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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.

Ventilatie 
Op onze kleine school (90 leerlingen/ 
4 groepen) is een grote combiklas 
onvermijdelijk: 26 leerlingen (15 in 
groep 3/11 in groep 4), een juf en 
een stagiaire. Dat telt bij elkaar  
28 personen. Ons lokaal is 7,5 m x  
6 m = 45 m2. Dat is per persoon on-
geveer 1,6 m2. Dan zijn de bureaus, 
kasten, computertafels, instructie-
groep, wastafel, ruimte voor smart-
board, prullenbak, etcetera nog niet 
meegerekend. Laten we voor het 
gemak dan maar 1 m2 per persoon 
aanhouden. Welke architectonische 
berekening laat toe dat het grootste 
deel van je dagbesteding ingevuld 
moet worden op een krappe vier-
kante meter? Het toilet is groter. 
Misschien gaan ze daarom zo graag 
plassen? In februari heeft een aar-
dige mevrouw van de GGD een hele 
dag op onze school doorgebracht 
om een ‘zuurstofrapport’ voor onze 

school op te maken. Volgens de nor-
men konden er wel 101 mensen in 
mijn lokaal, mits goed geventileerd.  
Minister, investeer in ruimere loka-
len en kleinere groepen. We stikken!
Jacqueline Hensbergen, Dinteloord

ABP-pensioenen 
ABP kort niet op pensioenen. Met 
deze ferme kop en wat volgt, durft 
Schooljournaal van 4 september zijn 
lezers te misleiden! Hoe kan dit? De 
dekkingsgraad van ABP is nota bene 
88%!! De redactie, CNV Onderwijs 
dus, heeft mijns inziens wel wat uit 
te leggen aan haar leden.
Jaap Treffers

Naschrift redactie
Het hier bedoelde bericht is geschreven 
op basis van de ons toen bekende in-
formatie. Het nieuws over de gedaalde 

dekkingsgraad, overigens per dag 
anders, werd pas na publicatie bekend. 
Redactie Schooljournaal

Spelling
Ik ben het héél erg eens met de 
stelling in Schooljournaal 14 (pagina 
26/27) de lat voor spelling niet lager 
te leggen in het basisonderwijs. 
Omdat er sprake is van ‘verlies’ in 
het voortgezet onderwijs, moeten we 
optimaal gebruik maken van de leer-
baarheid in de gevoelige periode in 
het basisonderwijs. Opvallend vind ik 
de foto van een modern digi-bord bij 
het verhaal. Het handschrift (van een 
leerkracht?) is buitengewoon onre-
gelmatig: letters worden op diverse 
manieren geschreven. Laten we de 
lat voor het schrijven van kinderen 
én leerkrachten meteen ook maar 
hoger leggen! 
Dick Bonestroo, Barneveld

Taalverruwing
Bij het lezen van het vorige Schooljournaal (nummer 14) viel mijn oog 
op de column van Pierre Wind. Ik zeg het maar ronduit: ik vind dat 
de titel (Papierneukers, red.) gewoon niet kan. Het mag dan een veel 
gebruikt woord zijn, maar ik vind dat wij niet mee moeten gaan met 
de taalverruwing, zeker als ‘beroepsopvoeders’ niet. Dus redactie, 
doe niet mee aan de taalverruwing en wees daarop attent, ook wat uw 
columnisten betreft.
R.M. ter Veen-Keizer, Groningen
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Het is traditie voor de protestants-christelijke scholen in Staphorst om op Prinsjesdag langs de route 
te staan van de Gouden Koets. Ook dit jaar was er weer een ruime afvaardiging (13O leerlingen en 
zo’n tien begeleiders en leerkrachten, afkomstig van vijf scholen) in alle vroegte richting Hofstad 
vertrokken. In klederdracht uiteraard. 

Dag van de Leraar: 
geef je collega’s een kaartje!

Leraren zijn de spil van het onderwijs in Nederland; daarom 

wil CNV Onderwijs ze eens per jaar extra in het zonnetje 

zetten. Dat gebeurt op dinsdag 5 oktober tijdens de Dag 

van de Leraar, een dag die de bond met (collega-)leraren, 

leerlingen, ouders en schooldirecties samen viert. Iedereen 

kent wel een leraar of lerares die het verdient om in het zon-

netje gezet te worden. Dat kan je collega zijn, de leraar van 

je kind of kleinkind, de leerkracht die jou vroeger op school 

zo inspireerde of de huidige docent van de opleiding die je 

zelf volgt. Omdat CNV Onderwijs zoveel mogelijk mensen 

in het zonnetje wil zetten, ontvangen alle leden bij deze edi-

tie van Schooljournaal vier ansichtkaarten met de tekst Je 

bent een superleraar. Leuk om te ontvangen en leuk om 

te geven! De appel op de tekeningen staat symbool voor 

kennis, groei en ontwikkeling, iets waar leraren onlosmake-

lijk mee zijn verbonden bij het toerusten van hun leerlingen 

voor onze maatschappij. Op de achterzijde van de kaartjes 

staat een internetadres: www.cnvo.nl/dagvandeleraar. Dit 

verwijst naar een digitaal formulier. Wie dit invult, ontvangt 

twee maanden gratis Schooljournaal. Kortom, u geeft meer 

dan alleen een kaartje! En dat verdienen je collega’s, want 

ze zijn door hun werk van groot belang voor de toekomst 

van onze samenleving. Ken je veel superleraren, maar zijn 

je kaartjes op? Geen nood! Bovengenoemde website biedt 

ook de mogelijkheid om het aanvraagformulier naar ande-

ren te sturen (tell-a-friend). En als lid van CNV Onderwijs 

vind je natuurlijk al je collega’s superleraren. Kortom, stuur 

het aanbod door!

FOtO	Henriette	GueSt
. .
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Leerlingen en docenten die gehoorbeschermers dragen tijdens 

de gymnastiekles. Overdreven? Niet op scholengemeenschap 

De Waerdenborch in Holten. Drie leraren lichamelijke opvoe-

ding van deze middelbare school hebben schade aan hun oren 

opgelopen als gevolg van de slechte akoestiek in de gymzalen. 

Om een signaal af te geven aan de plaatselijke politiek dat er 

wat gedaan moet worden met de geluidsklachten, is de school 

met de gehoorbeschermersactie gestart. De klachten spelen 

al drie jaar op De Waerdenborch. Volgens de school wordt de 

Arbowet overtreden. De school uit Overijssel is niet de enige die 

worstelt met slechte akoestiek in gymzalen. Bij de Koninklijke 

Vereniging van Leraren in de Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 

komen geregeld klachten binnen over geluidsoverlast, zo valt 

te lezen in een verklaring op hun website. Bovendien blijkt uit 

onderzoek dat diverse zalen niet of nauwelijks voldoen aan de 

arbo-normen. De gemeenteraad van Holten beslist op 4 okto-

ber of er geld wordt uitgetrokken voor het nemen van akoesti-

sche maatregelen op de school. LJ

Gehoorbeschermers	tegen	slechte	gymzalen

Ledenonderzoek: vul de vragenlijst in op 
www.cnvo.nl/watwiltu



op het vmbo
Hoog sportief bezoek op het Aloysius College in Den Haag. Ex-toptennisser Richard 

Krajicek was woensdag naar de school gekomen om symbolisch een ‘beweegvirus’ in 

gang te zetten en de aftrap te geven van de campagne Vmbo in beweging. De voor-

malig sportman gooide een enorme groene bal met het ‘beweegvirus’ naar een zaal 

vol leerlingen. Zij zorgden er vervolgens voor dat de bal in beweging bleef en het ‘virus’ 

werd verspreid. Momenteel beweegt slechts 40 procent van alle jongeren voldoende. 

Vmbo-leerlingen zijn zelfs nog minder sportief. Volgens het Platform Sport, Bewegen 

en Onderwijs van de ministeries van Onderwijs en Volksgezondheid kan dit niet langer. 

Met het in gang gezette project moet hier verandering in komen. Voornemen is dat 

in 2012 minimaal vijftig procent van de jongeren een uur per dag sport of beweegt. 

De deelnemende scholen doen in het project onderzoek hoe actief hun leerlingen zijn 

en spelen daarna in op hun wensen en behoeften. Dat kan variëren van individuele 

coaching tot een nieuw sportaanbod onder of na schooltijd en contact met sport-

verenigingen in de buurt. Elke school tekent ervoor dat ze het percentage inactieve 

leerlingen terugbrengt met tien procent. LJ

Regeldruk 
aangepakt?
Stapels en stapels papierwerk invullen 

behoort nog altijd tot de werkzaamhe-

den van een leraar. Maar als het aan het 

Adviescollege Toetsing Administratieve 

Lasten (Actal) ligt, komt daar verandering 

in. De instantie deed onderzoek naar de 

regeldruk in het onderwijs en vindt dat 

er dringend iets moet gebeuren aan de 

papieren rompslomp. Schooldirecteuren 

moeten nu verantwoording afleggen aan 

ten minste zeven verschillende instan-

ties, naast de ouders en het schoolbe-

stuur. Alleen al het papierwerk voor het 

ministerie van Onderwijs kost zo’n € 130 

miljoen aan manuren, zo blijkt uit het on-

derzoek. Actal ziet liever dat scholen nog 

maar één keer per jaar aan één partij cij-

fers hoeven te leveren. Nu is er sprake 

van veel ‘overlap en inconsequenties’. 

Volgens Actal-voorzitter Van Eijck staat 

de regelzucht in het onderwijs model 

voor het ‘georganiseerde wantrouwen’ 

in Nederland. Hij pleit voor een systeem 

waarin de Onderwijsinspectie minder 

aandacht besteedt aan scholen die het 

goed doen. Pas als er concrete signalen 

zijn van problemen, zouden de inspec-

teurs in actie moeten komen. LJ

Schoolnieuws

•	Dit	is	mijn	voorlopig	laatste	Journaal.	ik	ga	namelijk	
mijn	bijdrage	leveren	aan	de	oplossing	van	de	
problemen	in	pensioenland.	ik	ga	een	nieuwe	kleine	
burger	op	de	wereld	zetten,	een	toekomstige	
belasting-	en	premiebetaler.
•	Ook	een	toekomstige	schoolgang(st)er	trouwens.	en	
daar	maak	ik	me	wel	eens	zorgen	over.	Niet	omdat	
ik	weinig	vertrouwen	heb	in	u,	onderwijspersoneel.	
integendeel!	Wel	omdat	we	aan	de	vooravond	
staan	van	een	kabinet	dat	enthousiast	de	botte	

bezuinigingsbijl	zal	hanteren.	Zal	mijn	kind	straks	
in	een	klas	met	veertig	kinderen	zitten,	in	een	sterk	
verwaarloosd	en	smerig	lokaal	met	te	weinig	en	slecht	
betaald	personeel?
•	iedereen	weet	dat	investeren	in	onderwijs	zichzelf	
terugbetaalt	en	goed	is	voor	de	economie.	iedereen	
belijdt	dat	ook	met	de	mond.	Maar	daden,	ho	maar!	
Om	moedeloos	van	te	worden.	Gelukkig	hebben	we	
heel	moedig	onderwijspersoneel!
Ciska de Graaff
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Gezocht: kandidaten bestuur 
en werkgeverscommissie 
Per 1 januari 2011 kent CNV Onderwijs statutair twee nieuwe 
organen: het bestuur (dat samen met het dagelijks bestuur 
de vereniging bestuurt) en de werkgeverscommissie da-
gelijks bestuur (die de werkgeversrol vervult naar de leden 
van het dagelijks bestuur). Voor deze twee organen zoekt 
CNV Onderwijs kandidaten die door het bestuur, de sector-
raden, de stuurgroepen of een groep van meer dan 25 le-
den worden voorgedragen. De verkiezing vindt plaats op de  
Algemene Vergadering van 24 november. Bent u lid van 
CNV Onderwijs en wilt u graag meepraten en meebeslissen 
over het beleid van CNV Onderwijs, of wilt u plaatsnemen 
in de werkgeverscommissie, meld u dan aan bij de sector-
raad of stuurgroep van uw aandachtsgebied. Meer informatie  
op www.cnvo.nl/cnv-onderwijs/vereniging of bel met Cees 
Kuiper, algemeen secretaris, (030) 751 17 16.

Wat was!

20 september: Jongeren gaan meer naar 
school, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS). Ging het zes jaar 
geleden om tweederde (68 procent) van de 
jongeren tussen 15 en 25 jaar, vorig jaar was 
dat percentage gestegen naar 74 procent. Een 
gedeeltelijke verklaring is het verplicht halen 
van een startkwalificatie (diploma havo, vwo 
of mbo-niveau 2). Daarnaast wordt tot 27 jaar 
geen bijstandsuitkering verstrekt als jongeren 
geen werk hebben en ook geen onderwijs vol-
gen. Ook zijn er meer hbo-studenten. 
(Bron: nu.nl) 
22 september: In basisschool de Tweemaster 
in Huizen heeft een grote brand gewoed. De 
politie vermoedt dat er brand is gesticht. Door 
de grote rookontwikkeling moesten 22 om-
wonenden hun huizen verlaten. De 260 leer-
lingen blijven deze week thuis. 
(Bron: RTV Noord-Holland)
26 september: In de Almelose basisschool 
Compaan blijft een brand beperkt door snel 
optreden van de brandweer. Het is vermoe-
delijk ontstaan door vuurwerk dat door een 
ventilatiegat is gegooid. Volgens getuigen is 
een houten schuurtje tegen de school eerder 
doelwit geweest van brandstichting. 
(Bron: TC Tubantia)
27 september: Ongeveer vijfduizend Bulgaren 
demonstreren in Sofia voor verplichte gods-
dienstlessen op scholen. Het uitblijven van 
christelijk onderwijs is volgens hen een van de 
oorzaken van stijgend geweld en drugsgebruik 
onder jongeren. De Bulgaars-orthodoxe kerk 
steunt de betogers. 
(Bron: ANP)
28 september:  De Vlaamse minister van 
Onderwijs Pascal Smet wil het Frans als tweede 
taal vervangen door het Engels. Dat hij daarmee 
de toch al broze relatie met de Walen verder op 
scherp zet, deert de socialistische bewindsman 
niet. Hij wijst erop dat zelfs in China het Engels 
als tweede taal wordt gepromoot. 
(Bron: Algemeen Dagblad) 

Gezocht: panelleden 
website active aging
CNV Onderwijs is bezig om een ‘active aging’-website op 

te zetten voor werkgevers en werknemers in het onderwijs. 

Het is gemaakt in samenwerking met pensioenverzekeraar 

Loyalis en komt vol te staan met informatie om gezond, ge-

motiveerd en professioneel aan het werk te kunnen en te 

blijven. De bond is voor deze site op zoek naar leden die in 

een proefpanel plaats willen nemen om de site te testen en 

te beoordelen. Wilt u meedoen, stuur dan een e-mail met 

naam, adres en woonplaats naar hvanderweijden@cnvo.nl 

onder vermelding van ‘usergroep active aging’.

contributievoordeel
Leden werkzaam in primair onderwijs, voortgezet onder-

wijs, bve en hbo 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 netto-voordeel wordt 

achteraf met u verrekend bij de uitbetaling van de einde-

jaarsuitkering, dat hierdoor netto hoger zal worden. Veel 

leden hebben de afgelopen weken hun aanvraagformulier 

gedownload via de link die zij in een mail van CNV Onder-

wijs hebben ontvangen, of via www.cnvo.nl/contributie.  

U kunt het formulier nog steeds downloaden. Alle leden die 

in aanmerking komen voor de regeling en het formulier op 

4 oktober nog niet hebben gedownload, krijgen het uiterlijk 

15 oktober per post thuisgestuurd. U hoeft daartoe niets te 

doen. In deze brief staat precies aangegeven hoeveel con-

tributie u in dat kalenderjaar heeft betaald. Deze verklaring 

hoeft u alleen maar te ondertekenen en vóór 1 november 

in te leveren bij de salarisadministratie (of directie) van uw 

school. Uw werkgever is verplicht deze verklaring in te ne-

men en voor de uitbetaling zorg te dragen.



‘Vroeger zaten de meisjes achterin de 
klas. Want die zouden zodra ze eenmaal 
getrouwd waren toch wel huisvrouw wor-
den. Maar waar de emancipatie voor hen 
in het onderwijs is geslaagd, zijn jongens 
achtergebleven. Zo blijven zij vaker zit-
ten, zijn minder aanwezig in de hogere 
lagen van mbo, havo en vwo en verlaten 
vaker voortijdig het onderwijs. En dat is 
een kwalijke zaak.’

LASTIG?
‘Jongens en meisjes staan voor eigen 
ontwikkelingsopgaven. Niet alleen door 
invloed van hormonen, maar ook door 
verschillen in ontwikkeling, structuur en 
tempo van de rijping van de hersenen. 
Onderzoek laat zien dat jongens drie à 
vier keer meer corrigerende opmerkin-
gen krijgen dan meisjes en zo’n vijf keer 
minder positieve opmerkingen. Er wordt 
dan ook vaak gesproken over “die lastige 
jongens”. Maar lastige kinderen bestaan 
niet! Jij als leerkracht hebt last van hun 
gedrag, da’s heel wat anders.’

JA JUf!
‘In stresssituaties staan de hersens van de 
gemiddelde jongen – in tegenstelling tot 
die van een meisje – op een waakvlam-
metje. Als vrouwen kinderen corrigeren 
gebruiken ze meer woorden, meer mimiek 
en is de intonatie heftiger dan mannen. 
Er komen dus veel (stressvolle) indruk-
ken af op zo’n jongen. En dus stopt hij 
tijdens een preek zijn vingers in zijn oren, 
is het “ja juf”, maar is het eigenlijk “nee 
juf”. Beter is het om het jongetje eerst 
te laten afkoelen voordat je hem aan-
spreekt.’

VROUWELIJK fORMAT
‘Jongens zien gevaar als iets leuks en 
spannends. Vandaar dat ze het liefste 

door de hele gymzaal slingeren, zo uitbundig kunnen ze zijn. Om 
hun eigen motoriek te leren sturen is het enorm belangrijk dat jon-
gens actief bezig zijn en veel bewegen, de gevaren en risico’s opzoe-
ken. Maar daar is in het huidige onderwijs vaak nauwelijks meer 
ruimte voor, mede doordat er steeds minder mannen voor de klas 
staan. Op scholen wordt een vrouwelijk format gehanteerd. Rustig, 
netjes, opgeruimd en gevaarmijdend is het credo. Hierdoor 
zijn er steeds minder uitdagingen voor jongens. Zij ontwikke-
len dan ook vaak tijdens de kinderperiode een schoolallergie, 
denken: “school is niet voor jongens”. Met gedragsproblemen 
tot gevolg. We zullen dan ook beter moeten inspelen op en 
met jongens. Use them, want anders wordt het lose them.’
Lisette Jongerius 

School
Jongens en meisjes zijn totaal verschillend. Niks nieuws, zou je 
denken. Volgens onderwijskundige Lauk Woltring valt er echter 

nog heel wat te leren in de manier waarop er les wordt gegeven 
aan de twee seksen. ‘Lastige jongens bestaan niet.’
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Lauk Woltring verzorgde een plenaire lezing tijdens de bijeenkomst 
Andere kijk, nieuwe kansen van de stuurgroep Vrouwen van CNV 
Onderwijs op 25 september. Wegens groot succes wordt de bijeen-
komst herhaald op zaterdag 13 november in De Driekhoek in Utrecht. 
Deelname voor leden is gratis. Aanmelden via Marjan van Iperen: 
m.van.iperen@casema.nl. Meer informatie staat in Schooljournaal 16 
van 16 oktober.

‘Op scholen 
wordt een 
vrouwelijk format 
gehanteerd. 
Hierdoor zijn 
er minder 
uitdagingen voor 
jongens.’

niet voor jongens?



column

Onderwijs niet ontzien bij 
Prinsjesdag
Het was een bijzondere Prinsjesdag dit jaar. Terwijl 
Nederland zich voorbereidt op een centrum-rechts 
kabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV, 
heeft Koningin Beatrix onder verantwoordelijkheid van 
onze demissionair premier de laatste troonrede van het 
uitgedunde kabinet Balkenende IV voorgelezen. Ik kreeg 
de indruk dat onze majesteit soms wat verlegen was met 
de politieke context waarin zij moest opereren. Maar het 
deed me ook goed dat zij ons nog eens de waarde van 
een harmonieuze samenleving voorhield. Een samen-
leving die is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en 
wellevendheid. 

Ik was ook aangenaam verrast dat in de troonrede uit-
drukkelijk werd vermeld dat het onderwijs zou worden 
ontzien in de voorliggende begroting. Helaas blijkt dat 
een iets te optimistische samenvatting te zijn van de ka-
binetsvoornemens. Zo wordt de prijsbijstelling, bedoeld 
om het onderwijs te compenseren voor de inflatie, voor 
een groot deel gebruikt om de kosten van de leerlingen- 
en studententoename te dekken. Omdat na 2011 wordt 

uitgegaan van een gelijkblijvende onderwijsdeelname en 
de budgetten constant worden gehouden, dreigt vooral in 
het hbo het gemiddelde beschikbare bedrag per student 
te gaan dalen. En voor de mbo-sector vallen er rake 
klappen als gevolg van een forse inkrimping van de in-
burgeringsmiddelen met € 100 miljoen in 2011, oplopend 
tot € 333 miljoen structureel. Hiermee wordt de educatie 
opnieuw getroffen, nadat daar al eerder de vermarkting 
voor veel onrust en werkgelegenheidsverlies had ge-
zorgd. Maar veel ernstiger is de forse ondermijning als 
gevolg van deze bezuiniging van de integratiedoelstel-
lingen die voor de toekomst van nieuwkomers in onze 
samenleving van groot belang is. 
Een bedrag van € 235 miljoen dat was toegezegd vanaf 
2011 voor structurele investeringen in het onderwijs zal 

niet meer beschikbaar komen. Vanaf 2012 gaat er 
structureel € 83 miljoen op subsidies gekort worden. 
Binnenkort wordt duidelijk in hoeverre dit ook het 
onderwijs gaat raken. En nog steeds is er geen zeker-
heid over de loonontwikkeling. Voor beantwoording 
van de vraag of er ruimte beschikbaar komt voor een 
loonstijging voor onderwijspersoneel wordt verwezen 
naar het nieuwe kabinet. 

Maar de begroting 2011 is zeker niet alleen kommer 
en kwel. Er is nog steeds sprake van een duidelijke 
focus op onderwijskwaliteit. Veel budgetten, waaron-
der die voor het Convenant LeerKracht, blijven onaan-

getast. En uit de jongste 
arbeidsmarktramingen blijkt 
dat het lerarentekort minder 
groot is dan eerder voor-
speld. In de komende jaren 

zal er in het primair onderwijs een tekort ontstaan van 
1.400 leraren en in het voortgezet onderwijs zal dit te-
kort zelfs oplopen tot 3.000 leraren. Als de inkomens-
ontwikkeling als gevolg van een mogelijke ‘nullijn’ 
in het onderwijs achterblijft bij andere sectoren, dan 
zal dit tekort alleen maar verder toenemen. Hier rust 
dus een zware verantwoordelijkheid op de schouders 
van het komende kabinet. Gelukkig krijgen wij in onze 
lobby om het onderwijs bij de aanstaande bezuinigin-
gen te ontzien nu ook steun uit onverdachte hoek: Om 
de huidige crisis te overwinnen moet er zelfs volgens 
het Internationale Monetaire Fonds (IMF) juist extra 
geïnvesteerd worden in onderwijs! 

Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs. 

Michel Rog
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‘eR Rust een zwaRe veRantwooRdelijkheid 
op de schoudeRs van het koMende kabinet’
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Onderwijspersoneel op de nullijn, minder geld 
naar zorgleerlingen, enveloppenmiddelen (€ 235 

miljoen) die niet worden uitgedeeld, ingrepen in de 
kinderopvang om de leerlingengroei in het primair 

onderwijs te bekostigen. En toch worden leraren en 
leerlingen ontzien, zegt men trots vanuit het kabinet. 
Nieuws staat er nauwelijks in de begroting, wel vaak 

anr: afhankelijk van nieuwe regeerakkoord. 

35 procent van de leerlingen een maat-
schappelijke stage, dit schooljaar moet 
dat 65 procent zijn en op peildatum 2012 
zelfs 100 procent. Het budget daalt ech-
ter wel van € 65,7 miljoen in 2010 naar 
€ 54,5 miljoen in 2011, dus dat strookt 
niet met de hoge ambities.

  BVe-seCtOR
Ook in het mbo lijkt een bezuiniging te 
worden doorgevoerd op de leerlinggebon-
den financiering, want het budget daar-
voor daalt van € 40 miljoen in 2010 naar 
€ 32 miljoen in 2011.Verder maakt dit 
hoofdstuk melding van stimulatiemaatre-
gelen om mbo-instellingen meer lessen te 
laten geven (850 klokuren), minder uitval 
te veroorzaken, goede roosters te maken 
en een adequate verzuimregistratie te or-
ganiseren. Ook zullen er in 2010 voorstel-
len gedaan worden om zogenaamde werk-
scholen in te richten voor verbetering  
van onderwijs aan kwetsbare jongeren.  
Er wordt fors bezuinigd op de inburgering  
(€ 100 miljoen), wat zeker gevolgen zal 
hebben voor de bve-sector.
Het aantal voortijdig schoolverlaters 
moet in schooljaar 2010/2011, zowel in 
het voortgezet onderwijs als in het mbo, 
met 40 procent zijn gedaald ten opzichte 
van 2005/2006. Het voortgezet onderwijs 
doet het op dit punt heel goed, het mbo 
minder. Daar ligt dus de focus dit jaar.

  HOgeR ONdeRwijs
Meer mensen moeten hoger opgeleid worden, 
aldus de begroting. Dit kan door een stij-
ging van het aantal studenten en door 
snel ler afstuderen en minder uitval. Na  
6 jaar is van autochtone hbo-studenten 
67 procent afgestudeerd, van niet-westerse 

  PRiMaiR ONdeRwijs
Het percentage zeer zwakke scholen op 1 juli 2010 was 1,1 pro-
cent. Het streven is om dat in 2011 te halveren en de periode 
dat een school zeer zwak is te verkorten tot maximaal één jaar.
De beschikbare bedragen voor leerlingen met een gewicht (0,3 
of 1,2) dalen de komende jaren. Het budget voor 1,2-leerlingen 
gaat bijvoorbeeld van € 87,4 miljoen in 2009 naar € 81,3 miljoen 
in 2011 naar € 74,7 miljoen in 2015. Er wordt namelijk inge-
schat dat het aantal gewichtenleerlingen zal dalen. Ook wordt 
er beknibbeld op het speciaal basisonderwijs, terwijl de uitgaven 
voor het (voortgezet) speciaal onderwijs wel iets stijgen.
Passend onderwijs is controversieel verklaard, dus daar gaat het 
volgende kabinet over. Het aantal geïndiceerde leerlingen stijgt 
wel door en laat een overschrijding op de begroting zien van  
€ 70 miljoen. Dat gat wordt gedekt door elders geld weg te 
halen, namelijk uit onder meer rugzakgelden in het speciaal 
basisonderwijs en ambulante begeleiding voor cluster 3 en 4. 
Verder niet veel nieuws: de plannen voor het uitbreiden van 
het aantal brede scholen lopen gewoon door (tot 1.500 brede 
scholen in 2011), evenals bijvoorbeeld plannen tot onderwijs-
tijdverlenging voor achterstandsleerlingen en verbetering van 
taal- en rekenonderwijs.

  VOORtgezet ONdeRwijs
Ook in het voortgezet onderwijs is het streven het aantal (zeer) 
zwakke scholen terug te brengen, namelijk van 1,8 procent in 
2008 naar 1 procent in 2012.
Opmerkelijk en niet nader verklaard is dat het aantal leerlingen 
stijgt van 2010 naar 2011, maar dat de uitgaven (bij een gelijk-
blijvend budget) per onderwijsdeelnemer dalen van € 7.567 
naar € 7.386.
De maatschappelijke stage is een goede zaak, volgens onder-
zoek en volgens dit demissionaire kabinet. In 2008/2009 liep  

Onderwijsbegroting 2011: 
    geen nieuws, minder geld
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allochtone hbo-studenten 51,6 procent, 
van autochtone universitaire studenten 
43,9 procent en van niet-westerse alloch-
tone universitaire studenten 35,2 procent. 
Het rendement van niet-westerse alloch-
tone studenten moet in 2014 zoveel mo-
gelijk gelijk zijn aan het rendement van 
autochtonen. De docent is de bepalende 
factor in de onderwijskwaliteit. De kwaliteit 
van de docent en van de lerarenopleiding 
moet dus uitstekend zijn. Investeringen 
hierin komen uit het Actieplan LeerKracht. 
Verder is er bijvoorbeeld voor 2008-2011 
€ 12 miljoen beschikbaar om het taal- en 
rekenonderwijs aan lerarenopleidingen 
te verbeteren. Er is in 2011 € 52 miljoen 
extra voor kleinschalig onderwijs met 
meer en betere docenten. 

  aRBeidsMaRkt eN 
  salaRisseN
Ook al staat het onderwijspersoneel dan 
in 2010 op de nullijn en dreigt dat in 2011 
ook te gaan gebeuren, er gaat geen cent 
van het Actieplan LeerKracht af, meldt 

het kabinet trots. In de nota Werken in het Onderwijs 2011 
worden alle afspraken die daarin staan nog eens herhaald: ver-
korting van de carrièrelijnen en meer leraren in hogere schalen 
via de functiemix. Door de crisis staat de arbeidsmarkt in het 
onderwijs er relatief goed voor. Minder mensen vertrekken uit 
het onderwijs, ouder onderwijspersoneel werkt langer door. Het 
voortgezet onderwijs krijgt naar verwachting de komende acht 
jaar te maken met 3.000 onvervulde voltijdbanen, 5 procent 
van de werkgelegenheid. In het verleden is gebleken dat scholen 
wezenlijke problemen ondervinden om een goed en volledig 
lesprogramma aan te bieden bij een vacatureniveau boven de  
1 procent. Zonder Actieplan LeerKracht zou, volgens de nota, het 
voortgezet onderwijs te maken krijgen met 5 à 6.000 onvervulde 
voltijdbanen.
In het primair onderwijs worden de komende jaren geen tekor-
ten verwacht, maar vanaf 2014 loopt – door de uitstroom van 
ouderen – het aantal vacatures snel op. Voor het mbo worden 
er geen substantiële tekorten verwacht.
De nota maakt wel melding van een minder gunstige erfenis, 
namelijk het grote aantal on- en onderbevoegden dat door 
scholen aangetrokken is om in de lerarenbehoefte te voorzien. 
Het op peil brengen en houden van het opleidingsniveau van leraren 
verdient daarom ook in de komende jaren aandacht.

Ciska de Graaff
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demissionair 
minister van 
Financiën, jan 
kees de jager, 
met het koffertje 
op Prinsjesdag.

Onderwijsbegroting 2011: 
    geen nieuws, minder geld
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Mijke Pelgrim (31) is 
docent Engels in het 

voortgezet onderwijs.

Communiceren met de mensen
Manisha komt naar me toe: ‘Mevrouw’, zegt ze, ‘Ik heb 
een heel hoog cijfer gehaald voor mijn toets bij mijn 
nieuwe juf. Dat komt door u, omdat u me vorig jaar 
grammatica-bijles heeft gegeven. Ik snapte alles!’ ‘Goed 
hoor, Manisha!’ zeg ik ‘En wat lief dat je het even komt 
vertellen.’ Tevreden loopt ze weg. ‘Zo doe je dat, 
Selma’, zegt ze tegen haar vriendinnetje. ‘Commu-
niceren met de mensen. Probeer het ook maar eens.’ 
Mijn mondhoeken maken een grote grijns.

Een paar dagen later spreek ik vriendin Anne die ook les 
geeft. ‘Echt alles ging mis vandaag’, vertelt ze. ‘Ik was te 
laat op school, het kopieerapparaat deed het niet en mijn 
bruggers leken wel op hol geslagen. Maar toen ik naar 
beneden liep, zei een afdelingsleider in het voorbijgaan: 
“Hé Anne, ik hoor een hoop positieve verhalen over je 
uit de vierde!” Ik groeide wel 10 centimeter door die ene 
opmerking en mijn hele dag was weer goed.’ 

Als je in het onderwijs werkt, krijg je vaak te maken met 
kritiek: de lessen te saai, het kind niet genoeg aandacht 
gegeven, de cijfers niet op tijd ingevoerd en ga zo maar 
door. Juist daarom kun je het soms 
zo nodig hebben om credits te krijgen 
voor de dingen die wel goed gaan. 
Even die aai over je bol, een veer op 
je hoed (die andere uitdrukking vind 
ik zo plastisch), gewoon iemand die even iets liefs tegen 
je zegt. 

Mensen die even stilstaan voor een complimentje of een 
aardig woord zijn zeldzaam. Dat is heus geen kwade wil. 
We hebben het gewoon druk met zijn allen. We rennen 
en doen en dan schieten dit soort dingetjes er vaak bij in. 
Maar is dat OK? Driewerf nee! In navolging van Manisha 
ga ik de verwaarlozing van het compliment bij deze een 

halt toeroepen. Want communiceren met mensen en 
omzien naar elkaar is misschien wel het belangrijk-
ste dat je op de werkvloer kunt doen.

Als dit nummer uitkomt, is het een jaar geleden 
dat ik ziek werd, en door een burn out een tijd lang 

niet naar school kon. Toen ik daar een column over 
schreef, kreeg ik een paar heel lieve reacties van 
Schooljournaal-lezers. Eén meneer stuurde me een 
kaart met een soort engel op de voorkant en woor-
den die me houvast gaven. Die kaart heb ik in mijn 
handtas gestopt. Hij gaat overal mee naartoe. Bert 
Vastenburg van praktijkschool de Hoeksteen uit  
Hardenberg, het heeft even geduurd, maar ik wil je 
heel hartelijk bedanken. 

‘JE kunt hEt zo nodig hEbbEn: iEMand 
diE EvEn iEts liEfs tEgEn JE zEgt’
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Publiek Simone van der Vlugt groeit mee naar 
volwassen oeuvre

Ze wordt wel de moderne Thea Beckman  
genoemd. Niet zo vreemd, want de 
beroemde schrijfster van Kruistocht in 
spijkerbroek, die zoveel geschiedenis in 
haar verhalen verwerkte, was haar grote 
inspiratiebron. ‘Met dit verschil dat 
mijn taalgebruik veel eigentijdser is. We 
schelen natuurlijk twee generaties’, ver-
duidelijkt Simone van der Vlugt. Vijftien 
jaar geleden brak ze door naar het grote 
publiek met De amulet, een historische 
jeugdroman die zich afspeelt tijdens de 
hoogtijdagen van de heksenvervolging. 
Op dit moment is de Alkmaarse genomi-
neerd voor de NS Publieksprijs vanwege 
haar laatste, op volwassenen gerichte 
boek Op klaarlichte dag, door NRC om-
schreven als een spannende roadmovie op 
schrift. Tevens zijn haar jeugdboeken door 
uitgeverij Lemniscaat in een nieuw jasje 
gestoken, omdat ze haar derde lustrum 
viert als schrijver. 

Verzadiging
’Ik ben blij dat mijn jeugdboeken nog 

zo goed gelezen worden, want ik kom 
graag op scholen’, 
bekent Van der Vlugt. 
‘Die lezingen voor 
scholieren zijn zo anders 
dan voor volwassenen, 
ik zou ze niet willen mis-
sen.’ Maar na succes volle 
titels als De guillotine 

(De Franse revolutie), De bastaard van Brussel (Spaanse inqui-
sitie) en Zwarte Sneeuw (mijnwerkersfamilie in negentiende-
eeuws Limburg) was ze voorlopig wel klaar met de historische 
onderwerpen. ‘Er was een zekere verzadiging, plus dat ik nu 
wel eens wilde schrijven vanuit mijn eigen leeftijd. Over wat 
mij verbaast, boeit en bezighoudt in deze wereld als volwas-
sene. Dertienjarigen zijn nu eenmaal niet zo geïnteresseerd 
in iemands huwelijksleven. Het grappige is wel dat ik nu veel 
meer word gelezen door jongeren vanaf vijftien jaar. Ik ben 
een vaste gast op de verplichte boekenlijstjes voor het eind-
examen.’ 

Verleid
Ze hoort wel vaker dat ze een bepaald tijdvak voor haar jonge 
lezers nieuw leven heeft ingeblazen, dat ze een moeilijk on-
derwerp in begrijpelijke en beeldende taal heeft weten te 
vatten. Van der Vlugt: ‘Die rol vervulde Thea Beckman voor 
mij. Grappig dat ik nu bij anderen de interesse in geschiedenis 
weet aan te wakkeren.’ Lacht: ‘Maar het is geen doel op zich. 
Ik wil gewoon een spannend verhaal vertellen en dan stiekem 
inzicht verschaffen. Een vereiste is wel dat de feiten kloppen. 
Ik verricht veel research.’ Dat betekent volgens haar ook dat 
er niet wordt gemarchandeerd met hoe er werkelijk geleefd 
werd in de tijd dat haar historische boeken zich afspelen. 

de 56e kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 6 t/m zaterdag 16 oktober. zie voor meer informatie: www.kinderboekenweek.nl

‘Twaalf- en dertienjarigen zijn niet zo 
geïnteresseerd in wat er speelt in huwelijken en 
relaties, terwijl ik daar graag over wil vertellen.’ 

Het is geen toeval dat Simone van der Vlugt (43), 
succesvol auteur van historische  jeugdromans 
en literaire thrillers, zich de laatste jaren vooral 

op een volwassen publiek richt. ‘Ik kan nu veel 
meer vanuit mezelf schrijven, omdat ik oudere 

hoofdpersonen mag gebruiken.‘

‘Ik wil gewoon 
een spannend 
verhaal vertellen’
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‘Ik ben niet sentimenteel. Ik hou er niet van een andere voor-
stelling van zaken te geven. Ik wil geen zoetsappige verhaaltjes 
waarin ze met mutsjes en klompen rondlopen, tussen rietge-
dakte boerderijen. Niks idyllisch leven zonder milieuvervuiling. 
Toen hadden we cholera, pest, armoede en kindersterfte. Daar 
wind ik geen doekjes om. Het leven was hard, maar het maakt 
de boeken wel een stuk spannender, anders ben je gauw uit-
geschreven. Ik denk dat dat het is wat jongeren zo aanspreekt 
in mijn werk, hoewel ze af en toe wel tot dit soort type boeken 
moeten worden verleid. Vooraf lijkt het hun maar saaie kost, na 
het lezen zijn ze om. Wat me verwondert is dat jongeren soms 
denken dat ik liever een paar eeuwen geleden had geleefd. Nou 
nee, spaar me, ik ben helemaal tevreden in het nu.’  

HelderziendHeid
‘Of er autobiografische elementen in mijn verhalen zitten? 
Nee, niet echt, al was er een voorval op school bij mijn dochter 
dat ik verwerkt heb in Vlinders.’ In deze jeugdroman, die Van 
der Vlugt schreef in 2008, wordt een jongen op de school van 
hoofdpersoon Zoë doodgeschopt. Een filmpje van de moord  
belandt op YouTube. Om de geest van de jongen tot rust te 
brengen, gaat het paranormaal begaafde meisje op zoek naar 
de daders. Een jaar eerder ver-
scheen Schuld, waarin Zoë zich verwijt 
niets te hebben gedaan toen ze voor-
voelde dat haar beste vriendin iets 
zou overkomen. ’Mijn kinderen zijn 
geen echte lezers en zeker niet geïn-
teresseerd in mijn historische romans. 
Ze willen over hun eigen leven lezen. 
Mijn dochter vroeg mij op een gege-
ven moment naar een verhaal dat zich 
op de middelbare school afspeelt. Ik 
dacht, Francine Oomen en Carry Slee 
doen dat al. Moet ik het zoveelste 
boek over anorexia schrijven? Alles is 
toch al behandeld. Toen op een dag 
een vriendinnetje van mijn dochter 
op bezoek was en ter sprake kwam dat 
zij een gave had voor helderziendheid, 
dacht ik: ja, nu kan ik iets toevoegen 
aan het genre.’ 

effeCtbejag
Ze zegt dat ze een opvolger van Vlinders 
overweegt en dat haar dochter sug-
gereerde iets over vermiste meisjes te 
schrijven na de dood van de 12-jarige 
Milly Boele. Dit Dordtse meisje werd 
in maart misbruikt en vermoord door 
haar buurman, een jonge politie agent, 
die haar vervolgens in zijn tuin be-
groef. ‘Sorry, maar dat kan ik niet. Het 
zou iets voyeuristisch hebben, alsof 
ik het leed van een ander exploiteer. 

Simone van der Vlugt: ‘ik wil geen zoetsappige verhaaltjes waarin ze met 
mutsjes en klompen rondlopen, tussen rietgedakte boerderijen.’

Daar ligt voor mij de grens’, benadrukt de 
schrijfster. ‘Ik wil mijn lezers niet in een depres-
sie schrijven, hoe waarheidsgetrouw ik ook ben.’
Ze is zich sowieso bewust van haar verantwoor-
delijkheid voor haar jeugdige publiek, in haar 
boeken, maar ook tijdens schoolbezoeken. ‘Ze 
nemen elk woord van je op. Ik wil niet dat ze 
zeggen dat ik het heb gezegd en dat het daarom 
zo is, zeker niet bij onderwerpen als reïncarnatie. 
Ik pas voor effectbejag. Of dit toch de leraar is in 
mij?’, weegt Van der Vlugt, die bevoegd is Frans 
en Nederlands te geven in het voortgezet onder-
wijs, haar woorden. ‘Het is er nooit van geko-
men, maar wie weet. Vooral vmbo’ers lijken me 
een dankbare groep. Het zijn zulke enthousiaste 
kinderen, aan hen geef ik mijn leukste lezingen.’ 
Peter Magnée 
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Kunstenaars 
voor de klas

Bruiloft, begrafenis, of een dagje ‘niet zo lekker’: 
ziekte en buitengewoon verlof van een leerkracht 

kunnen behoorlijk lastig zijn voor een school. In 
Amsterdam worden kunstenaars als invallers 

voor de klas gezet tegen kort verzuim. Creatief, 
dat zeker. Maar werkt het ook?

Creatieve invallers remedie kort verzuim?

dagproject. Picasso-schilderijen maken, improvisatietheater 
of het schrijven van verhalen: het kan allemaal, zolang kunst, 
cultuur centraal staan. ‘Het kortdurend verzuim in Amsterdam 
rees al jaren de pan uit en was een gigantisch probleem’, vertelt 
projectleider Alexli van Linden Tol van het bureau OOG On-
derwijs en Jeugd. ‘Maar het was haast onmogelijk om regulier 
bevoegde invallers te vinden. Alle schoolbesturen zijn toen 
bij elkaar gekomen en al brainstormend ontstond het idee om 
kunstenaars in te zetten als invallers. Zij hebben ervaring met 
groepen kinderen en vinden het leuk om over hun vak te ver-
tellen. En de leerlingen komen zo weer in aanraking met kunst 
en cultuur.’

Gemotiveerd
Inmiddels zijn er sinds de start van het project meer dan 3.500 
dagprojecten uitgevoerd. Schoolleider Wout Groenewold van 
de Catamaran: ‘Wat me aanspreekt aan de Zoete Inval is dat de 
invallers allemaal bijzonder gemotiveerd zijn en ze een redelijk 
tot goed product neerzetten. Bovendien is de sfeer goed, de 
kinderen hebben er zichtbaar plezier in. En wat ook fijn is: ik 
hoef niet als een leerkracht zich ziek meldt op zondagavond Jan 
en alleman af te bellen. Ik kruip achter de computer, log in op 
de site van De Zoete Inval en zie gelijk welke kunstenaars be-
schikbaar zijn voor welke dag, voor welke leeftijdsgroep en met 
welk project.’

voor de leeuwen
Theatermaker Eloy Luccasen is een ’zoete invaller’ van het 
eerste uur en is nog altijd enthousiast. ‘De afwisseling is heer-
lijk. Ik moet minimaal vier dagen per maand beschikbaar zijn, 
dus ik heb alle ruimte om zelf te spelen.’ Lucassen bevestigt dat 
het lesgeven op deze manier soms aanvoelt als een sprong in 
het diepe. ‘Maar dat vind ik aan de andere kant ook weer leuk. 
Juist die flexibiliteit en niet weten waar je terecht komt, maakt 
het werk spannend en uitdagend.’ 
Van Linden Tol: ‘De meeste scholen geven vóór de les nog wel 
wat instructies aan de betreffende kunstenaar. Maar dan nog 
blijft het af en toe mensen voor de leeuwen gooien, ja. De in-
vallers weten niet van tevoren wat ze voor de kiezen krijgen. 

Voor kinderen op basisschool de Cata-
maran in Amsterdam-West is het inmid-
dels een vertrouwd beeld: muzikanten, 
toneelspelers en schilders die door de 
schoolgangen wandelen. Zo ook van-
daag. Theatermaker Eloy Lucassen is 
met groep 7 in de gymzaal aan de slag 
met improvisatietheater. Aan de hand 
van korte spelletjes leren de leerlingen 
om spontaan toneel te spelen. Presenta-
tor van een tv-show, een buitenlandse 
ster die praat in een zelf verzonnen taal 
of een bijzondere tolk: de kinderen ge-
nieten zichtbaar van de opdrachten die 
Lucassen ze geeft. Zelfs zo erg dat, als de 
theaterman op zijn horloge kijkt en me-
dedeelt dat het tijd is voor de pauze, een 
meisje haast smekend vraagt: ‘Meester, 
ik hoef niet te eten of buiten te spelen. 
Kunnen we niet gewoon doorgaan?’

Picasso-schilderij
De Catamaran is één van de negentig 
scholen die gebruik maken van De Zoete 
Inval, een project dat in 2003 werd ont-
wikkeld en geïnitieerd in opdracht van 
het Initiatief Lerarentekort Amsterdam 
(ILA) van alle schoolbesturen in de 
hoofdstad. Theatermakers, schilders, 
tekenaars en andere creatievellingen 
worden op scholen ingezet als invallers. 
Kinderen gaan tijdens zo’n invaldag aan 
de slag met een kunstzinnig en creatief 



Maar als ze daar niet mee om kunnen gaan, dan zouden ze ook 
niet voor De Zoete Inval werken.’

verantwoord?
Grote vraag die rijst: is het wel verantwoord om kunstenaars 
voor de klas te zetten? Van Linden Tol is overtuigd van wel. 
‘De screening verloopt uiterst secuur. Allereerst hebben we 
een grondig in-take-gesprek. Ervaring met groepen kinderen is 
een must. Vervolgens moet het dagproject dat de kunstenaars 
willen doen aan ons gepresenteerd worden. Dat moet een 
thema hebben en een afgerond geheel zijn, waar verschillende 
werkvormen samen komen. Daarna krijgen de deelnemers 
een educatieve training van acht dagdelen. Ook een proefles 
is vereist, waarin gekeken wordt of de kunstenaar het in zich 
heeft. Daarnaast zijn twee tot drie keer per jaar terugkomda-
gen, waarin we met alle kunstenaars om de tafel gaan zitten, 
evalueren en ervaringen uitwisselen. En het projectbureau van 
De Zoete Inval fungeert als coördinatiepunt, zodat zowel de 
scholen als de kunstenaars altijd iemand hebben om op terug 
te vallen.’ Bovendien stijgt in rap tempo het aantal kunstenaars 
dat ook daadwerkelijk bevoegd is om les te geven. ‘In het begin 
was het merendeel van de deelnemers niet bevoegd, maar wel 
bekwaam. Inmiddels heeft zo’n 80 procent van de circa dertig 
deelnemende kunstenaars een lesbevoegdheid.’

ei van columbus
Kinderen leren over kunst en cultuur, kunstenaars kunnen 
verdieping geven aan hun werk en schoolleiders hoeven geen 
klassen meer naar huis te sturen. De Zoete Inval, het ei van 
Columbus? Schoolleider Groenewold: ‘Het is geen oplossing 
voor griepjes en langdurig zieken. Een hele week de Zoete Inval 

op school zou niet werken; kinderen heb-
ben ook taal en rekenen nodig, willen 
ook andere dingen leren. Maar het is wel 
ideaal wanneer leerkrachten vanwege een 
bruiloft een dagje niet kunnen werken.’ 

onverwachte wendinG
Opvallend is dat het project een onver-
wacht neveneffect heeft. ‘Veel kunste-
naars worden door de Zoete Inval weer 
enthousiast over het lesgeven’, verklaart 
Van Linden Tol. ‘Het is dan ook niet on-
gebruikelijk dat sommigen definitief voor 
het onderwijs kiezen of parttime les gaan 
geven. En omdat inmiddels 30 procent 
van onze invallers de pabo heeft gedaan, 
is het mogelijk om meerdere dagen op-
vang aan te bieden.’ Ook theatermaker 
Lucassen staat zeker niet negatief tegen-
over het lesgeven. ‘Ik heb tot nu voldoen-
de werk in de theaterwereld naast het 
invalwerk. Maar mocht daar verandering 
in komen, dan zou ik best fulltime voor 
de klas willen staan.’
Lisette Jongerius*
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‘Zoete invaller’ eloy lucassen: ‘op deze manier invallen kan een sprong in het diepe zijn.’

Meer weten over De Zoete Inval? 
www.inval.lerarentekortamsterdam.nl. 
Bellen of mailen kan ook: (020) 640 09 82 of 
a.vanlindentol@oog.nl.
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‘Dit moet je niet 
in de klas doen’

Basisschoolleraren die met behulp van maïzena, bloem, water, 
stikstof en ammoniak een komeet maken. Het gebeurde 

vorige week op een onderwijsconferentie met tal van 
workshops over ruimtevaart en sterrenkunde in Amsterdam. 

Doel was de kennis over deze onderwerpen te verrijken en 
ideeën op te doen voor eigen gebruik in de klas. 

Leerkrachten leren bij over planeten en zonnestelsels 

Sissend en borrelend komen de stukken bevroren stikstof tot 
leven. Hoe meer water de medewerker van science center 
Nemo over het chemische goedje uitgiet, hoe sterker de rook-
vorming. ‘Het lijkt wel een film van Harry Potter’, zegt een van 
de deelnemers aan de workshop over komeetvorming tijdens de 
conferentie Op reis door het zonnestelsel, vorige week woensdag 
in de hoofdstad. De bijeenkomst is een initiatief van Esero de 
educatieve poot van Europese ruimtevaartorganisatie ESA dat 
wordt uitgevoerd door Nemo, en Nova (Nederlandse onder-
zoeksschool voor astronomie). ‘Moet er echt een halve liter 
water in?’, vraagt een verontruste leerkracht zich hardop af als 
de rook om hem heen om te snijden wordt. ‘Ik vind het eng om 
dit met kinderen te doen’, zegt een juf. ‘Ja, je moet dit niet in de 

klas doen’, bevestigt haar collega. Maar 
een komeet is volgens de Nemo-man 
niets anders dan een keihard geworden, 
vuile sneeuwbal. Het eindresultaat, een 
mengsel van potgrond, bevroren stikstof, 
ammoniak, maïzena, bloem, Worcester-
saus en honing dat in het met een vuil-
niszak bedekte afwasteiltje ligt, bewijst 
zijn stelling. 

KoeienPoeP
De workshop levert nog meer bruikbare 
kennis op. Bijvoorbeeld dat kometen 
voorbij de planeet Neptunus in de 
Kuiper gordel en Oortwolk zijn ontstaan. 
Dat Jupiter zo krachtig is dat het heel 
wat kometen, meteoriden (ruimtepuin) 
en asteroïden of planetoïden aantrekt, 
die anders op Aarde zouden inslaan. Dat 
de staart van een komeet niets anders 
is dan het smeltende deel ervan. En dat 
Titan, een maan van Jupiter uit zeeën 
van bevroren methaangas bestaat en dat 
het daar beslist naar koeienpoep moet 
ruiken. Eerder op de conferentie legde 
wetenschapsjournalist Govert Schelling 
uit waarom Pluto geen echte planeet 
meer is, maar eigenlijk een nogal groot 
uitgevallen dwergplaneet. De naam Pluto 
is rond 1930 niet bedacht vanwege de 
hond van Mickey Mouse – het was an-
dersom –, maar door een meisje van elf 
in Engeland. Vanwege de ligging van de 
nieuwe planeet aan de rand van de Melk-
weg legde zij een verband met Pluto, de 
Romeinse god van de onderwereld.   

Kuifje
Volgens Wendy van den Putte, project-
leider ruimtevaart en sterrenkunde van 
Nemo, spreekt dit onderwerp heel veel 
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leraren 
maken een 
komeet.
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kinderen aan. ‘Je kunt het in zoveel 
thema’s verwerken: de werking van het 
menselijk lichaam, navigatie, het ont-
staan van het zonnestelsel, middelpunt-
vliedende krachten. Kinderen denken 
bij ruimtevaart vooral aan mannen op de 
maan, maar dat is maar een heel klein 
aspect daarvan. Er is zoveel meer: denk 
aan de satellieten, voor communicatie en 
navigatie, maar ook voor het observeren 
van de poolkappen en de ruimte.’ 
‘Deze dag is echt niet alleen bedoeld 
voor leraren die lesgeven aan hoogbe-
gaafden. Je ziet gelukkig ook steeds meer 
initiatieven op gewone basisscholen’, zegt 
Hans van der Lande, manager PR en 
educatie van Space Expo in Noordwijk. 
‘Wat mij betreft beginnen ze al vroeg, 
bij de kleuters, die zijn nog zo voor alles 
open. Vorige week nog vroeg zo’n ventje 
van drie turven hoog aan mij, wijzend op 
een Ariane 5-raket: “Meneer, er zitten 
toch rubberen ringen in de opduwraket-
ten? Dat is wel eens verkeerd gegaan.” 
En vervolgens vertelt hij mij het hele 
verhaal over het verongelukken van de 
Challenger, een van de Space Shuttles, 
in 1986. Een kind van zeven! Kwam 
door de interesse van een van zijn lera-
ren.’ Lacht breeduit: ’Nee, met die twee 
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op de rondreizende tentoonstelling ruimtehotel delta konden leerlingen van delta-scholen in 2008 de wereld zonder 
zwaartekracht ervaren. hier in de badkamer ondervonden ze hoe ruimtetoeristen hun tanden poetsen en haren wassen.

ruimtevaartverhalen van Kuifje hoef je niet meer aan te komen. 
Dat geloven ze niet meer.’ Hij vindt het jammer dat met name 
in het voortgezet onderwijs ruimtevaart en sterrenkunde vooral 
aan de bétà-kant zitten. ‘Terwijl het net zo veel alpha-aspecten 
heeft. Denk eens aan de taal, voor bijna alles wordt het Engels 
gebruikt, of aan het weer en het klimaat bij een vak als geogra-
fie. Docenten zitten zo opgesloten in hun vakgebied.’

sKiPPyballen
Op het congres lopen nogal wat leerkrachten van plusklas-
sen rond. Een van hen is Ingrid Moespot van basisschool 
Kudelstaart. Ze is onder meer naar Amsterdam afgereisd om 
lesmateriaal te vinden voor de kleuters uit haar klas. ‘Het is 
nogal gericht op de oudere kinderen. Wat het verschil is in 
vraagstelling tussen een “gewone” leerling en een plusleerling? 
We hadden gisteren een filosofieles over het menselijk lichaam. 
Doodgaan kwam daarbij ter sprake. Vroeg een van de kinderen: 
“Als ik nou op Mars doodga, wat gebeurt er dan met mij?” Een 
kind uit een reguliere klas zou waarschijnlijk nieuwsgierig zijn 
geweest naar de namen van de planeten.’
Meike van Wegen, vierde jaars pabo-student, die op vrijwillige 
basis les geeft aan een plusklas op een montessorischool in 
Amsterdam, wil vooral ideeën opdoen. ‘Vooral het namaken van 
het planetenstelsel met fruit en skippyballen, om het verschil in 
grootte tussen de planeten aan te geven, vind ik een vondst.’
Peter Magnée 

Voor het recept van de zelfbouwkomeet: 
ftp.ncwt.nl/2O1OO922esero -> achtergrond info Esero-conferentie, pagina 12
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Werk &Recht
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scheiding? vergeet uw 
pensioen niet!
Bij echtscheiding wordt één belangrijke kwestie nog 
vaak vergeten: het pensioen. U moet altijd aan ABP 
doorgeven hoe u de verdeling van het pensioen wilt 
regelen. Dat kan via het aanvraagformulier Verde-
ling van pensioen. Dit formulier kunt u via de website 
afdrukken of via de Klantenservice aanvragen. Laat 
uw keuze ook altijd vastleggen in uw echtscheidings-
convenant, uw contract waarmee u uw samenleving 
beëindigt of uw notaris- of advocaatverklaring. 
Uw ex-partner komt meestal in aanmerking voor 
nabestaandenpensioen. De datum van de scheiding 
is belangrijk voor de hoogte van zowel het nabe-
staandenpensioen voor uw ex-partner als uw nieuwe 
partner. Maar uw ex-partner kan ook afzien van het 
recht op nabestaandenpensioen (zie kader). Gebeurt 
dat niet, dan houdt uw ex-partner recht op nabe-
staandenpensioen over de pensioenjaren voor de 
scheiding. Ook als u een nieuwe partner hebt op het 

moment dat u overlijdt. Het nabestaandenpensioen 
voor uw nieuwe partner wordt hiermee verminderd. 

afzien van abP nabestaandenPensioen
Uw ex-partner kan afzien van het recht op nabe-
staandenpensioen. Dat moet u laten registreren. 
Misschien stond dat al in uw huwelijkse voorwaarden 
of samenlevingscontract. Zo niet, dan moet u dat 
alsnog vastleggen in uw echtscheidingsconvenant, uw 
contract waarmee u uw samenleving beëindigt of uw 
notaris- of advocaatverklaring. Laat na de officiële 
beëindiging van de relatie samen aan ABP weten dat 
uw ex-partner afziet van nabestaandenpensioen en 
stuur een kopie van deze verklaring mee. 

u woonde samen zonder registratie bij 
de gemeente?
Woonde u samen zonder registratie bij de gemeente? 
En u en uw partner gaan uit elkaar? Dan geldt de Wet 
verevening pensioenrechten bij scheiding niet. ABP 
kan het pensioen dan ook niet verdelen. Ook niet als 
u uw partner hebt aangemeld bij ABP. Uw ex-partner 
houdt wel aanspraak op ABP NabestaandenPensioen. 
Totdat u uw ex-partner hebt afgemeld bij ABP, loopt 
de opbouw van het nabestaandenpensioen voor uw 
ex-partner door. Dat kan nadelig zijn voor een even-
tuele nieuwe partner.

 Datum scheiding 
voor 1 juli 1999

Datum scheiding 
na 1 juli 1999

 

  U overlijdt voor uw 65ste U overlijdt na uw 65ste
Uw ex-partner 
krijgt

nabestaandenpensioen 
opgebouwd tot de 
scheiding

nabestaandenpensioen 
over de pensioenjaren 
tot 1 juli 1999

nabestaandenpensioen 
opgebouwd tot de 
scheiding

Uw huidige 
partner krijgt

nabestaandenpensioen 
min het deel van de 
ex-partner

nabestaandenpensioen 
min het deel opgebouwd 
tot de scheiding

nabestaandenpensioen 
min het deel van de 
ex-partner
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Overzicht regiOspreekuren 
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
donderdag  4 november Apeldoorn
donderdag  11 november Rotterdam
maandag 15 november Utrecht



Alle basisscholen voeren in de periode tussen 2010 en 
2014 een aantal LB-functies in. Vooral in de eerste jaren 
is de omvang van de verplichte LB-formatie vaak nog 
klein. Bij veel scholen zelfs kleiner dan één hele baan. 
Dat leidt nogal eens tot de vraag of het ook mogelijk is 
dat een docent met een LA-functie ook voor een deel 
van die functie benoemd wordt in een LB-functie. Dat 
kan niet, de cao staat niet toe dat iemand bij dezelfde 
werkgever in twee verschillende functies wordt be-
noemd. Op deze regel zijn een paar uitzonderingen:
•  Bij een bestuur dat zowel basisscholen als scholen 

voor speciaal basisonderwijs heeft, kan een docent 
benoemd zijn als LA-docent op een gewone basis-
school én als LB-docent op de school voor speciaal 
basisonderwijs. De cao schrijft voor dat het dan 
moet gaan om de normfuncties LA en LB zoals die 
in de cao staan.

•  Ook is het mogelijk om benoemd te zijn in twee 
onderwijsondersteunende functies, maar dan moet 
er tussen het salarisniveau van die functies meer dan 
3 schalen zitten. Onder dezelfde voorwaarde kan 
iemand ook een onderwijsondersteunende en een 
onderwijsgevende functie hebben. Het is dus moge-
lijk dat bijvoorbeeld een klassenassistent met schaal 
4 daarnaast ook een benoeming krijgt als docent LA.

•  Ook op bovenstaande regel is een uitzondering mo-
gelijk. Het gaat dan om werknemers die op grond 

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.

vraag:

van de WIA 35 % of minder 
arbeidsongeschikt zijn gewor-
den. Deze werknemers kunnen be-
noemd worden in twee onderwijsondersteu-
nende functies of in een onderwijsondersteunende 
en een onderwijsgevende functie waartussen het 
salarisniveau 3 schalen of minder verschilt. Uiter-
aard moet het dan wel gaan om twee functies die 
passend zijn bij de mogelijkheden die zo’n werkne-
mer nog heeft.

Het feit dat iemand geen twee verschillende onder-
wijsgevende functies mag hebben betekent ook dat 
een LA-docent niet kan worden ingezet voor de ver-
vanging van een LB-collega als deze ziek of anderszins 
afwezig is. De werkzaamheden van de afwezige LB-
collega passen niet bij de LA-functie. Bij vervanging 
krijgt iemand immers een tijdelijke uitbreiding van 
de bestaande functie, en dat kan bij een LA-docent 
alleen maar een LA-uitbreiding zijn. Andersom kan 
iemand die een LB-functie heeft wel een LA-collega 
vervangen, omdat de LA-werkzaamheden meestal wel 
passend zijn binnen de LB-functie. Uiteraard krijgt 
betrokkene dan wel een tijdelijke uitbreiding van de 
bestaande LB-functie. Tot slot is van belang dat de 
gezamenlijke omvang van twee banen die iemand 
heeft, niet groter mag zijn dan 120 % van een norm-
betrekking.

antwOOrd:

Kan ik voor een deel van mijn LA-baan 
benoemd worden in een LB-functie?
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Soms kan het voor komen dat een GMR niet meer goed functioneert. Bijvoorbeeld door een grote 
groep, dat werkt niet altijd even efficiënt. Hoe zorg je ervoor dat er toch weer een werkbare situatie 
ontstaat? CNV Onderwijs Academie staat GMR-en terzijde bij grootschalige verandertrajecten.

Hulp bij grootschalige MR-trajecten

Inhoud 
Denkt u ook dat uw GMR beter kan 
functioneren? Wenst u een profes-
sionaliseringsslag te maken in de 
communicatie met uw bestuurder 
en achterban? Overleg dan met de 
medewerkers van CNV Onderwijs 
Academie over de mogelijkheden 
om dat te bereiken. Onze trainers 
begeleiden uw GMR graag in een 
traject naar herstructurering en 
optimalisering van de medezeg-
genschap bij uw organisatie. 

Praktische informatie
Neem voor meer informatie contact 
op met CNV Onderwijs Academie, 
(030) 751 17 47 of stuur een e-mail 
naar scholing@cnvo.nl. Kijk voor 
onze andere mogelijkheden, zoals 
het MR partnerschap, op  
www.cnvo.nl/academie.

Willeke Krijnsen is sinds zeven jaar actief in de GMR van de 
Bisschop Möller Stichting in Friesland. ‘Toen ik begon gold nog 
de oude wet op de medezeggenschap. Iedere MR van iedere af-
zonderlijke school had een afgevaardigde in de GMR. Zodoende 
vergaderden we met dertig personen. Bij de tweemaandelijkse 
vergaderingen was het altijd maar weer de vraag hoeveel leden er 
zouden komen, wie er deze keer inbreng had en hoeveel nieuwe 
gezichten er zouden zijn. Ook de verdeling tussen ouders en 
leerkrachten haalde nooit de vereiste fifty-fifty-verhouding. Eind 
2006 kwam de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). Het 
was niet langer verplicht dat elke school een afgevaardigde had in 
de GMR. Maar hoe gingen we zoiets aanpakken? En hoe creëer je 
draagvlak? Klaas Jurjens van CNV Onderwijs Academie begeleid-
de ons bij dit traject. Belangrijke punten waren: hoe houden alle 
MR-en zeggenschap binnen de GMR en op welke manier blijft 
iedereen op de hoogte? Nu zitten we in een GMR van tien perso-
nen. Het vergadert constructiever, de lijnen zijn korter, de leden 
gemotiveerder en we weten wat elkaars sterke en zwakke punten 
zijn. Ik vind het nog steeds ontzettend leerzaam en heel erg leuk. 
Misschien stel ik mezelf wel weer verkiesbaar.’ 



bleek al snel dat er meer voor nodig is dan alleen 
maar Googelen. Een beter begin van het praktijkjaar 
kon ik me niet wensen. 

En….bij de weg: ik doe niet aan diploma-Sinterklaas. 
De eerste drieën en vieren zijn al gevallen. Ja, ook 
voor de praktijk kunnen er onvoldoendes vallen. Dit 
gegeven peper ik de studenten vanaf dag één al in.  

Ik wil geen zoutjes als studenten, maar gedreven 
aspirant-ondernemers, die aan het eind van de op-
leiding gedegen trots zijn op het eventueel behaalde 
diploma. Werkelijk, ze hebben dan niks gratis gehad. 
Op de schoolboeken na …
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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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Praktijktip!
Voor deze column sta ik in dubio. Mijn vingers jeuken 
om Geert Dales, bestuursvoorzitter van Hogeschool 
InHolland, eens flink met heftige woorden om de oren te 
slaan. Schandalig wat er gebeurt. InHolland als diploma-
Sinterklaas? Helaas zal in de toekomst blijken dat er 
naast InHolland nog meer diploma-Sinterklazen zullen 
zijn. Daarbij laat demissionair staatssecretaris Marja van 
Bijsterveldt door haar matige reactie weer eens blijken 
dat ze de slechtste staatssecretaris van Onderwijs is die 
Nederland de laatste decennia heeft gehad. Maar nee, ik 
heb besloten om dit keer niet mijn gal te spuwen, maar 
om een onderwijstip met u te delen. Vakbroeders onder 
elkaar.
Ik geef les aan de tweedejaars MOCBF, een niveau-4 op-
leiding voor de horeca. Eén keer per week heeft de helft 
van de klas praktijk koken en de andere helft bediening. 
In dit tweede leerjaar zijn deze lessen vooral gericht op 
het leidinggeven. Zij worden uiteindelijk getoetst door 
middel van een zogenaamde P&O-opdracht. Deze op-
dracht houdt kort gezegd in dat de studenten twee weken 
lang het schoolrestaurant tot hun beschikking krijgt. De 
studenten, in groepjes van twee, zijn dan verantwoor-
delijk voor alles. Van de menukaart, bereidingswijze, 
aankleding restaurant, calculaties, sponsoring tot en met 
het aansturen van de vloerbrigade. De student krijgt in 
aanloop naar de uiteindelijke uitvoering van hun P&O  
voldoende tijd om zich voor te bereiden, ook buiten de 
reguliere praktijklessen om. 
In hun eerste praktijkles dit jaar hanteerde ik een nieuw 
ideetje. De studenten kregen van mij ieder individueel 
de thuisopdracht om alvast een gerechtje te bedenken 
en uit te werken, die ze eventueel in hun P&O kunnen 
gebruiken. Met de instructie dat ze de volgende praktijk-
les dit gerecht voor hun ouders 
op school moesten gaan koken. 
En tijdens dit diner moest elke 
student op een minipodium aan 
de ouders een minuutpresentatie 
geven over hun eerste ideeën voor hun P&O. Achteraf 
bleek deze nieuwe opzet geweldig uit te pakken. Grap-
pig is dat de studenten lijden aan google-koken. Oftewel: 
blindelings een recept van het internet plukken en ervan 
uitgaan dat dat goed is. Na de eerste kookhandelingen 

‘iK DOE niEt AAn DiPLOMA-sintERKLAAs. DE 
EERstE DRiEEn En ViEREn zijn AL gEVALLEn’. .



indisch 
leesplankje 
1908

Het leesplankje Aap noot mies bestaat honderd 
jaar. generaties schoolkinderen leerden lezen 

met dit plankje. De tentoonstelling Aap noot mies 
is nog tot en met 2 januari te bezichtigen in het 

Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam.

Leesplankje bestaat honderd jaar

‘Het is allemaal heel blij en Nederlands’

Schooljournaal 24

‘Ik herinner me nog heel goed het klassi-
kaal opdreunen van het Aap noot mies. 
De juf die met de lange houten aanwijs-
stok de woorden één voor één aanwees op 
de grote vertelselplaat en bij het laatste 
woord Schapen moest de nadruk heel erg 
op pen vallen. Waarschijnlijk werd er te 
vaak schape gezegd’, vertelt een bezoeker 
van de expositie. Tot begin jaren zeventig 
werd de methode in bijna alle klassen 
gebruikt bij het aanvankelijk lezen. 

aantal leermiddelen
Voor de klas stond de grote klassikale 
leesplank (vertelselplaat) en alle leer-
lingen hadden op hun schoolbankje 

hun eigen leesplank en een doosje met letters. Aan de muur in 
iedere school hing vroeger de vertelselplaat, die in de Aap noot 
mies leesmethode centraal stond. Alle zeventien elementen van 
de leesplank werden in taferelen samengevat. Medewerker van 
het Nationaal Onderwijsmuseum, Renée Mast: ‘In deze op het 
platteland gesitueerde verhalen speelden kinderen uit een ar-
beidersgezin en een boerenfamilie de hoofdrol. Alle figuren zijn 
allemaal heel opgewekt, en vooral heel Nederlands. Toch was 
het leven op het platteland en in de steden minder idyllisch dan 
de tekeningen suggereren.’

muur roos vaas
Het door hoofdonderwijzer M.B. Hoogeveen bedachte lees-
plankje, waarmee hij in 1890 voor het eerst experimenteerde op 
zijn school in het Friese Stiens kent talloze variaties. De bekend-
ste is die met de aap in de dakgoot met tekeningen van Ot en 
Sien-tekenaar Cornelis Jetses. Maar er kwamen ook andere vari-
anten op de markt. Zoals het leesplankje Geit Zeep Does (in eer-
ste instantie van papier en karton) van J.H. Colenbrander, tussen 
1894 en 1899 collega van ‘hoofd’ Hoogeveen op school H in 
Deventer. Hij was de eerste die met een vertelselplaat kwam. 
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In 1905 verscheen in Tilburg het katholieke leesplankje Aap 
Roos Zeef, bedacht door frater E. Bekker. In 1908 kwam uitge-
verij Wolters met een Indisch leesplankje Muur Roos Vaas, tien 
jaar later gevolgd door Jaap Gijs Dien. Aan Jetses de taak de 
tropische sfeer bij de woorden te bedenken. In 1928 zag het eer-
ste Joodse leesplankje het licht (Neir Har Kaf) met Hebreeuwse 
tekens, in 1930 het eerste Zuid-Afrikaanse leesplankje Neut 
(noot) Wit Piet. Het was een variatie op de methode van 
Hoogeveen, waarbij Jet in Let veranderde en Gijs in de slaaf Tys. 
Toen in 1973 het Fries een verplicht leervak werd op de lagere 
scholen in Friesland, kon een leesplankje Jaep Lys Mem niet uit-
blijven. Begin jaren negentig was heel even het leesplankje Aap 
Koe Vos in zwang voor het leesonderwijs aan Turkse kinderen. 

leesPlanK voldoet niet
Met Aap mies noot ontdekken peuters en kleuters op een snelle 
manier letters en klanken. Zonder vooroefening kunnen ze 
meteen leren lezen. Dit komt doordat met behulp van de een-
voudige woordbeelden verschillende letterklanken onderschei-
den kunnen worden. Mast: ‘Als je iemand Nederlands met het 
plankje leert, dan merk je dat het eigenlijk niet kan. Een aap 
wordt wel door het juiste woord omschreven, maar de hond 

krijgt de naam Kees. Kinderen en volwas-
senen die Nederlands leren, leggen door 
deze verschillende plaatjes en woorden de 
verkeerde associaties. Als ze bijvoorbeeld 
een kat over straat zien lopen dan wordt die 
Mies genoemd. Ze kunnen het verband niet 
leggen dat het hier ook om een kat gaat. 
Dat komt omdat de leraar is vergeten dit uit 
te leggen.’ Het plankje wordt soms nog ge-
bruikt in de klas. Mast: ‘Het zijn meestal de 
creatieve docenten. Het eerste woordje dat 
ze nu vaak leren is ik. Het is tegenwoordig 
erg in dat kinderen vanuit hun eigen beeld 
beginnen. De bedoeling is dat ze hierdoor 
sneller de goede associaties kunnen leggen 
met de woorden en figuren.’
Jolinda Doek
Peter Magnée

‘Het is allemaal heel blij en Nederlands’

Katholiek 
leesplankje 
1950 

Voor meer informatie: 
www.onderwijmuseum.nl

Fo
to

: O
nd

er
w

ijs
m

us
eu

m
 R

ot
te

rd
am



Schooljournaal 28

eens 78,4%

oneens 21,6%

Aantal reacties: 171

@ @@@

@ @@@@@@@

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:

Muziekles moet een verplicht onderdeel worden van het 

basisschoolprogramma.

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

@  De herfstvakantie staat voor de deur, de ideale periode 

om een filmpje te pakken. En waar kan het beter dan  

tijdens Cinekid, het jaarlijkse filmfestival voor kinderen?  

Op www.cinekid.nl is niet alleen de volledige filmladder 

en informatie te vinden, maar is ook alles te lezen over 

het speciale programma voor scholen rondom het thema 

voedsel en voedselverspilling. 

@  Geen zin in Cinekid, maar wel op zoek naar leuke dag-

jes uit voor de vakantie? Kijk dan op www.dagjeweg.nl/

herfstvakantie. De activiteiten worden onder meer gesorteerd 

op prijs, plaats en eerdere beoordelingen van bezoekers.

@  Op zoek naar inspiratie om het klaslokaal in herfstige 

sferen te brengen? Op www.internetwijzer-bao.nl/herfst zijn 

voldoende ideeën te vinden (ook voor het digibord), voor 

onder-, midden- en bovenbouw. 

ApenstAArtjes
Scholen in krimpregio’s moeten open 

blijven, ook wanneer het leerlingen
aantal onder de opheffingsnorm daalt.

Stelling:

advertentie
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Kanariepietje
Mijnwerkers hadden vroeger 
onder de grond een kanarie 
in een kooitje bij zich. Viel het 
beestje flauw, dan was dat een be-
langrijk signaal. Gevaarlijke gassen! 
Te weinig zuurstof! Pas op!

In mijn carrière heb ik veel kinderen figuurlijk van hun 
stokje zien gaan. Vooral adhd’ers. Dat zijn voor mij de 
kanariepietjes in de klas. Jordy bijvoorbeeld, een heerlij-
ke belhamel, had weinig lol in leren. Wat hij presteerde, 
deed hij voor mij. Hij mócht mij wel en ik mocht hem. Als 
hij weer eens door het lokaal banjerde, op zoek naar af-
leiding, hoefde ik hem maar éven aan te kijken, of hij ging 
braaf weer zitten. Niet lang, dat niet, hij had nou eenmaal 
buskruit in zijn broek. Dus zodra het maar even kon, 
mocht hij van mij in de benen. Ik liet hem spullen halen 
en brengen, briefjes bij collega’s bezorgen etcetera. En 
in de klas was hij de vaste uitdeler en ophaler van de 
schriften. Heel af en toe, als de nood 
hoog was en ik niks anders kon verzin-
nen, liet ik hem onder de les even een 
rondje over het plein rennen. 
Wil het weer, jongen? En hijgend boog 
Jordy zich over zijn leesboek. Rust. 
Nou ja, voor een kwartiertje dan… Vaak verloor ik mijn 
geduld, maar echt boos op hem worden kon ik nooit. 
Want ik heb zelf ook weinig zitvlees, ik moet om de paar 
minuten even wat lichaamsbeweging krijgen. Jordy was 
voor mij de maat. Als hij onrustig werd, dan wist ik: het 
duurt niet lang of er volgen er meer. Dan kwam ik in 
actie. Gevaar! Zuurstofgebrek! 

Soms denk ik wel eens dat meer structuur goed voor 
hem was geweest: minder ‘maatwerk’ en meer ouder-

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. 

coluMnLiesbeth Hermans

Foto: Mirjam van der Hoek

wetse orde in de klas. Maar ik ben een kind van mijn 
tijd, ik heb geleerd om vooral te letten op de behoef-
tes van individuele leerlingen: de adhd’er, de dyslec-
ticus, de hoogbegaafde. Ieder heeft recht op wat hem 
toekomt. En dat probeer ik ieder dus te geven. Ook al 
past het lang niet altijd even goed bij elkaar.
Maar het vervelende is…met al dat gedifferentieer 
creëer ik zelf onrust! Ik verspreid zelf gevaarlijke 
gassen! Sommige kinderen vallen door mij van hun 
stokje, ze worden chaotisch. 

Dit schooljaar heb ik op één dagdeel – in het kader 
van bezuinigingen – 36 leerlingen in mijn lokaal. Het 
zijn er zó veel, dat ik niet eens een poging doe om 
genuanceerd te kijken. Iedereen snapt dat dát niet 
mogelijk is. Toch is het heel gezellig, elke middag 
sluit ik af met een groot kringspel. We hebben dikke 
pret. 
Eén probleem blijft er wel: we vertoeven in een zol-
derlokaal dat gauw benauwd wordt. Soms ga ik van 
de bedomptheid zelf bijna van de sokken. 

‘Ik Heb zeLf ook weInIg zItvLeeS, Ik 
moet om De paar mInuten even wat 
LIcHaamSbewegIng krIjgen’
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Toolkit leerkrachten voor opvang 
kinderen na trauma
Een ernstig auto-ongeluk, het plotselinge verlies van een 
broertje of zusje, geweld of een andere bedreigende situ-
atie. Gemiddeld één op de zeven basisschoolkinderen heeft 
wel een schokkende gebeurtenis meegemaakt. Om deze 
groep leerlingen optimaal te ondersteunen heeft psycholoog 
Eva Alisic van het UMC Utrecht samen met leerkrachten de 
toolkit Kind en Trauma ontworpen, die vorige week naar alle 
basisscholen in Nederland is verstuurd. Ook is de ervaring 
van het Landelijk Psychotraumacentrum voor Kinderen en 
Jongeren dat ouders vaak niet weten dat er gespecialiseerde 
hulp beschikbaar is bij een trauma. Leerkrachten kunnen 
daarin een belangrijke rol spelen. De Toolkit, bestaande uit 
een website en een boekje, biedt achtergrondinformatie, 
praktische tips om kinderen te ondersteunen en gegevens 
van gespecialiseerde instanties. Voor meer informatie:  
www.kind-en-trauma.nl.

CONfERENTIE begrijpend lezen 
Bepalend voor het succes van leerlingen in het voortgezet 
onderwijs en later de maatschappij is het niveau van het 
begrijpend lezen aan het einde van groep 8. Het blijkt echter 
dat de resultaten op het gebied hiervan nog flink te verbete-
ren zijn. CPS organiseert daarom op vrijdag 19 november van 
10 tot 16 uur op haar kantoor in Amersfoort de conferentie 
Begrijpend lezen, verdiepen en verbinden. In verschillende 
lezingen, presentaties (zoals instructie bij begrijpend lezen, 
leesstrategieën, het belang van achtergrondkennis en woor-
denschat in de onderbouw en ouderbetrokkenheid en lezen) 
en interactieve verdiepingsworkshops komen nieuwe inzich-
ten en praktische werkwijzen aan bod, waarmee scholen de 
begrijpend-leesresultaten structureel kunnen verbeteren. Ook 
recente ontwikkelingen op het gebied van de referentieniveaus 
en doorlopende leerlijnen taal krijgen aandacht. Deelnemers 
aan de conferentie ontvangen een gratis exemplaar van het 
boek Lezen… denken… begrijpen! Handboek begrijpend lezen in 
het basisonderwijs. Deelname kost € 390,- per persoon.

Studiedag klassen- en 
onderwijsassistenten
Onder de titel Welke taal is van jou organiseert het 
Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg van fontys 
Hogescholen een studiedag voor klassen- en onder-
wijsassistenten. Centraal tijdens de bijeenkomst op 
woensdag 17 november in Hotel Breukelen, Stations-
weg 91 in Breukelen, staat de communicatie met 
(zorg)leerlingen. Zo zijn er tal van workshops over 
taalverwerking, de betekenis van taal, het visualiseren 
van taal en het onvermogen van taal. Daarnaast aan-
dacht voor de gevolgen van het invoeren van passend 
onderwijs. Aanmelden via www.fontys.nl/oso, klik op 
Studiedagen & Conferenties. Deelnemers betalen  
€ 155,-. Meer informatie: oso@fontys.nl.

Cursus vertrouwenspersonen en hun dilemma’s
Vertrouwenspersonen worden vaak deelgenoot gemaakt van de geheimen, waarmee leerlingen, 

ouders en collega’s worstelen. Dat is een deel van de rol, maar kan en moet die informatie altijd 

geheim blijven? En met wie moet de vertrouwenspersoon zijn geheimen delen? Ortho Consult orga-

niseert over deze dilemma’s een tweedaagse praktijktraining waarbij wordt gezocht naar eventuele 

antwoorden. De bijeenkomsten, bedoeld voor vertrouwenspersonen in het basis- en voortgezet on-

derwijs en op de roc’s zijn op dinsdag 2 november en vrijdag 12 november. Deelname kost € 420,-, 

inclusief het cursusboek Tussen thuis enschool. Inschrijven via www.orthoconsult.nl.

Promoteams lerarenopleidingen Om pabo’s en tweedegraads lerarenopleidingen 
meer kans van slagen te bieden bij het werven en 
opleiden van allochtone studenten, heeft het Sector-bestuur Onderwijsarbeidsmarkt in kaart gebracht wat wel en niet werkt aan projecten voor meer culturele diversiteit. Een en ander is terug te vinden in de 
publicatie Promoteams, taalmentoring en interculturele competenties. Leren van lerarenopleidingen voor meer culturele diversiteit voor de klas. Duidelijk is dat het 
succes van de projecten staat of valt met de gedreven-heid van de opleiders. Omdat het werven en behoud van allochtone studenten en medewerkers ook speelt in veel andere sectoren heeft het SBO ook gekeken 
naar voorbeelden bij  politie en Rijk, en naar het buiten-land. De opgedane informatie en tips om meer werk te maken van culturele diversiteit zijn terug te vinden op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.
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Kees Villerius (43), Alberts Schweitzerschool, 
Stad a/h Haringvliet

‘Dit nieuwe schooljaar is voor de juffen op 
basisschool Albert Schweitzer in Stad aan ’t 
Haringvliet een bijzonder schooljaar. Zij hebben 
niet de laatste man, maar hun eerste man!’, 
mailt Dieuwertje Hof-Maliepaard, een van de 
vrouwen op de Zuidhollandse school. ‘Na een 
aantal jaren geen meester te hebben gehad in 
ons team, werkt nu meester Kees in groep 7/8. 
Gelukkig is hij wel gewend om met vrouwen te 
werken. Op zijn vorige school had hij ook veel 
dames om zich heen. Zelf heeft hij er dan ook 
absoluut geen problemen mee. Wel merkt hij 
aan de manier van communiceren, en aan het 
omgaan met elkaar dat er een vrouwencultuur 
heerst op school. Voor de juiste balans zou er 
best nog een man bij mogen’, meent Hof-Ma-
liepaard, ‘maar wij, de juffen, zijn allang blij dat 
we een mannelijke collega hebben. Vooral voor 
de kinderen is het goed. Een man reageert en 
handelt nu eenmaal anders in bepaalde situ-
aties. Daarom vind ik het knap hoe hij omgaat 
met de gespreksonderwerpen tijdens de lunch. 
Laatst had hij zelfs een strijktip voor één van 
ons!’ PM

De laatste man
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Leren over Cliniclowns
Hoe is het om niet naar school te kunnen omdat je 

(continu) in het ziekenhuis ligt? Stichting Clini-

clowns heeft een lespakket ontwikkeld en geeft 

antwoord op deze vraag. Door filmpjes en foto’s 

krijgen leerlingen een beeld hoe het is om ernstig 

ziek te zijn. De kinderen kijken samen naar het 

werk van de cliniclowns en gaan via opdrachten ac-

tief aan de slag. Het lespakket is geschikt voor alle 

klassen op de basisschool. Voor de jongste leerlin-

gen is er een digitaal prentenboek over de clowns 

Pet en Pukkel. Daarnaast is voor de kinderen uit de 

midden- en bovenbouw een filmpje over de clowns op 

bezoek in het ziekenhuis. De lessuggesties, die staan 

op werkbladen in de handleiding, maken het verhaal 

compleet. Het digitale lespakket is te downloaden op 

www.lespakketcliniclowns.nl. 

advertentie

Mediawijsheid in de klas
Les geven over media is geen nieuw fenomeen. Sinds de 

jaren tachtig worden leerlingen uitgedaagd om een kritische 

blik te ontwikkelen bij het analyseren van kranten, tv- 

programma’s en tijdschriften. In 2005 is de term ‘mediawijs-

heid’ geïntroduceerd en heeft het kabinet dit nieuwe begrip 

tot speerpunt in hun beleid gemaakt. Hierdoor zijn scholen 

verplicht om hier explicieter aandacht aan te besteden. Om 

het onderwijs hierbij een handje te helpen, heeft stichting 

Mijn Kind Online als hulpmiddel Het Handboek Media wijsheid 

ontwikkeld. Het biedt een nieuw model waarmee scholen 

een visie op mediawijsheid kunnen ontwikkelen en imple-

menteren. Het geeft praktische handvatten om deze visie 

ook daadwerkelijk te vertalen naar de klas. Het boek is gratis 

te downloaden op www.mijnkindonline.nl/handboekmediawijs

heid. Gedrukte exemplaren kunnen besteld worden via

www.vanbuurtboek.nl (€19,95 - ISBN 97 8905 906 2405). 
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poStactIeven
Rayon Achterhoek
Maandag 25 oktober, 14 uur, Jaarvergade-
ring, Sportzaal De Bongerd in Doetinchem-
de Huet. Lezing over de Achterhoekse  
vennen en venen + huldiging jubilarissen.  
Info: A. Rozenbroek, (0315) 68 57 17.

Rayon Zaag
Dinsdag 5 oktober, 10 uur, ledenbijeenkomst 
in De Goede Herder, Van Boshuizenstraat 420, 
Amsterdam Buitenveldert.  
Over: uiteenzetting over Rechtshulp Plus.  
Info: Ans v.d. Dool, (020) 673 45 97;  
ansvandendool@kpnplanet.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, jaarlijkse 
ledenvergadering, H. Petrisschool, A. van 
Saksenstraat 11, Dordrecht. Over: Rayon-
activiteiten 2011. Info / aanmelden (voor  
4 oktober): C.J. den Dopper, (078) 617 00 05 
of (06) 515 650 02.

Overijssel
Dinsdag 19 oktober, ontmoetingsdag,  
Gasterij De Kruidentuin, Mariënheem. 
Ochtend: lezing over de Gouden Eeuw, door 
frederike Upmeijer. Middag: lezing over  
zijn wandeltocht langs het Pieterpad door   
Wim van Pijkeren. Afgemelde introducés  
ont vangen terugbetaling (alleen bij  
schriftelijke afmelding voor 12 oktober).  
Info: Wim Velders,(074) 29 10 308.

Noordoost-Brabant
Woensdag 20 oktober, 14 uur, werkbezoek 
aan IBN, IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 
Uden. Info: G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, 
verbrug@home.nl.

West-Brabant
Woensdag 27 oktober, 10-16.30 uur, ontmoetings-
dag / jubileumviering, Rest. De Rosmolen te  
Willemstad. Bezoek aan Mauritshuis + wandeling 
door de Vesting; uitreiking oorkonden en speldjes 
aan jubilarissen. Info: mw. A. Mens,  
(0164) 23 54 81.

Noord-Holland
Donderdag 28 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag, 
Hotel v.d. Valk, Akersloot. Info: A. v.d. Dool,  
(020) 67 34 597, ansvandendool@kpnplanet.nl.

Rayon Veluwe, Midden- en Zuidwest Gelderland
Donderdag 28 oktober, Bethelkerk, Tooroplaan 131, 
Ede. 10.30 uur vergadering RCP, 13.30 uur jaar-
vergadering, huldiging jubilarissen + lezing over 
steenbakkerijen. Info: H. de Groot, (0523) 27 24 61, 
trodego@solcon.nl. 

Rayon Nijmegen, Maas en Waal
Vrijdag 29 oktober, 13.30 uur, jaarvergadering, 
huldiging jubilarissen. Info en opgave: H. Baarends, 
(024) 64 15 387, jbaarends@alice.nl.

Eindhoven/De Kempen
Vrijdag 5 november, ontmoetingsdag, Zalen centrum 
Eikenburg Eersel. Uitreiking speldjes, lezing door 
Dtr. P. v.d. Schaar, jaarvergadering, verkiezing  
bestuursleden, voordracht door Dr. R. v. Laere; 
lunch. Info: J. Kleijne, (0499) 372779.

anDerS actIeven
Woensdag 10 november, 10.30 uur, jaarvergadering/
ontmoetingsdag, CNV, Tiberdreef, Utrecht.  
Ochtend: presentatie Michel Rog, presentatie  
activiteitenplan stuurgroep Anders Actieven.  
Middag: diverse workshops + mogelijk informatief 
gesprek over rechtspositionele zaken.  
Info/aanmelden: R. Ebben, (0478) 585 212,  
andersactieven@cnvo.nl.

vrouwen
Overijssel
Woensdag 13 oktober, 16-20 uur, Hogeschool Edith 
Stein, Hengelo. Over: NLP in het onderwijs door 
Petra Wienen. Info: Mieke Schotanus,  
(074) 277 76 63, mieke_schotanus@hotmail.com.
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Drenthe
Woensdag 13 oktober, 16-20 uur, De Krullevaar, 
Hoogeveen. Over: EMDR-therapie door 
Regina Westerink. Info: Carin Kerssies,  
(0593) 33 15 73, carinkerssies@hotmail.com.

Noord-Holland
Woensdag 13 oktober, 16-20 uur, ’t Trefpunt,  
Alkmaar. Over: Samen staan we sterk door Tetske 
Lammers. Info: Reina Schoon, (0226) 31 80 71, 
schoonblom@quicknet.nl.

Groningen
Woensdag 13 oktober, 16-20 uur, 
Gomaruscollege, Groningen. Over: 
Ruzies… Los ze op! door Marjorie 
Lamain-van der Sluis. Info:  
Ria Sonneveld, (0598) 45 29 81,  
m.r.sonneveld@planet.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.
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De hypotheekrenteaftrek, de houdbaarheid van het 
huidige pensioenstelsel (indexatie), de zorg en het 
wel of niet maken van een testament. Daarover 
onder meer gaan de najaarsbijeenkomsten onder de 
vlag van ODP (Onder Dezelfde Paraplu), de samen-
werkende postactieve leden van het CNV. De taal 
is toegankelijk en er wordt gebruik gemaakt van 
dia’s en power point-presentaties. Van het ver-
toonde wordt een samenvatting op papier gezet. Alle 
bijeenkomsten beginnen om 13.45 uur en eindigen 
uiterlijk om 16 uur: 
•   Donderdag 14 oktober, Zuidlaren (Gr.), Sprookjes-

hof, Groningerstraat 10, (050) 409 12 12;
•   Dinsdag 19 oktober, Kapelle-Biezelinge,  

De Vroone, C.D. Vereekstraat 74, (0113) 34 19 54;
•   Woensdag 20 oktober, Alkmaar, Trefpuntkerk,  

L. de Colignystraat 20 (072) 512 39 49;
•   Donderdag 21 oktober, Geleen, ’t Plenkhoes, 

Bachstraat 2, (046) 474 08 17; 
•   Dinsdag 26 oktober, Wierden, Geref. Kerk,  

Spoorstraat 6, (0546) 57 18 13;
•   Donderdag 28 oktober, Winterswijk, Partycentrum 

Nijenhuis, Houtladingstraat 6, (0543) 51 23 54;

•   Dinsdag 2 november, Twello, Rest. Korderynk, 
Stationsstraat 31, (0571)27 18 51; 

•   Woensdag 3 november, Utrecht, Jeruëlkapel, 
Ivoordreef 2, (030) 243 70 74; 

•   Donderdag 4 november, Joure, De Oerdracht, E.A. 
Borgerstraat 46, (0513) 41 26 88;

•   Dinsdag 9 november. Hoogeveen, De Haven,  
Van Echtenstraat 37, (0528) 27 46 97,

•   Woensdag 10 november, Tilburg, Boerke Mutsaers, 
Vijverlaan 2, (013) 590 08 08, 

•   Donderdag 11 november, Helmond, Het Trefpunt,     
Sperwerstraat 2,

•   Woensdag 17 november, Hoofddorp, CNV 
Diensten bond, Polarisavenue 175, (023) 565 10 52,  
Donderdag 18 november. Elst (Gld), Onder de 
Toren, St. Maartenstraat 34, (0418) 37 13 02, 

•   Woensdag 24 nov. Gouda, ’t Anker, Emmastraat 
49, (0182) 51 56 84, 

•   Donderdag 25 november,. Dronten, Open Hof,  
De Zuid 2, (0231) 31 27 92.

Opgeven onder vermelding van naam en bond, vanaf 
tien dagen voor de bijeenkomst, tel. (030) 751 10 01, 
e-mail: cnvinfo@cnv.nl. 

Najaarsbijeenkomsten ODP 

Gelderland
Woensdag 27 oktober, 16 uur, Bethelkerk, 
Ede. Coachen en gecoacht worden door 
Hans van Dinteren. Info: M. van Dissel,  
(0341) 42 07 41, m.vandissel@tele2.nl.

Zuid-Holland
Woensdag 3 november, 16 uur, Roc Leiden 
Lammenschans, Leiden. Hoogsensitiviteit 
in het onderwijs door Mieke Vijn. 
Info: M. van Iperen, (079) 316 70 01,  
m.van.iperen@casema.nl.



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

Schooljournaal 39



ontvang. Dat zijn leuke extraatjes.’ Lesgeven op het 
vmbo bevalt de geboren en getogen Fries uitstekend. 
‘Ik zou niet meer anders willen. Het gaat mij meer om 
de leerling, dan om het vak. Een kind met leerproble-
men of een jongen waarvan de thuissituatie niet opti-
maal is: continu ben je bezig met de mens achter de 
leerling. Dat vind ik geweldig. Ik zie het als een roeping 
om hen mee te geven dat de wereld groter is dan alleen 
Harderwijk en computerschermen. En de vakken die 
ik geef zijn een middel om dat te bereiken.’ Naast het 
lesgeven is Hielke bestuurssecretaris van de Christen-
Unie in zijn woonplaats Ermelo. Maar ambities om de 
volgende André Rouvoet te worden, heeft hij niet. ‘Mijn 
hart ligt toch meer bij het onderwijs. Dat is mijn grote 
passie.’ LJ

‘Gewoon voor de zekerheid’, zo motiveert Hielke van der 
Woude zijn reden om lid te worden van CNV Onderwijs. 
Het christelijk Vmbo Harderwijk, waar hij werkt als do-
cent mens en maatschappij, geschiedenis, godsdienst en 
wiskunde, bevindt zich momenteel in een reorganisatie. 
‘Je weet immers maar nooit. Ook spreekt het me aan dat 
ik korting krijg op cursussen en een Rechtspositiegids 

Hielke van der 
Woude (27): Verslingerd 

aan het vmbo
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