, waar 
volgens Weima uiteindelijk heel Nederland, en dus ook het 
onderwijs, mee te maken krijgt. ‘Het inwonertal van ons land 
gaat waarschijnlijk dalen, maar in Almere gebeurt precies het  
omgekeerde. Daar zijn nog voldoende banen te krijgen, zowel 
in het primair als voortgezet onderwijs.’ Voor wie dat niet wil 
en zijn roeping  afwacht in een omgeving die minder rijk is aan 
werk, doet er volgens Weima goed aan door te gaan met stu-
deren. ‘Verder leren kan natuurlijk altijd. Het is goed voor je 
ontwikkeling en voor je cv. Je hoeft echt niet te wachten tot je 
een managementsfunctie ambieert. Voor pabo-opgeleiden denk 
ik aan een vak als onderwijskunde. Dat sluit mooi aan op het 
reeds geleerde. Een studie op hbo-niveau is een optie, maar het 
is denk ik ook een goed idee om naar de universiteit te gaan. 
We willen dolgraag meer academici in het funderend onderwijs. 
Het is goed voor de uitstraling van het beroep, en het biedt 
leraren de kans op hoger salaris en meer status. Academische 
pabo’s zouden een goed alternatief zijn, maar er is nog nauwe-
lijks uitstroom van deze opleidingen. Met een pabo-diploma 
kun je overigens ook prima aan de slag in het praktijk- en leer-
wegondersteunend onderwijs.’

disciPline
Niet afwachten tot je een (vaste) baan hebt, maar je kansen 
vergroten, ziet Weima ook graag toegepast in het voortgezet 
onderwijs. ‘Tweedegraders kunnen zich daar tot eerstegrader 

Net afgestudeerde leraren die in krimp-
regio’s wonen, verwijten de pabo’s waar 
zij hun diploma hebben bemachtigd 
onvoldoende of te laat te zijn voorbe-
reid op een bestaan als werkzoekende of 
langdurig invaller (zie pagina 48). Het 
aantal gebieden waar het bevolkingsaan-
tal dramatisch terugloopt, beperkt zich 
allang niet meer tot de bekende regio’s 
Oost-Groningen (Eemsmond), Zuid-
Limburg en Zeeuws-Vlaanderen. Ook in 
minder dichtbevolkte streken in andere 
delen van de Randstad voltrekt zich dit 
proces. Directeur Freddy Weima van het 
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, 
organisatie van werkgevers en werkne-
mers in het onderwijs, begrijpt de frus-
traties, maar vindt dat de scholen weinig 
te verwijten valt. ‘Het is geen boze opzet. 
Het fenomeen bevolkingskrimp en de 
negatieve gevolgen die dat heeft, kennen 
we gewoon nog niet zo lang. Ik denk dat 
veel opleidingen erdoor zijn overvallen.’

Verkassen
Toch is er volgens hem voorlopig werk in 
overvloed, zeker in het westen. Weima: 
‘Wat speelt is dat jongeren minder bereid 
zijn te verhuizen. Het kan zijn omdat 
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opwerken. Er is veel behoefte aan mensen die een bepaalde 
discipline beheersen.’
Weima benadrukt nog eens blij te zijn met de maatregelen 
van het demissionaire kabinet om het vak van leraar aantrek-
kelijker te maken,  onder meer door salarisaanpassingen. ‘Het 
salaris van starters is bovendien heel behoorlijk. En dat helpt 
wel degelijk om nieuw personeel te werven. Hopelijk houdt het 
nieuwe kabinet dit vol. Gezien de verkiezingsprogramma’s ben 
ik daar nog niet zeker van. En dat terwijl het juist zo belangrijk 
is voor de samenleving als er goede leraren voor de klas staan, 
vooral in tijden van economische krimp.’

witte juffen en meesters
Of daar veel mannen tussen zitten, is sterk de vraag. ‘Het gros 
van de studenten op de pabo is vrouw. Het beroep femini-
seert sterk, vooral in het primair onderwijs. In het voortgezet 
onderwijs is de verhouding man-vrouw nog redelijk in even-
wicht. Willen we jongens bewegen om leraar te worden, dan 
moeten we hen meer perspectief bieden om in de bovenbouw 
te werken, ook tijdens stages. En ook het vakkenpakket zou 
misschien iets meer moeten worden toegespitst op mannen. 
Maar’, zegt Weima, ‘er is geen enkel bewijs voor de stelling dat 
les krijgen van alleen vrouwen slecht is voor de ontwikkeling 
van kinderen. Toch denk ik dat jongens ook graag meesters 
zien.’ 
Een ander probleem vindt hij het tekort aan allochtone leraren. 
‘Er staan nu vooral witte juffen en meesters voor de klas. Alloch-
tone jongens en meisjes kiezen eerder voor een opleiding met 
economie of rechten, dan dat ze hun onderwijsroeping volgen. 
Ze voelen zich onvoldoende thuis op de pabo’s die nog te veel 
gericht zijn op de autochtone student. Ook daar zit de oplossing 
in een andere aanpak van studievoorlichting en opleiding.’
Peter Magnée 
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•   6% meer eerstejaars hbo-lerarenopleidingen dan in 
2008; totaal eerstejaars 2009 : 22.214  

•   in 2009 18% minder eerstejaars basis-  en 29 % minder 
eerstejaars speciaal onderwijs dan in 2005

•    in 2009 lichte stijging voor het eerst sinds 2005 in 
eerstejaars basis- (1%) en speciaal onderwijs (3%) ten 
opzichte jaar daarvoor (2008)

•    bij 2e graads lerarenopleidingen 7% meer eerstejaars 
dan in 2005

•    bij 1e graads lerarenopleidingen 34% meer eerstejaars 
dan in 2005

•    bij 2e graads lerarenopleidingen wiskunde 22% meer 
eerstejaars dan in 2008  

•    bij 2e graads lerarenopleidingen, engels taal met 
meeste studenten, 1.286 in 2009

•   bij 2e graads lerarenopleidingen frans 35% meer eer-
stejaars dan in 2008 op totaal van 260

•    aantal ontstane vacatures in primair onderwijs in 
2008/09 bijna op niveau 2002/03 (totaal 8.488). de mees-
te vacatures zijn in flevoland, Zuidelijk noord-holland, 
rijnmond, amsterdam, rotterdam en utrecht 

•   aantal ontstane vacatures voortgezet onderwijs in 
2008/09 met 45% gedaald ten opzichte van 2002/03. in 
het bve daalde het aantal docentenfuncties met 43%

•    de krapte op de arbeidsmarkt is in de vier grote steden 
(g4) het kleinst 

•   aantal mannelijke studenten opleiding basisonderwijs 
2009: 4.836; vrouwen: 23.421. speciaal onderwijs 2009 – 
mannen: 890; vrouwen: 6.051

•   etniciteit pabo-studenten 2009 – autochtoon: 25.249; niet-
westers allochtoon: 1.606; westers allochtoon: 1.390

opmerkelijke cijfers uit de Statistieken Arbeids-
markt Onderwijssectoren (Stamos) over 2009: 

zie www.onderwijsarbeidsmarkt.nl -> cijfers en trends -> stamos
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‘Onderwijs is het helemaal!’
Als het over starters gaat, gaat het nogal eens 

over problemen, hobbels, struikelblokken. 
Maar het eerste jaar is lang niet voor iedere 

beginneling een hindernisbaan. Het gros van 
de verse leraren begint vol enthousiasme en 

energie aan de nieuwe uitdaging en houdt 
dat ook vol. Twee sprankelende voorbeelden 

daarvan: Malika El Kebir en Marije Wessels. 
Tegelijk met het begin van hun loopbaan, doken 

ze in een nieuwe studie. 

Twee enthousiaste starters aan het woord: 
‘Startersproblemen? Welnee!’

Malika El Kebir (links) en Marije Wessels: enthousiast en energiek.
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‘Tja, ik zit nu eenmaal vol energie, ben ondernemend en en-
thousiast’, roept Malika El Kebir (25) uit. Meteen na het afron-
den van haar pabo ging ze aan het werk én begon ze een master 
remedial teaching. ‘Nu ik vakantie heb en terugkijk op het 
afgelopen jaar, mijn eerste jaar voor de klas, moet ik wel zeg-
gen dat het zwaar was. Ik heb vaak hele lange dagen gemaakt, 
van soms wel twaalf uur. Eigenlijk was het gekkenwerk. Ik werd 
goed en gestructureerd begeleid door de intern begeleider, maar 
wilde toch veel dingen zelf doen, zelf uitzoeken. Maar buiten 
die werkdruk om, heb ik geen startersproblemen ervaren.’

BrEuKEn uitlEggEn
Malika volgde eerst, gestimuleerd door haar vader, een mbo-
opleiding apothekersassistente. ‘Die heb ik niet afgemaakt, 



‘Onderwijs is het helemaal!’
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omdat ik er al snel achter kwam dat het niet echt iets voor 
me was. Daarna ben ik de opleiding onderwijsassistent gaan 
doen en zo kwam ik in aanraking met het onderwijs.’ Met een 
uitroep: ‘En dat was het helemaal! Ik kan al mijn spontaniteit, 
energie en creativiteit kwijt in het onderwijs. Natuurlijk heb je 
wel richtlijnen in de vorm van leerdoelen, maar in de klas ben 
je toch heel zelfstandig. Tijdens mijn werk als onderwijsassistent 
op een mytylschool, kreeg ik vaak te horen dat ik meer in mijn 
mars had. Zelf dacht ik daar anders over. Ik dacht: “O jee, ga ik 
wel slagen voor die taal- en rekentoets?!”’ Ze slaagde in drie jaar 
cum laude.
De eerste stagedag was voor Malika heel erg spannend. ‘Ik 
hoorde bij aanvang van de pabo dat we al in de tweede week de 
praktijk in moesten. Ik dacht: “Als ik maar niet naar de boven-
bouw hoef en daar breuken moet uitleggen ofzo!” En ja hoor, ik 
moest beginnen in groep 8! Ik ben huilend naar huis gefietst. 
Thuis ben ik heel erg aangemoedigd en gerustgesteld. En ik 
moet zeggen dat het achteraf best mee viel. Eigenlijk is het wel 
goed om in groep 8 te beginnen, want dan moet je meteen je 
vaardigheden in de praktijk brengen, laten zien wat je weet en 
wat je kunt. Wat ook scheelde is dat ik al in het onderwijs had 
gewerkt als onderwijsassistent.’ 

BuitEn dE Klas
Via een lio-stage vond Malika werk op islamitische basisschool 
El Wahda in Heerlen. Het eerste jaar werkte ze daar in groep 
2. Tegelijkertijd begon ze met de master remedial teaching. ‘Ik 
merkte al snel dat zorg voor leerlingen mijn hart heeft. Ik heb 
daar veel affiniteit mee. En als je iets leuk en interessant vindt, 
maakt het dat al minder zwaar natuurlijk. Omdat ik mijn eerste 
jaar met goed gevolg heb afgerond, is mij gevraagd met ingang 
van dit schooljaar ib-taken op me te nemen. Dat zal gecombi-
neerd worden met af en toe lesgeven. Ik vind dingen buiten de 
klas om doen heel leuk en afwisselend.  En in die positie heb 
ik meer invloed op het onderwijs en de gang van zaken, dan 
vanuit mijn eigen klaslokaal. Dus ik zie mezelf over twee jaar 
mijn ib-taken heel goed doen met af en toe een invallesje in de 
klas. Maar’, breeduit lachend ‘er zijn zo veel leuke dingen om te 
doen! Dus ik zie het allemaal wel.’

gEWoon lEuK
Marije Wessels (22) wilde al als klein meisje juf worden. ‘Ik 
weet eigenlijk niet zo goed waarom’, aarzelt ze. ‘Ik vond het 
gewoon leuk op school. Daar wilde ik wel blijven.’ Lachend: 
‘Zoiets?’ Ze volgde de standaardweg naar haar diploma: havo en 
pabo. ‘Ik vond het heel leuk op de pabo en niet echt zwaar. Wel 

veel doe-werk’, blikt ze terug, ‘maar dat past 
helemaal in mijn straatje. Ik ben wel een 
doener.’ Al in het eerste jaar ging Marije op 
stage. ‘Ik had al een tijdje dansles gegeven, 
dus ik wist wel wat het was om voor een 
groep te staan. Ik vond het wel spannend, 
maar was daar snel over heen. Ik had een 
hele leuke groep 3 en een goede begeleider, 
dus mijn verwachting dat ik het leuk zou 
vinden in het onderwijs, werd meteen hele-
maal bevestigd.’
Ook Marije vond via haar lio-periode werk. 
Vorig schooljaar verving ze vijf dagen per 
week op De Draaiende Wieken in Posterholt, 
vlakbij Roermond. ‘Ik had groep 4 en groep 
1/2. Vooral de kleuters vond ik een beetje 
lastig’, vertelt Marije. ‘Die leeftijdsgroep was 
voor mij vrij nieuw. Ik had er wel een tijdje 
stage gelopen, maar niet echt veel, dus ik 
voelde me nogal onwetend. Gelukkig had ik 
vier collega-kleuterjuffen die altijd voor me 
klaar stonden als ik iets niets wist.’

nooit saai
‘Het eerste jaar werken viel me overigens 
niet tegen’, evalueert Marije. ‘Ik was wel 
moe als ik thuis kwam, maar verder vond ik 
het niet zwaar.’ Er kon dus nog wel een stu-
die bij. Gelijktijdig met het begin van haar 
werk, begon Marije met de master Special 
Educational Needs. ‘Ik had het gevoel dat 
ik op de pabo heel veel geleerd had, maar 
overal maar een klein beetje over. Ik wilde 
meer verdieping. Dus ben ik gaan studeren. 
Dat kost veel tijd, maar ik vind het hart-
stikke leuk en interessant!’
Marije doet dit schooljaar de vervanging in 
groep 3/4 en 6 en ziet zichzelf de komende 
jaren zeker voor de klas staan. ‘Ja, ik vind 
het geweldig in het onderwijs! Het is nooit 
saai, elke dag is anders. Het loopt altijd 
anders dan je denkt. En dat maakt het juist 
leuk en afwisselend. Mijn droom is om straks 
een eigen klas en een vast contract te heb-
ben. Dat moet toch wel haalbaar zijn?’
Ciska de Graaff
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Pabo Deventer legt mannelijke
   studenten in de watten

Eén op de vijf pabo-studenten is man en van 
die groep haken veel studenten vroegtijdig 

af. Zorgwekkende cijfers met het oog op 
de toekomst van de mannelijke leerkracht. 

‘Veel mannen willen wel leerkracht worden, 
maar stoppen ermee omdat de opleiding niet 

voldoende aanspreekt.’

onderzoek Paboys gezocht! zien jongens de opleiding als een 
noodzakelijke stap naar het leraarschap, zij kiezen voor het 
beroep en niet voor de opleiding. Meisjes kiezen over het alge-
meen voor de pabo omdat de opleiding hen aanspreekt. Daar 
komt bij dat de pabo voor jongens vaak een tweede of derde 
keuze is, meisjes oriënteren zich beter op de opleiding en weten 
daardoor beter wat ze te wachten staat. 
Daarnaast zijn mannen meer geïnteresseerd in vakinhoud en 
kennisoverdracht, blijkt uit onderzoek van het SBO dat in 
2009 is samengevat in het rapport Meer jongens op de pabo.
Immanuel Wijland, derdejaars student aan de Christelijke 
Hogeschool van Ede, denkt dat mannen meer behoefte heb-
ben aan verdieping. ‘In het eerste jaar heb ik het vak pedago-
giek gevolgd. Dat vond ik echt een uitdaging. Maar zingen en 
beeldende vorming spreken mij minder aan. Een mannelijke 
medestudent verloor ook zijn interesse in bepaalde vakken en 
kreeg een achterstand. Hij haalde de benodigde punten niet en 
moest uiteindelijk de opleiding verlaten. Dat vind ik zonde.’ 

snEllEr afhaKEn
Verder hebben mannelijke studenten moeite met de zelfstan-
dige werkhouding die van ze verwacht wordt, stelt het rapport 
uit 2009. Ze hebben meer behoefte aan structuur en begelei-
ding, duidelijke afspraken en een strakkere opzet. Dit is een 
probleem dat manager Fuchs ook signaleert op de opleiding in 
Deventer. ‘Vanaf het eerste jaar moet er ontzettend hard ge-
werkt worden. De taal- en rekentoets moet voldoende zijn en 
er is een veelheid aan vakken die worden gevolgd. Ook moet 
er stage worden gelopen. Dit vereist planning en het bijhouden 
van de verschillende taken. Je ziet dat jongens daar moeite 
mee hebben. Als zij eenmaal wat achterlopen, haken zij snel-
ler af’, legt Fuchs uit. Om deze achterstanden te voorkomen 
besteedt Saxion Pabo veel aandacht aan kennisoverdracht, 
waarbij studenten veel contacturen hebben en ieder vak wordt 
afgesloten met een toets. Fuchs: ‘Hierdoor ontstaat een bege-
leidende sfeer, waardoor studenten actief mee moeten doen en 
zo minder snel afzakken en achterlopen.’  

ManvriEndElijKE oplEiding
Saxion Pabo in Deventer heeft de afgelopen jaren op verschil-
lende manieren geïnvesteerd in een manvriendelijke opleiding. 

Mannelijke studenten op de pabo zijn 
zeldzaam. In het studiejaar 2009-2010 
stonden er 4.836 mannen op de Neder-
landse pabo’s ingeschreven tegenover 
23.421 vrouwen, blijkt uit cijfers van de 
Dienst Uitvoering Onderwijs. Waarom 
kiezen mannen minder vaak voor de 
pabo dan vrouwen? ‘Het is een complex 
verhaal met een veelheid van factoren’, 
denkt Irma Fuchs, onderwijsmanager 
van Saxion Pabo in Deventer. ‘De pabo 
staat bekend als de “meidenacademie”. 
Er bestaat een volkomen achterhaald 
beeld dat er op de pabo veel wordt ge-
knutseld en dat spreekt jongens niet 
aan. Als je als man voor de pabo kiest, 
kies je voor een vrouwenberoep en dat 
is niet altijd aantrekkelijk.’ Ook hebben 
jongens een grotere voorkeur voor oude-
re leerlingen, terwijl het onderwijs op de 
pabo juist veel aandacht heeft voor jon-
gere kinderen. Uit het onderzoek Paboys 
gezocht! uit 2004 blijkt dat jongens vaker 
voor een eerstegraads lerarenopleiding 
kiezen.

afvallErs
Cijfers van Sectorbestuur Onderwijsar-
beidsmarkt (SBO) laten zien dat man-
nen aanzienlijk sneller dan vrouwen 
met de opleiding stoppen. Wat zijn de 
redenen voor de mannelijke studenten 
om vroegtijdig af te haken? Volgens het 
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zijn de vakken natuur, geschiedenis, 
aardrijkskunde en techniek die vaak 
populair zijn onder jongens. Tot slot 
worden ze op de pabo in Deventer bij 
elkaar in de klas gezet. ‘Wij zorgen 
voor een evenwichtige groep, zodat ze 
zich ook prettig voelen’, legt Fuchs uit. 
‘Daarom zorgen wij ook voor veel jonge, 
mannelijke docenten op onze opleiding 
zodat jongens zich kunnen spiegelen aan 
hun docent.’

stoEiEn En ravottEn
Ook Wijland zet zich in Ede in voor 
meer mannen op de pabo. Zo organiseer-
de hij onlangs een debat op zijn school, 
waarbij politici, mensen uit het werkveld 
en deskundigen spraken over de gevol-
gen van weinig mannen op de pabo. ‘Ik 
loop me al een paar jaar te ergeren. Ik 
zie een neergang in het aantal mannen 
op de pabo, terwijl het juist zo belangrijk 
is dat ze actief zijn in het onderwijs. De 
maatschappij kent steeds meer gebroken 
gezinnen waarin de kinderen hoofdzake-
lijk worden opgevoed door de moeder. 
Als er ook in het onderwijs alleen maar 
vrouwen actief zijn, dan krijgen kinde-
ren alleen vrouwen als rolmodel’, denkt 
Wijland. ‘En mannelijke leerkrachten 
pakken het nou eenmaal anders aan. Ze 
zijn fysieker, stoeien en ravotten vaker 
en laten leerlingen meer zelf ontdek-
ken.’ Ook Fuchs vindt het van belang 
dat mannen actief zijn in het onderwijs. 
‘Mannen en vrouwen verschillen nu 
eenmaal. Door les te krijgen van manne-
lijke en vrouwelijke leerkrachten maken 
leerlingen kennis met deze verschillen en 
dat is ontzettend belangrijk.’ 
Marloes Oelen
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‘Het is slecht 

als leerlingen 

alleen vrouwen 

als rolmodel 

hebben’

het is voor de ontwikkeling van jongens beter als er ook mannen 
voor de klas staan.

Zo kunnen studenten vanaf het tweede jaar een keuze maken 
voor uitsluitend stages in onder- of bovenbouw. Ook kunnen 
jongens de voorkeur geven aan zogenaamde zaakvakken. Dit 
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de leraar in opleiding (lio) 
In de cao primair onderwijs en de cao voortgezet 
onderwijs is de rechtspositie van de leraar in oplei-
ding (lio) geregeld. Als lio heb je een arbeidsover-
eenkomst met een werkgever en een leerarbeidsover-
eenkomst met de lerarenopleiding en met de school. 
Het tijdelijke dienstverband beslaat een periode 
die overeenkomt met een volledig dienstverband 
(werktijdfactor 1) van vijf maanden. Leeraandeel en 
arbeidsaandeel moeten even groot zijn. Het bruto 
maandsalaris van de lio bedraagt (naar rato van de 
werktijdfactor) in het basisonderwijs 50% van schaal 
LA, salarisnummer 1 (thans 50% van € 2.290,-), in 
het speciaal (basis)onderwijs 50% van schaal LB, 
salarisnummer 1 (thans 50% van € 2.374,-) en in 
het voortgezet onderwijs 50% van schaal LD, sala-
risnummer 1 (thans 50% van € 2.470,-). 
Om als lio te kunnen worden benoemd moet de 
student 180 studiepunten hebben, of minimaal 166 
mét een verklaring van de hogeschool dat de student 
beschikt over met 180 studiepunten vergelijkbare 
kennis, inzicht en vaardigheden. De student moet dan 
wel binnen 4 weken daadwerkelijk over de 180 studie-
punten beschikken. 
De lio heeft een tijdelijke bevoegdheid tot het – onder 
verantwoordelijkheid van een leraar – geven van on-
derwijs en ontvangt daarom salaris. Dit in tegenstel-
ling tot een stagiair, die geen tijdelijke bevoegdheid 
heeft om onderwijs te mogen geven. Een school-
bestuur kan een stagiair wel een stagevergoeding 
verstrekken. Kijk voor meer informatie op onze site: 
www.cnvo.nl > starters > studie & stage. 

Onderwijsassistent in opleiding (oio) 
- primair onderwijs
Voor de onderwijsassistent in opleiding (oio) in het 
basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs staan in de 
artikelen 3.27 (voor het bijzonder onderwijs) en 4.26 
(voor het openbaar onderwijs) van de cao primair on-
derwijs afspraken over de leerarbeidsovereenkomst. In 
de leerarbeidsovereenkomst staan de duur en omvang 
van het dienstverband vermeld en het salaris. Dit sa-
laris bedraagt voor het basisonderwijs en het speciaal 
(basis)onderwijs (naar rato van de betrekkingsomvang) 
50% van schaal 4, salarisnummer 1 (thans 50% van € 
1477,- bruto per maand). Daarnaast spreekt de oio met 
het bevoegd gezag van de mbo-instelling en het be-
voegd gezag van de school een leerwerkplan af, waarin 
alle leer- en werkactiviteiten worden beschreven. Een 
oio mag niet zelfstandig in een klas of groep werken. Er 
moet altijd een bevoegde leraar aanwezig zijn.  

lesvermindering startende 
docent voortgezet onderwijs
Als startende docent in het voortgezet onderwijs heb 
je in het eerste jaar van je benoeming het recht om 
20% minder les te geven. Dit staat in de cao voort-
gezet onderwijs. De lesvermindering geldt vanaf het 
moment dat je een reguliere benoeming krijgt. Een 
eventuele eerdere baan als lio of als vervanger staat 
hier dus los van. De vermindering met 20% wordt be-
rekend over de lestaak die behoort bij het aantal uren 
waarvoor je wordt benoemd. Dus als een docent met 
een volle baan normaal gesproken 25 lessen van  
50 minuten per week moet geven dan hoeft de star-
tende docent maar 20 lessen te geven. En als je begint 
met een reguliere baan van 2 dagen per week (0,4 
baan) hoef je in plaats van 10 wekelijkse lessen er 
maar 8 te geven. Deze vermindering van de lestaak is 
bedoeld om ruimte te maken voor een goed inwerk-
traject. Het betekent dus niet dat je in totaal minder 
uren hoeft te werken, maar wel dat er binnen je werk-
tijd ruimte is om je goed te kunnen inwerken inclusief 
de daarbij behorende begeleiding. 
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Overzicht regiOspreekuren 
dinsdag  7 september Roermond
donderdag  9 september ’s-Hertogenbosch
dinsdag   14 september Assen
donderdag 16 september Apeldoorn
donderdag  23 september Rotterdam
dinsdag  28 september Roermond
donderdag  30 september ’s Hertogenbosch
dinsdag   5 oktober Assen
donderdag   7 oktober Apeldoorn
donderdag  14 oktober Rotterdam
dinsdag  26 oktober Roermond



Als je een opleiding voor leraar volgt, dan hoort daar 
ook een stage bij. In de eerste jaren van je opleiding 
ben je stagiaire. Je doet praktijkervaring op door het 
geven van lessen en uitvoeren van andere activiteiten. 
Dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de do-
cent van de groep waar je geplaatst bent. Deze docent 
is ook steeds aanwezig als je les geeft.
In het laatste jaar van je opleiding kun je ook aan de 
slag als lio (leraar in opleiding). Je sluit dan met de 
instelling waar je je opleiding volgt én met de stage-
school een leerarbeidsovereenkomst. Daarin wordt 
vastgelegd hoe de begeleiding zal plaatsvinden, welke 
werkzaamheden je gaat verrichten en wat daarvan 
minimaal de resultaten moeten zijn. Die laatste onder-
delen komen in het leerwerkplan. Onderdeel van de 
leerarbeidsovereenkomst is voorts ook dat je voor een 
bepaalde periode in dienst treedt van de school. De 
omvang van dat dienstverband moet overeen komen 
met een volledig dienstverband gedurende vijf maan-
den. Je kunt dat ook invullen door bijvoorbeeld gedu-
rende tien maanden een halve baan te werken.
Het salaris dat je als lio krijgt komt overeen met vijftig 
procent van het aanvangssalaris van de functie waarin 
je werkt. Voor een LA-functie (reguliere basisschool) 
is dat op dit moment € 1.145 bruto per maand, in een 
LB-functie (speciaal basisonderwijs) is dat  
€ 1.187. Voor het voortgezet onderwijs is de vergoe-
ding € 1.235 per maand en in het mbo € 1.216. 

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

Wat zijn mijn rechten als lio?
vraag:

Deze bedragen gelden per 
maand als je volledig werkt. 
Daarnaast heb je ook recht op 
vakantiegeld en een eindejaars-
uitkering. Ook heb je, als je voldoet 
aan de voorwaarden die de cao daaraan 
stelt, recht op een vergoeding voor reiskosten 
woon-werkverkeer. De hoogte daarvan hangt af 
van de afstand en het aantal dagen per week dat je 
werkt.
De lio-stage eindigt uiterlijk op de laatste dag van het 
schooljaar. Je krijgt in de schoolvakanties die binnen 
de stage vallen het salaris gewoon doorbetaald. Omdat 
de lio-stage eindigt vóór de zomervakantie krijg je die 
vakantie niet doorbetaald. Op grond van deze stage 
heb je alleen recht op een werkloosheidsuitkering als 
deze ten minste 26 weken heeft geduurd.
Op de leerarbeidsovereenkomst is de cao van toepas-
sing die geldt voor de sector waarin je werkt, maar een 
aantal bepalingen uit die cao zijn voor de lio uitgezon-
derd. Het gaat dan met name om een aantal zaken die 
betrekking hebben op salaris en verlof. Als je in dienst 
treedt als lio is het verstandig een cao-boekje te vragen 
en daarin te kijken wat je rechten en plichten zijn. Een 
van de bepalingen in de cao is dat je de contributie 
die je betaalt aan de vakbond kunt verrekenen met de 
belasting. Daarmee haal je een extra voordeel binnen 
en wordt het lidmaatschap nóg voordeliger.

antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Communiceren doe je de hele dag. Maar bereik je altijd het gewenste resultaat? Krijg je wel eens 
reacties die je niet kunt plaatsen? Vind je sommige gesprekken erg lastig? In de cursus Praktisch 
communiceren leer je hoe je effectief kunt communiceren met collega’s en ouders.

Praktisch communiceren

Resultaat
Na de cursus Praktisch 
communiceren:
•   Ben je je bewust van je eigen 

communicatiestijl
•   Ken je je kwaliteiten en valkuilen
•   Begrijp je de signalen van een 

ander beter
•   Kun je miscommunicatie beter 

voorkomen en oplossen

Praktische informatie:
De cursus is bedoeld voor 
individuele docenten en duurt drie 
dagdelen (een hele dag gevolgd 
door een terugkommiddag).  
Wil je je aanmelden of ben je op 
zoek naar meer informatie? Kijk 
dan op www.cnvo.nl/academie of 
bel met (030) 751 17 47.

Marieke Dufour is een van de 
trainers van CNV Onderwijs 
Academie die de cursus Praktisch 
communiceren verzorgt. ‘Commu-
niceren doe je de hele dag, maar 
soms komt je boodschap niet 
aan of heeft het een ongewenste 
uitwerking. Communicatie kan 
heel ingewikkeld zijn, zowel 
met ouders als collega’s. In 
deze training krijgen de cursisten 
uitleg over wat communicatie is. Wat zijn de valkui-
len? Hoe breng je bijvoorbeeld slecht nieuws? Ook gaan we in op 
de interactie. Daar gebruiken we de zogenaamde Roos van Leary 
voor. Die legt uit dat er verschillende soorten mensen zijn. De 
Roos laat zien hoe jij dingen zegt en hoe een ander daarop rea-
geert. Ook voor starters is deze cursus erg nuttig. Wanneer je gaat 
werken in het onderwijs heb je ook ineens met collega’s te maken, 
met een directeur en met ouders. Als leraar moet je zelf een weg 
vinden in de communicatie met al die verschillende groepen. 
Deze cursus helpt daarbij.’
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columnPierre Wind

Pierre Wind (45) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere Roc Mondriaan Horeca in Den Haag.
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de eerste schreden  
Bekende taferelen aan het begin van ieder schooljaar be-
zorgen mij elk jaar weer een fijn gevoel van herkenning. 
Voor de receptie van het immense mbo-praktijkgebouw 
staan bakken met eerstejaars studenten. Nog geen twee 
maanden geleden stonden deze aspirantsponzen als 
zelfverzekerde diplomagiganten trots met hun afstudeer-
papiertje te wapperen. Nu zijn ze allen toch afwachtend, 
verlegen en in zich zelf gekeerd. Ik zie op de bekkies de 
gezonde spanning van wat komen gaat. Ja, NU zijn ze nog 
zo mak als een lammetje….Geweldig. 
Het doet mij herinneren aan 1989, toen ik voor het eerst 
het gebouw als docent betrad. Niet in mijn koksbuis, 
maar in pak. Een goed toeschouwer zou direct de ty-
pische winkelvouwen hebben herkend, die bij een net 
aangeschaft driedelig kostuum horen. Een kale kop 
boven een paars pak met een stropdas die absoluut 
vloekte, was het aangezicht. Het gekke is dat ik me als 
docent nooit onzeker heb gevoeld en ook geen last had 
van lokaalvrees, maar wel altijd de drang had om direct 
weg te lopen. Eigenlijk nog steeds. Voor de studenten? 
Neen, absoluut niet. Wel voor de altijd heersende logge, 
schoorvoetende overleggende schoolcultuur. Tot op de 
dag van vandaag kan ik er nog steeds moeilijk aan wen-
nen. Neem bijvoorbeeld de allereerste vergadering, die 
ik meemaakte. De lessen waren nog niet begonnen. In de 
aula stond een grote kring van tafeltjes, met daarachter 
de docenten. Nadat ik was voorgesteld als nieuwe docent 
begon de vergadering. Ik wist niet wat ik meemaakte. 
Werkelijk, er werd anderhalf uur vergaderd 
of de koffie van de docenten wel of niet gratis 
verstrekt moest worden! Tjonge, waar was ik 
in terecht gekomen? 
Wanneer ik tegenwoordig maar enigszins 
het vermoeden heb dat een vergadering als deze de kop 
opsteekt, ben ik altijd heel snel weg. Ik ga ook steevast 
bij de deur zitten. Sowieso probeer ik vergaderingen 
te ontwijken. Zonde van de tijd. Ik hou liever van de 
persoonlijke aanpak. Rechtstreeks naar de betrokken 
persoon(en), waar de spijker op de kop geslagen kan 
worden. En, wanneer ik niet aan de vergadering kan ont-
komen, dan hoop ik altijd dat de voorzitter maar enigs-
zins een sprankje vergadertalent heeft van de voormalige 

adjunct Dhr Lely. Deze man kreeg het voor elkaar om 
elke vergadering niet langer dan een half uur te laten 
duren. Strakke regie. Geen uitwijdingen. Nee, alleen 
tijd voor beslissingen. Ja, het zou mooi zijn wanneer 
er in het onderwijs alleen maar ‘Lely’-vergaderingen 

waren. Dat zou een heleboel jaartaakuren en docen-
tenfrustratie schelen. 
Zo’n allereerste tenenkrommende vergadering die 
ik meemaakte, als ervaren praktijkbeest, maar wel 
als docentenbroekie, heeft nog steeds invloed op 
mijn denken. Vanaf dat moment heb ik altijd de drive 
gehad om het onderwijs te verbeteren. Begin bij jezelf 
is de bekende dooddoener, maar in dit geval doe ik 
dat ook. 

‘nU! zijn ze nog zo Mak als een 
laMMetje. . . ’
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Wisselende 
ervaringen 
met begeleiding

Het ene moment zit je in de 
collegebanken, het andere 

moment sta je voor de klas. 
Voor starters is begeleiding 

tijdens die eerste periode erg 
belangrijk. Want beginnende 

leraren die ontevreden zijn 
over de ondersteuning keren 
het onderwijs sneller de rug 
toe, zo blijkt uit onderzoek. 

Schooljournaal polste de 
ervaringen van enkele 

starters.

Nergens had de 26-jarige Maya Norden een vaste begeleider, 
maar dat vond ze ook niet erg. Sinds twee jaar verricht ze in-
valwerk op verschillende basisscholen in noordoost-Groningen. 
‘Natuurlijk wordt er op de scholen aan me gevraagd of het al-
lemaal lukt. Maar ik werk altijd parttime, dus ik heb sowieso 
een duo-collega waarmee ik kan overleggen. Ik heb geen vaste 
begeleider gehad. Dat vond ik ook niet erg, want met je duo-
partner werk je toch het nauwst samen. Een begeleider staat 
verder van je af en weet minder van een specifieke groep. Als 
mijn duo-partner er niet is, zoek ik andere contactmomenten, 
via de e-mail, telefoon, of zelfs de MSN. Op die manier vind ik 
het heel goed te doen.’ 
 
‘Eén BliK Was gEnoEg’
Anneke Faassen* (27) werkt sinds twee jaar op een basisschool 
in Noord-Brabant. Bij haar gaat de begeleiding veel verder, 
vooral toen ze het even moeilijk had. ‘Het begin van mijn loop-
baan verliep goed. Maar na enige tijd kwam ik in aanvaring met 
de ouders van een leerling. Het kind was moeilijk hanteerbaar 
en hield zich niet aan de regels in de klas. De ouders vonden 
dat lastig om te horen en accepteerden de begeleiding niet. Het 
gevolg was dat de familie scherpe kritiek op mij uitte. Ik voelde 
me niet meer veilig. Bij ons op school heeft ieder teamlid een 
coach. Met mijn coach sprak ik over deze ouders, waarop we 
hebben besloten dat de coach bij de gesprekken met hen kwam 
zitten. Dat was prettig. Van tevoren spraken we met elkaar af 
wat ons doel was in het gesprek. Als ik er dan even niet uit 
kwam, was een blik van mij genoeg en nam ze het woord van 
me over.’ Ook voor andere vragen gaf de coach te kennen dat 
Anneke bij haar terecht kon. ‘Doordat ze zelf ook voor de klas 
heeft gestaan, begrijpt ze al snel wat ik bedoel. Dat geeft me een 
fijn gevoel.’ 

‘EindElijK gEhoord’
Ook Sophie Piersma* (26) heeft sinds enige tijd een begeleider 
op de basisschool waar ze werkt. Maar bij de start van haar 
onderwijsloopbaan stond ze er alleen voor. ‘In het begin kon 
ik met mijn vragen terecht bij mijn duopartner. Later stond ik 

Het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) 
publiceerde in februari de Loopbaanmonitor, 
een jaarlijks onderzoek onder pas afgestudeer-
den van de pabo’s en lerarenopleidingen. Een 
van de aandachtspunten in het onderzoek is de 
begeleiding. Van de ondervraagde starters is 
slechts 42 procent tevreden over de begeleiding 
die ze krijgen. Ruim twintig procent heeft weinig 
of helemaal geen ondersteuning gekregen. Bij 
de onderzoekscijfers is nauwelijks verschil te 
zien tussen starters in het primair onderwijs en 
het voortgezet onderwijs. Wel is er onderscheid 
te zien tussen de begeleiding bij vervangings- 
en reguliere banen. Bij reguliere banen gaf 20 
procent aan geen of weinig steun te hebben 
ondervonden. In vervangingsbanen kreeg bijna 
30 procent geen begeleiding.  
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alleen voor de klas. In die groep zaten verhoudingsgewijs veel 
zorgleerlingen. Ik kreeg helemaal geen begeleiding. Niemand 
had tijd, ook collega’s niet. De intern begeleider was nooit te 
bereiken. Daar werd ik onzeker van. Ik ben een perfectionist 
en wil alles goed doen. Ik had iemand nodig die mij daarin af-
remde en kon vertellen wat prioriteiten waren en hoe ik alles 
kon afkrijgen binnen de tijd. Ik stelde mijn vragen wel, maar de 
bevestiging heb ik gemist. Nu heb ik een persoonlijke begelei-
der op school en voor het eerst heb ik nu structurele ondersteu-
ning. Eindelijk voel ik me gehoord.’
Ook Noortje Schleiffert (24) kreeg geen begeleiding. ‘Het 
eerste jaar was een beetje zwemmen. Maar door de collega’s 
en een hele goede ib’er rolde ik er zo in. Het eerste half jaar 
draaide ik groep 4 maar twee dagen en kon ik nog overleggen 
met mijn duo-partner. Na een half jaar kwam ik ineens fulltime 
voor de klas te staan. Dat was wel even wennen. Wel kreeg ik 
veel steun van mijn parallelcollega. Verder heb ik gewoon veel 
gevraagd. Juist door alles zelf uit te moeten zoeken in het begin, 
heb ik veel ervaring opgedaan.’

vEEl in dE Klas KijKEn
Wouter Konsten (23, docent wiskunde) heeft bij gebrek aan 
begeleiding zelf ondersteuning gezocht. ‘Omdat er op mijn 
eerste school geen begeleiding was, heb ik zelf gezocht naar 
een collega die me op weg kon helpen. Een vakgenote heeft 

me ingewerkt en kwam vaak in de klas 
kijken hoe het ging. Ik zat ook met allerlei 
vragen. Wat gebeurt er als ik een kind de 
klas uitstuur, hoe verloopt het contact met 
de ouders, maar ook simpele dingen als: hoe 
log ik in? Ook nam ik wel eens een kijkje 
in haar klas. Dat was heel fijn en daar heb 
ik toen veel van geleerd. Op mijn huidige 
school is de begeleiding van starters wèl 
goed geregeld. Hier is een docent aangesteld 
om nieuwe collega’s te begeleiden. Hij heeft 
zelf veel ervaring en kan dat goed overbren-
gen op jonge collega’s. Die man kwam ook 
een aantal keren bij mij in de klas kijken. Na 
afloop bespraken we dan de les. Als ik later 
zelf starters zou begeleiden, zou ik het bij 
elkaar kijken nog meer stimuleren. Gewoon 
de klas inlopen en eens een les meekijken. 
Ik denk dat je daarvan heel veel kunt leren. 
Niet alleen starters, ook de meer ervaren 
docenten.’ 
Edwin van Baarle

* Anneke Faassen en Sophie Piersma zijn 
gefingeerde namen.
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uit onderzoek blijkt dat slechts 42 procent van de starters tevreden is over de begeleiding die ze ontvangen.
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‘Hoeveel ga ik verdienen? Klopt mijn 
salaris wel? Mag ik tijdens mijn stage 
invalwerk doen? Krijg ik daar een ver-
goeding voor? Wanneer krijg ik nou een 
vast contract?’, somt Marieke Dufour 
een paar vaak gestelde vragen aan de 
starters- en studentenlijn op. ‘Veel star-
ters weten op dit vlak echt niet veel 
als ze beginnen. Op de opleiding horen 
ze weinig over arbeidsvoorwaardelijke 
zaken, en op school hebben ze ook niet 
altijd tijd voor je. En daar is nou de vak-
bond voor. Als beginnende leraren op 
sollicitatiegesprek komen, kan hen alles 
wijs gemaakt worden en staan ze vrij 
zwak. Juist daarom is het goed om al voor 
of vlak na je afstuderen lid te worden 
van CNV Onderwijs en bijvoorbeeld van 
ons te leren hoe je een sollicitatiegesprek 
voert, hoe het zit met contracten, loon-
stroken, normjaartaak en de wirwar van 
regeltjes. Als je dat allemaal weet, kom je 
professioneel over.’

gEzEllig
De consulenten van de afdeling 
starters&studenten zijn regelmatig op 
pabo’s en lerarenopleidingen te vinden. 
‘We geven daar gastlessen’, legt Marieke 
uit. ‘Vooraf zitten studenten daar soms 
niet op te wachten, maar achteraf zien 
ze het nut er zeker van in. Eerst denken 
ze dat er dan een ouwe, stoffige man iets 
komt vertellen over vakbonden’, lacht 
ze, ‘maar als ze mij dan binnen zien hup-
pelen, valt het ze meestal wel mee en 
vinden ze het gezellig en boeiend. Er gaat 
een wereld voor ze open als je begint 
over hun rechten en plichten als stagiair 
en beginnende leraar. Ze vinden het fijn 
om te horen hoe ze voor zichzelf op kun-
nen komen.’

vrEEMdE arBEidsMarKt
‘De arbeidsmarkt is momenteel wel een beetje vreemd’, ver-
volgt Marieke. ‘In sommige regio’s is het makkelijk een baan te 
vinden, in andere regio’s heel moeilijk. Dat valt verse leraren 
wel eens tegen, omdat ze overal horen dat er een tekort is of 
aankomt. Ik wil ze daar op voorbereiden. En ze vertellen over 
mogelijkheden van deeltijdwerk en invalpools.’ Marieke bena-
drukt dat ze niet alleen luisterend oor is voor studenten en 
starters, maar ook spreekbuis namens die 
groep. ‘Geluiden die ik van hen hoor, geef 
ik door aan de afdeling beleid en bestuur, 
zodat zij er iets mee kunnen. Zo is vorig jaar 
bijvoorbeeld in de cao voortgezet onderwijs 
een lesreductie van twintig procent bereikt, 
heel belangrijk voor starters!’
Ciska de Graaff

Luisterend oor en 
spreekbuis voor starters

gastlessen op pabo’s, een eigen site, een starters- en 
studentenlijn, cursussen, Hyves. Het zijn slechts een paar van 

de activiteiten van de afdeling starters & studenten van CNV 
Onderwijs. Consulent Marieke Dufour (28): ‘Als je lid wordt van 

CNV Onderwijs, sta je sterker in je schoenen. En dat is heel 
belangrijk voor beginnende leraren.’

Meer weten? Bel met de CNV 

Onderwijs Starters&Studentenlijn: 

(030) 751 10 06, mail naar 

startersenstudenten@cnvo.nl of kijk 

op www.starteninhetonderwijs.nl, 

www.startersenstudenten.hyves.nl. 

Marieke dufour geeft gastles aan de pabo in den Bosch.
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•p   lan je werkzaamheden 
en stel prioriteiten

Begin je week of dag met een 
planning. Wat moet er vandaag 
of deze week gedaan worden? 
Wat kan wachten tot morgen? 
Plan ook tijd in voor urgente en 
onvoorziene omstandigheden. 

•zorg dat je taken afmaakt   

Ben je begonnen aan een taak? 
Maak het af zodat je het kan 
afstrepen van je to do lijstje: dat 
lucht op! 

•Een afspraak met jezelf 
is net zo belangrijk als 

 een afspraak met een 
 ander persoon

Had je je heilig voorgenomen 
om die stapel schriften of toet-
sen na te gaan kijken? Maar wat 
als een collega vraagt je ‘even’ 
te helpen met het klaarzetten 
van de weeksluiting materialen? 
Wat is belangrijker? Hulpvaar-
dig zijn is aardig, maar af en toe 
aan jezelf denken mag ook.

•zorg voor voldoende 
afwisseling tussen  

 inspanning en ontspanning

Doe elke dag 5 minuten NIETS. 
Neem ook koffie-, thee- en 
lunchpauzes.

• gebruik je hoofd om te 
denken en je agenda om  

 te plannen

Krijg je je taak echt niet af? Zorg 
voor een goede administra-
tie. Schrijf op wat je nog moet 
doen in een planning, schrift 
of agenda. Dan kan je het weer 
even ‘vergeten’.

•W il je meer 
timemanagement tips?  

 Kijk op  
 www.starteninhetonderwijs.nl 

Heb jij nog een goede timema-
nagement tip? Stuur je tip naar 
starteninhetonderwijs@cnvo.nl  
en maak kans op de unieke 
Startersagenda! 

tiP van Cnv onDeRWijs: 

starters kunnen
 met korting een 

cursus timemanagement bij Cnv onderwijs 

academie volgen (www.cnvo.nl/academ
ie)

geen paniek, lees de 
timemanagement tips!
Werken in het onderwijs is ontzettend leuk, maar 
kan ook hectisch zijn. Ouders, leerlingen en collega’s 
vragen veel van je en soms kunnen de taken zich 
opstapelen en krijg je niet alles af. geen paniek! 
Enkele timemanagement tips:
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webbedingetjes

@  Alle informatie waar je als starter naar op zoek kunt zijn, 

is te vinden op de website www.starteninhetonderwijs.nl. 

Vacatures, sollicitatietips, informatie over je stagevergoe-

ding, salaris en nog veel meer: het staat hier allemaal. Ook 

de columns van Mijke Pelgrim uit Schooljournaal kun je hier 

nog eens nalezen.

@  Veel juffen en meesters houden een weblog bij. Zoals juf 

Elf. Ze is net afgestudeerd aan de pabo in Emmen. Op haar 

weblog jufelf.web-log.nl schrijft ze over haar werkervarin-

gen en geeft ze ideeën voor in de les. Bijvoorbeeld rond het 

prentenboek De mooiste vis van de zee.

@  Ook in het voortgezet onderwijs wordt geblogd. Op  

www.jufmelis.nl probeert een docent Nederlands de spel-

ling en grammatica wat makkelijker te maken voor scho-

lieren. Er zijn verschillende oefeningen te vinden: spelling, 

woordenschat, zinsontleding en nog veel meer.

Stelling:
Er moet een einde komen aan het 
stimuleren van gemengde scholen

eens 64,3%

oneens 35,7%

Aantal reacties: 347

@@@

@@@@@

@

@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

uw mening over de uitspraak: 

Scholen die hun starters slecht begeleiden, moeten daarvoor 

worden beboet.

Blijf op de 
hoogte met 
BondsBytes

Al gewend aan de nieuwe verschijningsfrequentie van Schooljour-

naal? Wie in de week dat er geen blad is, op de hoogte wil blijven 

van het laatste nieuws, kan zich ook abonneren op de Bonds Bytes, 

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 onder 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 

de vakbond. 

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

tiemix, kan voor tips terecht op www.meerverdieneninhetonder-

wijs.nl. Zowel voor het primair als voortgezet onderwijs zijn tips 

beschikbaar.

ApenstAArtjes
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columnliesbeth Hermans
Meten is weten
Ik stond nog geen jaar voor de klas of de inspec-
teur kwam al over de vloer. De goede man was 
heel voorzichtig, want hij wist drommels goed dat 
hij startende leerkrachten kon maken of breken. Mijn 
bordschrift moest netter, dat wilde hij toch wel even 
kwijt! 
De laatste keer dat de wetgever mij met zijn liefdevolle 
controle vereerde, is minstens tien jaar geleden. Toeval-
lig had ik net een week tevoren het verhaal van Guus 
Kuijer voorgelezen, waarin de meester van de inspecteur 
een veeg uit de pan krijgt. Hoeveel indruk dat maakte, 
merkte ik pas een week later…
Onverwacht stond er een vreemde meneer in het lokaal, 
deftig gekleed in krijtstreepjespak. Zonder dat ik ook 
maar iets zei, gingen alle kinderen prompt rechtop zitten. 
De rest van het bezoek herinner ik me niet, maar wel dat 
ik hem een kopie van dat verhaal heb meegegeven. 

Naderhand zijn de inspectieactiviteiten van karakter 
veranderd. Elk jaar sturen we de resultaten van onze 
kinderen op, tegenwoordig digitaal. Die cijfers zijn 
meestal naar tevredenheid en dus krijgen wij nog maar 
zelden visite. De enkele keer dat zich wél een levende ziel 
vertoont, zien de leerkrachten die nauwelijks in hun klas. 
We hadden er eens een die niet verder kwam dan “het 
kamertje”, waar hij met de directeur allerlei rapporten 
en beleidsplannen doornam. Hij 
heeft geen kind gezien. 
De voorlaatste keer kregen wij 
per post de complimenten: wat 
waren dat toch mooie scores waar 
we de kinderen mee overdroegen aan het voortgezet on-
derwijs! Afgelopen jaar gaf de uitstroom een ander beeld: 
de “leeropbrengst”(zo praten ze op de onderwijskanto-
ren) was juist láger dan gemiddeld. Hadden wij slechter 
les gegeven? Welnee! Toevallig zaten er bij deze lichting 
nogal wat kinderen met een tamelijk lage intelligentie. 
Mijn duopartner en ik hebben juist béter gepresteerd dan 
het jaar daarvoor, daar zijn we van overtuigd. 

Oke, beste inspecteur, laat de complimenten maar zit-
ten. Wij verlangen niet terug naar de vaderlijke figuur 

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. 

Fo
to

: M
irj

am
 v

an
 d

er
 H

oe
k

van vroeger, die meesters en juffen zo fijn een hart 
onder de riem kon steken. Blijf maar lekker naar de 
cijfertjes kijken. Wij weten wel beter, wij weten hoe 
complex ons werk is. Net als de maatschappij zelf 
met haar snelle veranderingen en ontwikkelingen. 
Daar worden mensen onzeker van. Wat is er dan 

veiliger dan zich vast te klampen aan regels, cijfers 
en procedures? Zo tastbaar en zo meetbaar. 
Meten is weten! Toch?
En wij snappen heus wel dat u er niet bent om voor 
de muziek uit te lopen. U moet juist met de tijdgeest 
mee. Aan u ligt het niet dat uw zekerheden nep zijn. 
Het wordt tijd voor een ándere tijdgeest. Een van em-
pathie, communicatie, dialoog. Een van vertrouwen 
ván professionals ín professionals! 

ik stonD nog geen jaaR vooR De klas of 
De insPeCteUR kWaM al oveR De vloeR
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Waarom zou je  
lid worden van 
                ?

Ook mag je als lid van CNV Onderwijs verwachten dat de bond onderhandelt over een goede cao. Sterker 
nog: goede afspraken maken met de werkgeversorganisaties over collectieve arbeidsovereenkomsten is 
misschien wel een van de belangrijkste taken van een vakbond. Bovendien betekent een grote bond ook 
meer invloed in de gesprekken met ministers en Kamerleden over het maken van gunstige wetten over 
werk en inkomen. Dus vul de bon in op de achterzijde van dit blad en word lid! 

antwoord op je vragen over werk en 
inkomen 

gratis advies voor starters en studenten 

informatief en uitgebreid welkomstpakket 

jaarlijks gratis de Rechtspositiegids 
(regelingen en salaristabellen) 

Korting op sollicitatietrainingen van 
CNV Onderwijs Academie 

gratis informatieve brochures en folders 
over belangrijke en actuele onderwerpen 

hulp bij het invullen van je 
belastingformulier 

tweewekelijks gratis het onderwijsblad 
Schooljournaal 

tweewekelijkse actuele digitale nieuwsbrief 

gratis gebruik maken van de 
sollicitatiebrievenservice 

inspraak bij cao-onderhandelingen

Korting in veel winkels met de 
Countdowncard

de website www.starteninhetonderwijs.nl

Het is handig om deskundige hulp te krijgen als 
je vragen hebt over de gang van zaken over je 

stageplek of over je nieuwe baan. 
Maak je niet te veel uren? Krijg je niet te veel 
verantwoordelijkheid? Klopt het salaris wel?  

Kun je af en toe een vrije dag nemen? Maar er 
zijn meer voordelen aan het lidmaatschap van 

CNV Onderwijs verbonden.
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landelijke bijeenkomst 
voor (g)Mr-voorzitters
In samenwerking met Ouders & Coo or-
ganiseert CNV Onderwijs Academie op 
woensdagavond 22 september De lande-
lijke bijeenkomst voor (G)MR-voorzitters: 
over de rollen, taken en vaardigheden 
van de MR-voorzitter. Tijdens de bijeen-
komst kunnen deelnemers twee work-
shops kiezen: Hoe zet je als voorzitter je 
eigen MR weg als merk?, Voorzitter en 
secretaris: aanvullend of tegenwerkend? 
of Van probleem naar beleid: aan de slag 
met signalen van ouders. Het congres 
vindt plaats in Leerhotel Het Klooster in 
Amersfoort. Ook secretarissen zijn wel-
kom op de bijeenkomst. Kijk voor meer 
informatie op www.cnvo.nl/academie. 
Kijk onder: Medezeggenschap > Individu-
ele cursussen > Landelijke bijeenkomst 
voor (G)MR-voorzitters. 

Mr proeflokaal voor noord-nederland
Op woensdagmiddag 17 november organiseert CNV Onderwijs Academie  
een MR Proeflokaal in het noorden van het land. Leden van MR en GMR 
kunnen proeven van de deskundigheid van CNV Onderwijs Academie 
door middel van workshops over actuele onderwerpen. Ook kunnen be-
zoekers ervaringen uitwisselen met collega MR-leden en met hun vra-
gen terecht bij de trainers en adviseurs van CNV Onderwijs Academie. 
Bovendien wordt ook het culinaire proeven niet vergeten! De middag is 
gratis toegankelijk. Meer informatie over het programma en de locatie 
is binnenkort te vinden op www.cnvo.nl/academie. Neem voor vragen 
contact op met (030) 751 1747 of stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl. 
Hier kunt u zich ook alvast aanmelden voor het MR Proeflokaal. 

lEsgEvEn in EEn 
ontWiKKElingsland
Werk je in het onderwijs en wil je concreet mee-
werken aan een betere wereld? Via VSO deel je je 
kennis en ervaring met collega’s in ontwikkelings-
landen. Zo lever je een structurele bijdrage aan 
armoedebestrijding. Ontwikkelingsorganisatie 
VSO heeft in het onderwijs driehonderd vacatures 
per jaar. Interesse in deze wereldbaan? Kom naar 
de informatiebijeenkomst op zaterdag 25 septem-
ber. Meer informatie over het werk van VSO of 
aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via 
www.vso.nl.

trainingen omgaan met verlies

Het Expertisecentrum Omgaan met Verlies heeft voor het 

najaar en begin volgend jaar weer trainingen over dit onder-

werp op de agenda staan.

Gedeeld verdriet - opzetten van lotgenotencontact voor rou-

wende jongeren. Woensdag 3 en donderdag 4 november en 

dinsdag 7 december. 

Gedeeld Verdriet: opzetten van lotgenotencontact voor kin-

deren en jongeren in echtscheidingssituaties. Maandag 1 en 

dinsdag 2 november. 

Jong Verlies: individueel begeleiden van rouwende kinderen. 

Maandag 8 en dinsdag 9 november 2010.

Gedeeld Verdriet: opzetten van lotgenotencontact voor rou-

wende kinderen. Donderdag 20 en vrijdag 21 januari.

Downloaden brochures en aanmelden: www.rietfiddelaers.nl. 
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Conferentie mensenrechten en 
onderwijs 
Wat zouden Nederlandse scholieren op het gebied van 
mensenrechten moeten kennen en kunnen? Wat is de 
beste manier om aandacht aan mensen- en kinder-
rechten te geven? Vragen die aan de orde komen op de 
conferentie Inspiratie voor Mensenrechteneducatie op 
woensdag 15 september vanaf 13.30 uur in Sociëteit 
de Witte in Den Haag. De bijeenkomst wordt geor-
ganiseerd door het Nederlands Juristen Comité voor 
de Rechten van de Mens. Docenten, beleidsmakers, 
experts en andere genodigden kunnen deelnemen aan 
rondetafeldiscussies waar verschillende vraagstukken 
zullen worden behandeld. Ook zijn er workshops die 
gaan over meer mensenrechten in de leermiddelen 
en mensenrechten in het curriculum. Aanmelden via 
www.mensenrechtenonderzoek.nl.

studiedag katholiek 
lesmateriaal
Maar wie is God?, De Flitskist, Kleur en STER in bur-
gerschap. Het zijn de titels van de (crossmediale) 
projecten van nieuw lesmateriaal voor het katho-
liek basisonderwijs. Ze worden gepresenteerd op 
een studiedag over dit onderwerp op woensdag  
22 september in de Hogeschool Domstad in 
Utrecht. Organisator IKO (Instituut Katholiek 
Onderwijs) wil samen met medeorganisator KBS 
(Katholieke Bijbelstichting) identiteitsbegeleiders, 
pabo-docenten en scholen bewust helpen maken 
van de pedagogische criteria, die ten grondslag 
liggen aan de keuze voor een bepaald project. 
Dagvoorzitter en inleider is Aad de Jong, emeritus 
hoogleraar Grondslagen in katholiek onderwijs aan 
de Rijksuniversiteit Utrecht. Deelname kost € 25,- 
(inclusief boek). Opgave of info bij Maria Venhuizen:  
tel. (030) 292 77 77 òf (06) 33 81 40 85.

jack Engelen (25), immanuëlschool, 
steenwijkerwold
‘In juli ben ik afgestudeerd aan de pabo van  
Hogeschool Windesheim in Zwolle als enige jon-
gen in een klas vol met gezellige dames. Sowieso 
was het aantal mannen gering op de opleiding. Wij 
worden zo zeldzaam, dat ik  tijdens mijn lio-stage 
werd aangesproken door een stagecoördinator 
van het schoolbestuur of ik wilde solliciteren voor 
de invallerslijst, omdat ze graag meesters wil-
den’, mailt Jack Engelen uit Baars. Hij is nu twee 
weken bezig als leraar en werkt vier dagen op de 
Immanuëlschool in Steenwijkerwold, zijn oude 
lio-stageschool, en op vrijdag op de Buuzekaemp 
in Belt-Schutsloot. ‘Op de eerste school werk ik 
samen met vijf dames, op de andere school met 
zes. Op beide werkt een mannelijke directeur, 
maar eigenlijk zit ik grotendeels alleen tussen de 
vrouwen. Eén directeur is al tijden ziek, de andere 
werkt bovenschools.’ Jack vindt het werken met 
de vrouwen erg gezellig. ‘Je hoort soms wel eens 
dat ze eindeloos door kunnen “zeuren”, en dat je 
mannen nodig hebt voor de zakelijke inbreng. Nou, 
deze dames pakken door en zorgen ervoor dat ie-
dereen het naar de zin heeft binnen het team. Toen 
ik nog op de pabo zat was ik wel eens bang dat ik 
als jonge meester mijn ei niet kwijt zou kunnen. 
Vrouwen hebben toch andere interesses. Maar 
ik moet er niet aan denken om alleen maar met 
mannen te werken. Vrouwen brengen gezelligheid 
mee en er is altijd wel iets om over te kletsen.’  pM

De laatste man
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Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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Congres identiteit
Woensdag 19 januari, Zalencentrum In de 
Driehoek, Utrecht. Thema: Identiteit als kwa-
liteit. Plenaire inleidingen, forum, cabaret
eske afsluiting en workshops.  
Nadere info volgt.

POSTACTIEVEN
Zuidoost-Brabant
Donderdag 9 september, Ontmoetingsdag, 
Rondrit Natuurreservaat De Ooijpolder  
(+ lunch), bezoek Kranenburg. Terugreis via 
Reichswald (+ diner). Info: J. Meijs, (0493) 69 
38 97 of Th. Rietveld, (0492) 52 51 06.

Rayon ’s-Hertogenbosch
Woensdag 22 september, vanaf 10 uur, Ont
moetingsdag, Sociaal Cultureel Centrum  
De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 
Den BoschWest. Programma: verkiezing 
bestuursleden, huldiging jubilarissen,  
koffie tafel + lezing door T. Polman.  
Info: Jet van der Heijden, (073) 613 77 18.

Noordoost-Brabant
Donderdag 23 september, vanaf 10 uur, 
Ontmoetingsdag, NHB in Deurne. Opgave 
voor 10 september. Info: G. Verbruggen, 
verbrug@home.nl, (0485) 145 14 82.

West-Brabant
Woensdag 29 september, 08.3 18 uur,  
Excursie naar KröllerMüller museum in  
Otterlo. Info en aanmelding: Paul van  
Laarhoven, (076) 502 02 24, paulaar@live.nl.

Rayon Haaglanden
Woensdag 6 oktober jaarvergadering, De 
Wildhoef, Den Haag. Ochtend: vergadering 
+ huldiging jubilarissen. Middag: gang van 
zaken binnen sector, bond en contactper
sonen. Info: N. van Rutten, (015) 256 68 83, 
nelvrutten@casema.nl.

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.

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.

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

Flevoland
Woensdag 6 oktober, vanaf 16 uur, Chr. SSBO De  
Vogelveste, De Veste 1840, Lelystad. O.a. José van 
Loo, Onderwijspraktijk Van Loo, over dynamische 
oordeelvorming. Info: Annie Hoen, (0527) 69 75 15,  
anniehoen@planet.nl.

Zeeland
Woensdag 6 oktober, vanaf 16 uur, Zeeuwse biblio
theek, Middelburg. O.a. A. de Wit en E. Schaap, 
Vervangingsfonds / Participatiefonds over De stad 
van Axen. Info: Rosa Cornelissen, (0118) 46 19 52, 
controlresearch@hetnet.nl.

Limburg
Woensdag 6 oktober, vanaf 16 uur, in Roermond.  
O.a. Bertha Verschueren, Weerbaarheidsprojecten 
over Druppel en Kiezel. Info: Dorothe de Graef,  
(0495) 62 52 48, d.degraef@hotmail.com.

Congres Vrouwengroep
Zaterdag 25 september, 10 tot 16 uur, Zalen centrum 
In de Driehoek, Utrecht. Thema: Andere kijk, nieuwe 
kans! Plenaire presentatie Lauk Woltring over om
gaan met jongens in het onderwijs. Meerdere work
shops. Info en aanmelding: Marjan van Iperen,  
(079) 316 70 01, m.van.iperen@casema.nl.

PRIMAIR ONDERWIJS
Noord-Brabant Zeeland
Woensdag 22 september, 09.3 uur, Stadsherberg 
Kareltje, Burchtplein 6, Heusden. Bijeenkomst voor 
kaderleden en schoolcontactpersonen basisonder
wijs en speciaal onderwijs. Sprekers: Michel Rog/
Cees Kuiper alsmede beleidsmedewerkers, leden 
sectorraad primair onderwijs. Hoe nu verder als ver
eniging en als kaderlid / schoolcontactpersoon?  
Info: jacquespoulus@gmail.com; aanmelden voor 
10 september.



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

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

BesTuur
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur:
Cees Kuiper, algemeen 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.

stuurgroepen

CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
(020) 647 68 43

rjbovee@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
margriet.stol@gmail.com

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

primAir ONderwijs
Dhr. J.N.A. de Vries
(073) 521 75 12
handevries@home.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
ckeuten@dse.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
opgenoord@rocgilde.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
GepeNsiONeerdeN 
Dhr. W. Stoop 
(023) 537 85 56 
xstoop@planet.nl

sectorraden

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. R.G.M. Ebben

(0478) 58 52 12
andersactieven@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis

(0541) 53 49 34
frankbulthuis@xs4all.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. A.E.G.M. Mutsaers

(013) 468 46 66
admutsaers@home.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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werf leden voor cnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!

op de Sint Michaëlschool waar ik stage liep. Ja, als 
invaller, maar het schooljaar is nog maar net begon-
nen. Nee, het is moeilijk een vaste baan te vinden in 
het noorden. Op de opleiding zijn we daar ook niet  
echt op voorbereid.’ Maar Jessie, die vanwege haar 
vriend niet wil verhuizen, zit niet bij de pakken neer.  
‘Ik sta ingeschreven bij een aantal bureaus als invaller, 
want juf is wat ik wil zijn.’ Haar visitekaartje? ‘Ik heb 
een bachelor kunst, cultuur en media met theater als 
specialiteit. Daarnaast heb ik een certificaat cultuur-
educatie. Op mijn laatste school gaf ik keuzevakken 
tekenen en heb ik onderzoek gedaan naar de waarde 
van muzieke ducatie.’ En verder heeft ze het druk ge-
noeg met sieraden ontwerpen en decoraties bedenken 
voor taarten. PM

‘Ik ben lid geworden naar aanleiding van een voorlich-
tingsbijeenkomst van de bond. Mij werd duidelijk dat het 
aantrekkelijk was om lid te worden vanwege de juridi-
sche bijstand, de informatievoorziening en het cursus-
aanbod’, zegt Jessie Derks uit Groningen. Bijkomend 
voordeel van het lidmaatschap is voor haar het vacature-
aanbod in Schooljournaal. Want Jessie zit tijdelijk zonder 
werk. ‘Ik ben voor de zomer afgestudeerd aan de pabo 
van de Hanzehogeschool, maar helaas kon ik niet blijven 

Jessie Derks (25): 
‘Juf is wat ik wil zijn’
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