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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.

Spelling (2)
De Taalcommissie, die Jannemieke 
van de Gein in Schooljournaal 14 ter 
sprake brengt, was onderdeel van 
de Expertgroep Doorlopende Leer-
lijnen Taal en Rekenen. Het doel van 
de groep was: aan de hand van een 
referentiekader ijkpunten beschrijven 
tussen eind basisonderwijs en eind-
examen vwo. De ijkpunten werden 
aangeduid als referentieniveaus. De 
doelstelling van elk referentieniveau 
werd omschreven als: 75 procent van 
de leerlingen beheerst 80 procent 
of meer van de leerstof. De leerstof 
Taalvaardigheid bevat 4 domeinen. 

Spelling is dan onderdeel van do-
mein 4: Taal beschouwing en taalver-
zorging. Om het referentieniveau eind 
basisonderwijs te beschrijven heeft 
de Werkgroep Taal zich laten leiden 
door de voor het basisonderwijs reeds 
vastliggende kerndoelen 10, 11 en 12.  
Omdat na het basisonderwijs verge-
lijkbare doelen ontbreken, adviseert 
de Werkgroep een graduele toename 
in beheersing met name door veel 
herhaling van dezelfde stof. De Werk-
groep Taal doet dus geen uitspraken 
over welke spellingeisen dan ook op 
de basisschool.
Fried van Beek, Nijmegen

Marja van 
Bijsterveldt 
In Schooljournaal 15 schrijft Pierre 
Wind in zijn column dat Marja van 
Bijsterveldt de slechtste staats-
secretaris van Onderwijs is van de 
laatste decennia. Helaas komt er 
daarna geen reeks van argumenten 
waarom dat zo zou zijn en blijft het 
beperkt tot een verwijzing naar haar 
zuinige reactie op de diploma- 
Sinterklaas InHolland. Als onder-
wijsman sinds eind jaren zeventig 
kan ik wel een hele rij omstreden 
bewindspersonen op Onderwijs 
herinneren die in aanmerking komen 
voor de kwalificatie van Pierre Wind.
Omdat onze voorzitter, Michel Rog, 
zijn brieven aan de staatssecreta-
ris in ons blad steevast met  ‘Beste 
Marja’  begon, denk ik dat hij daar 
ook heel anders over denkt. Ik 
ken Marja van Bijsterveldt als een 
gedreven vrouw met hart voor het 
onderwijs. Ik hoop dan ook dat zij 
de volgende minister van Onderwijs 
wordt, een van de betere van de laat-
ste decennia!
Cor Verbree, Westland

Fotografen
Pluim voor de fotografen die in 
iedere aflevering van Schooljournaal 
voor goede foto’s zorgen! De foto op 
de cover, maar vooral de brede foto 
over twee pagina’s, zijn altijd heel 
bijzonder.
Gabriel Maltha, Nijmegen (5O jaar lid)

Spelling (2)

Pierre Wind (2)
De bijdragen van uw columnisten zijn over het algemeen interes-
sant, genuanceerd, leerzaam en vermakelijk. Dat is helaas in steeds 
mindere mate het geval bij de hersenspinsels van Pierre Wind. Hij 
heeft ongetwijfeld veel verstand van koken, maar etaleert zijn gebrek 
aan onderwijsscholing op een wel zeer indringende wijze. Hij slaat 
af en toe de spijker best wel eens op de kop (bijvoorbeeld schoppend 
tegen tijdrovende en zinloze vergaderingen), maar verder krijg je van 
zijn onthutsende kretologie meestal toch last van plaatsvervangende 
schaamte? Zonder in te gaan op lezers die de moeite nemen om be-
argumenteerd wat tegenwicht te bieden, gaat Pierre in Schooljournaal 
14 onverminderd door met zijn eenzijdige/ongenuanceerde kijk op het 
nieuwe leren, daarbij niet gehinderd door veel kennis van zaken.  
Het zou mijns insziens belangrijk zijn voor een evenwichtige benade-
ring indien er in uw blad meer gelegenheid zou zijn voor lezers om hun 
mening/visie betreffende de geboden inhoud van uw blad te ventileren. 
Uw rubriek Brieven is wat klein. Bij gebrek aan tegenwicht bestaat het 
gevaar dat de denkbeelden van Wind te gemakkelijk bij (startende) 
docenten blijven hangen. Een inhoudelijke discussie zou het blad daar-
naast ook boeiender maken.
Billy de la Croix, Den Haag

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Marja van De bijdragen van uw columnisten zijn over het algemeen interes

Brieven
Pierre Wind (2)

colofon
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fOtOHANskouwenhoven

CNV Onderwijs heeft een kleine gedaanteverwisseling onder-

gaan. Niet alleen is de huisstijl aangepast, ook is er de afgelo-

pen tijd een compleet nieuwe website opgebouwd. De vorige 

internetpagina van CNV Onderwijs voldeed niet meer aan de 

behoeften van bezoekers. Daarom is er vorig jaar een pro-

ces gestart om een nieuwe internetpagina te ontwerpen. De 

nieuwe website is overzichtelijker en biedt meer mogelijkheden 

voor bezoekers. Niet alle informatie is nu al terug te vinden 

op de nieuwe website. De inhoud zal de komende tijd verder 

worden aangevuld. Ook zal er in de komende nummers van 

Schooljournaal veel aandacht zijn voor de mogelijkheden voor 

bezoekers van de nieuwe website. Bij de vernieuwde huisstijl 

hoort ook een aangepast logo. Het is al op diverse plaatsen 

in dit blad te bewonderen, onder meer op de cover en de  

pagina met het cursusaanbod. 

EvB

Nieuwe	website	en	nieuw	logo

 

Vanwege de 6Daagse Beroepsonderwijs en ter voorbereiding op EuroSkills 2010 (van 9 tot en met  
12 december in Lissabon) - de tweejaarlijkse Europese kampioenschappen voor het vakmanschap, 
waarbij honderden jongeren tegen elkaar strijden om de titel ‘beste vakman / -vrouw van Europa  
– namen de Nederlandse mbo-kampioenen het op tegen een aantal politici op het Plein in Den Haag.  
Op de foto het Oranje-team, waarvan de beste roc-leerlingen in hun vakgebied deel uitmaken. 



Slimmer organiseren maakt 
onderwijs gelukkiger
Veel docenten en schoolleiders kampen met een ongezonde 

werkdruk. CNV Schoolleiders deed onderzoek naar de vraag 

waarom de ene school wél en de andere school niet gebukt gaat 

onder dat probleem. Het resultaat van deze zoektocht is op-

getekend in de publicatie Slimmer organiseren, met praktische 

tips en trucs voor vermindering van de werkdruk dat met steun 

van het Vervangingsfonds tot stand kwam. Bij de presentatie 

zei CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog dat dit slimmer organi-

seren niet geassocieerd mag worden met ‘meer produceren in 

minder tijd. Dus gewoon harder werken.’ Slimmer organiseren 

betekent voor de dertien scholen die in het boekje beschreven 

worden in de eerste plaats de organisatie en het onderwijs ver-

beteren en vooral minder werkdruk. Hans Koster, directeur van 

De Levensboom in Blaricum doet dit bijvoorbeeld door leraren 

veel vrijheid te geven. ‘We hebben geen vastgestelde werktij-

den. Dat geeft leerkrachten veel autonomie en iedereen blijft op 

school tot het werk “af” is. We hebben ook geen taakurenbe-

leid, maar verdelen de taken.’ Koster heeft een klein team en 

staat daardoor ‘dichter bij de leerkrachten en dan kun je mensen  

stimuleren en soms wat afremmen’. Tijdens de presentatie viel 

onder de aanwezigen veelvuldig de term ‘bedrijfsmatige aan-

pak.’ Soms met enige huiver in de stem want ‘we moeten wel 

bedrijfsmatiger werken maar we moeten geen bedrijf worden’. 

Harry Blume, voorzitter van CNV Schoolleiders, vindt dat het 

onderzoek een aanbeveling is om ‘meer je eigen weg te gaan. 

Misschien moeten we dat ook de inspectie vaker voorhouden. 

Te vaak trekken zij de rode kaart.’ De publicatie is te bestellen via 

info@cnvs.nl. De prijs bedraagt € 15,- inclusief verzendkosten.
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In het zonnetje
Feest voor Stichting de Lek en IJssel, waar zestien basis-

scholen uit het Utrechtse IJsselstein onder vallen. Tijdens 

de Dag van de Leraar op 5 oktober kregen zij een cheque 

uitgereikt. Reden hiervoor was de activiteit die het school-

bestuur had bedacht. Zo’n 350 leerkrachten en oop’ers 

kwamen op 5 oktober bijeen voor een themadag over taal 

en taalontwikkeling. Voordrachten van komische verhalen 

en gedichten, workshops en een plenaire lezing over de 

leesontwikkeling van risicolezers stonden centraal. Volgens 

CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog en SBL-voorzitter  

Annet Kil een activiteit die met kop en schouders uit stak 

boven andere manieren waarop scholen vorm geven aan 

de Dag van de Leraar. Zodoende kon het bestuur rekenen 

op een vette cheque van € 500,-. 

Voor een sfeerimpressie over andere activiteiten op de  

Dag van de Leraar, zie pagina 14 en 15. LJ

Gezocht: schrijvers 
website vensters 
katholiek geloven
Waarom wordt Pinksteren gevierd? Wat is een noveen? En wat heeft 

Franciscus met Dierendag te maken? Lang niet alle (jonge) leraren 

op katholieke scholen kunnen antwoord geven op deze vragen.  

‘De afgelopen jaren hebben wij geconstateerd dat, zeker onder jon-

ge leerkrachten, weinig kennis en ervaring is over het katholicisme.  

Terwijl er wel degelijk behoefte is aan meer achtergrondinformatie’, 

verklaart Peter Dullaert van de Katholieke Bijbelstichting (KBS). Sa-

men met CNV Onderwijs is de stichting bezig om een handreiking 

voor leraren op te zetten, aan de hand van een zogenaamde ‘drie-

trapsraket’. Dullaert: ‘We hebben zowel voor leerlingen als leraren 

lesmateriaal ontwikkeld. Zo is het boek Mijn school is katholiek ont-

staan. Ook is er een crossmediaal lespakket voor groep 7 en 8 ge-

maakt, getiteld Maar wie is God? Dit bestaat uit een gelijknamig 

boek, een werkwijzer, een website en vijf filmpjes van de omroep 

KRO/RKK.’ Daarnaast is men bezig om een website op te zetten, 

waarop een katholieke canon in vijftig vensters te raadplegen is. 

Voor dit project, Vensters op katholiek geloven voor het onderwijs 

genaamd, wordt nog gezocht naar mensen die mee willen werken 

aan het schrijven ervan. ‘De vijftig vensters zijn al verdeeld in on-

derwerpen, zoals Jezus Christus, Pasen of Het Kerkgebouw. We 

willen echter geen website die van bovenaf is geschreven, door 

hoogleraren, theologen en andere hoge piefen. We willen juist ex-

perts van de werkvloer. Zij krijgen een format plus onderwerp naar 

keuze toegestuurd en als dit is ingevuld gaan een eindredacteur en 

webredacteur er mee aan de slag.’ Lijkt het u leuk om een bijdrage 

te leveren aan de katholieke canon? Neem dan contact op met Kees 

van Kortenhof: kvkortenhof@cnvo.nl of (06) 53 20 47 36. LJ

Schoolnieuws

•	er	kan	veel	gebeuren	in	tien	maanden	tijd.	in	december	
2OO9	schreef	ik	voor	het	laatst	op	deze	plek.	een	nieuw	
decennium	stond	voor	de	deur.	Wat	stond	onderwijzend	
Nederland	te	wachten?	Ook	voor	mij	persoonlijk	waren	
het	spannende	tijden.	ik	vertrok	bij	schooljournaal	en	
ging	een	langgekoesterde	wereldreis	maken	naar	onder	
meer	Australie.
•	inmiddels	is	het	oktober	2O1O.	ik	ben	weer	terug	
in	Nederland	en	zelfs	voor	eventjes	weer	terug	bij	
schooljournaal.	Met	verbazing	volg	ik	de	ontwikkelingen	
omtrent	het	nieuwe	kabinet.	Waar	Australie	sinds	kort	

een	vrouwelijke	president	heeft,	zijn	het	aantal	vrouwen	
in	het	nieuwe	Nederlandse	kabinet	minimaal.	Nieuw	
decennium,	oude	tijden?
•	De	verbazing	wordt	alleen	maar	groter	als	ik	
de	plannen	hoor	van	meneer	Rutte	en	consorten.	
Onderwijslonen	die	niet	automatisch	meestijgen	met	
de	marktsector	en	er	wordt	flink	gekort	op	passend	
onderwijs.	en	hoe	kun	je	zeggen	te	willen	investeren	in	
het	mbo	terwijl	er	333	miljoen	wordt	bezuinigd?	Rare	
jongens,	die	Hollanders,	zouden	de	Australiers	zeggen.
Lisette Jongerius
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Panelleden website 
active aging 
gezocht
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’.

Aanvulling regeling 
belastingvoordeel 
vakbondscontributie
Twee weken geleden was in Schooljournaal te lezen dat leden 

werkzaam in primair onderwijs, voortgezet onderwijs, bve en 

hbo profiteren van de regeling belastingvoordeel vakbonds-

contributie. Echter, ook leden vallend onder de sector Onder-

wijs Dienstverlening (cao GAO, AOJ en WVOI/VSSI) kunnen ge-

bruik maken van dit fiscale voordeel. Geïnteresseerden kunnen 

nog altijd een aanvraagformulier aanvragen via www.cnvo.nl/

contributie. Deze verklaring hoeft u alleen maar te onderteke-

nen en vóór 1 november in te leveren bij de salaris administratie 

(of directie) van uw school.

Gezocht: KANDIDATEN 
BESTUUR EN WERK GEVERS - 
COMMISSIE CNV ONDERWIJS
Per 1 januari 2011 kent CNV Onderwijs statutair twee nieu-

we organen: het bestuur (dat samen met het dagelijks be-

stuur de vereniging bestuurt) en de werkgeverscommissie 

dagelijks bestuur (die de werkgeversrol vervult naar de leden 

van het dagelijks bestuur). Voor deze twee organen zoek 

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 sectorraad of 

stuurgroep van uw aandachtsgebied. Meer informatie op 

www.cnvo.nl/cnv-onderwijs/vereniging of bel met algemeen 

secretaris Cees Kuiper: (030) 751 17 16.

Wat was!

30 september: Spijbelaars in Rotterdam krij-
gen voortaan te maken met medewerkers van 
Stadstoezicht. Scholieren die het eerste uur 
spijbelen, worden binnenkort thuis opgepikt en 
alsnog op school afgeleverd. De gemeente  
Rotterdam wil op die manier het hoge verzuim 
op de scholen aanpakken.  
Bron: nosheadlines.nl 
4 oktober: Zo’n zeventig procent van de stu-
denten die bijverdienen in het onderwijs, willen 
daadwerkelijk hun onderwijsbevoegdheid ha-
len. Dat blijkt uit cijfers van Studelta Onderwijs, 
de organisatie die bemiddelt in studiegerela-
teerde werkervaring voor studenten vanaf het 
derde studiejaar.  
Bron: ANP
• Meer studenten gaan de naar de pabo, laten 
cijfers van de HBO-raad zien. Op dit moment 
telt Nederland 7.639 eerstejaars studenten. 
Vergeleken met vorig jaar is dat een stijging 
van vijftien procent.  
Bron: Reformatorisch Dagblad
5 oktober: Tweederde van de leraren is ervan 
overtuigd populair te zijn onder scholieren, blijkt 
uit onderzoek van uitgeverij Malmberg. Ruim 
veertig procent van onderwijzend Nederland 
noemt zichzelf ‘streng, doch rechtvaardig’.  
Bron: de Telegraaf
7 oktober: De Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa) gaat onderzoek doen naar de 
gratis schoolboekenmarkt in het voortgezet 
onderwijs. De instantie wil weten of en hoe de 
concurrentie in de markt de laatste jaren is 
veranderd. 
Bron: de Volkskrant
11 oktober: Hogeschool InHolland moet 
anderhalf miljoen euro aan onterecht ontvan-
gen diplomabonussen terug betalen aan de 
staat. Wellicht is dat een van de redenen dat 
bestuursvoorzitter Geert Dales per direct is 
opgestapt. De miljoenenclaim moet volgens 
SP-Kamerlid Jasper van Dijk worden gebruikt 
om de studenten met een onterecht verkregen 
diploma alsnog een goede opleiding te geven. 
Bron: Trouw



Fries bezoek
Wat houdt leden van de bond bezig? Het voltallige bestuur van CNV  

Onderwijs trok op 6 oktober naar het Noorden om daar een antwoord  

op te krijgen. Vier basisscholen in vier verschillende gemeenten  

in Noordoost-Friesland lieten een kijkje in hun keuken zien. Elkaar  

o n t m o e t e n , 

luisteren en 

spreken stond 

centraal. Be-

stuurder Patrick  

Banis (foto) 

was aanwezig 

op de Groen 

van Prinsterer  

school in Dok-

kum. ‘Het was 

interessant om 

de problema-

tiek van een kleine school te horen. Voor welke uitdagingen staan zij als 

“krimpschool” en wat wordt er gedaan met de functiemix?’ Opvallend vond 

Banis de bevlogenheid en betrokkenheid van het team. ‘De scholen hier 

zitten toch in een lastige regio. Dan is het extra mooi om te zien hoe er met 

een duidelijke pedagogische visie toch nog wordt gezorgd dat leerlingen 

een leuke en leerzame schooltijd hebben.’ LJ

LAndeLIjke 
dAG voor onderwijs-
ondersteuners
Conciërges, toa’s en bibliothecarissen kunnen op 

donderdag 18 november hun hart ophalen. Dan 

organiseert CNV Onderwijs op Roc Landstede 

in Harderwijk weer de landelijke Oop/Obp-dag.  

Tijdens de dag zijn er verschillende workshops 

te volgen, onder meer op het gebied van diversi-

teit, ‘de jeugd van tegenwoordig’ en cao-zaken. 

Ook wordt het onderwerp ‘functioneringsge-

sprekken’ behandeld. Heeft u een persoonlijke 

vraag, dan kunt u tijdens de Oop-dag gebruik 

maken van het rechtspositioneel spreekuur. Hier 

dient u zich wel voor op te geven. De dag wordt 

afgesloten met de verkiezing van de Gouden 

Steunpilaar. De Oop-dag is gratis voor leden van 

CNV Onderwijs. Voor niet-leden geldt een kleine 

eigen bijdrage. Voor meer informatie en aanmel-

ding kunt u terecht bij Sijbout Sjoerd Jaasma: 

(06) 27091477 of sijboutocnv@live.nl. LJ

Schoolnieuws
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Leerlingbegeleidingsrelaties: 
warm of vurig?
Decanen, mentoren en vertrouwenspersonen hebben vaak te 

maken met leerlingen die in de knel zitten. Een goed contact 

is hierbij noodzakelijk. De laatste tijd duiken er echter steeds 

vaker berichten op dat sommige van deze van oorsprong 

warm menselijke contacten tussen een volwassen begeleider 

en een (minderjarige) leerling overgaan in (seksuele) relaties.

Blijkbaar vinden sommigen het moeilijk om grenzen in het 

contact te bepalen. Het raffinement van sommige tiener-

meisjes maakt het er bovendien niet makkelijker op. Wat te 

doen als een zorgleerling op een vrijdagavond opeens in tra-

nen op de stoep staat? Hoe blijf je dan professioneel? Voor 

een artikel is Schooljournaal op zoek naar mensen met 

ervaringen op dit gebied. Heeft u in een soortgelijke 

situatie gezeten, of een uitgesproken mening over dit 

onderwerp? Stuur dan een e-mail naar lisette jonge-

rius: ljongerius@cnvo.nl. Deelname kan indien gewenst 

anoniem. Vanzelfsprekend wordt er vertrouwelijk met de in-

formatie omgegaan. LJ

ontmoetingen
‘Meemaken’,’ervaren’ en ‘vinden’, oftewel: ontmoeten.  

Dat was het thema van de jaarlijkse Onderwijsdag Kampen 

op 30 september, die ook dit keer weer druk werd bezocht. 

Er werd gesproken over passend onderwijs, samenwerking 

van jeugdhulpverlening en onderwijs en invulling van pro-

fessionaliteit in het werk. LJ
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Passend onderwijs
De onderwijsparagraaf van het 
regeerakkoord is een verhaal waarin 
onder aan de streep nul euro extra 
wordt geïnvesteerd in onderwijs. Een 
bedroevend verhaal, zeker omdat 
VVD en CDA in verkiezingstijd wel 
degelijk extra investeringen in onder-
wijs hebben bepleit! Verreweg het 
meest schokkend vind ik de aange-
kondigde bezuiniging van maar liefst 
€ 300 miljoen op passend onderwijs. 
Een desastreuze ingreep waarvan de 
zwakste leerlingen rechtstreeks de 
dupe zullen worden. Dit heeft niets 

te maken met het verschuiven van 
‘overhead’ naar kerntaken, zoals het 
kabinet de ombuigingen verdedigt. 
Deze bezuiniging raakt de kwaliteit 

van het 
onderwijs 
in het hart! 
Een grote 
groep 
zorgleer-
lingen zal 
als gevolg van 
de maatregelen 
in het reguliere 
onderwijs blijven of 
thuis komen te zitten. Terwijl pas-
send onderwijs juist was bedoeld om 
het probleem van leerlingen die tus-
sen wal en schip vallen op te lossen. 

Kinderen, die als gevolg van hun ge-
dragsproblemen eigenlijk niet thuis 
horen in het reguliere onderwijs, 
kunnen alleen met extra ondersteu-

ning worden klaar-
gestoomd voor een 
plek op de arbeids-
markt. Als deze 
leerlingen die extra 
ondersteuning niet 

krijgen, dreigt uitval 
en werkloosheid met 

alle maatschappelijke 
en financiële gevolgen van 

dien. CNV Onderwijs is altijd 
van mening geweest dat passend 
onderwijs onmogelijk is zonder vol-
doende middelen. De voorgenomen 
bezuiniging van dit kabinet is een 
rechtstreekse aanval op het bieden 
van voldoende zorg aan leerlingen 
die dit het hardste nodig hebben. 
Wij zullen ons dan ook fel verzetten 
tegen deze cynische bezuiniging, 
want de maatschappelijke effecten 
daarvan zijn niet te overzien!

‘Deze bezuiniging raakt De kwaliteit 
van het onDerwijs in het hart!’

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs 

column michel              rog
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Ik zoek een...
juf/meester!

Voor álle vacatures in 
het primair onderwijs!

www.Onderwijsvacaturebank.nl
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Volgens het donderdag beëdigde kabinet Rutte-Verhagen wordt 
het onderwijs bij de bezuinigingen gespaard. Sterker nog: de door 

de PVV gedoogde regering van VVD en CDA wil investeren in de 
kwaliteit van het onderwijs en in meer goede en professionele 

leerkrachten. Maar het blijkt een sigaar uit eigen doos, omdat het 
geld moet komen uit voor 1,3 miljard geschrapte ‘overheadkosten’ 

op de onderwijsbegroting. Dit zou tot meer ‘efficiency’ moeten 
leiden. Een nadere analyse van dit bedrag maakt snel duidelijk dat 

het om meer gaat dan alleen wat snijden in het management. 

‘snellere doorstroom’ van leerlingen bij 
elkaar 110 miljoen opleveren. In het 
mbo wordt 333 miljoen bezuinigd door 
te schrappen in het aantal opleidingen 
en de studieduur. Studenten boven de 
30 jaar worden niet eens meer bekostigd. 
CNV Onderwijs vindt dat deze plannen 
een ernstige bedreiging vormen voor 
de kwaliteit van het onderwijs. Immers, 
deze bezuinigingen treffen allemaal het 
primaire proces: er komt minder geld 
om leraren en ondersteunend personeel 
aan te stellen. De bezuiniging op passend 
onderwijs treft bovendien de zwakste 
leerlingen en legt nog meer druk op het 
reguliere onderwijs. Van het vrijgekomen 
geld willen Rutte cs. investeren in zaken 
als meer centrale en uniforme toetsing 
(80 miljoen), professionalisering van on-
derwijspersoneel (150 miljoen), presta-
tiebeloning (200 miljoen) en kwaliteits-
verbetering van het mbo (150 miljoen). 

nullijn
In het regeerakkoord staat ook dat de 
werknemers in het onderwijs op de nul-
lijn worden gezet, in elk geval in 2010 
en 2011. Dit houdt in dat de lonen niet 
automatisch meestijgen met de markt-
sector. Dat levert een bezuiniging op van 
respectievelijk 200 en 300 miljoen. Bij 
elkaar dus al een half miljard aan netto 
bezuinigingen. Het hanteren van de nul-
lijn betekent ook dat werknemers in het 
onderwijs opnieuw achter gaan lopen op 
wat er in de commerciële sector wordt 
betaald. Volgens CNV Onderwijs een 
zeer riskante maatregel voor een sector 
waar de komende jaren op meerdere 
plaatsen ernstige tekorten aan goed opge-
leid personeel ontstaan. 

Ondanks de beloften van de vorige regeringsploeg moeten de 
nieuwe minister van Onderwijs Marja van Bijsterveldt (CDA)
en haar VVD-secondant, Halbe Zijlstra, gelijk al 300 miljoen 
inleveren op passend onderwijs. In het voortgezet onderwijs 
moet vermindering van het aantal profielen havo/vwo en een 

  Onderwijs betaalt
uit eigen zak

néé tegen bezuinigheden, vóór goed onderwijs!

Het kabinet Rutte-Verhagen zegt dat het niet bezuinigt op onderwijs. 
De aangekondigde bezuinigingen zouden niet ten koste gaan van het 
onderwijs aan de leerlingen. Het zou gaan om minder bureaucratie 
en meer kwaliteit. Maar de werkelijkheid is anders. Enkele plannen 
brengen juist harde klappen toe aan de kwaliteit van het onderwijs. 

CNV Onderwijs roept de werknemers in het onderwijs (leden en niet-
leden) op om een luid en duidelijk protest te laten horen tegen deze 
bezuinigingen. Vul nu meteen de bij dit blad gevoegde actiekaart in 
en laat de nieuwe minister van Onderwijs per omgaande weten hoe u 

over deze bezui-
nigingsplannen 
denkt! Want hoe 
eerder wij uw 
reacties binnen 
hebben, des te 

sneller kunnen wij de nieuwe minister met uw kritiek confronteren.
Dringend verzoek aan onze leden: verspreidt de actie-kaarten zoveel 
mogelijk onder uw collega’s die nog geen lid zijn van CNV Onderwijs.
Kaarten kunnen worden ingestuurd tot vrijdag 29 oktober.

laat de nieuwe minister van 
onderwijs uw mening weten,  
vul de actiekaart in!
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bezuinigen tot 2015:
algemeen:
Nullijn voor de salarissen van onderwijs-personeel  
in 2010 en 2011 € 500
Efficiencykorting op ‘bestuurlijke drukte’ en  
overbodige instituties 20
primair onderwijs:
Daling aantal doelgroepleerlingen gewichtenregeling 50
Bezuiniging op budget voor passend onderwijs 
(ook voor voortgezet onderwijs) 300
voortgezet onderwijs
Verminderen aantal profielen havo/vwo 50
Vereenvoudigen bekostiging en snellere doorstroom  
leerlingen 60
Bezuiniging op lesmateriaal i.v.m. gratis schoolboeken
en digitalisering 30
mbo:
Verminderen aantal opleidingen, vereenvoudigen  
kwalificatiedossiers, tegengaan studievertraging en  
verkorten doorlopende leerlijnen 160
Leeftijdsgrens van 30 jaar voor bekostiging 170
hoger onderwijs:
Efficiencykorting op onderzoek universiteiten en  
hogescholen 90
Maatregelen tegen ‘langstudeerders’ 67
Invoeren sociaal leenstelsel voor studenten in  
de Masterfase (structureel 110) 20
 

investeringen tot 2015:	 	
primair onderwijs:
Uitbreiding doelgroep voorschoolse educatie € 50
Meer schakelklassen en zomercursussen 50
primair en voortgezet onderwijs:
Passend onderwijsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen 30
Taal en rekenen: tijdelijk extra geld voor invoering  
referentieniveaus (niet structureel)    20
primair en voortgezet onderwijs/mbo:
Versterken centrale en uniforme toetsing om ‘leerwinst’  
objectief te kunnen meten. Centrale begin- en eindtoets  
in PO en onafhankelijke examinering mbo 80    
Professionalisering onderwijspersoneel. Betere kwaliteit  
pabo’s en lerarenopleidingen. Scholingsregister voor  
docenten en schoolleiders. 150
Prestatiebeloning voor (teams van) leraren op basis van  
objectief gemeten leerwinst 200
voortgezet onderwijs/mbo:
Structureel geld voor plusvoorzieningen en wijkscholen.  
Terugdringen vroegtijdig schoolverlaten. 30
mbo
Bestrijding schooluitval door intensivering onderwijstijd,  
intensieve begeleiding, loopbaanoriëntatie en coaching 150
hoger onderwijs:
Intensieve studiebegeleiding en onderwijsprogrammering  
om student te motiveren, uit te dagen en te binden 30
Extra geld voor innovatie en onderzoek 90
Reservering ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs  
en om tegenvallende leerlingenramingen op te vangen. 270
Peter Magnée
Wim van Teutem

Fotobijschrift
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investeringen 

donderdag 30 september, presentatie van het gedoog- en 
regeerakkoord door de fractieleiders van cda, vvd en Pvv.  
van link naar rechts: maxime verhagen, mark rutte en  
geert wilders. 



Op de lijst van de honderd machtigste 
vrouwen behoort ze volgens maand- 
blad Opzij tot de top drie. Marja van 
Bijsterveldt (1961) was geen verrassende 
kandidaat voor het ministerschap. De 
afgelopen drie jaar maakte de CDA’er 
al furore als staatssecretaris belast met 
voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs 
en lerarenopleidingen. Ze maakte zich 
vooral hard om schooluitval tegen te 
gaan: in 2007 en 2008 werden de Leer-
plichtwet, de Wet inburgering en de Wet 
educatie en beroepsonderwijs gewijzigd 
om meer jongeren te behouden in het 
onderwijs. Naast schooluitval maakte ze 
zich ook grote zorgen om het niveau van 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Zodoende werden de exameneisen ver-
zwaard en een verplichte rekentoets in-
gesteld. Ook werd onder haar bewind de 

wet op gratis schoolboeken in het voortgezet onderwijs ingevoerd. 
Van Bijsterveldt is wellicht nog het meest bekend door de lesuren-
norm in het voortgezet onderwijs. In 2007 kwam zij onder vuur te 
liggen toen protesten van scholieren, leraren en ouders tegen de 
handhaving van de 1.040-urennorm uit de hand liepen. Ze gaf na 
het gesprek met Mark Rutte aan blij te zijn dat ze een ‘blijvertje’ is. 
‘Onderwijs heeft mijn hart.’

intelligente man
Stadgenoot, zanger en politicus Henk Westbroek twitterde deze 
week over hem: ‘Menig kwartiertje mee gediscussieerd. Nooit met 
hem eens geweest, maar wel een intelligente man.’ 
De nieuwe staatssecretaris is een relatief ‘nieuw gezicht’ in Den 
Haag. Halbe Zijlstra (1969) was voordat hij parlementariër werd 
van 1998 tot 2006 gemeenteraadslid in Utrecht. Zijlstra, geboren 
en getogen in Friesland, studeerde sociologie aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. Onder invloed van Frits Bolkestein werd hij 
in 1994 lid van de VVD. Na jarenlang in de Utrechtse politiek 
actief te zijn geweest, werd hij in het najaar van 2006 gekozen tot 
Kamerlid. Hier was hij namens de 
liberalen  onderwijswoordvoerder. 
Hoewel Van Bijsterveldt nog voor 
de verdeling van de portefeuilles 
de puntjes op de i moet zetten, is 
in ieder geval zeker dat Zijlstra het 
hoger onderwijs voor zijn rekening 
zal zetten. De Utrechter verklaarde 
tegenover de Volkskrant zich te 
verheugen op zijn nieuwe baan.’Je 
hoopt er altijd op en het is mooi als 
het dan uitkomt. Ik heb er zin in.’ 
Lisette Jongerius

Blijvertje 
Van Bijsterveldt en 
nieuweling Zijlstra

Ze is één van de weinige vrouwen in het donderdag beëdigde 
kabinet Rutte I. Dat maakt de blijdschap van kersvers minister 

Marja van Bijsterveldt (CDA) er echter niet minder om. Samen met 
VVD’er Halbe Zijlstra, de nieuwe staatssecretaris, is in dit kabinet 

verantwoordelijk voor het onderwijs in Nederland.
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‘Nieuwe’ bezetting ministerie van Onderwijs
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Mijke Pelgrim (31) is docent engels in het 
voortgezet onderwijs.
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vier patatje oorlog
Na een enerverend potje 
lesgeven verzuchtte mijn  
oud-collega R. wel eens: ‘Ik 
denk dat ik maar een patat-
kraam ga beginnen.’ Datzelfde 
gevoel bekroop mij toen ik van de 
week in de Volkskrant een interview 
las met demissionair staatssecretaris 
Marja van Bijsterveldt. ‘Ik wil af van 
het slachtofferschap dat op veel plekken 
nog altijd heerst’, sprak de bewindsvrouw. 
Ze wilde wel kwijt dat ze gelukkig nog veel 
gepassioneerde docenten tegenkomt, ‘maar 
het beeld naar buiten is toch dat van een klagerige 
beroepsgroep, een terrein waar je niet moet willen 
werken. Terwijl het zo’n prachtig beroep is. Verderop in 
het artikel zegt ze: ‘Men wijst naar management en over-
heid, maar neem dat heft zelf eens in handen. In tal van 
andere sectoren wordt ook hard gewerkt.’

Nu heb ik veel leraren en leraressen in mijn vrienden-
kring, maar ook een flinke club even hoogopgeleide men-
sen die inderdaad hard werken in een andere sector. Het 
verschil? Het merendeel van de niet-docenten heeft een 
auto van de zaak en voldoende financiële middelen voor 
een fatsoenlijk koophuis, ook als ze geen partner hebben. 
Hun vakanties en weekenden zijn ook echt vakanties en 
weekenden, en hun banen van tachtig procent zijn ook 
echt banen van tachtig procent. Terwijl het gros van mijn 
onderwijsvrienden en ik met een baan van 0.8 fte aan ons 
plafond zitten. Parttime werken is 
voor ons geen keuze maar een must. 

Alle leerkrachten die ik ken hebben 
hart voor hun vak en voor hun leerlin-
gen. Toch zie ik veel collega’s van mijn 
leeftijd afhaken, omdat ze het niet 
meer kunnen opbrengen om zo geleefd te worden door 
hun beroep. Dat is een ontwikkeling die we in Nederland 
absoluut niet kunnen gebruiken. En nu verkondigt nota 
bene onze staatssecretaris dat we niet zo moeten zeuren. 
Ik word daar nogal onpasselijk van, eerlijk gezegd.

Het oplossen van de werkdruk zit ‘m niet in een 
vergadering meer of minder of het aftroggelen van 
een week vakantie (waarin de meeste docenten 
toch al wel aan het werk zijn, want zo gaat dat in de 
praktijk). De overbelasting van Nederlandse docen-
ten zit in te grote groepen leerlingen en het te grote 
aantal uren dat we voor de klas staan. In vergelijking 
met onze Europese collega’s komen we er op dat 
vlak bekaaid vanaf. Daarover zou er bij mevrouw van 
Bijsterveldt een belletje moeten gaan rinkelen en 
met dat gegeven zou ze nu eindelijk eens serieus aan 
de slag moeten.

De demissionair staatssecretaris laat weten nog 
wel een tijdje verder te willen met het departement 
Onderwijs. En dan denk ik: doe mij die patatkraam 
maar. Of ik word animal cop. Daar schijnen ze er ook 
nog vijfhonderd van nodig te hebben.

‘ik wil af van het slachtofferschaP 
Dat oP veel Plekken nog altijD heerst’, 
sPrak De bewinDsvrouw ’

columncolumncolumncolumnMijke Pelgrim

Foto: Mirjam van der Hoek
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feestje voor leraren
bekende nederlanders voor de klas, kunstzinnige activiteiten of een ware beautybehandeling: 
het was weer feest voor onderwijzend nederland op de Dag van de Leraar op 5 oktober. 
een sfeerimpressie.
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kunstzinnige kracht

‘Wat is de kracht van de leer-

kracht?’ Onder dit mom gingen 

drie scholen in Gelderland met 

leerlingen en leraren in gesprek 

over hun bekwaamheid. Op basis-

school de 3sprong in Eibergen 

werden hiervoor de verfkwasten 

tevoorschijn gehaald: de capaci-

teiten van de leerkrachten wer-

den verwerkt in schilderijen van 

leerlingen.

leraren van het jaar
Voor Mathijs ter Bork (Jenaplanschool  
‘t Broekhoes uit Balinge), Trudy Coenen 
(Montessori College Oost-Amsterdam) en 
José Jansen-Gulen (Roc Nijmegen, links) 
was de Dag van de Leraar extra feestelijk. 
Zij werden gekozen tot ‘Leraar van het Jaar’, 
een initiatief van de Stichting Beroepskwa-
liteit Leraren en ander onderwijspersoneel 
(SBL). De winnende docenten zijn gedurende 
één jaar lang ambassadeur voor alle leraren 
in Nederland. Achter het winnende trio de 
deze week afgetreden minister van  
Onderwijs, André Rouvoet.
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vakbondsverteller
CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg kwam de rekenles van groep 7 van de Koningin Wilhelmina-school in Rotterdam ‘verstoren’. De bestuurder praatte niet alleen met de leerlingen over de vakbond, maar greep het begin van de Kinderboekenweek ook aan om maar liefst drie verhalen voor te lezen.

gepamperd
Gekapte haren, gekleurde na-

gels en opgemaakte gezichten. 

Leerkrachten van de Christelijke 

Opleidingsschool, een basis-

school in Katwijk aan Zee, werden 

letterlijk in de watten gelegd. 

De aula was door leerlingen van 

groep 8 omgetoverd tot beauty-

salon. Zelfs aan een wachtruimte 

met tijdschriften en koffie was 

gedacht. 
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sportief bezoek 
Voetbalcommentaar en sportjournalist 
Hugo Borst kroop tijdens de Dag van de 
Leraar een ochtend in de rol van leer-
kracht op de Johannes de Graaffschool 
in Rotterdam. Ook andere prominente 
inwoners van de havenstad, zoals 
ex-hardloopster Nelli Cooman en 
sportjournalist Emile Schelvis, gaven 
gastles op scholen van Kind en  
Onderwijs Rotterdam.

Lisette Jongerius
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adolescenten vaak ongeduldig zijn en slecht lezen, maken ze 
veel fouten en vinden online niet altijd wat ze zoeken. De Raad 
van Cultuur trok eerder al aan de bel en introduceerde in 2005 
de term ‘mediawijsheid’ om duidelijk te maken dat het nodig is 
dat alle burgers leren om media creatief in te zetten. De over
heid nam het advies van de Raad van Cultuur over en besloot 
dat scholen iets moeten doen aan mediawijsheid. In 2008 werd 
op initiatief van onder meer het ministerie van Onderwijs 
de netwerkorganisatie Mediawijzer.net opgericht (Expertise
centrum Mediawijsheid). 

Stomme hyveS
Scholen zijn dus genoodzaakt om iets doen met mediawijsheid, 
maar er heerst nog veel onduidelijkheid over wat dit begrip 
nu precies inhoudt, verklaart Justine Pardoen, hoofdredacteur 
van de stichting Mijn Kind Online en het ouderplaform Ouders 
Online. Samen met mediawijsheiddocent en filosoof Freek 
Zwanenberg schreef zij het Handboek mediawijsheid op school. 
‘Media worden vooral als “risico” gezien waar je mee moeten 
leren omgaan’, vertelt ze. ‘“Dat stomme MSN en Hyves” hoor 
je dan. Alsof het iets is waar we alleen maar last van hebben! 
Mediawijsheid gaat over zoveel meer dan alleen veiligheid of 
weerbaarheid. Het is vooral handig gebruik maken van media 
voor de eigen ontwikkeling en welzijn en dat van anderen.’

mediawijSheid
In het handboek wordt de Mediawijsheidcirkel geïntroduceerd: 
een model waarbij mediawijsheid verdeeld wordt in vier aspec
ten. ‘Reflectie gaat over het leren nadenken over het eigen, 
persoonlijke mediagebruik en hoe je dat op een positieve ma
nier kunt inzetten voor je eigen welzijn en dat van anderen’, 
licht Zwanenberg toe. ‘Het kopje “analyse” is te vergelijken met 
hoe voorheen dit soort educatie werd genoemd. Het gaat over 
het leren “lezen” van media: informatie leren interpreteren en 
hoe producties tot stand komen. Onder creativiteit verstaan we 
niet alleen een productie zelf mooi en verzorgd kunnen maken, 
maar ook het creatief inzetten van de verschillende media.  

mediagebruik: de cijferS
-	 	Op	de	meeste	scholen	is	het	onmogelijk	om	

met	digitaal	lesmateriaal	huiswerk	via	inter-
net	te	maken.	67	procent	van	de	jongeren		
tussen	12	en	18	jaar	geeft	aan	dat	zij	dit	leuker	
zouden	vinden	dan	huiswerk	op	papier.		

-	 	38	procent	van	de	jongeren	surft	op	doorde-
weekse	dagen	één	tot	twee	uur	op	het	web.	
Internet	wordt	vooral	gebruikt	voor	chatten	
met	bekenden	(79	procent)	gevolgd	door		
huiswerk	(78	procent).	

-	 	YouTube	wordt	door	83	procent	van	de	jon-
geren	graag	bezocht,	gevolgd	door	Hyves	
(78	procent),	Hotmail	(62	procent)	en	Google	
(62	procent).		

-	 	9	procent	van	de	tieners	preekt	af	met	mensen	
die	ze	alleen	via	chat	kennen.		
(Bron:Einstein bestaat niet,	Digivaardig	&	
Digibewust,	oktober	2010)

Iedereen 
mediawijs?

Computers en televisies op school: ja natuurlijk! Maar lesgeven over media in de klas? Dat is lang 
niet overal vanzelfsprekend. Justine Pardoen en Freek Zwanenberg schreven een handleiding 

over mediawijsheid. ‘Je kunt niet ict de school binnenhalen en dan niets doen aan mediawijsheid. 
Dat is als boeken kopen zonder leerlingen te leren lezen en schrijven.’ 

Twitteren, hyven, skypen: ‘de jeugd van 
tegenwoordig’ kan niet meer zonder. Je 
zou dus zeggen dat tieners al behoorlijk 
mediawijs zijn, maar uit onder meer het 
onlangs verschenen onderzoeksrapport 
Einstein bestaat niet van het samenwer
kingsverband Digivaardig & Digibewust 
en stichting Mijn Kind Online komt een 
ander beeld naar voren (zie kader.) Jon
geren tussen 12 en 18 jaar zijn weliswaar 
bijzonder actief op internet, maar de sites 
die zij bezoeken zijn onvoldoende toege
sneden op hun vaardigheden. Doordat 
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En het technische aspect gaat over het 
leren “schrijven” van media: alle vaar
digheden die je nodig hebt om zelf iets te 
produceren.’ De auteurs menen dat door 
mediawijsheid onder te verdelen en te la
ten samenkomen in een diagram, scholen 
kunnen bekijken wat ze in huis hebben 
en waar hun prioriteiten liggen. Pardoen: 
‘De ene school wil leerlingen vooral in 
techniek ondersteunen en bouwt een 
eigen televisiestudio. Terwijl een andere 
instelling juist meer tijd wil besteden aan 
reflectie. Als alle aspecten aan bod ko
men, is dat prima. Zolang de focus maar 
niet ligt op het voorkomen van risico’s, 
maar op het inzetten van media op een 
constructieve manier. Want dát is pas 
echt mediawijsheid.’ 

ZoveelSte moetje?
Educatie over en via verschillende soor
ten media is niks nieuws. Al sinds de ja
ren tachtig worden leerlingen uitgedaagd 
om een kritische blik te ontwikkelen bij 
het analyseren van kranten, tvprogram
ma’s en films. Pardoen: ‘Maar vroeger 
waren we passieve consumenten. We 
zijn tegenwoordig zelf mediaprodu
centen doordat we twitteren, bloggen 
en filmpjes online zetten. Doen alsof 
dat tot de vrijetijdsbesteding van leer
lingen behoort waar het onderwijs niet 

zo veel mee te maken heeft, kan echt niet meer. Zoals je kin
deren moet leren lezen en schrijven om verder te komen in dit 
leven, zo moet je hen ook leren lezen en schrijven met media 
om zich volop te kunnen ontplooien als democratisch burger.’
Wie vindt dat mediawijsheid het zoveelste ‘moetje’ is in de toch 
al zo volle onderwijsagenda, begrijpt nog niet wat er op het spel 
staat, menen de auteurs. Zwanenberg: ‘Het heeft geen zin om 
je te verzetten tegen een ontwikkeling die niet te stoppen is. 
Je kunt niet ict de school binnenhalen en dan niets doen aan 
mediawijsheid. Dat is als boeken kopen zonder de leerlingen te 
leren lezen en schrijven.’

geïSoleerde leerfabriek
Zwanenberg meent verder dat het onderwijs af moet van het 
idee van de school als ‘geïsoleerde leerfabriek. Stuur leerlingen 
de wereld in op zoek naar verhalen. Laat ze bijvoorbeeld in de 
eigen omgeving verslagleggen van wat daar gebeurt. Maar sti
muleer leerlingen ook om contacten te leggen buiten hun eigen 
lokale omgeving, door verhalen uit te wisselen met een klas in 
het buitenland, zodat ze hun creativiteit gebruiken om kennis 
te delen.’ Pardoen vult aan: ‘Want daar gaat het om bij medi
awijsheid: over meedoen, als burger van onze samenleving, als 
bewoner van deze wereld. Waarbij media geen doel zijn, maar 
een middel.’ 
Lisette Jongerius
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Het Handboek mediawijsheid op school is te downloaden op www.mijnkindonline.nl/ 
handboekmediawijsheid. Een gedrukte exemplaar (ISBN 97 89O5 9O6 24O5) kost 
€ 19,95 en kan besteld worden op www.vanbuurtboek.nl.

‘tegenwoordig 
zijn we zelf  
mediaproducen-
ten doordat we 
twitteren, blog-
gen en filmpjes 
online zetten. 
doen alsof dat tot 
de vrijetijdsbe-
steding van leer-
lingen behoort 
waar het onder-
wijs niet zo veel 
mee te maken 
heeft, kan echt 
niet meer.’
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Onderzoek naar rolmodellen studenten Windesheim
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‘Inspirerende 
docenten hebben 
passie en moed’

edith roefs: 
‘iedere docent 
kan leren een 
voorbeeld te 
zijn.’

Hogeschool Windesheim-docent Edith Roefs deed 
drie jaar onderzoek naar de vraag wie van haar 

collega’s door studenten als inspirerend worden 
gezien. ‘Het zijn mensen die vooral authentiek zijn en 

aan de vanzelfsprekendheden van studenten weten te 
schudden.’ Ze schreef er een boek over. 
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‘Studenten verwijzen vaak naar inspirerende docenten als 
hun gevraagd wordt waarom ze bepaalde keuzen in hun leven 
of loopbaan hebben gemaakt’, zegt Edith Roefs, docent loop
baanontwikkeling en mobiliteit op Hogeschool Windesheim 
in Zwolle. Voor haar boek Inspirerende docenten, inzichten en 
verhalen uit het hoger beroepsonderwijs tekende ze tien verhalen 
op over inspirerende docenten van haar school, aangevuld met 
verhalen van studenten en concrete thema’s die horen bij in
spirerend docentschap. Ze vroeg vooraf aan zeventig studenten 
van vier studierichtingen welke docenten zij inspirerend vinden 
en waarom. Daaruit werden tien namen geselecteerd, die al
len een bepaald aspect van inspirerend lesgeven benadrukken: 
een rolmodel voor het beroep zijn, studenten laten leren van 
elkaar, het creëren van een open leerklimaat, een vraagbehoefte 
bij studenten oproepen en een parallel aanbrengen tussen de 
les en beroepssituatie. Roefs: ‘Ze refereren aan een docent die 
van invloed is geweest op hun intellectuele, beroepsmatige of 
persoonlijke ontwikkeling. Inspirerende docenten laten een 
blijvende invloed achter voor een bepaalde manier van denken 
of doen in leven en werk. De betekenis van deze docenten reikt 
verder verder dan de overdacht van kennis of kunde. Die over
dracht zien studenten als vanzelfsprekend: de docent is immers 
de professional. Dit soort docenten geeft vertrouwen en durf en 
leren een gezonde nieuwsgierigheid of een kritische en lerende 
houding aan. Ze laten interesses ontluiken.’

bovenaf
Het hoger beroepsonderwijs heeft grote veranderingen onder
gaan, waarvan die van het competentiegerichte onderwijs de 
belangrijkste is. Niet alleen kennis, maar ook vaardigheden en 
houding zijn essentieel. De nadruk ligt op actief, zelfstandig 
leren en daarbij verschuift de rol van de docent naar die van 
begeleider, terwijl leraren juist graag hun expertise op studenten 
willen overdragen. ‘De docent als lesboer behoort tot het verle
den’, stelt Roefs. ‘Dan zijn verschillende vragen relevant.  
Onderschrijven ze het belang van het nieuwe onderwijs? Wat 
is de bijdrage die de docent wil leveren? Met welke rollen en 
taken voelt de leraar zich verbonden? Hoe voelt hij zich ge
waardeerd in het nieuwe onderwijs? Deze vragen gaan over de 
professionele identiteit van docenten: welk beeld heeft deze 
van zichzelf in zijn professionele rol: zijn motieven, interesses, 
behoeften en capaciteiten. De meeste inspirerende docenten 
in het boek kennen zichzelf een rol toe die sturender is dan de 
werkwijze die in het nieuwe leren van hen wordt verwacht. 
Ook voor studenten komt inspiratie van buitenaf: namelijk van 
een leraar die nieuwe perspectieven biedt, hen uitdaagt en sti
muleert om verbindingen tot stand te brengen die ze uit zichzelf 
niet snel zouden leggen.’

geïnSpireerd Zijn en blijven
Een docent die geïnspireerd is, is iemand met een missie of een 
sterke drijfveer. Zijn inspiratie geeft richting aan zijn dagelijks 
handelen. Een docent die inspirerend is, weet vanuit zijn gedre
venheid een leerproces bij studenten in gang te zetten waarin 

hij zijn ‘missie’ waar 
kan maken. Hij han
delt vanuit een sterke 
professionele identiteit. 
Volgens Roefs hebben 
alle inspirerende docen
ten hun eigen drijfveren 
en een duidelijk beeld 
van wat zij voor studenten 
willen betekenen. ‘Dan 
gaat het niet alleen om 
onderwijsinhoudelijke doelen, maar ook 
persoonlijke doelen. Ze willen een extra 
betekenis voor studenten hebben. Wanneer 
ze hiernaar kunnen zoeken en erin slagen, 
vormt dat een belangrijke bron van inspi
ratie.’

leerbaar
Interessant is de vraag of docenten kun
nen leren inspirerend te zijn voor hun 
studenten, want niet iedereen zal dat van 
nature zijn. Volgens Roefs kunnen alle 
docenten het leren: ‘Voorwaarden zijn 
passie en moed. Het gaat om de omgang 
met studenten en de liefde voor het onder
wijsvak zelf. Het gaat er niet om dat een 
docent alleen maar een goed verhaal kan 
vertellen. Het wordt pas echt goed als de 
studenten uitgedaagd worden iets met die 
informatie te doen. Ook moed is essentieel: 
de moed om zichzelf te zijn en geen rol te 
spelen. Daarbij hoort ook dat docenten 
onconventioneel, direct, zelfs eigengereid 
mogen zijn als ze daarmee studenten laten 
nadenken over hun toekomstig beroep. 
De koppeling tussen theorie en praktijk is 
wezenlijk. Authenticiteit en persoonlijk
heid vinden studenten erg belangrijk, maar 
ze willen niet alleen passief in de banken 
zitten en aantekeningen maken. Dan leren 
ze immers weinig, omdat er geen uitdaging 
is. Studenten worden in beweging gebracht 
door inspirerende docenten. Die hebben 
door hun eigen lesstijlen, die heel verschil
lend kunnen zijn, een manier gevonden om 
studenten te motiveren zelf na te denken 
en doen. Sommige docenten zoeken de dia
loog, anderen zijn uitdagend, inconsistent 
of confronterend. Inspirerende docenten 
kunnen echter ook toegeven dat zij een 
fout gemaakt hebben. Dat waarderen stu
denten heel erg.’
Peter van Beek

edith roefs: inspirerende 

docenten, inzichten en 

verhalen uit het hoger 

beroepsonderwijs, 

uitgeverij garant, € 24,90
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regeerakkoord rutte- 
verhagen en de pensioenen
Het regeerakkoord biedt nog geen zekerheid dat de 
politiek het in juni gesloten pensioenakkoord van de 
sociale partners overneemt. Het nieuwe kabinet lijkt 
wel bereid dit te doen, maar zal hiervoor nog de no
dige steun moeten verwerven bij andere partijen. Het 
pensioenakkoord voorziet onder meer in een aan de 
stijging van de levensverwachting gekoppelde gelei
delijke verhoging van de pensioenrichtleeftijd (alleen 
voor nieuwe opbouw). Daarnaast ook in de overgang 
naar een ander pensioencontract, dat sterker gericht 
is op reële ambitie in plaats van (louter) nominale 
zekerheid. Bij zo’n pensioencontract zal ABP verlost 
zijn van het moeten rekenen met de lage, risicovrije 
marktrente. Hierdoor zal de dekkingsgraad 
van ABP flink kunnen verbeteren. Het 
regeerakkoord bezuinigt € 70 miljoen 
door de AOW vanaf 2012 in te 
laten gaan op de verjaarsdatum 
en niet meer op de eerste dag 

van de maand waarin de AOWleeftijd wordt bereikt. 
Verder wil het nieuwe kabinet spaarloon en levens
loopregeling samenvoegen in een vitaliteitsregeling, 
die niet gebruikt zou mogen worden voor volledig 
vervroegd uittreden. De huidige deelnemers aan de 
levensloopregeling doen dat meestal juist wel met het 
oog op eerder kunnen stoppen met werken. CNV  
Onderwijs vindt dat al gewekte verwachtingen abso
luut niet geschaad mogen worden. 

wet oké en vversterk
De wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en  
Educatie (wet Oké) is sinds 1 augustus 2010 in wer
king getreden. Gemeenten ontvangen vanaf 2011 ge
oormerkte middelen van het Rijk voor de bestrijding 
van onderwijsachterstanden. De wet Oké moet jonge 
kinderen betere kansen bieden om achterstanden  
in te halen op het gebied van taal of van sociaal 
emotionele of motorische vaardigheden. De wet 
regelt de basiskwaliteit van de peuterspeelzaal. Ook 
moeten de gemeenten zorg dragen voor voldoende 
en kwalitatief goede voorschoolse educatie. Voor het 
primair onderwijs geldt dat er over onderwijsachter
standenbeleid afspraken gemaakt moeten worden 
tussen gemeente, peuterspeelzaal en schoolbesturen. 
Ook moeten er afspraken komen over de te bereiken 
resultaten van de voor en vroegschoolse educatie 
(VVE), de doorlopende leerlijnen van voorschoolse 
educatie naar vroegschoolse educatiegroep (groep 1 
en 2 van de basisschool) en de te bereiken doelgroep. 
Vversterk is het landelijk programma voor kwali
teitsverhoging van de VVE. Het programma startte 
in 2006 en heeft sindsdien ruim 12.000 leidsters, 

pedagogisch medewerkers en leerkrachten 
geschoold. De behoefte aan scholing en 
ondersteuning is nog steeds hoog. Daarom 
is besloten om in de jaren 20102014 een 
vervolg te geven aan Vversterk.  
Voor meer informatie: www.wetoké.nl en 

www.vversterk.nl
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Docenten in vo hebben last van lawaai 
Meer dan de helft van de docenten in het voortgezet 
onderwijs zegt hard te moeten praten om zich verstaan
baar te maken. Dat is bijna twee maal zo veel als onder 
de overige werknemers in Nederland (26,0 procent). 
Zo blijkt uit de door TNO gehouden nationale enquête  
arbeidsomstandigheden (NEA 2008). Opvallend is 
dat het onderwijsondersteunend personeel op dezelfde 
vraag veel lager scoort (14,4 procent). Er is dus iets  
aan de hand met geluid in de werksituatie van docen
ten. Op grond van de beschikbare gegevens is niet te  
achterhalen waarom zo veel docenten zeggen hard  
te moeten praten om zich verstaanbaar te maken.  
Ligt het aan slechte akoestiek van de lokalen? Is er  
teveel lawaai van buiten het lokaal? Maken de leerlin
gen te veel herrie? ArboVO doet hier samen met  
CNV Onderwijs nader onderzoek naar. Zie ook de 
Bonds Bytes van deze week.
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Overzicht regiOspreekuren 
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
dinsdag 16 november Roermond
donderdag 18 november ‘s Hertogenbosch
dinsdag 23 november Assen
donderdag 25 november Apeldoorn


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

Moet mijn werkgever de kosten 
van een scholing betalen?

vraag:

of de werknemer de vergoeding moet terugbetalen. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn als iemand er voor kiest de 
studie niet af te maken, zonder dat daar een plausibele 
reden voor is. Ook kan afgesproken worden dat (een 
deel van) de kosten moeten worden terugbetaald als de 
werknemer tijdens of in een periode kort na het afron
den van de studie ontslag neemt en de organisatie dus 
geen profijt heeft van de gevolgde opleiding.
Alle afspraken over een te volgen scholing en daarvoor 
beschikbaar gestelde faciliteiten moeten schriftelijk 
worden vastgelegd. Dat kan bijvoorbeeld in het per
soonlijk ontwikkelingsplan dat met iedere werknemer 
moet worden opgesteld. Bij dat vastleggen moet ook 
worden aangegeven of de tijd die uit de jaartaak be
schikbaar is voor de scholing valt onder de tien procent 
deskundigheidsbevordering die iedere werknemer 
heeft. Maximaal de helft daarvan kan in overleg met de 
werkgever worden ingezet voor persoonlijke scholing.
Voor scholing tijdens het opnemen van spaarverlof 
geldt een aparte regeling. Als iemand tijden het verlof 
een scholing volgt die bijdraagt aan de verbetering van 
zijn positie op de arbeidsmarkt, dan heeft hij recht op 
een vergoeding van de helft van de kosten tot maxi
maal € 1.361. Als de scholing past in het scholingsbe
leid van de werkgever, kan overeengekomen worden 
dat de vergoeding meer bedraagt dan vijftig procent 
van de studiekosten. Ook hier geldt dat daarover voor
af schriftelijke afspraken moeten worden vastgelegd.

Moet mijn werkgever de kosten 
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Moet mijn werkgever de kosten 

antwOOrd:

Regelmatig komen er vragen over de ‘spelregels’ bij het 
volgen van een scholing. In dit artikel leggen we kort 
uit hoe dit in het primair onderwijs is geregeld. Wie een 
scholing volgt, krijgt te maken met zaken als aanschaf 
cursusmateriaal, inschrijfgeld, examenkosten, reis en 
verblijfkosten en daarnaast natuurlijk ook de tijd die 
gemoeid is met de scholing. In de regeling scholings
beleid wordt vastgelegd hoe de werkgever omgaat met 
deze zaken. De regeling moet de instemming hebben 
van de personeelsgeleding van de (G)MR. De cao geeft 
aan dat een aantal zaken in dat beleid in ieder geval 
geregeld moeten zijn. Belangrijke bepaling daarbij is, 
dat de kosten van een cursus die in opdracht van de 
werkgever wordt gevolgd volledig worden vergoed, 
dus ook de reiskosten. Ook is vastgelegd dat zo’n ver
plichte scholing plaats vindt binnen de jaartaak. Deze 
afspraken gelden ook voor scholing tijdens het jaar 
waarin een werknemer in het Risico Dragend Deel 
van de Formatie is geplaatst en dus met ontslag wordt 
bedreigd. Voorts bevat het scholingsbeleid afspraken 
over de faciliteiten in tijd en geld voor scholing die niet 
in opdracht van de werkgever wordt gevolgd. Daarin 
kan bijvoorbeeld vastgelegd worden dat iemand die dit 
op eigen initiatief doet toch in aanmerking komt voor 
een (gedeeltelijke) vergoeding van tijd en kosten, als 
deze scholing een aantoonbare meerwaarde heeft voor 
de schoolorganisatie. Belangrijk is ook dat vast ligt in 
welke gevallen de vergoeding niet langer wordt betaald 
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
In	het	onderwijs	is	timemanagement	essentieel.	Heeft	de	dag	standaard	te	weinig	uren?	Heeft	u	
moeite	met	prioriteiten	stellen	of	‘nee’	zeggen?	In	de	cursus	Timemanagement	leren	deelnemers	
beter	met	hun	tijd	om	te	gaan.	

Timemanagement

Resultaat
In	de	cursus	krijgt	u	inzicht	in	uw	
eigen	timemanagement.	U	krijgt	
concrete	handvatten	aangereikt	om	
keuzes	te	maken	en	prioriteiten	te	
stellen.	Bovendien	ontvangt	u	ook	
tips	van	collega-cursisten.	

Praktische	informatie:
De	cursus	Timemanagement	is	voor	
individuele	deelnemers	beschik-
baar,	maar	ook	voor	teams.		
CNV	Onderwijs	Academie	stelt	in	
het	laatste	geval	een	programma	
op	maat	samen.	Individuele	deel-
nemers	kunnen	zich	onder	meer	
inschrijven	voor	de	cursus	op		
donderdag	21	januari.		
Een	terug	komdag	zal	plaatsvinden	
op	woensdag	3	februari.	Voor	meer	
informatie:	www.cnvo.nl/academie,	
of	(030)	751	1747.

In aanloop naar de komst van passend onderwijs, konden leraren 
die via hun school vallen onder het samenwerkingsverband Weer 
Samen Naar School regio Leiden onlangs kiezen uit verschil
lende cursussen. CNV Onderwijs Academie bood onder meer een 
workshop Timemanagement aan. Een van de leerkrachten die de 
cursus volgde, is Mendie van Zeil. ‘Toen ik de cursus zag staan, 
dacht ik meteen: dat ga ik doen! Eenmaal bij de cursus bekroop 
me direct weer een haastig gevoel. Iedereen moest in vijf minu
ten zoveel mogelijk informatie van de andere deelnemers zien te 
verzamelen. Na afloop bleek dat niemand alle cursusleden had 
weten te ondervragen. En eigenlijk wist ook niemand wat je nu 
moest weten van de ander. Maar iedereen voelde zich opgejaagd. 
Later kregen we de opdracht om alle dingen die je op school moet 
doen eens te verdelen in vier categorieën: dringend en belangrijk, 
dringend en onbelangrijk, niet dringend en belangrijk en niet dringend 
en onbelangrijk. Bij de categorie niet dringend en belangrijk moest 
ik direct denken aan mijn volgestroomde mailbox. Direct na de 
cursus heb ik die dan ook opgeschoond en samen met een collega 
de activiteiten ingepland. De cursus heeft mij dus zeker op weg 
geholpen. En het werkt aanstekelijk!’ 
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columncolumncolumnPierre Wind

Pierre Wind (45) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere Roc Mondriaan Horeca in Den Haag.
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halveer de stage
De	laatste	weken	staat	het	onderwerp	‘tekort	aan	sta-
geplekken	voor	de	mbo-student‘	hoog	in	de	discussie-
lijsten.	Ik	heb	een	simpele	maar	zeer	kordate	oplossing.	
Werkt	geheid.	Halveer	minimaal	de	duur	van	alle	stage-
plekken.	En	dan	praat	ik	natuurlijk	niet	in	dagen,	maar	
in	totale	stage-uren	per	opleiding.	Kortom,	de	scholen	
zelf	laten	beslissen	of	alle	stage-uren	achtereenvolgens	
moeten	of	gesplitst	over	de	jaren.	
Deze	oplossing	staat	eigenlijk	los	van	het	huidige	discus-
sieonderwerp	‘tekort	aan	stageplekken’,	want	naar	mijn	
mening	wordt	er	al	jaren	veel	te	veel	stage	in	het	be-
roepsonderwijs	gelopen.	Ik	begrijp	best	dat	er	nu	lezers	
zijn	die	in	eerste	instantie	het	predikaat	kortzichtigheid	
op	deze	mening	zullen	plakken,	maar	tegen	allen:	lees	
vooral	verder,	want	ik	hoop	echt	van	harte	dat	dit	stuk	een	
aanzet	tot	discussie	zal	zijn.	Er	is	zelfs	een	stille	hoop	dat	
de	komende	uitleg	collega’s	over	de	streep	zal	trekken	
om	zich	hier	in	de	toekomst	hard	voor	te	maken.	
Een	belangrijke	reden	voor	de	bovenstaande	gedachte	
is	het	feit	dat	hoe	langer	je	op	stage	bent,	hoe	korter	je	
op	school	bent.	Daarnaast	ben	ik	van	mening	dat	je	op	
school	bent	om	te	studeren.	Dat	je	op	school	algemene	
kennis	krijgt,	die	niet	in	elk	bedrijf	vanzelfsprekend	is.	
Want	het	is	nu	eenmaal	zo	dat	er	geen	garantie	
is	dat	alle	bedrijven	dezelfde	kennis	overbren-
gen.	Daar	is	in	mijn	opinie	de	school	ook	voor:	
basisskills	overbrengen,	ongeacht	of	deze	in	
alle	bedrijven	worden	gebezigd.	Een	voorbeeld	
in	mijn	branche	is	het	achttiengangenmenu.		
Dit	is	helaas	op	nog	geen	enkele	mbo	ver-
plichte	‘leerkost’.	Ergo,	er	wordt	nauwelijks	aandacht	
aan	gegeven.	Dertig	jaar	geleden	op	de	lts	ging	dit	wel	
anders.	Een	belangrijke	oorzaak	waarom	deze	kennis	
niet	meer	wordt	overgedragen,	is	de	drogreden	dat	dit	
menu	niet	meer	in	het	bedrijfsleven	wordt	gehanteerd.	
Dat	laatste	klopt,	als	je	het	letterlijk	neemt.	Maar	figuur-
lijk	gezien,	wordt	het	in	goede	bedrijven	nog	wel	degelijk	

gehanteerd.	Ik	heb	zelf	veel	profijt	gehad	van	het	uit	
mijn	kop	leren	van	het	achttiengangenmenu,	omdat	
ik	daardoor	de	praktijk	veel	beter	begreep.	Ik	leerde	
namelijk	de	structuur	van	het	menu	doorzien,	
oftewel	ik	kreeg	een	kijkje	in	het	menu-dna.	Helaas	

geldt	dit	niet	alleen	voor	het	achttiengangenmenu.	
Want	er	zijn	heel	veel	lesonderwerpen	in	de	loop	der	
tijd	gesneuveld,	omdat	het	bedrijfsleven	er	niet	op	
zat	te	wachten.	Begrijp	me	goed.	Ik	ben	niet	tegen	
stages	in	het	algemeen,	maar	absoluut	wél	een	te-
genstander	van	het	huidige	stagebeleid.	Ik	heb	nog	
vele	argumenten.	Ik	beloof	u,	dit	wordt	vervolgd.	

‘Ik HEB vEEl PROfIjt gEHaD vaN 
HEt uIt MIjN kOP lEREN vaN HEt 
aCHttIENgaNgENMENu’
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Graag nodig ik u uit voor onze 19e Algemene Vergadering (AV).Voor deze bijeenkomst heeft het be
stuur gekozen voor een andere opzet. De ochtend staat volledig in het teken van verenigingszaken, 
zoals het bespreken van bestuursbeleid, de begroting en een aantal belangrijke verkiezingen. Na de 

lunch gaat de AV naadloos over in een congres met als thema Vrijheid van Onderwijs, dat vanuit 
verschillende invalshoeken wordt belicht. We willen dit onderdeel graag inhoud geven met deel
nemers vanuit verschillende disciplines en achtergronden, om onszelf en elkaar een brede visie 

op de vrijheid van onderwijs te gunnen. De dag wordt afgesloten met een forum en de rede van 
de voorzitter van CNV Onderwijs, Michel Rog.  

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs

agenda
De agenda van de Algemene Vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening 
2.  Mededelingen
3.  Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en telcommissie 
4.  Verkiezing bestuur
5.  Verkiezing werkgeverscommissie dagelijks bestuur
6.  Verkiezing lid financiële controlecommissie
7.  Bespreking bestuursbeleid aan de hand van de besluitenlijst 

en de verantwoording besluiten AV 26 mei 2010 en eventuele 
actuele beleidsontwikkelingen

8.  Begroting 2011
9.  Presentatie Edukans
10.  Rondvraag
11.  Sluiting

Er worden een drietal verkiezingen ge
houden: 
   Er zal een nieuw bestuur worden ge

kozen. Dit treedt in de plaats van het 
verenigingsbestuur. 

   Er zal een nieuwe werkgeverscommis
sie worden gekozen. Deze komt in de 
plaats van de huidige CABB. 

   Tot slot is er een vacature in de finan
ciële controle commissie, doordat één 
van de leden vanuit het aandachtsge
bied hoger onderwijs zijn zetel heeft 
opgezegd. De voorgedragen kandidaat 
moet dezelfde achtergrond hebben. 

Meer informatie over deze verkiezingen 
en de nadere regels die hiervoor gelden 
zijn te vinden op: www.cnvo.nl. 
Daar is ook informatie voorhanden 
over: 
   Regels voor het spreken tijdens de 

vergadering en het stellen van vragen 
aan het verenigingsbestuur.

   Het congres Vrijheid van Onderwijs dat 
aansluitend aan de AV wordt gehou
den. 

 
Er zijn geen voorstellen binnengekomen. 
Ook het bestuur zal geen voorstellen 
doen. 

voorStellen verkieZingen

AV:  
24 november  

in De Eenhoorn, 

Amersfoort

Algemene 
Vergadering 
van CNV Onderwijs
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Kandidaten kunnen worden voorgedra
gen tot dinsdag 26 oktober 2010.
 

Eerder deze week hebben alle kaderle
den die een bestuursfunctie bekleden 
binnen CNV Onderwijs de AVstukken 
per email ontvangen. Andere geïnte
resseerde leden kunnen deze stukken 
opvragen bij Fiona Knepper,  
fknepper@cnvo.nl of (030) 751 17 17. 

Alle leden van CNV Onderwijs zijn 
welkom op de Algemene Vergadering.  
U kunt zich nog aanmelden voor de  
AV en voor het congres via de sector
raad of stuurgroep van het aandachts
gebied waar u onder valt. Ook kunt u 
contact opnemen met Fiona Knepper, 

fknepper@cnvo.nl of (030) 751 17 17. Aanmeldingen dienen 
uiterlijk binnen twee weken nam verschijning van dit nummer 
bij ons binnen te zijn.

In Schooljournaal 17, dat op 6 november verschijnt, worden de 
voorgedragen kandidaten bekendgemaakt. 

congreS vrijheid van onderwijS
Over	dit	interessante	onderwerp	kunt	u	na	het	officiële	
gedeelte	van	de	Algemene	Vergadering	meepraten	op	
een	zeer	interactieve	vorm.	Via	de	open space-methode	
kunt	u	in	gesprek	met	deskundigen	op	dit	gebied,	zoals	
wetenschapper	dr.	Miek	Laemers,	politici,	journalis-
ten,	schoolbestuurders	en	leraren	uit	het	veld.	Aan	
de	hand	van	een	boeiende	inleiding	wordt	informatie	
gegeven	over	de	achtergronden	en	het	waarom	van	
artikel	23	van	de	grondwet.	Als	afsluiting	van	de	dag	
passeren	tijdens	een	paneldiscussie	nog	eens	alle	
standpunten	de	revue.	Wie	wil	meepraten	kan	zich	
aanmelden	via	scholing@cnvo.nl.

het dagelijks bestuur van cnv onderwijs, vanaf links cees kuiper, michel rog, patrick banis en willem jelle berg tijdens de 
algemene vergadering van 26 mei jongstleden. 
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opvragen van de tekSten van 

de av-Stukken

aanmelding alS 
belangStellende



DE SCHOOL VAN DE TOEKOMST
ONDERWIJS VAN 2 TOT 18 JAAR

Congres

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

CNV Schoolleiders heeft voor het jaarlijkse congres, 
dat dit jaar op 4 november in een nieuwe locatie 
plaatsvindt (hotel Duiven, bij Arnhem, aan de A12), 
weer een inspirerend programma vastgesteld. 
We hebben Hubert Coonen, hoogleraar 
Innovatiemanagement in de educatieve 
sector, hoogleraar en decaan van de faculteit 
Gedragswetenschappen aan de Universiteit 
Twente, en voorzitter van het LPBO (Landelijk 
Platform Beroepen in het Onderwijs) bereid 
gevonden om de plenaire inleiding te 
verzorgen. Hij richt zich in de inleiding op het 

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

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

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

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

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

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

5.   Tweetalig onderwijs, excelleren op ieder niveau (VO) door Europees Platform

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

en advies

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

projectleider VVE Inspectie van het Onderwijs

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

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

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

Masterclasses gedurende gehele dag 
(ochtend en middag):
11.  Vitaliteitmanagement (voor PO en VO) door prof. dr. Tinka van Vuuren, OU/Loyalis 

Kennis en Consult

Leden van CNV Schoolleiders en CNV 

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

Als u zich aanmeldt met één of meer 

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

korting op de inschrijvingsprijs (leden of  

niet-leden)!

Hotel Duiven biedt de mogelijkheid om tegen 

een gereduceerde prijs de avond vóór het 

congres te overnachten (€ 95.–) en zorgt voor 

vervoer op de congresdag van station Duiven 

naar het hotel.
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webbedingetjes

@  Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam lan-

ceert een databank met Europese schoolplaten uit de 

periode 1830 tot 1990. Het overzicht is te vinden op  

www.historywallcharts.eu. Met het project wordt het 

publiek aan de hand van schoolplaten bewust gemaakt 

van de overeenkomsten en verschillen in het onderwijs in 

verscheidene Europese lidstaten.

@  Vorige maand lanceerde de CED-Groep www.meld

codeopschool.nl. Met deze website wordt het onderwijs 

ondersteund bij het werken met de meldcode Huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

@  Faalangst komt in menige klas voor. Op www.faalangst

bijkinderen.nl is meer informatie over het onderwerp te 

vinden. Ook is er het boek Lefgasten te bestellen, waar 

leerlingen zelf mee aan de slag kunnen.

ApenstAArtjes

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’

 

 

advertentie

eens 67,6%

oneens 32,4%

Aantal reacties: 136

@ @@@

@ @@@@@@@

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:

Het huidige regeerakkoord maakt passend onderwijs 

onmogelijk.

     Scholen die starters slecht 
begeleiden, moeten daarvoor 
worden beboet.

Stelling:
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columncolumncolumncolumncolumnLiesbeth Hermans
Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 

een  

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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Gelukkig 
Van aard ben ik helaas nogal een tobber. Mijn wijze  
echtgenoot had dat al vroeg in de smiezen. In het pril-
ste stadium van onze relatie verzuchtte ik eens, dat ik 
helemaal niet gelukkig was. Hij antwoordde: “Oh, maar 
dat hoeft ook niet.” Dát was een opluchting! Zo af en toe 
gelukkig, dat was hem al meer dan genoeg. En mij eigen-
lijk ook wel.
Toen onze zoon van anderhalf in zijn kinderstoel zat, 
voerde papa hem zijn prakje aardappels en bloemkool. 
‘Papaikvinnutnietjekker.’ Geduldig en heel rustig stak 
papa hem een nieuwe lepel in de mond met de woorden: 
‘Geeft niks jongen, gewoon dooreten.’ En verbluft át onze 
spruit gewoon door.

Niet elk kind zal zich zo gemakkelijk schikken, dat besef 
ik ook wel, maar deze herinneringen hebben mij jaren-
lang bij de les gehouden. 
Juf, ik heb geen zin in dit rekenwerk. Dat mag gerust 
Daniël, ga toch maar even door. Als je het af hebt, kun je 
iets leuks voor jezelf doen.
Deze bladzijde taal duurt me veel te lang, juf! Niet erg 
Joyce, laat maar zien wanneer je klaar bent.’Juf, ik vind 
netjes schrijven zo moeilijk, mag ik mijn opstel op de 
computer doen? Ja hoor, Marco, maar eerst even een 
flink stuk in je schrift. Gewoon oefenen en je best doen. 
Dan mag je straks op de computer.

Mijn probleem is dat ouders, en dús 
ook hun kinderen, steeds vaker lijken 
te verwachten dat ik alleen lekkere 
hapjes serveer. Indien mogelijk graag 
aangepast aan ieders persoonlijke 
smaak. En op maat, dus in precies 
afgepaste porties, voegt de Inspectie er aan toe. Want 
die wil dat ik verantwoorden kan wat ik voor elke leerling 
opdien. Maar als Daniël, Joyce en Marco zo consciëntieus 
begeleid worden, als elke stap die ze zetten, nauwge-
zet in de gaten wordt gehouden en als er altijd wel een 
volwassene in hun buurt is die elke prestatie uitbundig 
toejuicht en luidkeels prijst, wat moeten die kinderen dan 
als ze later groot zijn? 

In het ‘echte leven’ cirkelen de obers niet om je heen 
om je bestellingen op te nemen. Daar ben je geen 
prinsje of prinsesje. De hofhouding van je jeugd, die 
je constant met aandacht omringde, is verdwenen. Je 
moet de hobbels en bobbels ineens zelf nemen. 
Ik prijs me gelukkig met mijn jeugd. Mijn ouders had-
den het druk met hun eigen werk. Wij werden zelf wel 

groot. ‘Mam, ik verveel me.’ ‘Geeft niks, ga maar met 
je tenen spelen.’ En mijn moeder ging vrolijk verder 
met aardappelen schillen. Ook op school hadden 
ze geen tijd voor onze wissewasjes. Zo kreeg je als 
kind een voedingsbodem waarop je zelfredzaamheid 
ontwikkelde, en doorzettingsvermogen en creativiteit 
en nieuwsgierigheid. Daar werden wij gelukkig mee. 
Soms. 

‘ouDerS en kInDeren LIjken SteeDS 
vaker te verwacHten Dat Ik aLLeen 
Lekkere HapjeS Serveer’
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Conferentie 
Leesvaardigheid
Leesvaardigheid speelt een cruciale rol 
in de verwerving van moderne vreemde 
talen. Met name deze vaardigheid wordt 
getoetst  op het centraal examen. CPS 
noemt het opmerkelijk dat er in de 
lespraktijk voor deze vaardigheid weinig 
expliciete aandacht is. Daarom organi-
seert het opleidingsinstituut op woens-
dag 15 december een conferentie over 
dit onderwerp. De laatste inzichten, 
good practices en effectieve middelen 
komen aan bod. Deelnemers krijgen 
informatie waarmee ze direct aan de 
slag kunnen op hun eigen school.  
De conferentie is bedoeld voor docenten 
en sectievoorzitters moderne vreemde 
talen. Het programma bestaat uit twee 
plenaire inleidingen, een presentatie-
ronde en workshops. De bijeenkomst 
vindt plaats in Amersfoort van 10 tot  
16 uur. Deelname kost € 390,-.  
Aanmelden kan via www.cpsacademie.nl.  

Mindfulness voor kinderen 
(en ouders)
Net als volwassenen hebben kinderen het vaak 
te druk. Daardoor zijn ze moe, snel afgeleid en 
onrustig. En evenals hun ouders moeten ze veel. 
De ‘aanknop’ doet het wel, maar waar zit de pau-
zeknop? In het boek Stilzitten als een kikker, dat 
onlangs is verschenen, beschrijft mindfulnesstrai-
ner Eline Snel oefeningen en verhaaltjes waardoor 
basisschoolkinderen en hun ouders een rustpunt 
kunnen vinden. Het boek is verschenen bij uitge-
verij Ten Have en kost € 17,90. De auteur ontwik-
kelde eerder een training voor kinderen van vijf 
tot twaalf jaar, die ze geeft op scholen. Daarnaast 
leidt ze leerkrachten en therapeuten op die zelf 
aan de slag willen met mindfulness voor kinderen. 
Zie ook www.mindfulnessvoorkinderen.com. 
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(en ouders)(en ouders)
Net als volwassenen hebben kinderen het vaak Net als volwassenen hebben kinderen het vaak 
te druk. Daardoor zijn ze moe, snel afgeleid en te druk. Daardoor zijn ze moe, snel afgeleid en 
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Zie ook Zie ook 

Wanhopige jongeren
Zelfverwonding en zelfmoord komen veel voor bij 
jongeren. Eén op de 23 verwondt zichzelf en er 
vinden jaarlijks vijftienduizend suïcidepogingen 
plaats. Ook leraren en andere werknemers in het 
onderwijs kunnen vroeg of laat in aanraking komen 
met jongeren met suïcidale gedachten of jongeren 
die zichzelf beschadigen. Hoe herken je leerlingen 
die zichzelf verwonden of rondlopen met gedach-
ten over zelfmoord? Wat zijn de aanleidingen? 
In hoeverre ben je als school of als medewerker 
verantwoordelijk? Maar bovenal: wat kun je doen? 
Op donderdag 11 november organiseert Medilex 
in Utrecht voor ZAT-teams, docenten, decanen en 
mentoren een studiedag over wanhopige jongeren die zichzelf verwonden of suïcidaal zijn. Er zal onder meer gelegenheid zijn om gesprekken met leerlingen te 
oefenen en voorbeelden uit de praktijk voor te leggen. Kijk voor meer informatie op www.medilex.nl.

lespraktijk voor deze vaardigheid weinig 

De conferentie is bedoeld voor docenten 

Gratis schoolfruit

Vorige maand leek het er nog op dat ruim tiendui-

zend leerlingen niet in aanmerking zouden komen 

voor gratis schoolfruit omdat de Europese Unie geen 

subsidie beschikbaar stelde. Inmiddels is er één en 

ander veranderd en kan Schoolfruit.nu tóch gratis 

schoolfruit leveren aan deze leerlingen. Basisscho-

len die vanaf 2011 gratis schoolfruit willen ontvan-

gen, kunnen zich nog aanmelden via www.schoolfruit.

nu. Na ontvangst van alle gegevens krijgen de deel-

nemende scholen voor iedere leerling tien weken 

lang drie stuks fruit per week. 

Mon premier Van Dale 
Met Mon premier Van Dale français kun je Frans leren 
op een natuurlijke en speelse wijze. Het voorleesboek  
is gebaseerd op de populaire Mijn eerste Van Dale. 
Er staan ongeveer duizend eenvoudige Franse woorden 
in die kleuters zich makkelijk eigen kunnen maken. 
Bij ieder woord staat een versje waarin het woord de 
hoofdrol speelt. Tekeningen verduidelijken de betekenis 
en er wordt een Nederlandse vertaling van het versje 
en het woord gegeven. Het boek (ISBN 9789066486478), 
geschreven door Maarten Stroes, kost € 23,50 en is ver-
krijgbaar in de boekhandel of via www.vandale.nl. 
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Scholingsdag voor 
ondernemingsraden
Op vrijdag 19 november wordt er van 10 tot 15 uur in het 
CNV-kantoor in Utrecht een scholingsdag voor onder- 
nemingsraden georganiseerd. Het thema is de rol van 
de ondernemingsraad bij reorganisaties en fusies.  
In eerdere scholingsbijeenkomsten ontstond de gedach-
te om ook eens aandacht te besteden aan het sociaal  
statuut. Een onderwerp dat gekoppeld kan worden 
aan recente ontwikkelingen. Veel ondernemingsraden 
hebben of krijgen te maken met verregaande vormen 
van samenwerking zoals fusies en reorganisaties, met 
mogelijk negatieve gevolgen voor de medewerkers.  
De scholingsdag zal worden geleid door twee deskundi-
gen op het gebied van het omgaan met fusies en reor-
ganisaties en het maken van een sociaal statuut of een 
sociaal plan. Zij zullen zich samen met de deelnemers 
verdiepen in het thema. De dag is bestemd voor leden 
van ondernemingsraden van onderwijsadviesbureaus en 
onderwijsverzorgingsinstellingen. De kosten bedragen 
€ 150,- per persoon, leden van CNV Onderwijs betalen 
€ 100,-. Aanmelden is nog niet mogelijk, maar houd de 
dag vrij in de agenda. 

Oplossingsgericht begeleiden
Alle kinderen hebben een eigen persoonlijkheid en een 
eigen leerstijl. Om een goede leeromgeving te scheppen, 
moet de leerkracht kunnen omgaan met deze diversiteit. 
Bijvoorbeeld door middel van een oplossingsgerichte 
aanpak, waarbij wordt uitgegaan van de eigen compe-
tenties van leerlingen, die worden aangespoord om zelf 
oplossingen te zoeken en doelen te halen. Het boek 
Oplossingsgericht begeleiden van Denny Kayser is een 
basisboek over oplossingsgericht werken in het primair 
onderwijs. De aanpak is bruikbaar in verschillende 
aspecten van het onderwijs, zoals het creëren van een 
prettige en veilige leeromgeving, het bevorderen van 
de zelfredzaamheid van kinderen en de samenwerking 
met ouders. De benadering is ook toe te passen bij het 
tegengaan van pesten en agressie en bij samenwerking 
tussen kinderen vanuit diverse achtergronden. Het boek 
(ISBN 978 90 469 0221 9, € 32,-) is bedoeld voor pabos-
tudenten, studenten pedagogiek en leerkrachten in 
het primair onderwijs. 

Fred de Ruiter (53), De Olijfboom, Almere

Invallers niet meegerekend, is Fred de Ruiter,  
directeur van basisschool De Olijfboom in Almere 
sinds een half jaar de laatste man op school. 
‘In 1979 begon ik met werken in het onderwijs, 
op dat moment waren er onder de vijfentwintig 
teamleden nog maar vijf mannen aanwezig. In die 
tijd nam de hoeveelheid mannen in het onder-
wijs al af. Het valt me niet eens meer op dat ik 
de laatste man ben. Vooral in het basisonderwijs 
werken nu eenmaal meer vrouwen. Het is voor 
mij een vertrouwde situatie. Het gebeurt wel 
eens dat er tijdens de pauze typisch vrouwelijke 
onderwerpen worden besproken, zoals baby’s 
en afvallen. Een enkele keer voel ik me dan wel 
eens ongemakkelijk. Nee, ik voel me dan niet 
geroepen om ook mijn mening over zulke on-
derwerpen te geven. Nu is er op de school een 
mannelijke lio-stagiair. Vooral de vrouwen zijn 
blij met die extra man. Dat snap ik ook wel. Toen 
ik hier op school kwam werken hoorde ik kinde-
ren zeggen: “Eindelijk een echte directeur”. Het 
is niet zo dat de vorige schoolleider geen echte 
directeur was, maar het was geen man. En op de 
een of andere manier hebben kinderen bij een 
directeur het beeld van een man. Het contact met 
andere mannen mis ik niet. Als ik er behoefte 
aan heb, weet ik ze wel te vinden. In de directeu-
renraad zijn er nog genoeg te vinden.’ EvB

De laatste man

renraad zijn er nog genoeg te vinden.’ 
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Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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GepenSIoneerDen
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. 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.

Rayon Achterhoek
Maandag 25 oktober, 14 uur, jaarvergadering, 
Sportzaal De Bongerd in Doetinchem-de 
Huet. Lezing over de Achterhoekse vennen 
en venen + huldiging jubilarissen.  
Info: A. Rozenbroek, (0315) 68 57 17.

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 jaarvergadering, 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, Zaal 
Verploegen, Wijchen. Jaarvergadering, 
huldiging jubilarissen. Info en opgave:  
H. Baarends, (024) 64 15 387,  
jbaarends@alice.nl.

Rayon Noord-Limburg
Dinsdag 3 november, 13.15 uur, Rest. 
Boszicht, Maasbree. Ledenvergadering. 
Lezing: Pensioenen onder druk; huldiging 

jubilarissen. Info/aanmelden: J. Kurver,  
(077) 398 35 96, jkurver@online.nl.

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

Rayon Zeeland
Vrijdag 5 november, ’t Vijverhof, F. van Eedenstraat 
2, Terneuzen. Rayonledenvergadering, huldiging 
jubilarissen en ontmoetingsdag.  
Info: F. Courtin, (0114) 313 906.

Rayon Tilburg
Dinsdag 9 november, 13.30 uur, Pelgrimhoeve, 
Pelgrimsweg 27, Tilburg. Ontmoetingsdag. Waarom 
lid worden en blijven van CNVO? + pensioenen door 
Willem Jelle Berg. Info: G. de Croon,  
(013) 533 15 85, g.de.croon@hetnet.nl.

Rayon Het Groene Hart
Donderdag 11 november, 10 uur, Algemene 
vergadering. Hotel Café Rest. Boerhaave, 
Herenstraat 57, Voorhout. Spreker P. Hansum + 
documentaire rietteelt Nieuwkoopse Plassen door 
J. van Houten + P. van Poelgeest. Info/opgave:  
Aad v.d. Boogaard, (0172) 60 30 15; advdb@hetnet.nl.

Rayon Breda
Woensdag 17 november, 11 uur, De Tussenpauz, 
Kerstraat 10, Bavel. Jaarvergadering rayoncontact-
personen, uitreiking speldjes jubilarissen. Info: A. 
Wiegerinck, (076) 587 46 64, awiegerinck@casema.nl.

Rayon Utrecht
Woensdag 17 november, 10 uur, Jeruelkapel, 
Ivoordreef 2, Utrecht. Ontmoetingsdag + huldiging 
jubilarissen. Lezing door H. Griffioen, lunch, lezing 
door H. de Vette. Info + opgave (voor 9 november): 
P. Hansum, (035) 54 17 025, p.hansum@casema.nl.

Midden-Limburg
Woensdag 17 november, 14 uur, Rest. De Molshoof, 
Kelpen-Oler. Jaarlijkse Rayonbijeenkomst, 
huldiging jubilarissen, pensioenen door A. de Cock. 
Info/aanmelden: J. v. Hunsel, (0495) 55 17 18. 
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anDerS actIeven
Woensdag 10 november, 10.30 uur, jaarvergadering/
ontmoetingsdag, CNV-kantoor, 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) 58 52 12, 
andersactieven@cnvo.nl.

vrouwen
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.

Zuid-Holland
Woensdag 10 november, 16 uur, Albedacollege 
Rotterdam-Zuid. Over: Bekwaamheidsdossier.  
Info: Marjan Verveda, (010) 452 03 45;  
mjverveda@tiscali.nl.

Noord-Brabant
Woensdag 10 november, 16 uur, Café de Valk, 
Kruisstraat 89, Eindhoven. Communicatie, de 
kern van je vak door Hans van Dinteren. Info: Lis 
Bisschops, (040) 242 64 79, j.bisschops@planet.nl.
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Noord-Brabant
Woensdag 17 november, 16 uur, Roc  
West-Brabant, Cingel College, Breda. 
Over: leren van en met elkaar door 
Marieke Dufour. Info: Elly den Haan,  
(040) 255 32 21, ellydenhaan@yahoo.com.

Utrecht
Woensdag 17 november, 16 uur, CNV-
kantoor, Tiberdreef, Utrecht. 
Over: leren door beweging door Jacoba 
v.d. Wal. Info: Dewhoetie Ramkhelawan,  
(030) 267 10 58, dewhoeti. 
ramkhelawam-ramnarain@hu.nl.

(Wegens groot succes herhaald)
Congres Vrouwengroep
Zaterdag 13 november, 10 uur, In de 
Driehoek, Willemsplantsoen 1c, Utrecht. 
Ochtend: Omgaan met jongens in het 
onderwijs door Lauk Woltring. Lunch. 
Middag: diverse workshops. Info/
aanmelden: M. van Iperen, (079) 316 70 01,  
m.van.iperen@casema.nl.

OOP-dag
Donderdag 18 november, 10 uur, Roc  
De Landstede, Westeinde 33, Harderwijk. 
Landelijke OOP-dag. Info/aanmelden:  
S. Jaasma, (06) 27 09 14 77, sijboutocnv@
live.nl of John v.d. Groenendal, (06) 29 08 
94 11, johnvandengroenendal@ziggo.nl.

voortGeZet onDerwIjS
Donderdag 28 oktober, 15.30 uur,  
Arentheem College, Th. à Kempislaan 25, 
Arnhem. Over: Leraar24 door R. van  
Kampen; Functiemix door A. van Zanten. 
Info/aanmelden: Colette Keuten,  
secretariaatVO@cnvo.nl.

MIDDeLBaar 
BeroepSonDerwIjS
Woensdag 17 november, 16 uur, Roc 
ASA-gebouw, Columbuslaan 540, Utrecht. 
Regiobijeenkomst over taakbeleid, 
scholing, cao en MR. Info/aanmelden (voor 
16 november): pietwijnen@hetnet.nl of 
(0346) 26 18 37.

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.

w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en 
kunnen leren. Ouders en leerkrachten verlangen een school die goede leer-
resultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 

advertentie
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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 

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

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

CNV
CNV Onderwijs is aangesloten bij het
Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
Voor vragen over belastinghulp, rechtshulp, 
cursussen, regionale CNV-activiteiten, CNV 
Internationaal. tel.: (030) 751 10 01, e-mail: 
cnvinfo@cnv.nl. Voor 65-plus kan contact 
worden opgenomen via tel.: (030) 751 10 02
of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

In verband met het verschijnen van de Rechtspositiegids, kunnen we helaas
voor het nummer (30 oktober) GEEN personeelsadvertenties plaatsen.

Voor het nummer van 6 november aanstaande kunt u contact opnemen met
Nina Smit, tel. (030) 751 17 78; (06) 12 78 71 54.

KLEINE ADVERTENTIES

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor één bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van 
huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze adver-
tenties niet thuis, even-min als het werven of aanbieden van personeel.
Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de 
redactie Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. E-mail: 
nsmit@cnvo.nl Adverteerders dienen 1 week voorafgaande aan de ver-
schijningsdatum 25 euro over te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v.
CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ont-
vangst wordt de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is niet
aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden vakantieverblijven. 
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden annonces te 
wijzigen of in te korten.

Aangebodenen:
Een 8-weekse cursus ‘Stressvrij voor de klas’, door drs. Gabrielle
Bruhn. Start nieuwe cursussen in Utrecht woensdagavond 26 januari
2011 en zaterdag 30 januari de hele dag. Kosten: € 475.- inclusief stilte-
dag, syllabus en cd’s. Vraag uw school naar de mogelijk heden voor ver-
goeding. Aanmelding en informatie: www.mindfulnessinonderwijs.nl
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bond, maar omdat hij al lid was, zag ik er niet zo het nut 
van in’, vertelt de hoogzwangere Limburgse, die na het 
verlof weer voor groep 4 staat van de Hubertusschool in 
Herten. ‘Maar nu kan ik op werkgebied wel wat advies 
gebruiken. Een vakbond weet wat er speelt op de werk-
vloer en is een goede instantie om te benaderen voor 
advies. Toen mijn man voor de zoveelste keer opperde 
dat ik lid moest worden, ben ik overstag gegaan.’ 
Dat ze allebei voor de klas staat, wil niet zeggen dat het 
onderwijs gespreksonderwerp nummer één is. ‘Aan 
tafel komt het natuurlijk regelmatig voorbij. En soms 
is het handig om aan elkaar advies te vragen. Maar we 
proberen werk niet al te veel mee naar huis te nemen. 
Er is meer dan alleen school.’
LJ

Ze ontmoetten elkaar in 1999 op zijn school, waar zij 
inviel voor een leerkracht die met zwangerschapsverlof 
ging. Pas twee jaar later, na een gesprek over een geza-
menlijke interesse in de Duitse metalband Rammstein, 
sprong de vonk over. Ruim tien jaar later zijn Winna 
en Roger Moonen getrouwd en is er een tweede kindje 
onderweg. ‘Mijn man was altijd wel enthousiast over de 

Winna Moonen-
Potalivo (36): 

‘Lid door manlief’
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