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FOtO	MiRJAM	VAN	deR	HOek

Prinses Laurentien, voorziter van de Stichting Lezen & Schrijven, was vorige week donderdag in het 
Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam vanwege de nationale recordpoging simultaan voorlezen. Ter ge-
legenheid van de zesde editie van de Week van de Alfabetisering lazen meer dan 15.000 basisschool-
leerlingen verspreid over het hele land gelijktijdig uit het boek Geel gras van Simon van der Geest. 

‘Lerarensalarissen	internationaal	gezien	bescheiden’
‘Ten opzichte van enkele belangrijke vergelijkingslanden, is 

het Nederlandse salaris in het primair onderwijs bescheiden. 

In vmbo en onderbouw havo/vwo geldt dit ook, zij het in iets 

mindere mate.’ Dat schrijft demissionair minister van Onderwijs 

André Rouvoet aan de Tweede Kamer. Aanleiding is het vorige 

week verschenen rapport Education at a Glance 2010 van de 

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO), waarin de onderwijsstelsels van 31 landen op allerlei 

punten met elkaar worden vergeleken. Eén van de conclusies is 

dus dat Nederlandse leerkrachten internationaal gezien een be-

scheiden salaris hebben. Uit andere cijfers blijkt dat dit eigenlijk 

een ónbescheiden salaris zou moeten zijn, want Nederlandse 

leraren geven méér lessen in grótere klassen dan elders. Basis-

schoolleraren geven bijvoorbeeld 167 uur langer les dan het 

EU-gemiddelde van 763 uur per jaar. In het voortgezet onder-

wijs en het mbo geven docenten 750 uur les, 89 uur meer dan 

gemiddeld. Ook blijkt, zoals elk jaar, dat Nederland achterloopt 

in de uitgaven aan onderwijs. Van het Bruto Binnenlands Pro-

duct besteedt Nederland 5,6 procent aan onderwijs, tegen een 

OESO-gemiddelde van 6,2 procent. Bekeken als percentage 

van alle rijksuitgaven ging er in Nederland in 2007 11,7 procent 

naar onderwijs, tegen 13,3 procent in de andere landen.

Goed nieuws is er ook: Nederland heeft met 2,1 procent in 

2008 het laagste percentage 15- tot 19-jarigen dat geen on-

derwijs volgt en geen baan heeft. Onder de 25- tot 34-jarigen 

had 40 procent een hoger onderwijsdiploma, tegen 35 procent 

als OESO-gemiddelde. Uit cijfers blijkt ook dat studeren loont, 

voor zowel individu als overheid. De OESO noemt bezuinigen 

op onderwijs, hoe verleidelijk ook in crisistijd, dan ook heel on-

verstandig. Investeren in onderwijs betaalt zich later altijd terug 

in hogere belastinginkomsten en lagere uitgaven aan gezond-

heidszorg en uitkeringen. CdG
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In het onderwijs wordt steeds meer gewerkt met flexibele ar-

beidscontracten. Deze ontwikkeling heeft te maken met een 

grotere financiële vrijheid in het primair en voortgezet onderwijs, 

het flexibel kunnen inspelen op fluctuerende leerlingen- en stu-

dentenaantallen, schaalvergroting en arbeidsmarktontwikke-

lingen. Kwaliteit en onderwijsinhoud zijn zelden een factor. Dat 

blijkt uit het rapport Diversiteit aan arbeidsovereenkomsten in 

het onderwijs van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 

(SBO). De meest voorkomende vormen van tijdelijke contrac-

ten zijn uitzendarbeid, payrolling (Het uitbesteden van de ad-

ministratieve en juridische aspecten van het werkgeverschap. 

Daardoor is het payrollbedrijf juridisch gezien de werkgever), 

detachering, het inkopen van lesuren bij freelancers en leerar-

beidsovereenkomsten. Daarbij zijn wel verschillen zichtbaar tus-

sen de onderwijssectoren. In het primair en voortgezet onder-

wijs gaat het vooral om payrollkrachten en het omzetten van 

tijdelijke contracten in structurele flexibele contractvormen. Het 

middelbaar beroepsonderwijs maakt vooral gebruik van payroll 

en detacheringen. Het hoger onderwijs kent diverse contracts-

vormen. Het SBO zegt vervolgonderzoek te gaan doen naar de 

omvang van flexibele arbeidscontracten en het effect op de ar-

beidssfeer, de organisatie en de onderwijskwaliteit.

Bestuurder Willem Jelle Berg van CNV Onderwijs: ‘Op zich is er 

niks tegen af en toe werken met flexibele contracten. Maar het 

onderwijs, dat een gemeenschap vormt met een verantwoorde-

lijkheid naar ouders, leerlingen en studenten, vraagt nu eenmaal 

om betrokkenheid bij de organisatie. Bij al te veel flexibele arbeid 

neemt dat af. Het is ook vaak duurder. Je ziet het met name 

steeds meer toegepast bij bepaalde studierichtingen in mbo en 

hbo. Alleen gaat het wel ten koste van het geld voor de arbeids-

voorwaarden. Als scholen voor flexibele contracten kiezen, pri-

ma, maar je kunt het geld maar een keer uitgeven. Toch moeten 

we er ook niet al te angstig over doen, het is nu eenmaal iets wat 

hoort bij deze tijd,  maar het mag niet doorslaan. Er moet een 

maximum aan gesteld worden, Vooral over de payrollcontracten 

maak ik me grote zorgen.’ PM

Toename flexibele arbeidscontracten 



Kies de Onderwijsondersteuner 
van 2010!
Op donderdag 18 november wordt de 

Onderwijsondersteuner van 2010 geko-

zen. Welke onderwijsassistent, leraar-

ondersteuner, conciërge, administratief 

medewerker, huishoudelijke hulp, ortho-

pedagoog, schoonmaker, logopedist, 

bibliothecaris, secretaresse of klassenas-

sistent komt dit jaar in aanmerking voor 

de Gouden Steunpilaar 2010? Tijdens een 

feestelijk congres, georganiseerd door 

CNV Onderwijs en Prima Onderwijs (Plat-

form voor Onderwijs) in samenwerking met  

Loyalis, zal een jury de uitslag bekendma-

ken en worden de gouden steunpilaren 

aan de winnaars uitgereikt. Ook wordt 

een tiental workshops georganiseerd met 

actuele thema’s voor onderwijsondersteu-

ners. Zo spreekt Frans Slijkhuis (individuele 

belangenbehartiging) over de onderwaar-

dering van de onderwijsassistent (zie pa-

gina 10-13 van dit Schooljournaal). Neem 

uw collega-onderwijsondersteuner ook 

eens mee naar dit congres dat gehouden 

wordt in ROC-Landstede in Harderwijk. 

Waarom zou de Onderwijsondersteuner 

op jouw school in aanmerking komen voor 

de Gouden Steunpilaar 2010? Door zijn of 

haar inzet, creativiteit, doorzettingsvermo-

gen, humor of wat dan ook. Overleg met 

leerlingen en collega’s en geef je favoriete  

Onderwijsondersteuner op voor de Ver-

kiezing! Inschrijven: Ga naar www.cnvo.nl 

en geef u op als congresdeelnemer(s).  

Ga naar www.goudensteunpilaar.nl en 

geef uw favoriete onderwijsondersteuner 

op.

Gratis 
kaarten 
voor de 
NOT 2011
Bij dit Schooljournaal ontvangt 

u van ons een uitnodiging 

voor de Nationale Onderwijs  

Tentoonstelling 2011. Met de 

persoonlijke registratiecode op 

de uitnodiging kunt u voor u en 

uw collega’s gratis toegangs-

kaarten aanvragen. Wij hopen u 

persoonlijk te mogen ontmoe-

ten op onze stand op de NOT 

van 25 t/m 29 januari 2011!

Schoolnieuws

•	Wie	niet	in	het	onderwijs	werkt,	maar	het	nieuws	een	
beetje	volgt,	kan	het	niet	zijn	ontgaan	dat	de	werkdruk	
hoog	is	op	de	scholen.	dat	er	geklaagd	wordt,	dat	er	te	
veel	aandacht	moet	worden	besteed	aan	randverschijnse-
len.	Leraren	willen	gewoon	lesgeven,	want	dat	is	waar	ze	
goed	in	zijn	en	waar	ze	voor	zijn	opgeleid.
•	daarom	verbaast	het	me	telkens	weer	hoe	vaak	wordt	
voorgesteld	dat	het	onderwijs	ergens	aandacht	aan	moet	
besteden.	Sinds	het	begin	van	het	schooljaar	pleitte	al-
weer	een	flink	aantal	instanties	voor	aandacht	in	de	klas.

•	Wat	dacht	u	van	poetslessen,	zodat	kinderen	beter	hun	
tanden	gaan	poetsen?	ideetje	van	het	ivoren	kruis.	Of	
een	lesmiddag	over	klimaatverandering,	energieschaarste	
en	duurzaamheid	in	combinatie	met	het	installeren	van	
zonnepanelen.	Goed	voor	de	natuur	volgens	het	bedrijf	
de	Zonnefabriek.
•	Voor	iedereen	buiten	het	onderwijs:	stop	ermee.	Niet	
doen.	Aan	lesgeven	hebben	leraren	hun	handen	echt	meer	
dan	vol!
Peter Magnee
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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 gratis workshop voor het lerarenteam 

over bekwaamheids ontwikkeling. Dus heb je leuke ideeën? Meld ze op  

http://dagvandeleraar.kennisnet.nl/wedstrijd.
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FISCAAL VOORDEEL 
vakbondscontributie
Leden werkzaam in primair of voortgezet onderwijs, bve 

en hbo kunnen profiteren van de regeling belastingvoor-

deel vakbondscontributie. Dit levert een aanzienlijk netto-

voordeel op tot zo’n 45% van het contributiebedrag dat in 

een kalenderjaar wordt betaald. Het voordeel wordt ach-

teraf met u verrekend bij de uitbetaling van de eindejaars-

uitkering. U krijgt dan netto een hogere eindejaarsuitkering.  

Dit betekent overigens dat u gewoon maandelijks uw con-

tributie betaalt en achteraf een fors deel via de werkgever 

terug krijgt. Het is dus niet zo dat uw werkgever recht-

streeks aan CNV Onderwijs betaalt.

De leden in de genoemde sectoren waarvan wij een  

actueel e-mailadres hebben, kregen vorige week een e-mail 

van ons met een persoonlijke link naar het formulier om het 

belastingvoordeel aan te vragen. Leden waarvan wij geen 

e-mailadres hebben kunnen naar www.cnvo.nl/contributie 

gaan. U kunt daar inloggen met uw lidnummer en postcode. 

Op deze wijze kunt u uw persoonlijke formulier downloaden.

In deze brief staat precies aangegeven hoeveel contributie u 

in dat kalenderjaar heeft betaald. Deze verklaring hoeft u al-

leen maar te ondertekenen en voor 1 november in te leve-

ren bij de salarisadministratie (of directie) van uw school. Uw 

werkgever is verplicht deze verklaring in te nemen en voor 

de uitbetaling zorg te dragen. Als u om welke reden ook 

het formulier niet op deze manier kunt of wilt downloaden, 

dan zullen wij u het aanvraagformulier uiterlijk 15 oktober op 

papier toesturen. U hoeft daarvoor niets te doen.

Leden van 
CNV Onderwijs, 
wat wilt u?
Bij dit Schooljournaal zit een brief met een uitnodiging om 

deel te nemen aan het Wat Wilt U?-onderzoek. Binnen CNV 

Onderwijs zijn wij voortdurend bezig om beter tegemoet te 

komen aan de wensen en verwachtingen van onze leden. 

Om daar meer inzicht in te krijgen, voeren wij een ledenon-

derzoek uit. En daar hebben wij u voor nodig. Met dit on-

derzoek kunt u ons vertellen wat u belangrijk vindt bij CNV 

Onderwijs. Wat vindt u van onze diensten, zijn er dingen die 

u mist, bent u tevreden over uw lidmaatschap? Met de uit-

komsten van het onderzoek kunnen wij ons nóg beter in-

zetten voor u als lid van CNV Onderwijs! Op www.cnvo.nl/

watwiltu vindt u de vragenlijst. Vul het onderzoek snel in en 

maak kans op één van de tien Irischeques van € 25,-!

Wat was!

6 september: Op veel kleuter- en basisscholen 
in Japan staat walvisvlees op het menu. Bij 
5.355 van de 29.600 scholen in de onderbouw 
werd tussen maart 2009 en maart 2010 min-
stens een keer walvisvlees voor de lunch opge-
diend in de kantine. 
(Bron: De Pers) 
8 september: Geert Dales, bestuursvoorzitter 
van Hogeschool InHolland, wil dat scholen 
mogen selecteren aan de poort. Volgens hem 
voorkomt dat een groot deel van de uitval van 
studenten. Bovendien weten de meeste ho-
gescholen al op voorhand wie het niet zullen 
redden. 
(Bron: EenVandaag)
9 september: Als het aan D66, VVD, PvdA, SP 
en GroenLinks ligt, mogen schoolbesturen 
geen leraren meer weigeren om het enkele 
feit dat zij een homoseksuele leefwijze hebben. 
Hiertoe hebben de partijen een wetsvoorstel 
ingediend. 
(Bron: Reformatorisch Dagblad)
• Twentse leerlingen die op de basisschool 
dreigen vast te lopen, kunnen dit schooljaar 
één of meer dagdelen doorbrengen op een 
leerboerderij. Dit is een agrarisch bedrijf waar 
kinderen de boer of boerin helpen en waar ze 
tijdelijk extra rust en aandacht krijgen. 
(Bron: Trouw)
10 september: Tweederde van de leraren zegt 
te veel tijd kwijt te zijn met het opvoeden van 
kinderen in de klas, in plaats van met lesge-
ven. Dat blijkt uit onderzoek naar de rol van de 
school bij de opvoeding in opdracht van demis-
sionair minister André Rouvoet. 
(Bron: Brabants Dagblad)
11 september: Scholengemeenschap Boger-
man in Sneek gaat een docente rehabiliteren 
die ten onrechte werd verdacht van seksueel 
misbruik van een minderjarige leerlinge. De 
schoolleiding stelde de docente pas twee jaar 
ná de melding van de leerling op de hoogte van 
de beschuldigingen. De vrouw krijgt € 50.000,- 
smartengeld. 
(Bron: de Volkskrant)
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De nood is hoog

Jaarlijks beschrijft de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) de staat van het 
onderwijs in 31 landen in het rap-
port Education at a Glance. Ik hoop 
dat de politiek verantwoordelijken in 
het komende kabinet de inhoud van 
dit rapport goed tot zich laten door-
dringen, want de nood is hoog. Nog 
steeds lopen de onderwijsuitgaven in 
Nederland achter bij andere ontwik-
kelde landen. En dat terwijl de OESO 

nog eens voor rekent dat investeren 
in onderwijs zowel voor het individu, 
als voor de samenleving, uiteinde-
lijk juist geld oplevert. Demissionair 
minister Rouvoet – verantwoordelijk 

voor de 
nullijn voor 
onderwijs-
personeel –  
stelt op 
basis van 
het rapport dat 
vooral leraren in 
het basisonderwijs en 
in de onderbouw van het voortgezet 
onderwijs een ‘bescheiden’ salaris 
verdienen. Voor dat geld werken 

Nederlandse leraren in vollere klas-
sen en staan zij veel langer voor de 
klas dan hun collega’s in het buiten-
land. In het voortgezet onderwijs en 
middelbaar beroepsonderwijs geven 

leraren per jaar 
gemiddeld 89 uur 
meer les en in het 
basisonderwijs is 

dat zelfs 167 uur 
meer dan het Eu-

ropese gemiddelde. 
Uit onderzoek van CNV 

Onderwijs blijkt bovendien dat 
onderwijsondersteuners en instruc-
teurs steeds vaker worden ingezet 
om zelfstandig taken van leraren over 
te nemen. Een kwalijke ontwikkeling. 
Hierdoor wordt het proces van down-
grading voortgezet en zal de kwaliteit 
van het onderwijs verder onder druk 
komen te staan. Deze ontwikkeling 
moeten we echt keren. Daarvoor is 
politieke moed nodig en de bereid-
heid te investeren in de salarispositie 
en professionele ontwikkeling van 
leraren en onderwijsondersteuners!

‘ik	HOOP	dAt	de	POLitiek	dit	OeSO-RAPPORt	
GOed	tOt	ZiCH	LAAt	dOORdRiNGeN’

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs 

AOb en CNV Onderwijs participeren met Education International in het EFAIDS programma, dat gericht is op de bewustwording in het Nederlandse onderwijs van de Millenniumdoelen 
Education For All en de impact van hiv/aids op onderwijskansen van kinderen wereldwijd. Het programma wordt gefinancierd door de Nederlandse Minister voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Voor meer informatie: www.ei-ie.org/efaids .

Allemaal Naar School themanummers over 
hiv/aids (nummer 5)  en kinderarbeid (nummer 6): 
deze brochures bevatten verhalen over de impact van 
hiv/aids en kinderarbeid op het onderwijs in 
ontwikkelingslanden en hoopvolle initiatieven van 
leerlingen, leraren en vakbonden. De brochures 
bieden ook lessuggesties en zijn geschikt voor het 
VO en de BVE. De brochures zijn kosteloos aan te 
vragen bij fhuisman@cnvo.nl onder vermelding van 
naam en nummer van de gewenste brochure.

Het Grote Allemaal Naar School Spel dit 
informatieve bordspel is geschikt voor leerlingen van 
10 tot 14 jaar. In een aantrekkelijke 
spelvorm worden leerlingen uitgedaagd 
na te denken over de belemmeringen die 
kinderen in ontwikkelingslanden ondervin-
den om onderwijs te kunnen volgen. Bij het 
spel hoort een handleiding voor de leerkracht. 
Het spel is tegen vergoeding van  7,50 
verzendkosten te bestellen via gce@aob.nl. 

Education for All meer dan 72 miljoen kinderen 
kunnen nog steeds niet naar school

Gaan alle kinderen naar school in 2015, zoals afgesproken in het 
millenniumdoel Education For All ? De kans is klein dat het lukt. De 
economische crisis zorgt voor extra vertraging in de vooruitgang op het 
gebied van ziektes als hiv/aids of malaria, van bestrijding van 
kinderarbeid, maar ook ten aanzien van de toegankelijkheid en de 
kwaliteit van onderwijs. Maar we hoeven niet hulpeloos toe te zien: het 
is alweer een stap in de goede richting als hier in Nederland meer 
mensen bewust raken van de problematiek en goed geïnformeerd zijn 
over wat de gevolgen kunnen zijn van het gebrek aan (goed) onderwijs 
voor zoveel kinderen. 

Wilt u zelf iets ondernemen op school of in uw groep of klas? 
De AOb en CNV Onderwijs stellen daarvoor de volgende activiteiten 
en materialen beschikbaar:

Art for Aids wilt u met een groep leerlingen van 
15 jaar en ouder een hele dag onder leiding van 
een kunstenaar creatief aan de slag rond het 
thema hiv/aids? Art for Aids combineert 
bewustwording met een kunstzinnige activiteit. 
Na het succes van 2008 kunnen wij u deze workshop 
ook dit jaar weer gratis aanbieden, tussen 21 oktober 
en 5 november. Als u hiervoor belangstelling heeft, 
neem dan contact op met teunellawolters01@gmail.com

deze brochures bevatten verhalen over de impact van 

advertentie

cOLuMN MicheL              ROG



Samen met 
Stein en Anne 
vult prinses 
Máxima een 
schoenendoos 
voor een 
meisje in 
Oeganda.
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De slaap zit nog in hun ogen, maar de 
kinderen van de Bavinckschool in Den 
Haag zijn ondanks het vroege uur al erg 
opgewonden. Net als de ouders overi-
gens. Vandaag komt prinses Máxima naar 
de school om het startsein te geven voor 
de actie Schoenmaatjes van Edukans. 
Kinderen vullen in Nederland een schoe-
nendoos met speelgoed, schoolspullen en 
toiletartikelen voor leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden. Het succesvolle pro-
gramma leverde de afgelopen vijftien jaar 
ongeveer twee miljoen dozen op. 
Opgewonden ouders leveren hun kroost af 
bij de ingang van het plein, ruim voordat de 
school begint. Een klein meisje heeft voor 
de gelegenheid een kroontje in het haar. 

duizenden huiSjeS
Samen met Stein (12) en Anne (9) zal 
Máxima zelf een schoenendoos vullen. 
Voorafgaand vertellen de twee kinderen 
over hun ervaringen in Kenia, waar ze zelf 
schoenendozen mochten uitdelen, onder 
andere in een sloppenwijk in de hoofd-
stad. ‘Daar stonden duizenden huisjes’, 
vertelt Stein. ‘Eigenlijk kun je het geen 
huizen noemen. Het zijn een paar golf-
platen die tegen elkaar zijn aangezet. Het 
stinkt er en overal lopen dieren los rond’, 
zegt hij. Op een school in de wijk deelden 
ze vervolgens de dozen uit. ‘Ik wist wel 
dat ze blij zouden zijn. Maar zò blij, dat 
had ik niet verwacht’, zegt Anne. 

‘Geen hAlve zOOl’
Wanneer de leerlingen het Schoenen-
dooslied hebben gezongen (‘Kijk eens wat 
je hebt, wees geen halve zool en vul die 

Máxima geeft 
startsein

Vorige week donderdag opende prinses Máxima onder massale 
belangstelling op een Haagse basisschool de actie Schoenmaatjes. 

De actie was niet geheel onbekend voor de kroonprinses. 
‘Mijn twee oudste dochters doen er zelf ook aan mee.’
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Schoenmaatjes

schoenendoos’) gaat de kroonprinses samen met Stein en Anne 
aan de slag om een doos te vullen. Voor de prinses is het schoe-
nendozenconcept niet onbekend. ‘Mijn twee oudste dochters doen 
er zelf ook aan mee.’ 
Uit mandjes op het podium kiezen de drie spullen voor in de doos. 
Zo pakt Máxima onder meer toiletspullen en (niet toevallig) een 
oranje petje, Anne een springtouw (‘In Kenia zag ik dat ze daar 
heel blij mee zijn’) en Stein kiest onder andere voor schoolspullen. 
Aan het einde van de bijeenkomst spreekt Anne de hoop uit dat 
haar voorbeeld door veel andere kinderen in Nederland gevolgd 
zal worden. ‘De kinderen daar hebben het echt nodig. Ik ben 
schoenmaatje, worden jullie het ook?’    
Edwin van Baarle

Zelf meedoen? Kijk voor 
meer informatie op 
www.schoenmaatjes.nl
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Onderwijsassis tenten misbruikt
        als goedkope leerkrachten

CNV Onderwijs maakt zwartboek over misstanden

Voor de zomervakantie won CNV Onderwijs een zaak voor 
een onderwijsassistent. Zij kreeg in het kader van de functie-
mix een functieomschrijving en zag zo zwart op wit dat ze veel 
meer deed dan de taken die daarin stonden. Ze trok aan de 
bel bij CNV Onderwijs en belangenbehartiger Frans Slijkhuis 
ging voor haar de slag. Hij tekende bezwaar aan bij de Bezwa-
rencommissie Functiewaardering voor het katholiek onderwijs. 
De uitspraak is dat de vrouw ingeschaald moet worden in de 
functie leraarondersteuner, schaal 7 in plaats van schaal 4 van 
onderwijsassistent. Na een publicatie hierover in Schooljournaal 
eind april, stroomden de reacties binnen.

vOllediG GeneGeerd
Winnaar Anja van Veen* blikt terug. Een overwinnaarsgevoel 
heeft ze niet. ‘Sinds het halen van mijn gelijk word ik volledig 
genegeerd door de directeur en het schoolbestuur. Dat vind ik 
heel jammer. Ik kan met hen nog prima door één deur, maar 
zij niet meer met mij.’ Even terug in de tijd. Anja werd jaren 
geleden aangenomen en ingeschaald als onderwijsassistent. ‘Ik 
vond dat prima, want dat was het werk dat ik deed. Maar toen 
ik op een gegeven moment zelfstandig voor de klas kwam te 
staan met een duo-partner, dacht ik na vier jaar lesgeven toch 
wel: “Gek eigenlijk, ik doe alles wat een leerkracht ook doet en 

OnderzOek Onder klASSen- 
en OnderwijSASSiStenten
Uit een onderzoek onder 450 leden van CNV Onderwijs 
met de functie klassen- of onderwijsassistent, blijkt dat 
het merendeel (88 procent) taken uitvoert die bij een ho-
gere functie behoren. Maar liefst 211 mensen vulden de 
enquête in, wat een uitzonderlijke hoge respons is. Ook 
leden die geen problemen ervaren, waren nadrukkelijk 
uitgenodigd te reageren. Maar liefst 186 respondenten 
menen dat zij werkzaamheden uitvoeren die bij een 
hoger betaalde functie behoren. Dit gaat bijvoorbeeld om 
zelfstandig lesgeven bij vervanging van een zieke leraar 
(75 procent), leerlingen begeleiden op basis van instruc-
tie en handelingsplannen (85 procent), werk van leerlin-
gen nakijken (77 procent), de voortgang van leerlingen 
volgen en bespreken met leraar (74 procent), assisteren 
en participeren bij oudergesprekken (51 procent).
Een kleine 60 procent heeft wel eens bij directeur of 
bestuur aangekaart dat ze taken uitvoeren die hoger 
beloond zouden moeten worden. Vaak reageerde directie 
of bestuur dan als volgt: ‘Daar is geen geld voor’, ‘Voer 
die werkzaamheden dan maar niet meer uit’, ‘Het func-
tiebouwwerk laat dat niet toe’, ‘Je staat dan wel voor de 
klas, maar hebt niet de eindverantwoordelijkheid’, ‘Voor 
deze inschaling heb je nu eenmaal getekend’, ‘Voor jou 
tien anderen’, ‘Niet zeuren, hoort gewoon bij je werk.’ 
Een tiental respondenten geeft aan wél in een hogere func-
tie en schaal geplaatst te zijn, nadat ze het aangekaart 
hadden, vaak in die van leraarondersteuner (schaal 7, 
maximaal 2.560,-), en daar heel tevreden mee te zijn.
Van de respondenten is 65 procent onderwijsassistent en  
21 procent klassenassistent. 72 procent zit in schaal 4 
(maximaal 2.108 euro per maand), 8 procent in schaal 5  
(maximaal 2.216,-), 6 procent in schaal 6 (maximaal 2.322,-)
en 3 procent in schaal 3 (maximaal 2.004,-). 40 procent 
werkt in het basisonderwijs, 23 procent in speciaal basis-
onderwijs, 21 procent in het speciaal onderwijs.

De meeste assistenten doen veel meer dan 
in hun functieomschrijving staat en worden 
dus ernstig onderbetaald. Dat blijkt uit een 

onderzoek van CNV Onderwijs onder klassen- 
en onderwijsassistenten. De honderden reacties 

lopen uiteen van: ‘Ik voel me ondergewaardeerd’ 
tot ‘Als ik er over begin, krijg ik te horen “Voor 

jou tien anderen”.’ CNV Onderwijsvoorzitter 
Michel Rog: ‘Ik ben geschokt en boos! Heel 

veel assistenten worden aantoonbaar te 
laag ingeschaald. En als ze het aankaarten, 

worden ze door hun schoolbestuur nog eens 
geïntimideerd ook!’
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krijg toch maar schaal 4.” Ik heb dat toen aangekaart bij mijn 
directeur en kreeg te horen: “Maar dat is steeds maar tijdelijk en 
je functie is toch echt onderwijsassistent.” Met mijn duo-partner 
ben ik eens gaan zoeken op verschillende sites en kwam er zo 
achter dat ik minimaal leraarondersteuner was. Maar nee, daar 
wilde het bestuur ook niet aan.’
Door verschillende omstandigheden, zoals de hierboven be-
schreven kwestie, kreeg Anja een burnout en kwam ze thuis te 
zitten. Toen ze weer met werken begon, besloot ze haar lesge-
vende taken af te stoten. ‘Ik kon het er gewoon niet bij hebben. 
Wel werd ik tutor van de Piramide-methode, waarbij je met 
groepjes kinderen de klas uit gaat, verslagen maakt, begeleidt op 
basis van een handelingsplan, etcetera.’

veel liefde
En toen zag de functiemix het licht. Anja kreeg een brief van het 
bestuur met daarin haar huidige functie en inschaling en daarbij 

gevoegd de functieomschrijving van onder-
wijsassistent. ‘Daarin las ik dat ik dus met de 
kinderen naar de wc mag en lijmpotjes mag 
vullen! Toen werd ik weer strijdbaar. Ik maak-
te bezwaar tegen mijn indeling in deze functie 
bij de bezwarencommissie. En heb ook mijn 
vakbond, CNV Onderwijs, ingeschakeld. 
Vanaf dat moment werd ik genegeerd door 
directeur en bestuur. De werkverhoudingen 
waren ernstig verstoord. Frans Slijkhuis pakte 
de zaak op, er kwam een hoorzitting, ik deed 
mijn verhaal en ik kreeg gelijk. De commissie 
vond dat ik in schaal 7 van leraarondersteu-
ner thuis hoorde en dat ik zelfs de vier jaar 
die ik voor de klas had gestaan met terug-
werkende kracht als leraar uitbetaald moest 
worden. Het resultaat is dat ik nu betaald 
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veel assisten-
ten voelen zich 
ondergewaar-
deerd.
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wordt volgens schaal 7, weliswaar in een 
nog niet zo hoge trede, maar wel met een 
hoger maximum.’
Ondanks alle stress en de slechte werkre-
latie die het Anja heeft opgeleverd, zou 
ze andere onderwijsassistenten toch aan-
raden om ook die stap te nemen. ‘Als je 
er sterk genoeg voor bent en genoeg uit-
houdingsvermogen hebt, zou ik het doen. 
Er wordt gewoon misbruik gemaakt van 
onderwijsassistenten en daar moeten we 
iets aan doen. We hebben allemaal veel 
liefde voor het werk, maar van liefde kun 
je geen brood kopen!’

Meer wAArderinG
Monique van Dommelen* werkt op een 
speciale basisschool in de functie klas-
senassistent, schaal 4. ‘Ik werk twintig 
jaar in het onderwijs en heb al jaren het 
idee, zeker nu we steeds meer taken krij-
gen, dat ik meer doe dan waar ik voor 
betaald word’, vertelt ze. ‘Ik ondersteun 
de leraar in de breedste zin van het 
woord: ik werk met groepjes leerlingen 
aan rekenen, taal en schrijven, ga met 
leerlingen het verkeer in, bij ziekte van 
de leraar draai ik zelfstandig, weliswaar 
onder verantwoordelijkheid van een 

leerkracht, de lessen, ben aanwezig bij alle vergaderingen en 
ouderavonden en noem maar op. Eigenlijk doe ik niet zo heel 
veel minder dan wat leraren ook doen, alleen ben ik officieel 
niet verantwoordelijk.’ Van Dommelen vindt dat haar functie 
te laag gewaardeerd wordt en kaart dat keer op keer aan bij 
haar schoolleiding. ‘Ik krijg dan te horen dat ik die taken mág 
doen, dat ik geen papieren heb voor een hogere functie en dat 
er sowieso geen geld is om mij hoger in te schalen. En ik vraag 
niet eens om schaal 7 van leraarondersteuner. Ik ben al blij met 
schaal 5! Als we maar eens wat meer waardering krijgen voor al 
het werk dat we verzetten, werk dat ik trouwens heel graag doe. 

hOGere functie?
Het uitvoeren van de volgende werkzaamheden wijst 
op het uitoefenen van de functie van leraaronder-
steuner:
•  Regelmatig zelfstandig voor de klas staan ter ver-

vanging van bapo of ziekte
•  Activiteiten van leerlingen in groepen plannen, 

structureren en organiseren
•  Werk van leerlingen nakijken en corrigeren
•  Leerlingen begeleiden op basis van instructie en 

aan de hand van handelingsplannen
•  De voortgang en ontwikkeling van leerlingen bij-

houden en bespreken met de leraar
•  Assisteren en participeren bij oudergesprekken
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Ook mijn collega-assistenten voelen zich ondergewaardeerd, 
gefrustreerd soms. Ook een beetje huiverig om het aan te kaar-
ten, uit angst om ontslagen te worden.’ Ze vraagt zich wel eens 
af hoe de school het zou doen als zij en haar collega’s het bijltje 
er bij neer zouden gooien. ‘Dan zouden ze niet meer de groepen 
kunnen indelen zoals ze nu doen, drijvend op de helpende han-
den van de assistenten! Zonder ons draait het niet!’ 

‘SchAndAliG!’
Anja en Monique staan niet bepaald alleen, zo blijkt uit een on-
derzoek onder klassen- en onderwijsasssistenten (zie kader). Een 
overweldigende meerderheid van de respondenten doet werk-
zaamheden die bij een hoger ingeschaalde functie horen. En als 
ze dat aankaarten bij hun directie of bestuur, krijgen ze te horen: 
‘Daar is geen geld voor’, ‘Dat past niet in het functiebouwwerk’, 
‘Dan moet je die werkzaamheden maar niet meer doen’ of ‘Voor 
jou tien anderen’. CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog is 
geschokt. ‘Ik ben onder de indruk van de enorme respons van 
bijna vijftig procent, ik ben geschokt door de overgrote meerder-
heid die aantoonbaar onderbetaald wordt en ik ben boos door 
de intimiderende reacties van directies en schoolbesturen. Als 
assistenten zo moedig zijn aan de bel te trekken, krijgen ze te 
horen dat er geen geld voor is. Schoolbesturen accepteren deze 
misstand dus! En willen daarmee voor een dubbeltje op de eer-
ste rang zitten. CNV Onderwijs weet dat het geen vetpot is in 
het onderwijs, maar het onderwijsondersteunend personeel, dat 
al het laagst betaald wordt, mag daar niet de klos van worden!’ 
Rog haalt het argument van veel schoolbesturen, dat het func-
tiebouwwerk het niet toe laat, keihard onderuit. ‘Dat is klink-
klare onzin. Een functiebouwwerk maakt een school namelijk 
zelf, samen met de MR. En waar hebben we het eigenlijk over? 
Een opwaardering van schaal 4 naar schaal 7, een verschil in 
maximum van 450 euro bruto! Zelfs aan schaal 7 met maximum 
2.560 euro zit geen enkel vetrandje!’

AbSOluut Melden
CNV Onderwijs raadt elke assistent die in hetzelfde pakket zit 
dit te melden bij de bond. Belangenbehartiger Slijkhuis: ‘Het is 
belangrijk om dergelijke misstanden aanhangig te maken bij de 
werkgever. Elke reis begint met een eerste stap en als je die niet 
zet, moet je accepteren dat je te laag ingeschaald bent. Maar 
ik begrijp de angst die er leeft bij onderwijsassistenten. Er zijn 
nogal wat besturen die negatief reageren, die dreigen met ont-
slag of zeggen dat assistenten dan maar niet voor de klas moeten 
gaan staan.’ Slijkhuis stuurt assistenten die aan de bel trekken 
de functiebeschrijvingen van onderwijsassistent en leraaron-
dersteuner toe, de geanonimiseerde uitspraak van de hierboven 
genoemde vrouw, de belangrijkste verschillen tussen de twee 
functiebeschrijvingen die leiden tot een hogere functiewaarde-
ring en een bezwaarschrift als voorbeeld (deze stukken zijn te 
vinden op www.cnvo.nl >dossier/publicaties>schooljournaal). Ook 
voorzitter Rog is stellig: ‘Ik zou alle assistenten die met hetzelfde 
zitten, absoluut aanraden zich te melden bij CNV Onderwijs. 
Wij maken een zwartboek en gaan daar de boer mee op. We 
zullen schoolbesturen hier op aanspreken én individuele leden 

bijstaan tot aan de rechter! Het loont om je te 
melden. We hebben nu één zaak gewonnen en 
veel nieuwe zaken zullen we ook winnen.  
Assistenten die taken doen die bij een hoger 
ingeschaalde functie horen en die zich níet mel-
den, zijn een dief van hun eigen portemonnee.’

*Anja en Monique zijn gefingeerde namen.

Ciska de Graaff

blOeMlezinG AntwOOrden Op 
Open vrAGen enquête
‘Ben zeker van mening dat wij veel te weinig betaald 
krijgen, vooral als je kijkt naar wat wij allemaal 
doen!!!’ 
‘Wat een onderwijsassistent allemaal doet en waar 
ze dan voor betaald wordt, staat absoluut niet in 
verhouding.’ 
‘Je wilt geen zeur zijn, dus houd je dan maar weer je 
mond.’ 
‘Ik vind dat ik gebruikt word, ik heb nog minder dan 
iemand met een uitkering.’ 
‘Dit schooljaar word ik 57 jaar en als ik mij te veel 
laat horen, ben ik toch wel bang voor mijn baan.’ 
‘Ben nu 18 jaar klassenassistent en mijn werkzaam-
heden zijn alleen maar uitgebreid in de loop der 
jaren, maar het salaris niet.’ 
‘Ik ben door jullie wakker geschud, heb het aange-
kaart en laat weten hoe het afloopt!’ 
‘Heb het heel erg naar mijn zin, maar een hoger 
salaris zou wel terecht zijn.’ 
‘Ik voel me ondergewaardeerd, voel me behandeld 
als een hulpje.’ 
‘Als een leraar aangeeft een klas niet zonder onder-
wijsassistent te kunnen draaien, moet dat eigenlijk 
al genoeg zeggen.’ 
‘Ben al jaren bezig om ingeschaald te worden als 
leraarondersteuner, maar vind steeds een gesloten 
deur.’
‘Als de leerkracht ziek is, gaat de directeur er ge-
woon van uit dat ik vervang, vaak zonder overleg.’
‘Als wij leraren vervangen, krijgen we die uren uit-
betaald als leraar, en zo hoort het ook.’
‘Ik voel mij een goedkope leerkracht.’



Gouden 
Steunpilaar??Steunpilaar?Steunpilaar

Surf naar www.GOUDENSTEUNPILAAR.nl en Surf naar www.GOUDENSTEUNPILAAR.nl en Surf naar www.GOUDENSTEUNPILAAR.nl en 
meld je favoriete Onderwijsondersteuner aan! meld je favoriete Onderwijsondersteuner aan! meld je favoriete Onderwijsondersteuner aan! 

Wie wint de

VERKIEZING VAN VERKIEZING VAN VERKIEZING VAN 
DE ONDERWIJSONDERSTEUNER DE ONDERWIJSONDERSTEUNER DE ONDERWIJSONDERSTEUNER DE ONDERWIJSONDERSTEUNER DE ONDERWIJSONDERSTEUNER DE ONDERWIJSONDERSTEUNER 

VAN 2010VAN 2010VAN 2010
Maatschappelijk 

werker

Leraarondersteuner

Mediathecaris

Toezichthouder

Schoonmaker

Medewerker
leercentrum

Orthopedagoog

Administratief 
medewerker

Logopedist

Conciërge

Klassenassistent

Tutor

Onderwijsassistent



Schooljournaal 15

Oom Guus doet een olifant
Een verjaardag bij de familie Pelgrim. Ik kom uit nogal 
een lerarennest, dus op feesten en partijen zijn De Leer-
lingen, De Schoolleiding of Het Onderwijs In Het Alge-
meen vast punt van gesprek. 

Mijn oom Guus (58, en al meer dan 30 jaar werkzaam in 
het middelbaar onderwijs) zit er wat bleekjes bij. Hij begon 
het schooljaar met een cursusmiddag over samenwer-
kend leren en is daar duidelijk nog niet van bekomen.  
‘We moesten in teams en dan dieren uitbeelden, want dat 
was goed als warming up’, vertelt hij, terwijl hij schich-
tig door zijn dikke brillenglazen heenkijkt. ‘Ik moest met 
twee collega’s een olifant doen. Ik was de slurf en mijn 
collega’s deden de flaporen.’ De toehoorders grinniken 
zachtjes. 
‘Daarna moesten we ook nog een krokodil uitbeelden. En 
een goudvis.’ ‘Hoe doe je in vredesnaam een goudvis?’, 
vraagt tante Christa. ‘Nou’, zegt Guus besmuikt ‘ik moest 
“blub”-geluiden maken en mijn collega’s moesten naast 
me met hun armen wapperen. Dat waren dan de vinnen. 
Ik zei nog dat ik het een beetje raar vond, maar toen zei 
de trainer dat ik een remmende factor was op de groeps-
spirit, dus toen heb ik mijn mond maar gehouden.’ Oom 
Guus slaakt een vermoeide zucht.

‘Ik zit me altijd te verbijten tijdens dat soort middagen’, 
zegt neef Twan (37, en sinds een jaar of vijf werkzaam 
in het hbo). ‘Dan wordt er zo’n type met 
een kek montuur en een schreeuwe-
rige blouse op je afgestuurd, die druk 
gaat lopen doen met een flip-over en zo 
hier en daar wat opbeurende oneliners 
de groep ingooit. Maar voordat je het goed en wel door 
hebt, zit je met je collega’s een papieren tafelkleed vol 
te schrijven in het kader van de collegiale uitwisseling, 
terwijl die trainer een bakkie staat te doen met een lid 
van de directie om zijn volgende boeking veilig te stellen. 
En een geld dat zoiets kost…’

‘Ik vind je wel erg cynisch, hoor Twan’, zegt tante Christa 
(53, en parttime leerkracht op een basisschool). ‘Ik vind 

columnMijke Pelgrim

Mijke Pelgrim (31) is 
docent Engels in het 

voortgezet onderwijs.
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die cursussen altijd wel nuttig. Juist ook omdat ik 
dan eindelijk eens de gelegenheid heb om mijn col-
lega’s te spreken, want daar kom ik op een gewone 
schooldag veel te weinig aan toe.’ ‘Maar heb je 
daar zo’n trainer-figuur voor nodig?’, vraagt Twan. 

Christa zucht. ‘Onderwijsinstellingen zijn nu een-
maal verplicht om aan nascholing te doen en dan 
kom je al gauw bij dit soort mensen terecht. Daar 
zitten goede tussen en ook minder goede.’ 

Neef Twan neemt een hap lucht om nog weer een 
opmerking te maken, maar tante Christa snijdt hem 
de pas af. ‘Wie wil er nog wat drinken?’, vraagt ze.
‘Blub’, zegt oom Guus. 

‘DE tRainER ZEi Dat iK EEn REMMEnDE 
FactoR waS oP DE gRoEPSSPiRit’
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Onderwijs dient 
wensenlijstje in

De kabinetsonderhandelingen zijn weer in volle gang. Zekerheid over 
de uitkomst daarvan is er nog allerminst. Toch nadert Prinsjesdag, 

met de aankondiging van de plannen van het demissionaire kabinet. 
Schooljournaal vroeg leden uit verschillende sectoren naar hun 

wensen voor de inhoud van de begroting. 

‘Er gaat relatief weinig geld naar het basisonderwijs. Terwijl hier 
de grondslag wordt gelegd voor alles wat erna komt. Daarom 
vind ik het heel belangrijk dat er meer wordt geïnvesteerd in 
deze sector. Dankzij het passend onderwijs bijvoorbeeld signa-
leren we veel problemen. Maar leraren moeten ook kunnen 
handelen. Leerkrachten zijn niet in staat om kinderen adequate 
hulp te geven. Daarvoor is er aan de ene kant deskundigheid 
nodig, leraren moeten goed geschoold zijn, en aan de andere 
kant denk ik dat ze ook meer tijd moeten hebben. In grote 
klassen of groepen met relatief veel zorgleerlingen, is het heel 
moeilijk om genoeg aandacht te geven. Dus ik pleit voor meer 
handen in de klas of kleinere groepen. Als we kinderen met een 
bepaalde indicatie hulp moeten geven, betekent dat wel dat de 
overheid leraren ook moet faciliteren om die te kunnen geven.’
Ben Hiemstra (54 jaar), directeur Oranje-Nassauschool, Nijkerk

‘In januari bracht de Onderwijsraad een advies uit. In dat 
document zie ik een aantal boeiende punten waar ik het mee 
eens ben. Zo wordt het onderwijs vaak opgedeeld in hokjes. De 
onderwijsgevenden, de onderwijsdienstverlening en de overheid 
zouden veel meer de handen ineen moeten slaan. Het lijkt er 
een beetje op dat leraren als tegenspeler worden gezien van on-
derwijsdienstverlenende instellingen. Terwijl je vanuit de onder-
wijspraktijk de roep hoort om een duurzame relatie met de on-
derwijsondersteunende instellingen. Daarnaast wordt er nu fors 
ingezet op taal en rekenen. Maar als je die nauwe focus op twee 
vakken voor heilig verklaart, loop je het risico de rest over het 
hoofd te zien. Dat vraagt om een overheid die over de inhoud 
van het onderwijs de regie voert en samen met de onderwijsge-
venden en onderwijsdienstverlening aangeeft wat de prioriteiten 
zijn voor de komende jaren en daar geld voor beschikbaar stelt.’ 
Frank Bulthuis (59 jaar), secretaris sectorraad 
Onderwijsdienstverlening

‘Scholen worden momenteel afgerekend 
op het aantal diploma’s. Daarom probe-
ren ze zo veel mogelijk leerlingen binnen 
te houden, of ze nu geschikt zijn of niet. 
Op die manier wordt geprobeerd om geld 
in het laatje te krijgen, wat volgens mij al 
een verkeerd uitgangspunt is. De politiek 
heeft dit te weeg gebracht. Ook zijn er 
problemen met de klokuren. Veel uren 
die bij ons buiten school worden door-
gebracht, bijvoorbeeld excursies, tellen 
niet mee. Wij als docenten krijgen steeds 
meer last van werkdruk omdat we de 
tijdsnorm moeten halen. Daarbij wordt 
niet gekeken of de tijd, zowel buiten als 
binnen de school, een goede invulling 
krijgt. Er is überhaupt weinig aandacht 
voor de inhoud van opleidingen. Het 
gaat de Inspectie meer om procedures en 
getallen. Elke school kan nu alles geven, 
maar of dat ook goed gebeurt is nog maar 
de vraag. Het is te vrijblijvend geworden. 
Dat vind ik erg jammer. Ik merk het ook 
aan mijn collega’s. Docenten nemen ook 
steeds meer taken over van de ouders. Al 
die opvoedingstaken gaan van de lestijd 
af. Wat is ons primaire doel? Leiden we 
jongeren op voor een plek in de samenle-
ving of gaan we opvoeden?’
Héleen van Eck (47 jaar), docent 
Interieur en Vastgoed, Cibap: vakschool 
voor verbeelding, Zwolle 

 ‘Te weinig faciliTeiTen’

‘geen hokjesgeesT’

  ‘Te vrijblijvend’
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‘Ik ben eigenlijk best tevreden. De functiemix begint nu zijn 
vruchten af te werpen. Op mijn vorige twee scholen zijn er 
sollicitatieprocedures gestart om mensen in een LC-functie te 
benoemen. Dit gebeurt zo transparant mogelijk met duidelijk 
omschreven criteria. Scheve gezichten zul je altijd houden, 
maar het is goed dat mensen die hun nek uitsteken extra kun-
nen worden beloond. Ik hoop dat er voldoende geld beschik-
baar blijft om dit allemaal te financieren. Want scholen moeten 
meer mensen in LC-functies benoemen, maar krijgen hier niet 
genoeg middelen voor. Ik hoorde dat de betaling achterblijft. 
Ook de lerarenbeurs moet zeker blijven. Verschillende collega’s 
doen hier een beroep op. Zelf ben ik ook van plan om dit te 
doen. Om het betaalbaar te houden, moet wel zo snel mogelijk 
de verhoging van het collegegeld worden teruggedraaid. Ook 
mag er meer worden geïnvesteerd in ict. In elk lokaal hoort 
eigenlijk een digibord, net als voldoende computers. De meer-
waarde hiervan is zeer groot. Voor leerlingen wordt het onder-
wijs ook veel aantrekkelijker om te volgen en ze kunnen thuis 
bijvoorbeeld inloggen en extra oefenen.’
Reinold de Vries (35 jaar), docent sport, dienstverlening en 
veiligheid (praktijkvak) en wiskunde, Van der Meij College, 
Alkmaar

‘Voor zover er meer geld beschikbaar is, moet 
het worden besteed aan de hoeveelheid 
contacturen. Er zijn nu gemiddeld 12 con-
tacturen per week. De pabostudenten volgen 
veel stages, maar ik vind dat er meer balans 
moet komen in het aanbieden van onderwijs 
en zelfstudie. Op de contacturen wordt be-
hoorlijk bezuinigd. Mijn streven is een col-
legeweek van meer dan twintig uur. Dat vind 
ik het minimum. We leggen ook behoorlijk 
de nadruk op de kennisbasis: rekenen, taal, 
pedagogiek en dergelijke. Ook daar is de 
balans zoek. Ik vind dat we daarom moeten 
investeren in het bewegingsonderwijs. Maar 
ook in muziek, beeldende vorming, levens-
beschouwing. Ik zou heel graag willen dat er 
in het onderwijs meer aandacht komt voor 
de vorming. Het draait nu te veel om kennis. 
Terwijl het vormingsaspect van de opleiding 
juist meer geld, tijd en aandacht nodig heeft.’
Joanneke Kuipers (49 jaar), docent 
godsdienst aan de pabo, Stenden Hogeschool, 
Leeuwarden  
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 ‘de lerarenbeurs moeT blijven’

‘heT gaaT om heT vormingsaspecT’

Edwin van Baarle
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Een kleine drie jaar duurde het 
stervensproces van basisschool 

De Wegwijzer in ’t Zandt. Het dorp 
in het noorden van Groningen ligt in 
een zogenaamd krimpgebied waar 

jongeren en gezinnen vertrekken en 
de bevolking in rap tempo vergrijst. 
Henk Ebbers, de laatste directeur: 

‘Die pyromaan heeft ons uiteindelijk 
de das omgedaan.’

Waardig slotakkoord voor Groningse dorpsschool 

henk ebbers, de laatste directeur van de wegwijzer 
voor de leegstaande school.

‘We zijn overvallen d oor de
krimpproblem atiek’

‘Verbazingwekkend hoe snel onkruid groeit in een paar maan-
den.’ Vol ongeloof staart Henk Ebbers naar de plantjes die zich 
tussen de tegels van het schoolplein doorwurmen. Vorige week 
was de schoolleider voor het eerst sinds de sluiting terug op ba-
sisschool De Wegwijzer in het Groningse plaatsje ’t Zandt, die 
begin juli na 126 jaar zijn deuren sloot. Ebbers: ‘Het einde was 
emotioneel, maar ook heel indrukwekkend. Radio en tv waren 
er. Een passend slot. Zeker toen de bovenschools directeur 
met een grote sleutel symbolisch het gebouw sloot. Op vrijdag 
9 juli, twee dagen na de officiële sluiting met tal van oud-

leerkrachten, bestuur en burgemeester, aten 
we tussen de middag pannenkoeken met 
leerlingen, leraren en ouders. Na afloop 

ontvouwde zich vanaf het dak van de 
school een rol landbouwplastic, uit-
beeldend dat het doek was geval-
len. Succes met de toekomst!, stond 

erop geschilderd. Daarna hieven 
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te maken met afgebrande panden in het dorp, ouders die ’s nachts in 
en om hun huis de wacht houden uit vrees voor brandstichting. Het 
leidde tot grote onrust, met als gevolg dat gezinnen wegtrokken en er 
geen nieuwe voor in de plaats kwamen. Die pyromaan werd weliswaar 
na een half jaar gepakt, maar toen was het leed al geschied. Het aantal 
kleuters liep rap terug. Bij de start van het schooljaar 2009-2010 waren 
er nog maar tien leerlingen over in de bovenbouw, waarvan de helft in 
groep 8. De optie om met onze buren van openbare school De Zand-
plaat verder te gaan als samenwerkingsschool verviel daarmee. Wat 
hadden wij nog te bieden? Ik heb nog geprobeerd om het tij te keren 
door het binnenhalen van de peuteropvang, maar het was al te laat. 
Bovendien bleek uit onderzoek dat het aantal basisschoolleerlingen 
in deze regio in 2030 met de helft zal zijn gedaald. Toen hebben we in 
gezamenlijkheid met de ouders en het bestuur besloten dat het echt 
geen zin had om nog door te gaan.’ Berustend: ’Alle scholen in de 
omliggende dorpen krijgen het nog moeilijk. Ik heb het geluk dat ik nu 
als directeur op basisschool Roemte in Loppersum werk, een paar kilo-
meter hier vandaan. Die gemeente groeit nog, onder meer omdat het 
een station heeft. Je merkt het ook aan het gemeenschapsleven. Hier 
in ’t Zandt en omgeving is de tennisvereniging al verdwenen en is de 
voetbalclub op sterven na dood. In Loppersum bloeit de sport.’ 

kleurrijke hippies
‘Zonde’, treurt Ebbers, ’als we door de school lopen. ‘Het ziet er al-
lemaal prachtig uit. Het is nog maar vijf jaar geleden verbouwd. Je 
kunt gerust zeggen dat we zijn overvallen door de krimpproblematiek. 
Ik hoop dat scholen in krimpgebieden die nu te maken krijgen met de 
demografische gevolgen daarvan zich beter kunnen voorbereiden. Ik 
geloof ook dat het een golfbeweging is. In de jaren zestig trokken de 
mensen hier ook weg, maar kregen we er kleurrijke hippies voor terug. 
Laatst vestigde zich hier een familie uit Zoetermeer vanwege de ruim-
te, de rust en het vele groen. Het is natuurlijk ideaal voor opgroeiende 
kinderen. Je kunt hier desnoods je eigen paard in de tuin houden.’ 

rouwproces
Met een blik van herkenning op de groepsfoto van het afgelopen jaar, 
die in zijn oude kantoortje ligt, verhaalt Ebbers enthousiast over de 
laatste twaalf maanden. ‘We hadden besloten gewoon ons 125 jarig- 
bestaan te vieren en er een leuk jaar van te maken. We gaven les aan 
de hand van maatschappelijke thema’s. Was het onderwerp Tweede 
Wereldoorlog, dan koppelden we daar een excursie naar de Landmacht-
dagen aan vast. We zijn met zijn allen naar Naturalis in Leiden geweest, 
we hebben een rondvlucht gemaakt boven ’t Zandt. Die bijna één op 
één-aandacht is voor een aantal kinderen heel goed geweest, precies 
zoals hun ouders gehoopt hadden. Voor het team trouwens ook.’
Krimpscholen doen er volgens Ebbers goed aan te blijven praten met 
de ouders. ‘Wees eerlijk, als school en als bestuur, geef openheid van 
zaken. Ouders en leerlingen moeten de kans krijgen waardig afscheid 
te nemen van iets wat hen jarenlang vertrouwd was. Het is niet niks 
als een school uit een kleine gemeenschap verdwijnt. Het is niet min-
der dan een rouwproces.’ 
Peter Magnée

‘We zijn overvallen d oor de
krimpproblem atiek’

we met zijn allen een glas kindercham-
pagne’, blikt hij tevreden terug. ‘Petje af 
voor de ouderraad die dit allemaal had 
bedacht.’

samenwerkings-
school
‘En toch, als die pyromaan niet had toe-
geslagen had de school misschien nog 
bestaan’, wijst Ebbers op een dorpeling, 
die drie jaar geleden de gemeenschap 
maanden in zijn greep hield door vrijwel 
wekelijks brand te stichten. ‘Het begon 
precies in de periode dat ik hier kwam 
werken. We zijn nooit een echt grote 
school geweest, zestig was zo ongeveer 
het maximum, toch telden we nog altijd 
36 leerlingen. Maar ja, dan krijg je ineens 
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onderhandelingen over een 
nieuwe cao-kenniscentra 
vastgelopen
CNV Onderwijs en de andere bonden hebben begin 
september een ultieme poging gedaan alsnog een com-
promis op het bapo-dossier te bereiken om daarmee 
een akkoord over een nieuwe cao-kenniscentra binnen 
handbereik te krijgen. Ondanks bijna drie uur overleg-
gen bleek deze poging vergeefs. Hoewel maandenlang 
met werkgevers is gesproken over het idee van CNV 
Onderwijs de bapo-deelname te ontmoedigen door het 
verhogen van de eigen bijdrage op de intredeleeftijd en 
het verlagen van de eigen bijdrage bij uitstel van deel-
name, bleken de werkgevers de regeling nu helemaal 
te willen afschaffen. Een verrassende wending, omdat 
ook zij eerder in het overleg voorstellen hadden gedaan 
in de geest van het werknemersvoorstel. De afschaf-
fing zou weliswaar tijdelijk gecompenseerd worden voor 
de oudere werknemers, maar uiteindelijk zou voor alle 
werknemers slechts een potje resteren, gevuld met een 
evenredig deel van de middelen die nu gemoeid zijn met 
de bapo-regeling. Omdat het in onze ogen ging om een 
onvoldragen voorstel waarin iedere vorm van levensfa-
sebewust personeelsbeleid – nodig om op termijn langer 
door te kunnen werken – ontbrak, hebben we dit voor-
stel afgewezen. Ons aanbod om een cao-overeenkomst 
te sluiten op een beperkt aantal punten om daarmee 
ruimte te creëren voor een fundamentele discussie over 
onder meer een toekomstbestendig en rechtvaardig seni-
orenbeleid, werd door de werkgevers van tafel geveegd. 
Daarop hebben de bonden het overleg afgebroken.

Ledenraadpleging kenniscentra 
Op donderdag 14 oktober 2010 zullen de gezamen-
lijke bonden (CNV Onderwijs, AOb, ABVAKABO 
en UNIENFTO) opnieuw hun leden raadplegen. 
Plaats: De Twee Marken te Maarn. Aanvang: 19 uur
Vanaf 18 uur is er gelegenheid een eenvoudige 
maaltijd (soep met broodjes) te nuttigen. Men moet 
zich daarvoor wel aanmelden. Dit kan tot maandag 
11 oktober via phassing@cnvo.nl

ABP loopt achter op herstelplan 
Ondanks goede beleggingsresultaten stond de dekkings-
graad van ABP eind augustus nog maar op 88 procent. 
Een plotselinge verdere daling van de rente naar een 
historisch laag niveau drukte de dekkingsgraad in één 
klap met 10 procentpunt naar beneden. ABP loopt nu 
achter op het herstelplan. Dit plan gaat uit van een dek-
kingsgraad van 96 procent aan het einde van het jaar. 
Het bestuur van ABP zal rond de jaarwisseling moeten 
bekijken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. ABP 
doet er alles aan om verlaging van de pensioenen te 
voorkomen, maar er zijn geen garanties. Korting van het 
ABP-pensioen kan op zijn vroegst per 1 april 2012. Zie 
ook: www.cnvo.nl/verlofontslag/pensioen.

Convenant leerlinggebonden 
financiering en ambulant 
begeleiders
CNV Onderwijs, de andere sociale partners en de  
minister van OCW zijn het eens geworden over het  
flankerend beleid bij de bezuiniging op de leerling-
gebonden financiering (lgf) en de ambulant bege-
leiders in het speciaal (basis) 
onderwijs. CNV Onderwijs 
informeerde de leden in het 
primair onderwijs hier al eer-
der over via een nieuwsbrief. Op 
dit moment wordt het matchpunt 
ingericht om diegenen die door deze 
bezuiniging worden getroffen van werk naar 
werk te helpen. Personeel dat weer werk vindt en 
daar meer reiskosten voor moet maken, ontvangt voor 
die extra te maken reiskosten (boven de 21,5 kilome-
ter enkele reis die op grond van de verlengde cao-po 
2009 worden vergoed) gedurende de looptijd van het 
Convenant een vergoeding van € 0,19 per kilometer. 
Zie voor de tekst van het definitieve convenant, met 
daarin het flankerende beleid, en voor de nieuwsbrief 
onze site (www.cnvo.nl >> cao >> po >> nieuws).
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Overzicht regiOspreekuren 
donderdag  23 september Rotterdam
dinsdag  28 september Roermond
donderdag  30 september ’s Hertogenbosch
maandag  4 oktober Utrecht
dinsdag   5 oktober Assen
donderdag   7 oktober Apeldoorn
donderdag  14 oktober Rotterdam
maandag 25 oktober Utrecht
dinsdag  26 oktober Roermond
donderdag 28 oktober ’s Hertogenbosch
dinsdag  2 november Assen



Omstreeks deze tijd kunnen leden van CNV Onder-
wijs het formulier downloaden waarop staat vermeld 
hoeveel contributie ze hebben betaald in 2010. Met 
behulp van dit formulier kunnen de meeste werkne-
mers in het onderwijs de contributie via hun salaris 
fiscaal verrekenen. In dit artikel leggen we uit hoe dat 
werkt.
Verrekening van de contributie kan alleen als deze 
mogelijkheid is opgenomen in de cao die op u van 
toepassing is. Voor leden van CNV Onderwijs gaat het 
dan om de cao-primair onderwijs, gvo/hvo, voortgezet 
onderwijs, bve, hbo, landelijke verzorgingsinstellingen 
en kenniscentra.
Valt u onder een andere cao of heeft u alleen een uit-
kering of een pensioen, dan komt u niet in aanmerking 
voor de verrekening.
De verrekening vindt plaats in december, daarom 
moet u het formulier tijdig bij uw werkgever (of bij de 
salaris administratie) inleveren. Het is aan te bevelen 
dat vóór 1 november te doen. 
Het voordeel dat u heeft van de verrekening wordt 
zichtbaar bij het salaris van december. U ziet op de 
salarisspecificatie dat uw werkgever eerst de vak-
bondcontributie in mindering brengt op uw bruto-
salaris. Vervolgens wordt over dat lagere salaris de 

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.

Hoe werkt het belastingvoordeel 
van de vakbondscontributie?

vraag:

loonheffing berekend. Die is 
uiteraard ook lager dan in de 
voorgaande maanden. Vervolgens ziet 
u op de strook dat het bedrag dat eerst in minde-
ring is gebracht weer bij uw salaris wordt opgeteld na-
dat de loonheffing is berekend. Hoe groot het voordeel 
is, hangt af van het hoogste belastingtarief dat wordt 
toegepast op uw salaris. Dat kan variëren van 33,45 
procent tot 52 procent. Als de verrekening plaatsvindt 
via de eindejaarsuitkering, hangt het feitelijke voordeel 
af van het tarief bijzondere beloning dat voor u van 
toepassing is. 
Verrekening van de vakbondscontributie kan nadelige 
gevolgen hebben voor de hoogte van sociale uitkerin-
gen, als u binnen een jaar nadat u gebruik gemaakt 
heeft van de regeling een beroep moet doen op een 
uitkering. Die gevolgen zijn echter minimaal en wegen 
zeker niet op tegen het voordeel. Als u € 192,- contri-
butie verrekent, kan in zo’n geval de uitkering netto  
€ 0,30 per maand lager zijn. Bij een belastingtarief van 
42 procent is uw voordeel ongeveer € 80,- netto. Dat 
betekent dat pas na 22 jaar uitkering het nadeel groter 
is dan het voordeel. Voor de opbouw van uw pensioen 
heeft de verrekening van de vakbondscontributie geen 
gevolgen.

antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Bent u sinds kort met pensioen gegaan en kunt u uw draai nog niet helemaal vinden? Of gaat u 
binnen een jaar met FPU of leeftijdspensioen? Heeft u al enig idee hoe het zal zijn wanneer uw 
werk wegvalt?

Op weg naar pensioen

Resultaat
In de training Op weg naar pensioen 
krijgt u zicht op de veranderingen 
die horen bij het stoppen met wer-
ken, zoals de inkomens gevolgen en 
de veranderende rol van CNV On-
derwijs. Ook ontdekt u de gevolgen 
voor uw sociale netwerk en leert 
u hoe u op uw kwaliteiten kunt 
voortbouwen.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit twee 
dagen (met overnachting) en een 
terugkomdag. Er zijn trainingen 
voor deelnemers mét en zonder 
partner. Kijk voor meer informatie 
op www.cnvo.nl of bel met 
(030) 751 17 47.

Marionne Verhees (61) stopte anderhalf jaar geleden met haar 
werk als leerkracht in het basisonderwijs. ‘Net voordat ik ophield, 
heb ik de cursus Op weg naar pensioen gevolgd. Het einde van 
mijn loopbaan verliep wat moeilijk. Ik vroeg me af hoe ik toch op 
een goede manier afscheid kon nemen van de school. Dankzij de 
training is me dat gelukt. Het was fijn om mensen te ontmoeten 
die in dezelfde situatie verkeren. Terwijl toch iedereen zijn eigen 
verhaal en motieven heeft. Sommigen waren zelfs bang om te 
stoppen. Ook heb ik tijdens de training van het verleden geleerd. 
Ik kwam tot de conclusie dat ik een verkeerde beslissing heb ge-
nomen. Daar is niets meer aan te doen. Maar een mens leert van 
alles en ik hoop er de rest van mijn verdere leven mijn voordeel 
mee te kunnen doen. Ik zou iedereen dan ook aanraden om de 
training te volgen. Je ontmoet allemaal “lotgenoten” en boven-
dien leer je aandacht te hebben voor het feit dat je een netwerk 
op school hebt opgebouwd en dat het van belang is om ook een 
netwerk buiten de schoolmuren te hebben. Ook leer je wat je 
kernkwaliteiten zijn, punten waar je sterk in bent. Het was voor 
mij een verrijkende ervaring.’
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columnPierre Wind
Papierneukers
Het begin van het schooljaar was 
dit keer megahectisch. Normaal 
gesproken heb ik in juni al mijn 
zaakjes klaar, dit jaar was het 
anders. Omdat de opleiding waar ik 
actief voor ben moest overschakelen 
naar het nieuwe competentieleren, was 
ik er een dag voor de opening nog zeer fa-
natiek mee bezig. Niet met de lesstof, maar 
met de opleidingstructuur. Jaren heb ik me er 
tegen verzet, nu nog steeds, maar het zwaard van 
Damocles kwam te dicht bij. Bezopen situatie. Tot en 
met nu heb ik gevochten om het bewuste zwaard te 
ontwijken. Zoals het er nu uitziet is dat redelijk goed 
gelukt. Mede omdat het hele team als een blok voor 
de opleiding heeft gevochten. We konden de directie er op 
het laatste moment eindelijk van overtuigen om de huid 
niet te verkopen voordat de beer was geschoten, dat we 
al jaren en jaren goed bezig zijn en dat we dat ook met 
goede studentenresultaten konden bevestigen. 

Waarom zou je een goed lopend systeem willen verande-
ren? Ik zit persoonlijk niet te wachten op klagende ouders 
en stakende studenten. Moet dus voorkomen worden. Ik 
ben er van overtuigd dat de gemiddelde-student gene-
tisch niet geschikt is voor zelfstudie zonder de klassikale 
theoretische onderbouwing. Een mbo-student moet 
zeker in de eerste twee jaar van de opleiding aan de hand 
van de docent gestuurd worden. Hiërarchie, regels en 
discipline zijn het geneesmiddel 
voor prachtige studieresultaten. 
Wanneer deze bodem er is, kun 
je tegelijkertijd de passie voor het 
vak bijbrengen. Daarna kun je die 
hand langzamerhand loslaten. 
Competentie leren is ondernemen. Het grootste gedeelte 
van het Nederlandse kroost komt niet als ondernemer uit 
de baarmoeder. 

Natuurlijk, zie onze geschiedenis, heeft de Nederlander  
wel aanleg om te ondernemen. Dit talent moet wel wakker 

Pierre Wind

Pierre Wind (45) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere Roc Mondriaan Horeca in Den Haag.

Foto: Mirjam van der Hoek

worden gemaakt en dat is zeer zeker een belang-
rijk issue voor in de opvoeding, en ook op school. 
Maar wel met de klassikale methode als basis. Een 
praktijkopleiding die zichzelf serieus neemt is al 
decennia bezig met competenties aanleren. Daar 
hoef je dus niet de hele structuur voor op een hoop 
te gooien. Het zijn ook vaak juist de niet praktijk-
gerichte mensen in een organisatie die het ‘nieuwe 
competentieleren’ willen invoeren. Deze papierneu-
kers gaan ervoor om een hele papierwinkel in een 
praktische leerweg te douwen. Net dit type mensen 
zit helaas op de beslissersstoel. Ze zouden hun 
eigen POP eens moeten bestuderen. Ze zouden in de 
spiegel moeten kijken en zichzelf eens heel eerlijk 

de volgende vraag moeten stellen: heb ik genoeg 
praktijkervaring om deze opleiding in goede banen 
te leiden? Dan doel ik niet op ervaring als papier-
neuker, maar in het praktische vak waar de bewuste 
mbo-opleiding richting aan geeft. Wanneer er een 
‘nee’ volgt, moet de bewuste pennenlikker direct zijn 
koffers pakken en ontslag nemen als beslisser. 

een geMiDDelDe Mbo-stuDent is genetisCH 
niet gesCHikt vooR ‘zelfstuDie’
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Deskundigen: Taalcommissie slaat plank mis

Schrijf je Ik houd nou met een d of met dt? 
Voeg je bij Zij stortte het geld op haar rekening 
nu wel of geen t toe om de verleden tijd aan te 

duiden? Als het aan de commissie-Meijerink 
ligt zijn dat niet langer vragen waar leerlingen 

uit groep 8 hun hersens over hoeven pijnigen. 
Dat niveau wordt pas ergens in het voortgezet 
onderwijs vereist. Taaldeskundige Jannemieke 

van de Gein luidt in de jongste editie van 
Onze Taal, het maandblad van het gelijknamige 

taalgenootschap, de noodklok over de wijze 
waarop het spellingsonderwijs op de schop 

wordt genomen.

luidde dat leerlingen aan het einde van 
groep 8 geen fouten meer mogen maken 
met werkwoordvormen van de mak-
kelijkste categorie, zoals leren, leerde, 
geleerd.’ 

Plank mis
Taaldeskundige Jannemieke van de Gein 
stelt dat de commissie met haar maatre-
gelen het paard achter de wagen spant. 
In plaats van maatregelen voor te stellen 
om het spellingsniveau in het voortgezet 
onderwijs op peil te houden, worden 
de vereisten (referentieniveau’s) in het 
basisonderwijs naar beneden aangepast. 
Terwijl volgens Van de Gein de meeste 
basisschoolkinderen zonder buitensporig 
veel moeite het juiste niveau kunnen 
bereiken. Immers, van de 75% aan werk-
woordspelling die leerlingen van 4vmbo, 
5havo en 6vwo zouden moeten beheer-
sen, blijkt dat leerlingen van de basis-
school die al aan het einde van groep 8 
beheersen. Hoe is het mogelijk, vraagt 
Van de Gein zich af, dat de commissie-
Meijerink de plank zo misslaat?

schone taak
‘Dat er veel te stellen is met het spel-
lingsniveau van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs, wijt Frans Leijen (55), 
directeur van basisschool De Rank in 
Schagen, voor een flink deel aan het 
nieuwe leren. ‘Leerlingen zitten veel 
minder in de klas, moeten werkstukken 
maken. Er wordt veel minder geoefend 
met taal en spelling, terwijl de regelmaat 
juist de basis is. Wat is er mis met af en 
toe een dictee? Toen ik op de havo zat 

Beginnende studenten op hbo en universiteit kunnen nauwe-
lijks spellen, was het beeld dat zich de laatste jaren op het net-
vlies had vastgezet van de gemiddelde Nederlander. Zelfs aan 
de spellingscapaciteiten van leraren in spe op pabo’s (vooral die 
via het mbo waren ingestroomd) en tweedegraadslerarenoplei-
dingen, toch de specialisten in wording, moest ernstig worden 
getwijfeld. Ook de spellingskennis van leerlingen in het voort-
gezet onderwijs hield volgens de taalcritici niet bepaald over. 
Recent onderzoek onderstreepte die stelling nog maar eens, zo 
staat deze maand in Onze Taal. Ruim 8.000 eindexamenkandi-
daten van de middelbare school was gevraagd van enkele opga-
ven uit de Eindtoets Basisonderwijs (Cito-toets) aan te geven 
of de onderstreepte werkwoordvormen goed of fout waren ge-
schreven. Slechts 55 procent van de jongeren wist steevast het 
goede antwoord te omcirkelen. Van de vmbo’ers voldeed 50,8 
procent aan de vereisten, onder de vwo’ers was dat 64 procent.

Geen fouten
Wakker geschud door alle negatieve geluiden over het spellings- 
en rekenniveau – wat al leidde tot zwaardere toelatingseisen 
voor de pabo’s –, besloot het ministerie van Onderwijs tot een 
onderzoek. Oud-inspecteur Meijerink ging met onder meer 
enkele oud-leerkrachten aan het werk als Expertgroep Door-
lopende Leerlijnen Taal en Rekenen. Een van hun conclusies 

  Kennis spelling zakt weg in
voortgezet onderwijs 
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en later op de onderwijzersopleiding, was 
er nog heel veel aandacht voor vaardig-
heid in de eigen taal.’ Leijen begrijpt 
evenmin wat de commissie-Meijerink 
heeft bezield de spellingslat lager te leg-
gen voor het basisonderwijs. Hier ligt 
volgens hem een schone taak voor het 
voortgezet onderwijs en trouwens ook 
voor het mbo, omdat veel pabo-studen-
ten via deze weg voor het onderwijs 
kiezen. ‘Veel basiskennis is weggezakt als 
ze eindelijk bij de pabo aankloppen. Het 
domste wat ze nu kunnen doen is het 
niveau in het basisonderwijs verlagen. 
Natuurlijk zijn er ook niveauverschillen 
in groep 8. Sommige kinderen zullen het 
nooit goed leren, maar wat moeten de 
anderen dan al die tijd?’

haPsnaP
‘Zodra kinderen op de middelbare school 
komen, is er geen aandacht meer voor 
spelling, behalve bij het vak Nederlands. 
En zelfs daar is het onderdeel van een 
methode waartoe ook grammatica, lezen, 
schrijven, luisteren en poëzie behoren’, 
legt Marike ter Mors, docent Nederlands 
en studiebegeleider spelling op Scholen-
gemeenschap Pantarijn in Rhenen, de 
vinger op de zere plek. ‘Ik werk op een 
vmbo-locatie en daar ontkom je er niet 
aan veel aandacht te besteden aan spel-
ling. Ik blijf herhalen tot het een auto-
matisme is. Ik ben ervan overtuigd dat 
goed spellen iedereen valt aan te leren, 
als je maar geduld hebt.’ Volgens Ter 
Mors merkt ze aan haar type leerlingen 
de gevolgen van het moderne basison-
derwijs. ‘Veel methodes zijn hapsnap: 

beetje werkwoordspelling, begrijpend lezen, verhalen met 
vragen, poëzie, schrijfopdrachten, spreken, kijken en luisteren. 
Ook daar zou het beter zijn de spelling in clustervorm aan te 
bieden, zodat er veel geoefend kan worden, onder andere door 
regelmatig afnemen van dictees.’ Lacht: ’De kracht van het 
onderwijs is toch de herhaling. Die ouderwetse manier was zo 
gek nog niet.’
Ter Mors vindt dat ook aandacht moet worden blijven besteed 
aan ontleden. ‘De structuur van een taal kennen is heel belang-
rijk voor het aanleren van vreemde talen.’ Wat haar ook van 
het hart moet: ‘Sommige collega’s van andere vakken vinden 
dat je leerlingen taalfouten niet moet aanrekenen in hun vak-
gebied. Terwijl ik geloof dat hun taalbeheersing alleen maar 
toeneemt als we met zijn allen tot en met het examen blijven 
letten op het formuleren van zinnen en het opbouwen van een 
antwoord. Het is net als met autorijden, als je het niet regel-
matig doet, raak je de automatismen kwijt.’
Peter Magnée

Basischoolkinderen beheersen werkwoordspelling aan het einde van groep 8 
beter dan leerlingen in het voortgezet onderwijs.
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eens 66,7%

oneens 33,3%

Aantal reacties: 156

@ @@@

@ @@@@@@

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 in krimpregio’s moeten open blijven, ook wanneer 

het leerlingenaantal onder de opheffingsnorm daalt.

de digitale nieuwsbrief van CNV Onderwijs

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. 

‘Niet alleen 
nieuws, maar 
ook leuke 
kortingen’

de digitale nieuwsbrief van CNV Onderwijs

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. 

‘Handig, elke 
twee weken alle 
info gebundeld’

webbedingetjes

@  Meer dan een miljoen documenten is er te vinden, variërend 

van examens tot complete lesmethodes: www.wikiwijs.nl. 

Leraren kunnen daar digitaal lesmateriaal downloaden. De 

website is bedoeld voor alle onderwijssectoren, van het 

primair tot en met het universitair onderwijs. 

@  Onlangs werd de digitale lesmodule DonorDenkers 

onderscheiden in Berlijn. De lesmodule, te vinden op www.

donordenkers.nl, is bedoeld om leerlingen van groep 7 en 

8 van het basisonderwijs op een neutrale manier voor te 

lichten over orgaan- en weefseldonatie.

@  Het tijdschrift Samsam lanceerde vorige week een nieuwe 

educatieve website: www.samsam.net. Via filmpjes, foto’s 

en verhalen kunnen Nederlandse leerlingen kennismaken 

met de wereld van hun leeftijdgenootjes in het buitenland. 

De kinderen kunnen ook op de site op elkaar reageren.

ApenstAArtjes

Scholen die starters slecht begeleiden, 
moeten daarvoor worden beboet.

Stelling:

advertentie



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

een  

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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kalibreren 
In de Weerribben vaar ik mee op een excursieboot. 
Mooi is het hier, zeg! Wat een riet overal om je heen… 
Daar leven sommige mensen van, ze weten precies 
waar je op die zompige ‘ribben’ nog net kunt staan om 
het te snijden. Maar niet na 15 april, denk eraan, want 
dan begint het broedseizoen! Weet u wat een rieten dak 
kost? Ongeveer € 100,- per vierkante meter. Het is wel 
een uitstervend ambacht, rietdekker. Die handigheid 
gaat langzaam verloren. Is dat erg?

Dat overpeins ik, als ik een dag later in de onderbouw 
het kralenplankje zie. Kraaltjes in mooie patronen op 
spijkertjes prutsen, dat vond ik leuk als kleuter. Net 
als mandjes vlechten en kruissteekjes borduren. Goed 
voor de fijne motoriek en goed voor de concentratie. 
Maar daar hebben we in onze moderne tijd toch wel iets 
beters voor dan de kralenplank? 
Als onze Oskar met zijn tien jaar een Lamborghini 
Diablo over het scherm van zijn computer jaagt, is er 
met zijn oog-handcoördinatie bepaald niks mis. Waar 
hij ‘racet’ met driehonderd kilometer per uur, vlieg ik er 
bij de eerste bocht al uit. Ha, ha, ha, domme mamma! 
Even later wil hij een cadeautje inpakken. Stomverbaasd 
kijk ik toe: hij krijgt het lintje niet doorgeknipt. Mam, die 
schaar is stomp! Nee jongen, geef hier, en in een wip 
knip ik het draadje door. Verbouwereerd probeert hij het 
nog eens, weer lukt het niet. Mag ik nu lachen? 

De computer is middel en doel tege-
lijk, hij kent voor onze kinderen geen 
geheimen, hij is hun eten en drinken. 
Ze zuigen de digi-taal spelenderwijs 
op. Een website hoeven ze maar even te zien en meteen 
weten ze waar ze klikken moeten. Vanzelf. Hoe anders 
is dat bij veel van hun meesters en juffen… Hoe vaak sta 
ik zelf niet te klunzen voor het digitale schoolbord! Al 
‘studeer’ ik er nóg zo hard op, telkens weer lachen mijn 
leerlingen me uit. Domme juf. Wat voor hen vanzelf-
sprekend is, vergt van mij moeizame oefening. Laatst 
deed ik weer eens een poging tot powerpointpresentatie, 

over de Gouden Eeuw deze keer. Dat waardeerden 
ze best, vol begrip waren ze. Ik kreeg er van hen wel 
een zeven voor!

Het geeft me toch een beetje een vreemd gevoel. 
Kinderen gaan naar school om wijzer te worden. 

Daar hebben ze een leerkracht voor, die heet niet 
voor niks zo. Maar in heel wat nieuwertijdse zaken 
wijzen zij mij geregeld de weg in plaats van anders-
om. ‘Juf, de server loopt vast.’ ‘Juf, het wachtwoord 
moet gewijzigd.’ ‘Juf, mag ik vanaf mijn hyvespagina 
even een foto uitprinten?’ ‘Juf, de muis doet het niet 
meer, de batterij zal wel leeg zijn.’ ‘Juf, je moet kali-
breren.’ Kali-wátten moet ik…?

De computer IS voor onze kInDeren 
Hun eten en DrInken 
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Lesgeven tussen 
de koeien

Oorlog en dictators hielden 
Uganda jarenlang in hun greep. 
Sinds een paar jaar is het weer 
enigszins rustig in het noorden 
van het land. Maar de littekens 

zijn nog altijd zichtbaar. Hoe kun 
je een school weer opbouwen 

als de meeste leerlingen zijn 
gevlucht? Als de kogelgaten nog 

in de muur zitten? En als angst 
nog altijd regeert? 

Ugandees onderwijs krabbelt op na jaren van oorlog

‘Het was drie uur ’s nachts toen het Verzetsleger van de Heer 
(Lord Resistance Army) binnen kwam vallen. Lesboeken wer-
den kapot gescheurd en lokalen beschoten. Maar het ergste was 
nog wel dat zo’n tachtig van onze leerlingen werden meegeno-
men. Om te vechten als kindsoldaat of te dienen als knechtje 
of seksslavin.’ Plaatsvervangend directeur Francis Omare van 
de Lwala Secondary Girls School in Oculoi, in het noorden 
van Uganda, herinnert zich de dag in juni 2003 dat alle ellende 
begon, alsof het gisteren heeft plaatsgevonden. Hij schudt te-
neergeslagen zijn hoofd. ‘Twaalf van hen hebben we nooit meer 
teruggezien. De anderen zijn wel ontsnapt, maar durfden niet 

ondanks de volle klassen, proberen de leerkrachten er het beste van te maken.
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meer naar school. Slechts één meisje is teruggekeerd, maar zij is 
zwaar getraumatiseerd en krijgt speciale begeleiding.’

onderwijs ontwricht
Bezetting, oorlog en geweld lijken haast verweven met de 
Ugandese historie. Eerst waren daar de Britten die het Oost-
Afrikaanse land bijna een eeuw bij hun koninkrijk inlijfden. 
Vervolgens waren het de twee dictators Milton Obote en Idi 
Amin die vanaf de jaren zestig een schrikbewind voerden, 
waarbij honderdduizenden mensen het leven lieten. En alsof 
dat nog niet genoeg was, zaaide het Verzetsleger van de Heer 
dood en verderf. Vooral in het begin van dit decennium werden 

hele dorpen geplunderd en uitgemoord. Het Ugandese leger 
trad hardhandig op tegen deze rebellengroep. Er geldt een wa-
penstilstand en er wordt een poging gedaan het leven weer op 
te pakken. Maar dat is lastig, want het onderwijs is totaal ont-
wricht. Veel leerkrachten zijn gevlucht, administratiesystemen 
ontregeld, en er is een tekort aan lesmaterialen. 

Geen schoolhek
De door Edukans gesteunde lokale organisatie Joint Advisory 
Committee (JAC) doet in de Noord-Ugandese regio Teso een 
poging om het onderwijs weer op de rails te krijgen. Hun doel 
is de toegang tot kwalitatief goed basisonderwijs voor kinderen 
van 6 tot 18 jaar te verbeteren door capaciteitsversterking van 
scholen, gemeenschappen en onderwijsdiensten, inclusief lokale 
overheden. Maar er is nog een lange weg te gaan. Zo voelen 
veel leerlingen van de Lwala Secondary Girls School zich nog 
altijd erg onveilig. Dat is onder meer terug te zien in de leerlin-
genaantallen. Maar ook de omstandigheden waarin onderwijs 
moet worden gegeven zijn slecht. ‘We hebben geen geld voor 
een schoolhek, koeien en omwonenden lopen zo het terrein op’, 
aldus plaatsvervangend directeur Omare. 

les onder Boom
Ook andere scholen in de regio Teso zijn nog aan het herstellen 
van de oorlog, zoals de Lwala boys primary school. Directeur 
Moses Emong: ‘Ons grootste probleem? Waar we onze bijna 
negenhonderd leerlingen moeten laten. De rebellen hebben een 
gebouw in brand gestoken, die ruimte kunnen we als verloren 
beschouwen. Ook andere lokalen vallen bijna uit elkaar van 
ellende, aangevreten door termieten.’ Hij laat een lokaal zien 
dat nu dienst doet als scharrelplek voor loslopende kippen en 
kuikens. De kogelgaten laten niks te raden over wat zich hier 

vroeger heeft afgespeeld. Emong: ‘Vaak wordt er dan maar 
buiten les gegeven, onder de mangoboom. We moeten toch 
wat.’ De school worstelt verder met een tekort aan materialen. 
‘Lesboeken vallen bijna uit elkaar, kinderen moeten met zijn 
vieren een boek delen’, klaagt hij.

lekkende slaaPzalen
De gelijknamige instelling voor meisjes, de Lwala girls primary 
school, bevindt zich enkele tientallen meters verderop. Ook 
hier is het slecht gesteld. De gesprongen ruiten en de bouwval-
lige lokalen spreken voor zich. ‘We weten soms van gekkigheid 
niet waar we de kinderen moeten laten’, vertelt zuster Mary 

Nabwire. Dat resulteert in bomvolle klassen. In primary 1 
zitten tientallen kinderen op de grond. En dat terwijl het 
lerarenteam slechts tien vrouw sterk is. Van de achthon-
derd leerlingen is bijna een kwart wees: hun ouders heb-
ben ze verloren door het oorlogsgeweld of aan aids. Een 

kostschool is dan ook een welkome oplossing voor deze groep, 
omdat ze vaak geen familie hebben om naar toe te gaan. Maar 
op Lwala girls primary school is er slechts plek voor vijftig leer-
lingen. De school telt drie kleine slaapzalen, waarvan er één 
onbruikbaar is vanwege een lekkend dak. In de andere ruimte 
liggen zo’n twintig matrasjes op de grond. En ook hier lijkt een 
lekkage roet in het eten te gooien. In de golfplaten die als dak 
dienen, zitten kleine gaatjes, waar straaltjes zonlicht doorheen 
piepen. ‘In het droge seizoen bidden we soms voor regen. Maar 
hier ligt dat lastiger, want als het regent, lopen de slaapzalen 
onder’, vertelt zuster Mary. 

PaP en Bonen
Ook het eten van de leerlingen die wonen op de school laat 
te wensen over. ‘In de ochtend krijgen de meisjes pap en ’s 
middags pap met bonen of maïs. Tenminste, als de oogst niet 
mislukt, want we kampen vaak met droogte. Avondeten? Al-
leen als we wat over hebben. Eens per twee weken staat er rijst 
met vis of vlees op het menu.’ Zuster Mary voelt hier zich vaak 
gefrustreerd over. ‘Kinderen hebben de toekomst, moeten leren 
om verder te komen. Maar dat lukt niet op een lege maag.’ 
Toch blijft de zuster hoop houden. ‘Als deze kinderen een kans 
krijgen, kunnen we dit land een nieuwe impuls geven. Ik blijf 
geloven dat dat ons gaat lukken.’
Lisette Jongerius*

CNV Onderwijs en Edukans voeren samen actie voor beter 
onderwijs. Schooljournaal is in de zomer van 2009 samen 
met Edukans naar Uganda geweest. Dit is het laatste artikel 
daarover. Help mee en stort een bijdrage op giro 515 t.n.v. 
Edukans in Amersfoort, o.v.v. samen voor onderwijs. 
Voor meer informatie: www.edukans.nl.

LokaLen vaLLen van eLLenDe 
uIt eLkaar
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Breng uw leerlingen op een hoger niveau! Kijk op www.taalenrekenen.nl

Training over effectief 
stoppen pesten zonder straf
Ortho Consult organiseert een tweedaagse 
training in Utrecht over het effectief stoppen van 
pesten, zonder dat er gestraft hoeft te worden. 
Vragen die aan bod komen: Hoe serieus neemt 
de school het pesten? Hoe kun je het signaleren? 
Hoe ga je om met cyberpesten? Hoe betrek je 
ouders hierbij? Welke aanpak is effectief? Deel-
nemers leren op een praktische manier hoe op 
school met dit probleem om te gaan. De bijeen-
komsten zijn op maandag 4 oktober en dinsdag  
2 november. De kosten bedragen € 420,- inclusief 
het boek Positieve groepsvorming. Inschrijven via 
www.orthoconsult.nl. 

meedenken over een 
katholieke canon?
Docenten op katholieke scholen 
worden vaak geconfronteerd met 
geringe kennis over het (katho-
lieke) geloofsverhaal bij leerlingen 
maar ook bij jongere collega’s. Ook 
ouders missen vaak de kennis om 
het geloofsverhaal over te brengen. 
Interesse is er echter wel. CNV 
Onderwijs en de Katholieke Bij-
belstichting (KBS) willen daar met 
laagdrempelig materiaal – zowel 
digitaal als in boekvorm – verande-
ring in brengen. Noem het een ka-
tholieke canon, die de kennis over 
de inhoud van (katholiek) geloven, 
zal vergroten. Zo’n canon moet 
leraren helpen om over feesten, 
symbolen en rituelen uit de katho-
lieke traditie te spreken en zo bij te 
dragen aan de levensbeschouwe-
lijke vorming van leerlingen. CNV 
Onderwijs roept met name jongere 
leden in het primair onderwijs op 
om het ontwikkelde lesmateriaal  
te becommentariëren en te be-
kritiseren. Het gaat om enkele 
bijeenkomsten per jaar. De klank-
bordgroep komt voor het eerst bij 
elkaar op woensdag 6 oktober om 
16 uur in het CNV-kantoor, Tiber-
dreef 4, in Utrecht. Geïnteresseer-
den kunnen een mail sturen naar 
kvankortenhof@cnvo.nl.

conGressen over pesten en 

puberbrein
Het puberbrein is het thema van een door Congres Content 

georganiseerd middagsymposium op woensdag 10 no vem-

ber in Hotel Vught in Vught. Gastspreker is dr. Margriet 

Sitskoorn, neuropsycholoog en hoogleraar aan de 

Universiteit van Tilburg. Op dinsdag 30 november is er 

een dagcongres in De Reehorst in Ede onder de titel Alles 

over pesten. Er zijn onder meer plenaire lezingen door 

biopsycholoog Martine Delfos en pestgoeroe Bob van der 

Meer. ’s Middags is er keuze uit diverse workshops. Meer 

info: www.congres-content.nl.

advertentie
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rayon ’s-hertogenbosch
Woensdag 22 september, vanaf 10 uur,  
Ontmoetingsdag, Sociaal Cultureel Centrum  
De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, 
Den Bosch-West. 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, Ont-
moetingsdag, NHB, Deurne. Opgave voor 
10 september. Info: G. Verbruggen, verbrug@ 
home.nl, Rectificatie: (0485) 45 14 82.

west-Brabant
Woensdag 29 september, 8.30-18 uur, 
excursie naar Kröller-Müller museum in Ot-
terlo. Info en aanmelding: Paul van Laarho-
ven, (076) 502 02 24, paulaar@live.nl.

rayon zaag
Dinsdag 5 oktober, 10 uur, Ledenbijeen-
komst in De Goede Herder, Van Boshuizen-
straat 420, Amsterdam Buitenveldert.  
Over: uiteenzetting over Rechtshulp Plus. 
Info: Ans v.d. Dool, (020) 673 45 97;  
ansvandendool@kpnplanet.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.

limburg
Woensdag 6 oktober, 10 uur, Jaarlijkse 
Ontmoetingsdag, Trefcentrum “Aldenghoor” 
in Haelen. Thema: “Wat brengt de toekomst 
ons” door J. Wijnands. Lunch + middag-
programma. Aanmelden: J. Kurver,  
(077) 398 35 96, jkurver@wanadoo.nl.

rayon rivierendelta
Donderdag 7 oktober, vanaf 14 uur, Jaarlijk-
se Ledenvergadering, H. Petrisschool, A. van 
Saksenstraat 11, Dordrecht. Over: Rayon-
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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.

activiteiten 2011. Info / aanmelden (voor 4 oktober): 
C.J. den Dopper, (078) 617 00 05 of (06) 515 650 02.

vrouWen
friesland
Woensdag 22 september, 16 tot 20 uur, cbs Op  
‘e Hichte, Scharnegoutum, Anders kijken naar kin-
deren 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. Door Jose van 
Loo, Onderwijspraktijk Van Loo, over dynamische 
oordeelvorming. Info: Annie Hoen, (0527) 69 75 15, 
anniehoen@planet.nl.

zeeland
Woensdag 6 oktober, vanaf 16.00 uur, Zeeuwse bi-
bliotheek, Middelburg. Door A. de Wit en E. Schaap, 
Vervangingsfonds / Participatiefonds over De stad 
van Axen. Info: Rosa Cornelissen, (0118) 46 19 52,
control-research@hetnet.nl.

limburg
Woensdag 6 oktober, vanaf 16 uur, Nikee te  
Roermond. Door Bertha Verschueren, Weerbaar-
heidsprojecten over Verantwoordelijkheid dragen 
over je eigen gedrag. Info: Dorothe de Graef,  
(0495) 62 52 48, d.degraef@hotmail.com.

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

prImaIr onDerWIJS
noord-Brabant zeeland
Woensdag 22 september, 09.30 uur, Stadsherberg 
Kareltje, Burchtplein 6, Heusden. Bijeenkomst voor 
kaderleden en schoolcontactpersonen basisonder-
wijs en speciaal onderwijs. Sprekers: Michel Rog/
Cees Kuiper, beleidsmedewerkers en leden sectorraad 
primair onderwijs. Hoe nu verder als vereniging 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
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TelefOONNummers 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

•  CNV Onderwijs Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03 

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

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

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

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

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

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!

Zeker nu wij binnenkort ook te maken krijgen met de 
functiemix.’ Soullié houdt van uitdagingen. ‘Anderen 
ervaren het misschien als zwaar, maar ik vind het geen 
probleem als ik leerlingen met rugzakjes, gedrags-
problemen of dyslexie in de groep heb. Uiteraard niet 
allemaal tegelijk’, lacht ze, ‘anders kom je nauwelijks 
aan je programma toe. En dat zou jammer zijn, want we 
zijn nu officieel een Daltonschool, volgens mij de beste 
visie op onderwijs.’ Ze zegt dat ze het dit jaar relatief 
makkelijk heeft met 21 kinderen. ’Ik werk twee dagen in 
de week, de overgebleven tijd is voor mijn gezin en een 
studie ict. Want ik wil meer dan alleen lesgeven’, aldus 
Soullié. ‘Daarbij is de computer echt een hobby van me.’ 
Ze kijkt al uit naar de dag dat ze het geleerde in praktijk 
kan brengen. PM

Zul je altijd zien. Heb je eindelijk wat rechtspositionele 
vragen voor de bond, heb je net een paar maanden daar-
voor je lidmaatschap opgezegd. Het overkwam Marian 
Soullié, leerkracht groep 5 op basisschool De Leeuwerik 
(ruim 350 leerlingen) in Leiderdorp. ‘Ik heb mijn lesje 
geleerd. Je lidmaatschap is als een verzekering. Je hoopt 
het nooit nodig te hebben, maar het is toch fijn dat het er is.  

Marian Soullié (36): 
‘Het lidmaatschap is als 

een verzekering’
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