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Van	Bijsterveldt	zet	bezuinigingen	door

Afgelopen zaterdag zette de enige échte Sinterklaas voet aan wal in Harderwijk. Wellicht was hij 
verrast door de vele vlaggetjes waarmee zijn jonge fans langs de route stonden te zwaaien. Cadeautje 
van de Rabobank, kledingmerk Human Nature en de ANWB, voor alle 4.500 leerlingen van basisscholen 
uit Harderwijk en Hierden. Zij werden vorige week verrast met een Sinterklaastas waarin behalve een 
vlaggetje ook een zogenaamde ‘werkmijter’ en een Pepernotenbuidel was bijgevoegd.

Ook een manier om draagvlak voor bezuinigingen te creëren. 

Je vraagt je als minister tijdens het behandelen van de onder-

wijsbegroting hardop af of alles wel zo logisch georganiseerd is 

in het onderwijs? Of men daar de durf wel heeft heilige huisjes 

af te breken of te verbouwen? En of bij dit alles de cao hierbij 

een hindernis vormt of juist de innovatie kan versterken? Je mixt 

vervolgens het geheel door elkaar tot een filosofisch sausje, 

doopt het tot out of the box-denken en doet vanuit de Tweede 

Kamer een appel op leerlingen, ouders, leraren, schoolleiding 

en vakbonden om mee te werken aan deze cultuuromslag. De 

bewindsvrouw neemt in ieder geval niets terug van de snoei-

voorstellen van het kabinet en houdt vast aan het korten van  

€ 300 miljoen op passend onderwijs. Verder wil ze scholen geen 

hoger bedrag per leerling betalen, maar kiest ze voor een vast 

bedrag, dat naar eigen inzicht kan worden besteed. Geld dat kan 

worden gebruikt voor het bijscholen van docenten met als positief 

effect dat er minder vaak specialistische hulpverleners nodig zijn.

Als vanzelf sloeg de oppositie de minister vorige week links en 

rechts om de oren met moties. Zo wilde Manja Smits (SP) af 

van de managementskorting van 90 miljoen euro op het primair 

onderwijs, omdat dit alleen maar heeft geleid tot grotere klassen. 

Boris van der Ham (D66) wilde weten hoe het kabinet denkt met 

deze bezuinigingen tot de internationale top vijf van kenniseco-

nomieën door te dringen. Joël Voordewind (CU) bleek de bezui-

nigingen op passend onderwijs graag in te ruilen voor de inves-

teringen in de prestatiebeloning van leraren en Dijkgraaf (SGP) 

zag kans geld terug te verdienen op kinderen die onterecht in 

een programma van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) zijn 

geplaatst. Ook gedoogpartij PVV liet zich niet onbetuigd. Beer-

tema stelde, ondanks de financieel donkere wolken, voor een 

canon van de westerse beschaving te ontwikkelen en die te im-

plementeren in alle curricula, te beginnen bij de lerarenopleidin-

gen. Hij zag ook graag dat elke schooldag de Nederlandse vlag 

wordt gehesen. PM



Massa-ontslag 
voor Apeldoornse ondersteuners 
Ongeveer dertig conciërges en algemeen schoolmede-

werkers vliegen op 1 augustus 2011 de laan uit bij de 

Apeldoornse schoolbesturen PCBO en Leerplein055. De 

ondersteuners, benoemd in een zogenaamde ID-baan, 

verliezen hun werk omdat de gemeente heeft beslo-

ten de subsidie te verminderen. Michel Rog, voorzitter 

van CNV Onderwijs, vindt dat werkgevers zo niet met 

hun personeel horen om te gaan. Hij wil daarom op 

zo kort mogelijke termijn overleg met beide besturen. 

‘De afgelopen jaren hebben de scholen volop geprofi-

teerd van de ondersteuners die op deze subsidie waren  

benoemd’, meent Rog. ‘Bij het eerste zuchtje tegenwind 

worden zij zonder pardon op straat gezet. Zoiets doe je 

niet. Hij meent dat de conciërges in dienst zijn bij beide 

besturen en dus niet zomaar ontslagen kunnen worden. 

‘Het laten vervallen van de ondersteunersfunctie is een 

reorganisatie. De betrokken medewerkers hebben op 

grond van cao-afspraken recht op een sociaal plan.’ 

Volgens Joop Witteveen, regiobestuurder van CNV  

Onderwijs, hebben geen van beide besturen tot nu toe 

het overleg met de bonden gevoerd, of zelfs maar ge-

zocht. PM
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Michel Rog bij Pauw en 
Witteman
Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, en VVD-

Tweede Kamerlid Ton Elias gingen vorige week donderdag 

in het praatprogramma van Jeroen Pauw en Paul Witteman 

met elkaar in debat. Onderwerp was het voorstel van de 

liberale onderwijswoordvoerder om slecht presterende 

leraren te ontslaan. Een rookgordijn volgens Rog, om 

de bezuinigingen op onder meer passend onderwijs te 

maskeren, zoals hij ook aangeeft in zijn column op de 

pagina hiernaast. PM 

Veel vragen over 

CNV Onderwijs heeft de laatste tijd veel reacties ontvangen 

over de verhoging van de collegegelden. Het lijkt erop dat dit 

meevalt en dit bedrag binnen het maximale budget valt. De 

bond constateert echter wel dat het budget voor studieverlof 

niet altijd gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is. Onderwijs-

personeel heeft recht op deze studieverlofuren. Alleen indien 

er zwaarwegende redenen zijn, kan hiervan worden afge-

weken. De werkgever vraagt dit budget aan en moet in zijn 

geheel aan het studieverlof besteed worden. CNV Onderwijs 

roept haar leden op om, indien dit niet gebeurt, contact op 

te nemen met de afdeling Individuele belangenbehartiging: 

belangenbehartiging@cnvo.nl of (030) 751 18 20. 

Ook vangt de bond signalen op dat leraren door hun school 

verplicht worden om een bepaalde opleiding te volgen met 

behulp van de lerarenbeurs. Zo mailde een docent dat van 

hem geëist werd een lesbevoegdheid Nederlands te halen. 

Dit is echter niet de bedoeling. 

In het middelbaar beroepsonderwijs maakt slechts negen 

procent van de docenten gebruik van de lerarenbeurs. Terwijl 

er budget is voor dertien procent. CNV Onderwijs wil graag 

weten waarom er in het mbo nog onvoldoende gebruik wordt 

gemaakt van de lerarenbeurs. Reacties kunnen gemaild wor-

den naar Myriam Lieskamp: mlieskamp@cnvo.nl. 

Verplicht uw werkgever u om een bepaalde opleiding te 

volgen? Of heeft u andere vragen of onduidelijkheden 

over de lerarenbeurs? Ook dan kan gemaild worden. CNV  

Onderwijs organiseert op woensdag 2 februari de Dag van de 

Lerarenbeurs. Zie pagina 34 voor meer informatie.

Schoolnieuws

•	Mijn	moeder	(met	ruim	dertig	jaar	onderwijservaring)	
moet	een	artikeltje	schrijven	voor	het	blad	van	een		
patientenvereniging.	‘Pfff!	ik	snap	niet	hoe	jij	dit	elke	
week	doet’,	verzucht	ze.	‘ik	zit	al	dagen	tegen	die	
deadline	aan	te	hikken.’	
•	Als	ik	haar	hoor,	kan	ik	een	lach	niet	onderdrukken.	
Als	journalist	kun	je	nu	eenmaal	niet	om	een	beetje	
werkdruk	heen.	een	kleine	dagelijkse	dosis	stress	is	het	
recept	voor	mij	om	‘lekker’	te	kunnen	werken.	Waarbij	
ik	overigens	wel	altijd	moet	opletten	dat	‘een	beetje	
druk’	niet	doorschiet	in	‘enorme	stress’.

•	Maar	zo	zwaar	heb	ik	het	niet.	ik	kijk	immers	niet	
tot	’s	avonds	laat	nog	wat	schriften	of	toetsen	na.	
ik	voel	geen	druk	van	de	maatschappij	dat	ik	mijn	
lezers	moet	attenderen	dat	ze	voldoende	bewegen,	
gezond	eten	en	geen	drugs	moeten	gebruiken.	en	van	
handelingsplannen	en	andere	papieren	rompslomp	heb	
ik	ook	geen	last.
•	ik	voel	echter	wel	de	druk	om	het	onderwijspersoneel	
een	hart	onder	de	riem	te	steken.	Deze	stresskip	kan	
nog	veel	van	jullie	leren.	
Lisette Jongerius 
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Toename werkdruk door 
bezuinigingen

Tijdens de behandeling in de Tweede 
Kamer van de onderwijsbegroting 
kwamen de bezuinigingen op pas-
send onderwijs en de mbo-sector 
en de nullijn voor overheids- en 
onderwijspersoneel weer volop in 
beeld. De VVD probeerde echter bij 
monde van hun nieuwe onderwijs-
woordvoerder Ton Elias, de aandacht 
van deze bezuinigingen handig af te 
leiden. De methode was even door-
zichtig als doeltreffend. Maar liefst 
10 tot 35 procent van alle leraren 

dient volgens Elias ontslagen te 
worden wegens disfunctioneren. Een 
ongefundeerde losse flodder, want 
slechts gebaseerd op één gesprek 

met een 
rector 
van een 
scholen-
gemeen-
schap. In 
ieder geval 
hebben de 
woorden van 
Elias geleid tot 
vele woedende reacties 
van leraren en schoolleiders die hun 
zaakjes wél op orde hebben. De stel-
ling dat een derde van alle leraren 
slecht functioneert, is een vileine 
afleidingsmanoeuvre van de kabi-

netsplannen rond passend onderwijs 
die de kwaliteit van het onderwijs pas 
echt raken. Minder zorgleerlingen 
worden tot het speciaal onderwijs 

toegelaten en gelijk-
tijdig wordt er be-
zuinigd op rugzak-
jes en ambulante 
begeleiding in het 
basisonderwijs. 

Dat is niet goed voor 
deze kinderen omdat 

ze minder passende 
zorg krijgen. Maar het 

is ook slecht voor reguliere 
leerlingen die in steeds vollere klas-
sen zitten met steeds meer klasge-
nootjes met leer- en opvoedingspro-
blemen. Deze kabinetsvoornemens 
vormen aantoonbaar een bedreiging 
voor de kwaliteit van het onderwijs. 
En helaas zal ook de werkdruk van 
leraren als gevolg van de dwaze be-
zuinigingen van dit kabinet op onder 
meer passend onderwijs alleen maar 
toenemen. Dat is toch geen beleid 
om de Nederlandse onderwijsambi-
ties waar te maken?!

‘De	SteLLiNg	DAt	eeN	DeRDe	VAN	ALLe	LeRAReN	SLeCHt	
fuNCtiONeeRt,	iS	eeN	ViLeiNe	AfLeiDiNgSMANOeuVRe	
VAN	De	BezuiNiNgSPLANNeN’

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs 

COluMN MiCHel              ROg
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9 november: Scholen in de Verenigde Staten weren 
tv-kok Jamie Olivier. De Britse televisiekok wil Ame-
rikaanse leerlingen leren gezonder te eten, maar niet 
iedereen heeft vertrouwen in de aanpak van Olivier. 
‘We waarderen het dat je in onze school geïnteres-
seerd bent, maar we geloven dat onze samenwerking 
met voedingsexperts, gezondheidsvoorstanders, de 
gemeente en scholieren de meest effectieve strategie 
voor ons is’, liet een woordvoerder van een benaderde 
school weten. (Bron: Nu.nl)
• Mbo-deelnemers geven gemiddeld een 6,9 voor hun 
opleiding en een 6,4 aan hun instelling. Dat blijkt uit 
cijfers van Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs 
(JOB). Studenten zijn over het algemeen tevreden over 
onder meer het aanleren van competenties, hun stage 
en veiligheid op school. Minder positief zijn ze over de 
voorlichting over opleidingen. (Bron: Jobsite.nl)

11 november: Leraren in het basisonderwijs krijgen 
bijscholing aan kinderartsen en andere medisch 
specialisten over de zorg van kinderen met lichame-
lijke of psychische problemen. Het is de bedoeling dat 
leerkrachten problemen beter leren herkennen, zodat 
zorgleerlingen sneller geholpen kunnen worden. 
(Bron: ANP)
15 november: Zestien leerlingen van een basisschool 
in Doetinchem zijn door hun ouders thuis gehouden, 
omdat een van misbruik beschuldigde kleuter terug-
keerde op de school. Volgens de algemeen directeur 
van het schoolbestuur hebben meerdere ouders als 
motief opgegeven dat ze hun kroost wilden bescher-
men tegen tv-ploegen bij het schoolplein. Eén kind 
is door de ouders om principiële redenen van school 
gehaald. (Bron: Nederlands Dagblad)
16 november: De Hogeschool Utrecht en InHolland 
zijn de slechtste hogescholen van Nederland. Dat 
staat in de jaarlijkse Keuzegids Hoger Onderwijs 2011. 
Met name de studies mondzorgkunde en scheeps- en 
vliegtuigbouw zijn van bedroevende kwaliteit bij InHol-
land. In Utrecht scoren de techniekopleidingen en de 
lerarenopleiding talen slecht. (Bron: de Telegraaf)

Wat was!



eén zaal was niet 
genoeg om de 
demonstranten te 
herbergen. 

‘Er wordt altijd makkelijk gezegd, dat er geen talent verloren 
mag gaan, ik zou willen zeggen: er mag geen kind voor spek en 
bonen in de klas zitten’, vervolgde Kervezee. ‘Als in het regeer-
akkoord in de tweede alinea staat dat we het huishoudboekje 
op orde gaan maken, omdat we de rekening niet bij de jeugd 
willen leggen, vraag ik me af waar dit op slaat. Als we zo door-
gaan, weet ik zeker dat het aantal voortijdig schoolverlaters 
aanzienlijk toeneemt. Ik ben benieuwd wie dat gaat betalen.’

VReeS
Met name uit het oosten van Overijssel waren bussen vol le-
raren, schoolleiders en ambulant begeleiders naar Den Haag 
gekomen, om met collega’s, ouders, werkgevers en bonden te 
protesteren tegen de kaalslag in het speciaal onderwijs. Doel 
was het aanbieden van een petitie aan de vaste Kamercom-
missie voor onderwijs, vanwege de aangekondigde bezuiniging 
van 300 miljoen euro op passend onderwijs. De ondertekenaars 
bonden, werkgevers- en ouderorganisaties) stellen dat deze 
bezuiniging een korting van 20 procent betekent op het budget 
voor leerlingen met een rugzak en leerlingen in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs. Een maatregel die bovenop de manage-
mentskorting van 90 miljoen euro komt, die ook al voelbaar 
is in de scholen. Opgeteld gaat het om een korting op passend 
onderwijs van bijna 400 miljoen euro. Gevreesd wordt dat de 
werkdruk voor personeel nog meer zal oplopen. Ook zullen 
leerlingen met zorgbehoefte, zonder benodigd budget en zonder 
voldoende ondersteuning in het reguliere onderwijs blijven. 
Verder zullen de wachtlijsten groeien en dus ook het aantal 
thuiszittende leerlingen.    

uiTTOCHT
De aanwezige Tweede Kamerleden Manja 
Smits (SP), Joël Voordewind (CU) en 
Jeroen Dijsselbloem (PvdA) spraken hun 
onbegrip uit om zo rigoureus te snoeien 
op het onderwijs aan de meest kwetsbare 
kinderen.
Leerkracht van het jaar Mathijs ter Bork 
zei dat hij en zijn collega’s zich in de steek 
gelaten voelen. ‘Je wilt kinderen helpen, 
maar zonder voldoende tijd, geld en mid-
delen lukt dat niet.’ Hij vreesde een uit-
tocht van personeel.  Schoolleider Leonie 
Ploemen was ervan overtuigd dat leraren 
niet zo snel zullen opgeven, maar ‘de rek 
raakt er wel uit en dat gaat ten koste van 
de leerlingen’.  

STeuN
Floor Kaspers, consultant van de Chro-
nisch zieken en Gehandicapten Raad, 
benadrukte dat de toename van kinderen 
die speciaal onderwijs behoeven internati-
onaal is en geen specifiek Nederlands pro-
bleem. Maar VVD-onderwijswoordvoerder 
Ton Elias vond de bezuiniging op passend 
onderwijs een te verdedigen maatregel. Hij 
zei dit ondanks zijn late komst, waardoor 
hij niet de verontwaardiging meekreeg, 
die voortdurend tastbaar was. ‘Bij de rege-
ringsverklaring bleek al dat er parlemen-
taire steun voor is. Het is buitengewoon 
belangrijk dat, na al het geklungel dat 
heeft plaatsgevonden, het geld dat er nu is 
met zo min mogelijk bureaucratie zo goed 
mogelijk wordt ingezet. Wij zullen het 
kabinet vragen dat snel te regelen.’ 
Peter Magnée

Verenigd protest tegen 
bezuinigingen passend onderwijs

‘Dat we hier zo massaal aanwezig zijn, geeft al aan dat het geen 
bureaucratisch probleem is’, ontlokte PO-Raadvoorzitter Kete 

Kervezee vorige week instemmend gejuich in het afgeladen 
Haagse perscentrum Nieuwspoort. Want speciaal onderwijs is 
immers ‘een recht’. Daarom waren leraren, ouders, bonden en 

werkgevers verenigd in hun afkeer van de gigantische bezuiniging 
op passend onderwijs tijdens het aanbieden van een petitie tegen 

de desastreuze plannen van het kabinet Rutte. 
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Maak werk van werkdruk! 
Plezier hebben in het werk: dat willen we allemaal. Maar  

ellenlange vergaderingen, gigantische papieren rompslomp en 

het schipperen tussen thuis en school kunnen er voor zorgen 

dat je meer werkdruk dan werkplezier ervaart. CNV Onderwijs 

vindt het belangrijk dat mensen hun werk met genoegen kun-

nen doen. In dit Schooljournaal daarom extra aandacht voor het 

thema werkdruk. Slimmer organiseren, oplossingen voor regel-

druk en voorwaarden voor het ervaren van flow in het werk: het 

komt op de pagina’s 10 tot en met 17 van dit 

nummer allemaal aan bod.

Maar er is meer. Vanaf 20 november is de 

speciale website www.maakwerk
vanwerkdruk.nl in de lucht. Hier zijn 

onder meer filmpjes te bewonderen over wat 

je zelf kunt doen om iets tegen werkdruk te 

ondernemen. Ook het e-book Werkdruk kan 

worden gedownload, met daarin een serie 

artikelen over werkdruk die eerder in School-

journaal stonden. Verder zijn er op de site ook 

tips tegen werkdruk te vinden en meer infor-

matie over de cursussen van CNV Onderwijs. 

Meer behoefte aan een informatieve folder? 

Dan is onze nieuwe brochure Minder werk-

druk, meer werkplezier wellicht iets. Geïnte-

resseerden kunnen deze folder aanvragen 

door een mailtje te sturen naar info@cnvo.nl.

Schoolnieuws

Ga voor gratis 
kaarten naar 

www.not2011.nl

Jouw partner in de schoolOnderwijs
advertentie

Themanummer



Effectief vergaderen kan een hoop werkdruk wegnemen.
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Meer 
werkplezier? 
Organiseer slim!

Hoe kan het dat op de ene 
school wel een hoge werkdruk 
wordt ervaren en op de andere 

plek niet? Een kwestie van 
slim organiseren, meent CNV 

Schoolleiders. In het kader 
van het project Slimmer 

Organiseren werden dertien 
basisscholen benaderd om hun 
good practice te delen met de 
rest van Nederland. Hieronder 

onthullen schoolleiders (en 
een trainer) hun sleutel tot 

plezieriger werken.
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1. EffEctiEf vErgadErEn
Ellenlange besprekingen is op veel scho-
len een grote bron van ergernis.
Op De Bolster in Amersfoort duren ver-
gaderingen strikt van 15.45 tot 17 uur.  
Dat scheelt de nodige druk, meent 
schoolleider Pieter Olthof: ‘Hier houden 
we heel consequent aan vast, zodat de 
scheiding van werk en privé zo min mo-
gelijk in het gedrang komt.’ Bovendien 
worden vergaderingen direct in het leer-
lingvolgsysteem Paranassys vastgelegd en 
niet eerst op papier. Op de school geldt 
de regel dat er geen e-mailtjes over ver-
gaderingen en dergelijke naar het hele 
team worden gestuurd. Alle belangrijke 
informatie wordt via een wekelijkse brie-
fing gecommuniceerd.
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2. duidElijkE visiE
Volgens trainer/adviseur José van Loo, 
die enkele deelnemende scholen bezocht 
en ondervroeg, is een duidelijk visie es-
sentieel voor minder werkdruk. ‘Dat 
helpt om een helder beleid te maken en 
daarop keuzes af te stemmen. Dat klinkt 
misschien logisch, maar er komt nogal 
wat op een school af vanuit de maat-
schappij. Je moet stevig in je schoenen 
staan om daar weerstand aan te bieden. 
Zo was er een school die “nee” zei tegen 
een buurtproject, omdat de jaarplan-
ning al rond was. Veel scholen zijn dan 
geneigd om te denken “dat is toch leuk, 
doen we er nog wel even bij”. Maar deze 
school hield zich aan de jaarplanning. 
Een beslissing waar je niet altijd vrienden 
mee maakt, maar je bent wel duidelijk 
voor jezelf en voor anderen.’ 

3. kEuzEs makEn
De Vlieger uit Deventer werkt met een 
taakbeleid volgens een vrij model. Er is 
weliswaar een takenlijst, maar daaraan 
zijn geen uren gekoppeld uit de norm-
jaartaak. ‘Het gaat op basis van vrijwil-
ligheid, dus wie welke taak oppakt’, licht 
directeur Margriet van Duuren toe. 
‘Activiteiten worden voor een heel jaar 
ingeroosterd, zodat je in juni al weet 
wat je taken voor volgend jaar zijn. Je 
krijgt ook iets zelf te regelen. Door niet 
helemaal vol te plannen, hou je ruimte 
over voor onverwachte gebeurtenissen. 
Soms maken we ook de duidelijke keuze 
om dingen niet te doen. We vragen ons 
altijd af: waarom doen we dit en waar 
draagt het aan bij? Als dat niet duidelijk 
is, doen we het niet. Of we vragen ouders 
een activiteit te regelen, waarvan ze wil-
len dat de school eraan deelneemt.’

4. transparantiE
Op basisschool De Leer in Hengelo is 
transparantie een kernbegrip. School-
leider Anita Kroonen: ‘Ik ben inzichtelijk 
gaan maken wanneer iemand werkt en 
waaraan. Dat kan het gevoel wegnemen 
dat je altijd overwerkt. De takenlijst en 
deskundigheidsbevordering wordt be-
sproken in een teamvergadering. Dan is 
meteen zichtbaar wie wat doet, wat er 
gedaan moet worden en hoe de verdeling 
is.’

5. BEtrokkEn maar zakElijk
‘De schoolleiders van dit project hadden allen een goede balans 
gevonden om met het personeel om te gaan. Een menselijke be-
nadering, maar ook een zakelijke instelling’, meent trainer Van 
Loo ‘De directeuren zijn heel betrokken bij hun team, maar zijn 
tegelijkertijd ook zakelijk, zich bewust van het aantal uren en hun 
budget. Die balans moet je hebben. Als het te ver doorschiet naar 
het een of ander, ga je de mist in.’ Een schoolleider moet ook goed 
kijken naar de kwaliteiten van een individuele leerkracht, meent 
de trainer. ‘Niet iedereen moet alles kunnen. Laat mensen doen 
waar ze goed in zijn. Eventueel kun je anderen ook laten helpen. 
Leren van elkaar werkt altijd goed.’

6. autonomiE
Zeggenschap en autonomie zijn belangrijke factoren om werk-
druk tegen te gaan. Van Loo: ‘Als iemand continu in je nek hijgt 
en kijkt of je het wel goed doet, komt dat je zelfvertrouwen niet 
ten goede. Leerkrachten zijn professionals. Maak daar dan ook 
gebruik van. Als zij mogen meedenken en vrijheid hebben bin-
nen de kaders van hun eigen klas, komt dat het werkplezier ten 
goede.’ Hans Koster, directeur van De Levensboom in Blaricum, 
weet waar Van Loo het over heeft. Voor hem betekent slimmer 
organiseren vooral zijn team veel vrijheid geven. ‘We hebben geen 
vastgestelde werktijden. Dat geeft leerkrachten veel autonomie en 
iedereen blijft op school tot het werk “af” is. We hebben ook geen 
taakurenbeleid, maar verdelen de taken.’ 

7. crEëEr ruimtE
Letterlijk meer ruimte in een school kan een wereld van verschil 
maken. ‘Het was verrassend om te zien dat de inrichting van een 
school een positief effect kan hebben op het werkplezier’, vertelt 
trainer Van Loo. ‘De scholen die ik heb bezocht, waren niet alleen 
opgeruimd, netjes en overzichtelijk, maar er was ook volop ruimte. 
Ruime lokalen, geen benauwde, kleine kamertjes. Door leerkrach-
ten en leerlingen letterlijk meer ruimte te geven, krijg je al een 
prettiger gevoel.’

Lisette Jongerius

kijkwijzEr
CNV Onderwijs kan helpen om de werkdruk op school te ontlasten. 
De Kijkwijzer is een bewustwordingsinstrument dat wordt ingezet 
tijdens een advies op maat. Het kan worden gebruikt als een school 
wat aan de werkdruk wil doen, maar nog niet zo goed weet op welke 
manier. De Kijkwijzer maakt op het gebied van slimmer organiseren 
een sterkte/zwakte analyse, waaruit blijkt waar de prioriteiten 
liggen. Vervolgens worden verbeteracties ingezet. Voor meer 
informatie: www.cnvo.nl/acadamie of www.cnvs.nl.

meer tips en trucs om met plezier te werken? Bestel dan voor € 15,- de publicatie 
Slimmer organiseren via info@cnvs.nl. in contact komen met josé van loo? kijk 
dan op www.onderwijspraktijkvanloo.nl.



‘Ik ben een perfectionistisch persoon 
en ik wil anderen pleasen. Tegen alles 
en iedereen zei ik altijd “ja”. Vorig jaar 
keerde zich dat tegen me. Ik zat al een 
tijdje niet zo lekker in mijn vel en ik liep 
steeds vaker mezelf voorbij. De balans 
tussen werk en privé was ver te zoeken. 
Steeds vaker waren er avonden dat ik 
“nog eventjes” een stapel schriften wilde 
nakijken en dat ik dan pas om acht uur 
thuis was. Dat kon zo niet langer.’

EgoïstischEr 
‘Mijn directeur attendeerde me op een 
cursus timemanagement. Ik ben blij dat 
hij me erop wees, want ik vond de trai-
ning super. De manier waarop de trainer 
sprak en werkte, vond ik erg prettig. Op 
zich werd er niks nieuws verteld, maar 
het kan wel fijn zijn om zo nu en dan ge-
attendeerd te worden op bepaalde zaken. 
Tijdens de cursus werd me duidelijk dat 
ik continu voor een ander dacht. Wat 
zou die en die daarvan vinden? Maar 
wat vond ik nou belangrijk? Het leert je 
om egoïstischer te zijn. Je leeft maar één 
keer, dan moet je vooral dingen doen 
waar jij energie van krijgt.’

kEuzEs
‘Een oefening die me erg is bijgebleven, 
was opschrijven hoe een werkdag er in 
de praktijk uitziet en hoe we zouden wíl-
len hoe deze eruit ziet. Het was leerzaam 
om te zien wat nu écht dringend is en 
wat ook later kan, of zelfs helemaal niet. 
Ik heb het altijd moeilijk gevonden om 
keuzes te maken. Maar door de cursus 
weet ik: dúrf keuzes te maken. In het 
onderwijs is het werk nooit af, je kunt 
eindeloos doorgaan. Dan is het essentieel 
dat je prioriteiten stelt. Ik vond het ook 
prettig dat er een terugkomdag was. Een 
cursus van één dag, dan loop je het risico 
dat zaken al snel wegzakken.’

vErandErd?
‘Het is nu ruim negen maanden geleden dat ik de cursus ge-
volgd heb. Het blijft moeilijk om de geleerde theorie in de 
praktijk te brengen. Maar mijn kijk op het leven is wel degelijk 
veranderd. Thuis heb ik nu meer rust. Ik probeer om niet meer 
zo belachelijk laat thuis te komen. Op school lukt het soms wel 
om bij mezelf te blijven en voor mezelf te kiezen en op andere 
dagen gaat het wat minder. Het blijft een lang proces. Toch ge-
niet ik nog steeds, of liever gezegd: nog méér van het lesgeven. 
Voor de klas staan is toch echt het allerleukste dat er is.’
Lisette Jongerius

geïnteresseerd in een cursus timemanagement? neem  
dan contact op met de academie van cnv onderwijs: (030) 751 
17 47 of scholing@cnvo.nl. of kijk op www.maakwerkvanwerk
druk.nl en zie wat je zelf aan een hoge werkdruk kunt doen.

‘Durf te kiezen’
Nog ‘heel eventjes’ wat afmaken in de klas om vervolgens pas  
’s avonds laat thuis te komen. Continu dweilen met de kraan open. 
En het ene na het andere klusje op school er ‘gewoon’ maar even 
bij doen. Femke Goedendorp (30), leerkracht op de Paulusschool 
in IJsselstein, was er klaar mee. In een poging weer de baas te 
worden over de klok, volgde ze een cursus timemanagement.  
‘Ik heb geleerd om egoïstischer te zijn.’ 
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femke 
goedendorp:  
‘ik dacht continu 
voor een ander. 
maar wat vind ik 
nou belangrijk?’
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columnMijke Pelgrim
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Mijke Pelgrim (32) is 
docent Engels in het 

voortgezet onderwijs.

pedagogisch negeren
Onlangs trof ik een berichtje van een jongeman uit 4havo 
aan in mijn inbox. Laat ik hem Dennis Dondergoor noe-
men, dan krijgt u wel een type door, denk ik. Dennis wilde 
mijn vriend worden op Facebook. Hij had ook nog een 
tekstje meegestuurd waarin hij zich complimenterend 
uitliet over mijn dansmoves op het afgelopen schoolfeest. 
De slijmjurk.

Ik weet niet wat u doet als u dergelijke verzoekjes van 
leerlingen ontvangt, maar ik druk altijd onmiddellijk op 
de delete-knop. Bij deze Dennis kostte me dat niet zoveel 
moeite, maar soms gaat het om zo’n verlegen grietje uit 
de brugklas met nog niet zo heel veel vriendinnetjes op 
school en dan moet ik wel even slikken. Het voelt toch 
een beetje alsof ik haar afwijs. Maar ik doe het wel, want 
docenten die hun leerlingen toelaten tot hun sociale net-
werken op internet, hebben iets heel fundamenteels niet 
begrepen, vind ik. Mijn leerling is namelijk mijn leerling 
en niet mijn vriendje of vriendinnetje. 

Als docent moet ik mijn kids soms een pak strafwerk ge-
ven, of een grote mond, of een onvoldoende. In sommige 
gevallen moet ik zelfs bij hun ouders aan de bel trekken 
om aan te geven dat het niet goed gaat op school. Die 
dingen worden allemaal ingewikkelder als de verhou-
dingen niet duidelijk zijn, als mijn leerling denkt dat we 
matties zijn en dat hij daarom wel een 
potje bij me kan breken. 
Een oud-collega van mij dacht daar 
anders over. Hij had een speciale 
Hyves-pagina aangemaakt voor zijn 
leerlingen. ‘Ik zie het als een soort 
public relations’, zei hij. ‘Het is een 
makkelijke manier om contact te houden en ik kan ook 
een beetje in de gaten houden waar die kinderen zoal 
mee bezig zijn. En het is ook wel leuk hoor’, vertelde hij 
trots. ‘Ik was laatst jarig en ik had wel 36 berichtjes van 
leerlingen.’

Misschien vindt u mij een onverschillig mormel, maar 
ik wil over het algemeen helemaal niet weten waar 
mijn leerlingen zich mee bezighouden. Die moeten 
lekker hun flirterijen, foto-uitwisselingen en verdere 
drama laten circuleren onder hun eigen soort. Op het 
moment dat er problemen van komen dan zal ik me er 
(van een afstandje) mee bemoeien. Maar verder is het 
hun wereld en hun zaak. 

Mijn Facebook-pagina (aan Hyves doe ik niet) is dus 
leerling-vrij en dat vind ik precies zoals het hoort. En 
lekker rustig bovendien. Meneer Geurtsen, mijn oude 
meester uit groep 8, bevindt zich wel onder mijn con-
tacten. Maar dat mag, vind ik, want ik ben nu ook juf.

‘DocEntEn DiE lEErlingEn toElatEn tot 
hun socialE nEtwErkEn, hEbbEn iEts 
hEEl funDaMEntEEls niEt bEgrEPEn’



Schooljournaal 14

Go with the flow

tunnelvisie. Werken in het onderwijs levert heus niet alleen 
maar ellende op.’ 

Bril opzEttEn
Toen Lokhorst, samen met zakenpartner Elandia Brink, een 
eigen bedrijf op ging zetten, stond al snel vast dat hun aanpak 

‘kies welke bril 
je opzet. passie 
en ambitie 
kunnen ervoor 
zorgen dat je 
té ver gaat en 
opbrandt. maar 
zijn ook de 
ingrediënten om 
met veel plezier 
aan het werk te 
gaan.’

Werken in het onderwijs, dat doe je met hart en 
ziel, uit liefde voor de kinderen en het vak. Maar 

het kan diezelfde passie en betrokkenheid zijn 
die kan zorgen dat je een intens hoge werkdruk 

ervaart en – in het uiterste geval – met een burn-
out thuis komt te zitten. Arnold Lokhorst, trainer, 
adviseur én docent Engels, pleit voor meer ‘flow’ 
in de klas. In zijn boek Sparkling in het onderwijs 

schrijft hij over deze optimale ervaring, een 
toestand van uitzonderlijk werkplezier. 
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Het moet toch ook anders kunnen? Dat 
dacht Arnold Lokhorst (52) toen hij een 
aantal jaren geleden als coach op een 
stress- en burn-out preventie-instituut 
voor onderwijspersoneel werkte. Zijn 
cliënten waren dikwijls finaal opgebrand 
en probeerde onder zijn leiding grip te 
krijgen op hun burn-out. ‘Na verloop 
van tijd realiseerde ik me dat ik moest 
oppassen niet continu een heel negatieve 
bril op te zetten’, vertelt Lokhorst, te-
genwoordig werkzaam als docent Engels/
opleidingsdocent en trainer/adviseur van 
Sparkling Stream Consultancy. ‘Een bril 
opzetten is soms noodzakelijk, omdat  
het helpt zaken in een bepaald licht te 
zetten. Maar je moet waken voor een 

Trainer en docent Arnold Lokhorst over werkplezier



zEvEn tips voor mEEr wErkplEziEr 

1.  maak lijstjes 
Schrijf álles op wat je op een dag wil doen, in 

plaats van er alleen maar over te malen. Door het 
op te schrijven, kun je ook beter keuzes maken.

2. wees positief
Schrijf op wat goed ging op je werk en waar 

je dankbaar voor bent.

3. relativeer
Relativeer tot in het belachelijke. De wereld 

draait ook door zonder jou.

4. neem pauze
Onderbreek je werk af en toe voor een pauze. 

Doe bijvoorbeeld een ontspanningsoefening, zodat 
je hersenen meer ‘lucht’ krijgen.

5. zorg goed voor jezelf
Door gezonder te leven, kan je lichaam beter 

met stress omgaan. Eet verstandig en zorg voor 
voldoende lichaamsbeweging.

6. stel grenzen
Weet waar jouw grens ligt en zeg het tegen 

je leidinggevende als deze grens stelselmatig 
overschreden wordt.

7. verander van baan
Wie jarenlang op dezelfde school werkt, 

loopt het risico in vastgeroeste patronen te zitten. 
Dan is het moeilijk om pijnpunten aan te pakken. 
Kom dus uit de comfortzone. Door van baan te 
switchen krijg je niet alleen nieuwe uitdagingen (en 
nieuwe energie), maar bekijk je huidige problemen 
ook anders. 
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positief moest zijn. ‘Dus niet: hoe voorkom ik een burn-out, 
maar: hoe werk ik met meer plezier?’ Lokhorst ging zich af-
vragen: wat doen docenten die fluitend naar hun werk gaan 
anders dan zij die met lood in hun schoenen richting school 
vertrekken? ‘Het is opereren op het scherpst van de snede. 
Kiezen welke bril je opzet, welke kant je opgaat. Passie en 
ambitie kunnen ervoor zorgen dat je té ver gaat en opbrandt. 
Maar het kan ook een andere richting opgaan, dat je met veel 
plezier aan het werk gaat.’

vloEiEnd gEhEEl
Lokhorst ging op onderzoek uit en stuitte op werk van psycho-
loog Milay Csikzentmihalyi. ‘Lange tijd was de probleembena-
dering het credo in de psychologie. Deze man was een van de 
eersten die een probleem positief bekeek, de boel omdraaide. 
Hij had het over het bereiken van flow: een optimale ervaring 
in het werk, een toestand van uitzonderlijke arbeidsvreugde. 
Je wordt opgenomen in een groter geheel, alles vloeit samen. 
Het bewustzijn verandert. Een toestand die ongeveer het te-
genovergestelde is van burn-out: je bent weliswaar hard, maar 
lekker aan het werk. Dat sprak me zo erg aan, dat ik besloot 
het boek Sparkling in het onderwijs te schrijven.’

Braaf
‘Sparkling’ in het onderwijs betekent dat men een set aan vaar-
digheden en attitudes nodig heeft om in een flow te raken. 
Efficiënt, effectief en zinvol werken staan hierbij centraal. ‘In 
het onderwijs komt er heel wat op je af. Een leerling die na de 
les nog even wat komt vragen, een mailbox die volstroomt, 
een leerlingendossier dat bijgewerkt moet worden. Die zaken 
moeten direct worden gestroomlijnd. Doe je dat niet, dan loop 
je het risico het gevoel te krijgen overstelpt te worden met 
informatie. Als je geen overzicht hebt, is de kans op flow nihil. 
Daarom is efficiënt werken zo belangrijk.’ En hoe zit het met 
effectief werken? ‘De primaire taak van een leraar is leerlingen 
te onderwijzen. Daarnaast zijn er nog tal van andere zaken en 
“moetjes”, maar deze mogen niet ten koste gaan van je kern-
taak. Ik zou graag zien dat het onderwijspersoneel zich proac-
tiever opstelt. Het valt me op dat mensen in het onderwijs vrij 
braaf zijn. Leraren doen wat leerlingen, de directie en ouders 
van ze vragen. Maar vraag jezelf af wat jij op een dag wilt doen, 
niet een ander. Effectief communiceren is daarbij erg belang-
rijk. Assertief durven zijn, “nee” zeggen, is een must.’ 

zingEving
Volgens Lokhorst moet werk ook zinvol zijn om flow te krij-
gen. ‘Wat geeft jouw vervulling in het leven, waar haal jij 
kracht en plezier uit? Mensen in het onderwijs zijn vaak types 
die willen helpen. Missie en zingeving vinden zij doorgaans erg 
belangrijk. Als je het gevoel hebt dat het niks uitmaakt wat je 
doet, zul je ook geen plezier hebben in je baan. Het is hierbij 
ook geen kwestie van geven en nemen. Als jij heel veel geeft, 
maar weinig terugkrijgt, komt dat het werkplezier niet ten 
goede. Daarom is positieve feedback en autonomie zo belang-
rijk.’

onBElangrijk
Lokhorst is ook een voorstander van meer 
relativeren. ‘Er is een mooie spreuk van 
Gandhi: “Bijna alles wat je doet is onbelang-
rijk, maar het is belangrijk dat je het doet.” 
Een ex-collega van mij zei jaren geleden, 
toen ik zelf tegen een burn-out aan zat, iets 
soortgelijks. “Je moet maar zo denken: het is 
wel je werk, maar aan de andere kant is het 
ook maar werk.” Waarmee hij wilde zeggen: 
er is meer in het leven dan onderwijs alleen.’
Lisette Jongerius

voor meer informatie over arnold 

lokhorst en sparkling in het onderwijs, 

kijk op www.sparklingstream.nl/onderwijs.

Trainer en docent Arnold Lokhorst over werkplezier
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Regeldruk is niet synoniem aan werkdruk, 
maar soms lijkt het daar wel op, meent 
Ilona Klerks, net afgestudeerd aan de 
masteropleiding Strategisch human resource 
management aan de Universiteit Utrecht. 
‘Als je niet oppast, stapelen de verplichte 
papieren zich op tot het plafond’, vertelt 
ze. ‘Diverse onderzoeken laten zien dat 
het aantal formulieren dat door leraren 
moet worden ingevuld enorm is. Maar die 
analyses gaan vooral om kwantiteit, de 
cijfertjes. Er werd weinig gesproken met 
degene waar het echt om draait: de leer-
kracht zelf.’ In opdracht van CNV Onder-
wijs bracht Ilona inhoudelijk in kaart hoe 
het onderwijspersoneel regeldruk ervaart. 

Géén reGels?
Ilona interviewde voor haar afstudeer-
onderzoek 23 leraren, 4 leidinggevenden 
en 2 bovenschoolse managers. ‘Ik had 
verwacht dat de correspondenten massaal 
zouden zeggen: “Afschaffen, die regels”. 
Maar er is juist behoefte aan voorschrif-
ten, alleen moeten die wel anders worden 
ingevuld.’ De registratie van toetsen zorgt 
voor veel ergernis, evenals de papieren 
die moeten worden bijgehouden voor de 
Inspectie. ‘Veel leerkrachten hadden ook 
moeite met veranderingen en vernieu-
wingen in het onderwijs die van bovenaf 
worden opgelegd, zoals passend onder-
wijs. Daar moeten heel wat handelingen 
voor worden verricht, maar velen hebben 
geen idee wat daar de consequenties van 
zijn en of het überhaupt wel nut heeft.’

Overheid 
GewantrOuwd
De overheid wordt erg gewantrouwd, 
laat het onderzoek verder zien. ‘Zij wordt 
als de grote boosdoener beschouwd. Het 
bovenschools management is een on-
zichtbare factor. Veel leraren ervaren een 
grote saamhorigheid met hun directeur. 
Schoolleiders worden gezien als directe 
collega’s, die ook niks kunnen doen aan 
de regeldruk. Maar schoolleiders kunnen 
wel degelijk een steentje bijdragen aan 

in kaart gebracht
De grote hoeveelheid papieren rompslomp in het onderwijs kan het 
werkplezier behoorlijk beïnvloeden. Studente Ilona Klerks (23) deed 

namens CNV Onderwijs onderzoek naar hoe leraren regeldruk 
ervaren, een onderwerp waar zij in oktober op afstudeerde. 

‘Schoolleiders kunnen een bron van regeldruk zijn.’

regeldruk. Zij kunnen immers een betere visie en 
planning op schoolniveau maken en zorgen dat er 
beter gecommuniceerd wordt. Nu zie je bijvoor-
beeld nog te vaak dat het aantal vergaderingen  
per school gigantisch verschilt.’ 

handelinGsplannen
Ook kan er volgens Ilona effectiever met de herevaluatie van han-
delingsplannen om worden gegaan. ‘Deze worden eerst binnen een 
team besproken, dan bij een instantie, dan weer door de ouders en 
tot slot nogmaals in het team. Dat kan veel sneller.’ Autonomie werd 
door de correspondenten ook aangegeven als belangrijke voorwaarde 
om plezieriger te werken. ‘Als er meer invloed is, dan is er ook meer 
acceptatie en wordt er minder regeldruk ervaren’.

Zelf wat dOen
Kleinere klassen, meer handen in de klas en goede conciërges: het 
zijn volgens de leraren uit het onderzoek nog een paar opties om het 
gevoel van hoge regeldruk tegen te gaan. ‘Verder moet er meer boven-
schoolse samenhang worden gecreëerd. En leraren van verschillende 
scholen kunnen van elkaar leren door meer met elkaar in gesprek te 
gaan. Alle correspondenten gaven aan dat ze het liefst bezig zijn met 
de kinderen, niet met een eindeloze papieren rompslomp. Dan is het 
belangrijk om te weten dat je zelf wat aan die regeldruk kunt doen.’
Lisette Jongerius

Meer weten over het onderzoek van ilona? Kijk op www.cnvo.nl/actueel/actuele-themas/werkdruk.

ilona Klerks: ‘autonomie is ontzettend belangrijk. als er meer invloed is, is er 
ook meer acceptatie en wordt er minder regeldruk ervaren’.
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Regeldruk



‘Ik ben zowel psych oloog, agent en 
militair als dokter en peetmoeder’

Leraren in Suriname besloten vijf jaar geleden om het probleem van 
schooluitval en -verzuim tegen te gaan. Begin november kwamen 

de initiatiefnemers bijeen om hun inspanningen te evalueren en 
plannen te maken voor de toekomst, onder andere door training te 

geven aan leraren en leerlingen over hiv/aids. 

Werkomstandigheden Surinaamse leraren niet ideaal

een nacht weggehaald. In sommige klas-
sen ontbreken boeken; ook gepikt.’

een lach en een traan
De Sint Jozefschool staat in de sociaal 
zwakke wijk Frimangron. Bijna alle 
kinderen zijn afkomstig uit eenouder-
gezinnen. Twee van hen zijn zwaar 
getraumatiseerd en daarom aangemeld 
voor psychologische hulp bij het Medisch 
Opvoedkundig Bureau. Maar een lange 
wachtlijst en een tekort aan psychologen 
leiden ertoe dat ze pas over een jaar aan 
de beurt zijn. Leraar zijn is een veelzijdig 
beroep, constateert Nerkust. ‘Ik ben 
zowel psycholoog, agent en militair als 
dokter en peetmoeder. Deze school is 
mijn leven. Een leven met een lach en 
een traan.‘
Door de sociale omstandigheden in  
Suriname bereiken uiteindelijk maar 
heel weinig leerlingen de bovenbouw 
van het voortgezet onderwijs. Het niveau 
van het onderwijs is erg wisselend. Goed 
opgeleide leraren geven het liefst les in 
de hoofdstad Paramaribo. Daardoor is 
het voor de scholen in het binnenland 
moeilijk om geschikt personeel te vinden 
en staan er dus mensen zonder de juiste 
opleiding voor de klas.

alleMaal naar 
schOOl
In Suriname is de internationale on-
derwijsvakbondskoepel Education In-
ternational (EI) actief. Een belangrijk 
onderdeel van hun hulpprogramma 
is training voor leraren en leerlingen 
rondom hiv en aids. De gevolgen van 

Bijna alle  
kinderen uit de 
klas van diana 
nerkust komen 
uit eenouder
gezinnen.

Vrolijk verwelkomt Diana Nerkust, leerkracht op de Sint Jozef-
school in Paramaribo, om 8 uur ’s ochtends de leerlingen van 
groep 4. Ze staat al 25 jaar voor de klas. ‘Ik vind het leuk om 
die kleintjes wat bij te brengen. Als ik aan het eind van het jaar 
zie wat ze hebben geleerd, geeft dat me een heerlijk gevoel.’ De 
omstandigheden waaronder ze werkt zijn verre van ideaal. De 
verf bladdert van de muren in de klas, in het systeemplafond 
zitten grote gaten en er is geen elektriciteit. De leerkracht haalt 
de schriften van de kinderen uit een kast die ze elke dag op slot 
doet. ‘Er wordt hier zoveel gestolen’, zegt ze. ‘Mijn zoon had 
schilderijen gemaakt om het lokaal op te vrolijken. Die zijn op 
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‘Ik ben zowel psych oloog, agent en 
militair als dokter en peetmoeder’

Werkomstandigheden Surinaamse leraren niet ideaal
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deze ziekte zijn enorm voor het onder-
wijs. Veel geïnfecteerde leraren komen 
te overlijden, waardoor leerlingen geen 
onderwijs meer krijgen. In Suriname ligt 
het besmettingscijfer onder de bevolking 
rond de twee procent, maar volgens des-
kundigen zou het wel eens hoger kunnen 
liggen; uitkomen voor deze ziekte is een 
taboe. Om dat te doorbreken en om het 
gebrek aan kennis te verhelpen, hebben 
enkele Surinaamse onderwijsbonden in 
2006 hun achterban ingeschakeld en het 
programma van Education International 
ingevoerd. Dat richt zich overigens niet 
alleen op hiv en aids. Er volgden de af-
gelopen jaren ook cursussen in het voor-
komen van schooluitval. Het afgelopen 
jaar kregen leraren daarnaast training 
in het creëren van gender safe schools, 
waarin jongens en meisjes gelijke kansen 
hebben.

Meer ZelfvertrOuwen
Begin november evalueerden de deelne-
mers in Suriname het EFAIDS-program-
ma, zoals het kortweg wordt genoemd. 
De Surinaamse socioloog Julia Terborg 
deed uitgebreid onderzoek naar de ef-
fecten van het programma. ‘De afgelopen 
jaren zijn er 2.500 onderwijzers getraind 
voor het hiv/aids-onderdeel’, vertelt zij. 
‘Zij hebben voor- en achteraf een en-
quête ingevuld en het is duidelijk dat zij 
meer kennis en zelfvertrouwen hebben 
ontwikkeld.’ De trainingen over school-
uitval hebben ook effect gehad, consta-
teert Astrid MacDonald, voorzitter van 
de commissie die het programma coördi-
neert in Suriname. ‘Leraren kunnen het 

probleem van armoede en de daarbij horende kans op schooluitval 
niet oplossen, maar ze kunnen werken aan hun eigen houding. Ze 
zeggen hier gemakkelijk “domme ezel” tegen slecht presterende 
leerlingen. Inmiddels hebben ze problemen bij kinderen beter leren 
signaleren. De leerlingen die ze eerder liever kwijt waren, worden 
nu anders bekeken.’
De vraag naar trainingen is zo groot, dat het voor de organisatie 
zwaar is om aan alle ambities te voldoen, constateert socioloog 
Terborg. ‘Het doet een groot beroep op de trainers en beperkt de 
tijd voor feedback en lobbywerkzaamheden.’ Astrid MacDonald 
beaamt dat het maken van beleid nog moet worden verbeterd. ‘Wij 
moeten blijven werken aan plannen voor de langere termijn en de 
lobby bij de overheid.’ De aandacht hiervoor moet niet verslap-
pen, stelt zij. ‘De vorige minister van Onderwijs heeft bijvoorbeeld 
mondeling toegezegd dat er maatschappelijk werkers op de scholen 
zouden worden ingezet. Maar sinds er dit voorjaar een nieuwe mi-
nister is aangesteld, moet dit plan opnieuw besproken worden.’

tOiletten
Op de Sint Jozefschool wordt inmiddels gewerkt aan een nieuw 
toiletgebouw. Na lang aandringen van de directie worden de  
120 jaar oude wc’s vervangen. ‘Als het regende stroomde alles 
over’, vertelt Nerkust. Ze is blij dat de kinderen weer gewoon naar 
het toilet kunnen. ‘Sommigen hielden het de hele dag op of deden 
het zelfs in hun broek.’ 
Inmiddels is de schoolfotograaf gearriveerd. Enthousiast lopen de 
kinderen in hun groengeruite bloesjes naar de binnenplaats. Stoer 
kijken ze in de lens. Een trotse juf Diana slaat een arm om de 
schouder van het jongetje dat naast haar staat.
Josephine Krikke

leerlinGen en studenten per OnderwijsvOrM:
pré-basisonderwijs: 11,6 procent
basisonderwijs : 51,7 procent
speciaal basisonderwijs: 0,5
speciaal voortgezet onderwijs: 0,3
onderbouw voortgezet onderwijs: 21,1 procent
bovenbouw voortgezet onderwijs: 9,7 procent
hbo en universiteit: 5,2 procent
Cijfers: Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname, 2008. 
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kan doorstromen naar een reguliere functie tegen de 
volledige loonwaarde geldt het normale cao-salaris. 
Het convenant probeert ook te stimuleren dat scholen 
voor voortgezet onderwijs Wajongeren direct een kans 
geven op bestaande functies en tegen het normale 
cao-salaris. In het hbo is via de laatste cao ook een 
eerste stap gezet door het uitspreken van de intentie 
om tot een soortgelijk convenant te komen.

Gunstige fpuanticumulatie 
eindigt voor nieuwe gevallen
Sinds september 2008 was er een tijdelijke regeling om 
het voor fpu’ers financieel aantrekkelijker te maken 
weer aan de slag te gaan. In de fpu-regeling kan wor-
den bijverdiend tot 90% van het oude salaris (als men 
voor 1 januari 2006 met fpu was gegaan tot 100%). 
Alles wat meer wordt verdiend leidt tot een korting 
op de hoogte van de fpu-uitkering. De tijdelijke rege-
ling bepaalde dat maar een derde deel van de gekorte 
fpu echt vervalt en tweederde deel wordt aangewend 
om het ouderdomspensioen te verhogen. Omdat 
daarnaast door het herintreden pensioen wordt op-
gebouwd over het nieuwe inkomen zou zo een flink 
hoger pensioenresultaat kunnen worden gehaald. De 
hoop was dat vooral het onderwijs van deze regeling 
zou kunnen profiteren doordat het voor leraren met 
fpu financieel gunstiger werd om weer (deels) voor de 
klas te gaan staan. Die hoop is nauwelijks uitgekomen. 
Als de regeling fpu’ers al heeft verlokt om (meer) 
te gaan werken, dan lijkt dit vooral te zijn gebeurd 
bij werkgevers buiten onderwijs en overheid. Er is 
daarom besloten de regeling niet verder te verlengen, 
zodat deze voor nieuwe gevallen eindigt per 1 januari 
2011. Iedereen die over 2010 van de regeling 
profiteert kan dit blijven doen. 
Voorwaarde is wel dat er in de 
komende jaren (zonder on-
derbreking) sprake moet 
blijven van overschrij-
ding van de jaarlijkse 
bijverdienmarge.

Tegemoetkoming Leraren
Wie leraar wil worden, bijvoorbeeld als zij-instromer, 
kan gebruik maken van de regeling Tegemoetkoming 
Leraren. Deze regeling beoogt een stimulans te bieden 
om een lerarenopleiding te volgen als er geen recht 
(meer) bestaat op studiefinanciering. Dit kan helpen 
om het (toekomstige) aanbod van leraren te vergro-
ten. Er kan over maximaal 24 maanden een bijdrage 
in het cursus- of collegegeld en in de schoolkosten 
worden ontvangen. Hoe hoog de bijdrage uitvalt is 
afhankelijk van de privésituatie. Voor meer informatie 
kijk op www.ib-groep.nl/particulieren/studiefinanciering/
tegleraren/tegemoetkoming_leraren.asp.

werkplekken voor 
wajongeren 
CNV Onderwijs vindt al jaren dat jongeren met 
een beperking betere kansen moeten krijgen op de 
arbeidsmarkt. Vaak wordt hen veel te vroeg het 
etiket opgeplakt, dat zij hun inkomen niet zelf zou-
den kunnen verdienen. Terwijl zij, gezien de aard 
van hun handicap, met enige begeleiding zelfs bij 
uitstek geschikt zouden kunnen zijn voor bepaalde 
banen. CNV Onderwijs wil onderwijswerkgevers er 
daarom toe brengen dat zij naar vermogen passende 
banen voor Wajongeren beschikbaar stellen. In het 
voortgezet onderwijs is goede vooruitgang geboekt 
met het afsluiten van een convenant tussen bonden, 
VO-raad en UWV gericht op het bieden van speciale 
werkplekken op scholen voor voortgezet onderwijs 
aan jongeren met beperkingen, die (nog) geen be-
staande functie kunnen vervullen. Dit kan door taken 
van bestaande functies samen te voegen in nieuw te 
creëren functies en deze geschikt te maken voor de 
doelgroep. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van 
bestaande regelingen en voorzieningen, zoals de job-
coachvoorziening en de loondispensatieregeling. In 
de cao VO zal geregeld worden dat in deze specifieke 
situatie het wettelijk minimumloon van toepassing 
is. Zodra de jobcoaching is gestopt en de Wajongere 
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Overzicht regiOspreekuren 
dinsdag 23 november Assen
donderdag 25 november Apeldoorn
donderdag  2 december Rotterdam
maandag  6 december Utrecht
dinsdag  7 december Roermond
donderdag  9 december ‘s Hertogenbosch
dinsdag 14 december Assen
donderdag 16 december Apeldoorn



Door gebruik te maken van de levensloopregeling kun 
je sparen voor het opnemen van verlof. Daarvoor laat 
je gedurende een aantal jaren periodiek een deel van je 
inkomen op een speciale levenslooprekening storten. 
Dat kan maandelijks een vast bedrag zijn, maar je kunt 
bijvoorbeeld ook je vakantie-uitkering of je eindejaars-
uitkering inzetten voor je levensloop. Per jaar mag je 
maximaal twaalf procent sparen van je inkomen en het 
totale tegoed mag niet meer zijn dan 210 procent van 
je bruto jaarinkomen. Alleen als je tussen 1950 en 1955 
geboren bent mag je meer dan twaalf procent sparen 
per jaar, maar ook dan geldt het maximum spaarbedrag 
van 210 procent.
Als je op enig moment het verlof gaat opnemen, stopt 
uiteraard de salarisbetaling en wordt een vooraf afge-
sproken percentage van je salaris vanuit de levensloop-
rekening uitgekeerd. Daarover betaal je dan loonhef-
fing. In het eerste jaar van de opname van levensloop 
blijf je verplicht pensioen opbouwen. Daarbij zijn twee 
situaties mogelijk:
•  Als je levensloopuitkering zeventig procent of meer 

is van je pensioengevend inkomen, dan vindt pensi-
oenopbouw plaats over het volledige inkomen voor-
afgaande aan de opname levensloop. Het pensioenge-
vend inkomen vind je op de salarisstrook.

•  Als de levensloopuitkering minder is dan zeventig 
procent van het pensioengevend inkomen, dan vindt 

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.

Welke gevolgen heeft de levensloop-
regeling voor mijn inkomen?

vraag:

pensioenopbouw plaats over het feitelijk opgenomen 
bedrag.

Vanaf het tweede jaar mag je zelf bepalen of je de pen-
sioenopbouw wilt voortzetten. Je moet er wel rekening 
mee houden dat je zelf de volledige premie moet betalen 
(werkgevers- en werknemersdeel). Op dit moment is dat 
21,5 procent van het pensioengevend inkomen minus de 
AOW franchise. Datzelfde geldt voor de premie AAOP 
(0,4 procent) en de fpu- premie (3,7 procent). Voor ie-
mand met een fulltime baan en een salaris op het maxi-
mum van LA (LA-16) is dat zo’n € 800,- per maand.
Als je gebruik maakt van de levensloopregeling heb je 
recht op een belastingkorting van € 199,- voor elk jaar 
dat je voor levensloop gespaard hebt. Je moet er verder 
rekening mee houden dat over de verlofuren geen op-
bouw plaats vindt van vakantie- en eindejaarsuitkering. 
Duurt het verlof langer dan 18 maanden, dan eindigt 
na die periode de verzekering voor sociale regelingen als 
onder meer ziektewet en werkloosheidswet. 
Daarnaast is het zo dat over de verlofuren geen reiskos-
ten en dergelijke worden uitbetaald. Het verlof telt wel 
gewoon mee als diensttijd voor de berekening van de 
jubileumgratificatie. Bij de opname is het uitgangspunt 
dat het verlof als voltijdsverlof wordt opgenomen, even-
tueel in combinatie met andere vormen van verlof zoals 
ouderschapsverlof. Met instemming van de werkgever 
kan het verlof ook worden opgenomen als deeltijdverlof.

antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Als bouwcoördinator vervult u verschillende functies. U geeft les, bent verantwoordelijk voor de 
afstemming met uw collega’s en u voert gesprekken met ouders en andere betrokkenen. Maar 
hierdoor is uw positie binnen de school niet altijd duidelijk.

De dubbelrol van de bouwcoördinator 

Inhoud
In de cursus De dubbelrol van de 
bouwcoördinator wordt stilgestaan 
bij de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden als bouwcoördi-
nator. Wat hoort wel of niet bij de 
functie of taak?

Praktische informatie
De cursus als open inschrijving 
duurt twee dagen (inclusief 
terugkomdag). De eerstvolgende 
beschikbare datum is 12 januari 
2011 (terugkomdag 9 februari 
2011). De cursus kan ook op locatie 
worden aangeboden. Neem voor 
meer informatie contact op met 
CNV Onderwijs Academie: bel met 
(030) 751 17 47, stuur een e-mail 
naar scholing@cnvo.nl of kijk op 
www.cnvo.nl/academie.

Hans van Dinteren, trainer bij CNV 
Onderwijs Academie, verzorgt deze 
cursus. ‘Bouwcoördinatoren zitten 
vaak knel tussen de directie en de 
groep mensen waar ze leiding aan 
geven. In deze cursus draait het 
er vooral om hoe je daar op een 
goede manier vorm aan geeft. 
Het valt namelijk niet altijd mee 
om ineens een andere rol in 
dezelfde omgeving aan te nemen. 
De cursus is ook interactief. Het is niet de bedoe-
ling dat wij vertellen hoe het moet. De cursisten leren van en met 
elkaar. Daarnaast speelt de communicatie met directie en leraren 
een belangrijke rol en krijgen cursisten antwoord op de vraag hoe ze 
kunnen voorkomen dat ze de speelbal worden van de verschillende 
partijen binnen de school. Aan het einde van de eerste dag ontvan-
gen deelnemers tips waar ze in de praktijk mee aan de slag kunnen 
gaan. Tijdens de terugkomdag blikken we terug. Heb je er iets aan 
gehad? Is de rol van bouwcoördinator helder geworden? Vaak wordt 
die gerichte aandacht voor de functie als heel plezierig ervaren.’
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columnPierre Wind

Pierre Wind (45) is 
televisiekok, auteur 
en docent op onder 
andere Roc Mondriaan 
Horeca in Den Haag.
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de politieke onderwijsgeit
Tjonge, binnen een minuut was mijn humeur veranderd 
van euforisch tot een terroristische geïmplodeerde frag-
mentatiebom. Met dank aan Ton Elias, VVD-Kamerlid. 
Het euforische, blije gevoel kwam doordat ik in de brie-
venbus net het allereerste exemplaar van mijn nieuwste 
boek had ontvangen. Dáárnaast lag dé bom, verpakt als 
krant. Deze kopte: ‘Slechte docenten moeten ontslagen 
worden’. Later op de dag zag (of hoorde) je Ton Elias, 
de ‘politieke geit’ die deze luchtballon had gelanceerd. 
Met een zelfvoldane blik van: ‘Kijk mij nou, ik ben echt 
goed’, kwam er onzinnig geblaat uit zijn tandenkoker. De 
eerste gedachte was direct: ‘Goh, moet jij niet pleiten dat 
slechte Kamerleden sneller ontslagen kunnen worden? 
Maar ja, is dat dan een straf, mega veel wachtgeld voor 
de boeg hebbende? Zoiets heeft een ‘slechte’ docent niet.
 
Meneer Elias kwam tot zijn conclusie, doordat-ie met 
wat schoolbesturen en bobo’s had gepraat. Maar heeft ie 
ook met de ‘slechte’ docent gecommuniceerd? Meneer 
Elias, wie heeft die ‘slechte’ docenten dan aangenomen? 
Waarschijnlijk diezelfde klagende bobo’s. Of is dit gewoon 
geblaat om het door u gewenste versnelde ontslagrecht 
erdoorheen te fietsen? Uw geblaat is puur populistisch 
gewauwel van de bovenste plank. Als u nou eens een voor-
beeld zou nemen aan uw gerespecteerde leider Rutte, en 
wekelijks minimaal een dagdeel voor de klas gaat staan, 
dan krijgt u een beter inzicht. Heer Elias, dit is makkelijk 
scoren. Slechte docenten ontslaan en goede docenten 
belonen. Waarom belonen? Een docent wordt toch gewoon 
betaald om uitmuntend te presteren? 
Dat is gewoon zijn job. Daarbij zou-
den registratie en beoordeling van uw 
voorstel alleen maar meer kosten, en 
regeltjes en administratieve uren met 
zich meebrengen. En dat willen we in 
het onderwijs juist minder. En trou-
wens, heer Elias: hebben docenten dan ook het recht om 
slechte coördinatoren en directieleden te ontslaan? 

Het probleem van ‘minder goed functionerend onder-
wijspersoneel’ ligt iets complexer. De wortels van deze 
rottende kwestie liggen juist bij mensen zoals u, de 

beleidsmakers in de politiek. Bijvoorbeeld, omdat er 
‘ongediplomeerden’ voor de klas mogen staan. De 
praktijk is dat nieuw personeel twee keer een eenjarig 
contract kan krijgen. Valt in die twee jaar echt niet te 
zien of deze docent wel of niet geschikt voor de school 
is? Heer Elias, ik kan dat al binnen een uur zien. Dat 
zouden uw zeurende bevriende schoolbestuur bobo’s 

ook kunnen constateren, wanneer ze een keer de 
moeite namen om zelf een kijkje in de klas te nemen. 
Waarom zie je die badgasten (m/v) nooit in het episch 
centrum van het lokaal? Heer Elias, jammer. Ik had u 
veel hoger in geschat. Hopelijk gaat u in de toekomst 
eerst zelf onderzoeken, voordat u gaat blaten. 

‘MeneeR elias, uW geblaat oveR 
sleCHte DoCenten is PoPulistisCH 
geWauWel van De bovenste Plank’
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Met vier van die grote vragen zijn boven-
genoemde kinderen aan de slag gegaan; 
ze hebben er met elkaar over gepraat, 
gingen de straat op om willekeurige 
mensen die vraag voor te leggen, bezoch-
ten allerlei instellingen en vroegen de 
mening van pastor/podfather Roderick 
Vonhögen. De vijf prachtige filmpjes die 
dat opleverde (uitgezonden door RKK/
KRO) vormen het uitgangspunt voor 
elke module in het project. In een werk-
wijzer voor leerkrachten geschreven door 
theoloog Marcel Holl wordt leerkrachten 
in groep 7 en 8 in het primair onderwijs 
uitgelegd hoe ze in telkens drie stappen 
(kijken, leren, doen) aan de slag kunnen 
gaan. De bedoeling is dat zo een proces 
op gang komt waarin kinderen leren hun 
eigen levensbeschouwelijke vragen te 
stellen, daarover met anderen te praten 
en hun eigen antwoorden te geven en die 
te vergelijken met de antwoorden uit de 
christelijk/katholieke traditie.

Openheid 
Het lesmateriaal bevat vijftien lessen en wordt gebruikt naast 
een bestaande levensbeschouwelijke methode, als iets extra’s of 
als een eigenstandige methode. Het laatste is vooral interessant 
voor scholen die geen structurele methode gebruiken. Maar 
wie is God? gaat duidelijk uit van de christelijke traditie in haar 
katholieke verschijningsvorm. Omdat de nadruk op de eigen 
antwoorden van kinderen op algemeen levensbeschouwelijk 
vragen ligt, biedt de methode tegelijkertijd een grote openheid 
voor elk kind dat zich vragen stelt: protestants-christelijk, isla-
mitisch of humanistisch georiënteerde leerlingen. Binnenkort 
ontvangen alle bijzondere basisscholen in ons land een folder 
over dit project. 
Maar wie is God? is een eerste onderdeel van een groter project 
van CNV Onderwijs en de Katholieke Bijbelstichting/Adveniat 
dat Vensters op katholiek geloven voor het onderwijs heet. In de 
eerste helft van 2011 volgen nog de website 50 vensters op ka-
tholiek geloven en het boek Mijn school is katholiek. 
Peter Dullaert, 
projectleider Maar wie is God? 

Kinderen willen antwoord 
op prangende geloofsvragen
Thèrese, Martin, Arie en Salomé 

spelen de hoofdrol in de vijf 
modules van het crossmediale 

lespakket Maar wie is God? 
Ze willen antwoorden op 

vragen als: Waarom doen 
mensen elkaar kwaad? en 

Hoe ziet de hemel eruit? Een 
en ander staat op de met het 

project verbonden website 
www.maarwieisgod.nl. Het is 

gebaseerd op het gelijknamige 
boek met 150 grote en 

levensbeschouwelijke vragen 
van kinderen mét antwoorden 
daarop vanuit de christelijke/

katholieke traditie.
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Crossmediaal project over katholicisme en onderwijs 

Leden van CNV Onderwijs die met Maar wie is God? aan de slag willen 
kunnen een gratis lespakket bestellen. Enige voorwaarde is dat dit mate-
riaal wordt aangeboden op school. Stuur een mail naar: maarwieisgod@
cnvo.nl. Vermeld je eigen naam én naam en adres van de school. Het 
lespakket bestaande uit het boek Maar wie is God? , de werkwijzer en de 
dvd worden zo snel mogelijk toegestuurd! Wees er snel bij: we hebben 
250 gratis lespakketten te vergeven. Daarna kost een lespakket € 35,-!
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Waar twee partijen ruzie hebben 
of moeizaam door een deur 

kunnen, kan een mediator 
heilzaam werk verrichten. 
Moeilijker wordt het als er 

meerdere partijen overtuigd 
zijn van hun eigen gelijk, zoals 

in het onderwijs met zijn vele 
belanghebbenden: bestuurders, 

leerlingen, teamleden, intern 
begeleiders, schoolleiders en 

ouders. Het Centrum Onderwijs 
Mediation, waar leden van CNV 

Onderwijs sinds begin dit jaar een 
beroep op kunnen doen, kent de 
onderwijscultuur als geen ander 
en garandeert honderd procent 

onpartijdigheid.

‘Annie, werkte al jaren als teamlid op een basisschool. Nu was 
ze ziek thuis en begreep niets van de klachten over haar dis-
functioneren. Er waren wel enkele leerlingdossiers niet volledig 
ingevuld, maar daar was nog alle tijd voor. En dat er ouders 
klaagden over tekort aan aandacht en desinteresse, was stem-
mingmakerij. Gewoon niets aan de hand’, zo beschrijft Harmen 
Dijkstra, gecertificeerd NMI-mediator en bestuurder van het 
Centrum Onderwijs Mediation (COM) een van de praktijk-
voorbeelden die hem het afgelopen jaar als bemiddelaar het 
meest zijn bijgebleven. ‘Annie vertelde mij dat haar jongste 
kind in Groningen was gaan studeren en op kamers woonde. 
Haar man werkte veel, was weinig thuis en alleen het weekend 
bracht verlichting. Opeens vertelde ze over haar jeugd in Enge-
land. De manier waarop, sprak boekdelen. Uiteindelijk heeft zij 
vrijwillig ontslag genomen en is in goed overleg met haar man 
teruggegaan naar Engeland. Daar lagen haar roots. Eerst voor 
een half jaar, daarna zou ze wel zien. Ben nog steeds benieuwd 
hoe het met haar gaat.’

Ja-knikker
Een ander conflict dat Dijkstra nog helder voor de geest staat 
is dat van ouders Peter en Gerda over de combiklas waarin 
hun dochter Iris zat. De ouders waren daar niet gelukkig mee, 
omdat zij ervan overtuigd waren dat hun dochter werd gepest. 
Eerst spraken zij met het verantwoordelijke teamlid, maar dat 
resulteerde in niets. Ook een gesprek met de ib’er, waar Iris 
vorig jaar bij in de klas zat, leverde niet het gewenste inzicht op.
Vervolgens gebruikte de vader de jaarlijkse oudervergadering 
om zijn ongenoegen breed uit te meten. Gelijk waren er meer-
dere ouders het hiermee eens. Sterker nog, er waren er heel 
wat ontevreden over andere zaken. Het stapelde zich maar op. 
Een gesprek met de schoolleider werd afgezegd, omdat hij een 
ja-knikker zou zijn en ook van de bestuursleden verwachtten de 
ouders niets, omdat ook zij onder één hoedje speelden.
Op een gegeven moment werd alle aangeboden hulp als partij-
dig afgedaan en was het wantrouwen compleet.’
Dijkstra werd als mediator ingeschakeld en sprak eerst met de 
ouders. Daarna volgde een gesprek met het betreffende teamlid 
van wie Dijkstra een volstrekt tegenovergesteld beeld kreeg. 
‘Peter en Gerda werden door Iris eenzijdig gevoed met informa-
tie. Alleen, het was haar waarheid die als waarheid werd over-
genomen door beide ouders. Al pratend bleek het bovendien 
niet zozeer over pesten te gaan, maar meer over een extreme 
competitiedrang tussen de betreffende leerlingen, die blijkbaar 
al de hele schoolperiode duurde. Alleen hadden ze tot op dat 

Mediator smoort conflicten in de kiem 

UitgangspUnten van mediatiOn
Vertrouwelijkheid en geheimhouding
De zaken die besproken worden blijven vertrouwe-
lijk. Partijen beloven geheimhouding en tekenen 
daar ook voor in de mediation-overeenkomst. Welke 
informatie wel naar buiten kan, wordt in onderling 
overleg besproken en schriftelijk vastgelegd.
Vrijwillige deelname
Mensen kunnen niet gedwongen worden tot deel-
name. Vrijwilligheid is echter wel iets anders dan 
vrijblijvendheid. Van partijen wordt een actieve inzet 
gevraagd.
De schuldvraag is niet aan de orde
Het streven is om te komen tot een oplossing waar 
beide partijen baat bij hebben. Kortom: een win-win-
resultaat.
Toekomstgericht bezig zijn
Waarbij niet de ingenomen standpunten zegevieren, 
maar de belangen centraal staan.



voor meer informatie over de  
mogelijkheden tot mediation, 
waarvoor de leden van Cnv Onder-
wijs korting krijgen:
Cnv Onderwijs, (030) 751 10 03, 
mediation@cnvo.nl
Cnv schoolleiders, (030) 751 10 04, 
mediation@cnvs.nl
Centrum Onderwijs mediation,  
(06) 51 65 16 60/ (06) 47 57 82 00, 
www.onderwijsmediation.nl

Schooljournaal 27

moment nooit bij elkaar in de klas gezeten en nu voor het eerst 
wel. Ze waren op hun hoede en daarbij hadden ze kennelijk de 
hulp van de ouders nodig.’

JUf antJe
Het derde voorval wat Dijkstra zich nog goed herinnerd is dat 
van Marijke, een meisje van tien jaar, dat zelf een afspraak 
maakte met de schoolmaatschappelijk werker. ‘Zij was erg 
onzeker en gespannen. Het ging slecht op school, dacht ze, 
want juf Antje sprak regelmatig met haar vader. Wanneer zij 
juf Antje bij haar thuis aantrof, zei haar vader iedere keer dat 
hij met haar over school moest praten. Dus over mij, dacht het 
meisje. De schoolmaatschappelijk werker besloot na overleg 

met de schoolleider een extern mediator in 
te schakelen. Juist vanwege het gevoelige 
karakter, de privébelangen en het collegi-
ale klimaat.
In twee gesprekken was de situatie helder. 
De bezoeken bleken niets met het meisje 
te maken te hebben. In een anonieme om-
geving is tot een oplossing gekomen zonder 
hier verdere bekendheid aan te geven 
binnen het team. Hierdoor bleef de rust 
bewaard en voorkwam de school ‘scheve 
gezichten’.
Peter Magnée
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webbedingetjes

@  Op zoek naar lesideeën rond Sinterklaas? Kijk dan eens 

op digischool.kennisnet.nl/community_po34/indepraktijk/

thema/sinterklaas. Communityleden plaatsen hier hun 

eigen suggesties voor knutselwerkjes, gedichten en zelfge-

maakte liedjes. 

@  �Bij oudere kinderen is het maken van surprises nog altijd 

een populaire invulling van het Sinterklaasfeest. Maar loot-

jes trekken in een klas met dertig leerlingen kan proble-

men opleveren. Hoe voorkom je dat kinderen hun eigen 

lootje eruit vissen? Dat probleem is voortaan opgelost via  

www.lootjestrekken.nl. Gemakkelijk, snel en eerlijk.

@  �Werkzaam in het speciaal onderwijs? Op speciaalonder-

wijs.kennisnet.nl/lesmateriaal/thema/sinterklaas zijn op 

de verschillende doelgroepen afgestemde lesideeën te  

vinden. Bijvoorbeeld voor dove en slechthorende kinderen 

en leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen.

     Als het kabinet doorgaat met 
de bezuinigingen op het onderwijs, 
moeten de bonden actievoeren

Eens 87%

Oneens 13%

Aantal reacties: 130

@@@

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

uw mening over de uitspraak: 

De vrije woensdagmiddag is voor mij geen heilig huisje

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

Stelling:
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Liesbeth Hermans (49) is leerkracht groep 7/8 op 
een  

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 

columnLiesbeth Hermans
excellentie 
Mijn collega heeft haast, ze 
moet naar de Master-
studie om excellente 
leerkracht te wor-
den. Ik zwaai haar 
lachend uit: ‘Dàààààg, 
excellentie!’ Knap 
hoor, ze is vanavond 
om half tien pas thuis en 
morgen staat ze weer fris 
voor de klas. Manlief doet de 
kinderen en het huishouden. 
Ook knap.
Bent u net zo allergisch als ik voor 
dat woord excellent? Brrrr…. Zijn die 
andere meesters en juffen minder goed? 
Daar wil je zeker als ouder je kind maar liever niet 
bij in de klas hebben?
Wat een ongelukkige term! Juist in de onderlinge gelijk-
waardigheid zit voor mij de kracht van een lerarenteam. 
Elkaar letterlijk en figuurlijk bij de les houden. Wakker 
blijven, niet indutten. Wat vind jij? En jij? En jij? Verfris-
send en vermoeiend. Dat moet, want de tijden verande-
ren en het kind verandert mee. Je kunt dit beroep alleen 
goed doen, als je jezelf steeds weer kritisch wilt bekijken 
en láten bekijken. 
Zeker, het is een nobel streven om 
mensen de kans te geven zich verder 
te ontwikkelen. En parallel daaraan 
wat differentiatie in salaris, nou ja, dat 
moet dan maar. Het beroep moet immers wel aantrek-
kelijk blijven voor wie niet genoeg heeft aan idealisme. 
Maar ik ben heel bang voor de neveneffecten!
‘Excellentie’ is ooit bedacht als deftige titel voor vorsten, 
graven en stadhouders om afstand te scheppen tot het 
klootjesvolk. Wie heeft dat rotwoord weer uit de mot-
tenballen gehaald voor leerkrachten die wat extra’s erbij 
geleerd hebben? Die stijgen er bovenuit, betekent het. 
Daar kijk je dus letterlijk tegenop! En figuurlijk? Met de 
komst van rangordes deed vroeger ook een ander feno-
meen zijn intrede: salueren voor de generaal, opstaan 
voor de kolonel. Wie zijn meerderen tegenspreekt, vraagt 
om disciplinaire maatregelen. 
In het leger is voor hiërarchie nog wel wat te zeggen: 

bevelen ter discussie stellen kan levens kosten, zeker 
in oorlogstijd. Maar in het onderwijs? Of zit het idee 
erachter dat de beginnende leerkracht tegenwoordig 
onvoldoende basiskennis heeft? Dat die zich zo snel 
mogelijk moet bijscholen? Zie dan ook de keerzijde: 
‘oudere’ leerkrachten hebben vroeger gewoon op 
de pedagogische academie meegekregen wat nu als 
pluspakket wordt aangeboden in nascholingscursus-

sen: de resultatenanalyses, de handelingsplannen, 
de leesprotocollen, de directe instructie, het klassen-
management. Al die dingen die voorheen vanzelfspre-
kend waren, maar waar je heden ten dage ’excellent’ 
van kunt worden!
Kinderen opvoeden, leerlingen iets bijbrengen. Dat is 
het werk, niks meer en niks minder. Schijnbaar kan dat 
tegenwoordig niet meer zonder ‘deskundigen’ met hun 
standaardgereedschap van protocollen en statistieken. 
Kritiek daarop is ongewenst, eigen gezond verstand 
schrikt af, discussie vertraagt de goede gang van za-
ken. Geloof je ‘excellente’ collega’s nou maar, vul als-
jeblieft alle schema’s, overzichten en vragenlijsten in 
en pas toe wat ‘wij’ in het team hebben ‘afgesproken’. 

Foto: Mirjam van der Hoek

‘ExcELLEntIE. WIE HEEft Dat rotWoorD 
uIt DE mottEnbaLLEn gEHaaLD? ’
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Wajongers op de arbeidsmarkt

Het kabinet heeft besloten flink te korten op de Wajongvoorzieningen. Toch zijn er ook nieuwe 
projecten die deze groep vanuit het speciaal onderwijs steunen om kans te maken op de arbeids-
markt. Tijdens het congres Geschikt/Ongeschikt op woensdag 26 januari wordt ingegaan op vragen 
als: Wat gaat het nieuwe kabinet betekenen voor Wajongers? Hoe werkt de nieuwe Wet Wajong 
tot nu toe? De ochtend staat in het teken van de nieuwe wet en het proces van school naar werk. 
Zo wordt de nieuwe Wet Wajong geëvalueerd en bediscussieerd over intensieve en doelgerichte 
samenwerking op regionaal niveau tussen onderwijs en bedrijfsleven. De middag gaat over de  
Wajongers óp de arbeidsmarkt, het belang van samenwerken en nieuwe projecten en ondernemin-
gen. De bijeenkomst vindt plaats in congrescentrum Antropia in Driebergen. De kosten bedragen  
€ 245,-, voor een dagdeel en € 395,- voor de hele dag. (Beide bedragen zijn exclusief btw.) 
Voor aanmelding en meer informatie: www.medilex.nl.

natuur en techniek in de klas
Meer doen met natuur in de klas? Het tijdschrift  
Natuur aan de Basis biedt uitkomst. Dit magazine biedt 
vier maal per jaar afwisselende lessen en activiteiten 
voor leerlingen in het basisonderwijs op het gebied van 
natuur en techniek. De lessen en activiteiten bestaan 
uit activerende werkvormen die kinderen stimuleren 
om door zelfontdekking te leren. In het magazine staat 
uitvoerig beschreven wat de opzet is van een les of acti-
viteit. Voor de leerlingen zijn er overzichtelijke werk-
bladen te vinden.Met een abonnement ontvangt u ieder 
kwartaal minimaal drie natuur- of techniekactiviteiten 
per bouw, een complete materialenlijst per activiteit en 
blijft u op de hoogte van de nieuwste natuur- en tech-
nieklessen. Wie nu abonnee wordt, krijgt een volledige 
jaargang ter waarde van € 55,- cadeau. Voor meer 
informatie: www.natuuraandebasis.nl.

voortgezet werkplezier
Om van werkdruk naar werkplezier te gaan, moet 
gewerkt worden aan wat je wél wilt. Niet blijven 
steken in klagen, maar verder uitbouwen wat al 
wel goed gaat. Vorig jaar begon Arbo Vo samen 
met docenten, leidinggevenden en oop’ers de 
ontwikkeling van de praktische doe-het-zelf-me-
thode: Voortgezet Werkplezier. CNV Onderwijs heeft 
samen met sociale partners aan de wieg gestaan 
van dit project. De methode biedt handvatten om 
het werkplezier te vergroten. Het is een stappen-
plan waarbij de tijd wordt genomen om te kijken 
wat er echt aan de hand is. De rode draad in de me-
thode Voortgezet Werkplezier is de V van Verande-
ring. Hiermee wordt bedoeld dat om tot een echte 
verandering te komen, er vaak een omweg nodig is. 
Door vraagstukken en elkaar goed te begrijpen ont-
staan vanzelf nieuwe en diepere inzichten. Daaruit 
komen als vanzelf ideeën voort om iets uit te pro-
beren. En zo ontstaat uiteindelijk meer werkplezier. 
Meer informatie over dit project is te vinden op  
www.voortgezetwerkplezier.nl. Ook kan worden deel-
genomen aan regionale participatiebijeenkomsten. 
Meer weten of met één van de modules op uw school 
team aan de slag? Stuur dan een e-mail aan  
servicecenter@arbo-vo.nl.

nieuwe kinderbiJbel
Elke kinderbijbel is anders. Het begon met licht 

onderscheidt zich door de keuze aan verhalen, een 

spannende vertelstijl en schitterende illustraties. 

In vijftig hoofdstukken brengt theologe en kinder-

boekenschrijfster Gerrie Huiberts het verhaal van 

God tot leven. De gedichtjes vormen een mooie 

aanvulling op het verhaal. Achterin het boek staat 

een eenvoudige uitleg van wat de Bijbel is. Ook is 

er een overzicht te vinden van de gebruikte bijbel-

teksten. Het begon met licht- Bijbelverhalen voor 

groot en klein (ISBN: 9789061731603) kost 

€ 27,50 en is verkrijgbaar in de boekhandel en via 

www.reliboek.eu. 
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Congres docenten frans
Op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari vindt in 
congrescentrum De Leeuwenhorst in Noord-
wijkerhout het congres Cap sur le francais voor 
docenten Frans plaats. Vernieuwing, bijscho-
ling en verdieping staan tijdens de tweedaagse 
centraal. Belangrijke aspecten zijn verder de 
mogelijkheid tot netwerken en het uitwisselen 
van ervaringen met collega’s in een informele, 
ontspannen ambiance. De Franse taalkundige 
Bernard Cerquiglini (bekend van het TV5 Monde-
programma Merci professeur) is een van de 
sprekers. Daarnaast zijn er ook tal van work-
shops te volgen. Ook is er een exposantenmarkt 
met talloze belangrijke spelers op de educatieve 
markt. Hier zullen ook zeven Franstalige ambas-
sades aanwezig zijn. Voor meer informatie en 
aanmelding: www.congresfrans.nl. Of kijk in de 
gekleurde congreskrant, die bij vele docenten 
Frans automatisch op de deurmat zal vallen.  
De uiterste inschrijfdatum is 31 december.

COnferenties vroegschoolse 
eduactie 
Welke gevolgen heeft de Wet Ontwikkelingskansen door 
Kwaliteit en Educatie voor scholen? Hoe weten we of we 
het goed doen met voor- en vroegschoolse educatie? 
Hoe houden we die in stand met minder middelen? Hoe 
gaat het met het maken van resultaatafspraken tussen 
gemeenten en schoolbesturen en het nieuwe toezichtka-
der VVE? Heeft u ideeën hoe u VVE verder kunt veran-
keren in uw schoolbeleid? Vragen die aan bod komen 
op de conferenties Verder met vroegschoolse educatie 
op donderdag 3 februari (Hotel Wientjes, Zwolle) en 
donderdag 10 maart (Holiday Inn, Leiden). De bijeen-
komsten zijn bedoeld voor bestuurders, bovenschools 
managers en schoolleiders in het primair onderwijs. 
Geïnteresseerden die willen deelnemen aan deze gratis 
toegankelijke conferenties kunnen zich inschrijven via 
www.focusvroegschool.nl. Voor meer informatie: 
Leanne Broekman, (030) 230 60 90 of mailen naar  
info@focusvroegschool.nl. 

hennie paus (60), de Willibrordschool,  
noord-deuningen 

Van een school waar de helft van het personeel 
uit mannen bestond naar een plek waar alleen 
maar vrouwen rondlopen. Het was nogal een 
omschakeling voor Hennie Paus, leerkracht van 
groep 8 op de Willibrordschool in het Overijsselse 
Noord-Deuningen. ‘Jaren heb ik laatste man ge-
speeld in de plaatselijke voetbalclub. Als laatste 
man van de Willibrordschool wordt er in de pauze 
niet meer over voetbal gesproken. Een gemis? 
Ja en nee. Er wordt toch al te veel nabeschouwd 
op televisie. Maar dat er in plaats van sport veel 
wordt gesproken over allerlei manieren om af te 
vallen is het andere uiterste. Veel collega’s zijn 
zwanger of aan het lijnen, dan wordt er alleen 
maar over Sonja Bakker en Montignac gepraat. 
Mijn advies om gewoon meer te gaan bewegen 
valt niet altijd in goede aarde.’ 
Toch vindt Paus het nog steeds gezellig op 
school. ‘Een gesprek over bevallingen, daar zal 
ik me niet zo snel in mengen. Maar als het over 
koken gaat, praat ik gerust mee. Ik heb er zelfs 
al het nodige van opgestoken. Mijn kookkunsten 
zijn een stuk verbeterd! Bovendien blijf ik in deze 
vrouwenomgeving fit door het vele sjouwwerk dat 
mij wordt toevertrouwd.’
LJ

De laatste man

ook de laatste man? 
mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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In de agenda staan activiteiten van cnV onderwijs. bijeenkomsten 
worden maximaal twee keer vermeld. aanleveren agendapunten 
uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor 
een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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gEPEnSIonEErDEn
rayon den bosch
Maandag 22 november, 14 uur, ledenvergade-
ring, sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvel passage 115, Den Bosch. Lezing over 
archeologische opgravingen. Info: Gerrit Mol,  
(073) 52 14 109 of g.mol@ziggo.nl.

rayon Oostelijke, Westelijke mijnstreek en 
heuvelland
Woensdag 8 december, 14 uur, Najaarsbijeenkomst, 
Auberge De Rousch, Kloosterkensweg 17, Heerlen. 
Thema: Onze pensioenen onder druk, door F. Hint-
zen; kerstverhaal; huldiging jubilarissen. Aanmelding 
voor 3 december. Info: jozefbernardjanssen@hetnet.
nl;sef.eurelings@planet.nl; jenljaspers@home.nl

agrarIScH onDErWIJS
Dinsdag 30 november, 14.30 uur, Groenhorstcol-
lege, Barnseweg 3, Barneveld. Themabijeenkomst 
verandering van MR in OR; voortgang cao; bezoek 
dierenartsenpraktijk. Info: admutsaers@home.nl.

mIDDELbaar 
bEroEPSonDErWIJS
Maandag 22 november, 12 uur, ROC-ID 
College, G. v. Prinsterensingel 52, Gouda. 
Ontmoetingsbijeenkomst bestuur CNV 
Onderwijs en sectorraad mbo en leden/
niet-leden. Info: pietwijnen@hetnet.nl.

VoortgEZEt onDErWIJS
Donderdag 25 november, 17 uur, NH Hotel 
De Koningshof, Locht 117, Veldhoven. 
Bijeenkomst voor docenten in het VO met 
workshop Leraar 24, door R. van Kampen; 
functiemix. Incl. broodmaaltijd. Info: (040)
253 7475 en via secretariaatVO@cnvo.nl.

Woensdag 1 december, 17 uur, Bijeen-
komst HAVO/VWO-docenten over vervolg-
onderwijs. Praedinius Gymnasium,  
Turfsingel 82, Groningen. Incl. broodmaal-
tijd; incl. rechtspositioneel spreekuur. 
Info: secretariaatVO@cnvo.nl. 

ScHooLLEIDErS
Woensdag 24 november, 17 uur, flitsbij-
eenkomst Opbrengstgericht en waarden-
gedreven op zoek naar de balans. Locatie: 
CNV-gebouw, Tiberdreef, Utrecht. Info via 
www.cnvs.nl.

Regionale bijeenkomsten werkdruk en sociale veiligheid

CNV Onderwijs en Arbo VO organiseren regionale bijeenkomsten rondom de thema’s werkdruk, sociale veiligheid en inrichting van 

praktijk lokalen.

•   Werkdruk: Hoe op school aan te pakken en te beïnvloeden? 

•   Sociale veiligheid: Agressie in de school en hoe hiermee om te gaan

•   Inrichting van praktijklokalen en veiligheidsmaatregelen: Inrichting en bloot staan aan gevaarlijke stoffen 

Tevens wordt aandacht besteed aan twee instrumenten die u ondersteunen bij het verbeteren van de arbeids omstandigheden binnen uw 

school: de Arboscan-VO (RI&E) en de Arbocatalogus-VO. De bijeenkomsten zijn vooral geschikt voor (G)MR leden en functionarissen die 

verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en uitvoering van de arbowetgeving (Arbowet): de preventiemedewerkers en arbo-coördinatoren. 

Datum Tijd locatie Adres 

13-12 16 uur t/m 17:30 uur OSG Nieuw Zuid, locatie vmbo Putsebocht 21, 3073 HD Rotterdam

11-01 16 uur t/m 17:30 uur Onderwijs- en activiteitencentrum Niekée Oranjelaan 300. 6043 GL Roermond

12-01 16 uur t/m 17:30 uur CNV Publieke zaak Fazantlaan 3, 5613 CA Eindhoven

12-01 16 uur t/m 17:30 uur CSG Reggesteijn Nijverdal 

(onder voorbehoud, verdere lokatiegegevens volgen)

13-01 16 uur t/m 17:30 uur Dalton College Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar

19-01 16 uur t/m 17:30 uur CNV Onderwijs Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht

24-01 16 uur t/m 17:30 uur CNV Regiokantoor Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn

26-01 16 uur t/m 17:30 uur CNV Regiokantoor Zonnedauw 30, 9202 PA Drachten

U kunt zich aanmelden via aanmeldingen@cnvo.nl. Voor meer informatie:, bel de Academie van CNV Onderwijs op (030) 751 17 47.



InformatIedag en 
opleIdIngsmarkt
CNV Onderwijs heeft een aantal hoge
scholen uitgenodigd om workshops te  
geven en op een informatiemarkt toelich
ting te geven over opleidingsmogelijk
heden. Aanwezigen zijn onder meer 
Interactum, Windesheim, Fontys, Hoge
school Utrecht, Magistrum en het minis
terie van Onderwijs. Ook geven leraren 
die de beurs gebruiken een presentatie 
over hun ervaringen.

Workshops
Enkele workshops die tijdens de dag te 
volgen zijn: 
•  Online studeren, Master SEN via 

e-learning 
•  Special Educational Needs: Na je bache-

lor ook je master! 
•  Uit onderzoek blijkt 
•  Leren en Innoveren, een uitdaging voor 

masters! 
•  Directeur PO 
Volledige beschrijvingen van de work
shops zijn te vinden op www.cnvo.nl.

prIjsvraag
Tijdens de Dag van de Lerarenbeurs 
kunt u meedoen met een prijsvraag. 
Maak een presentatie van maximaal een 
A4’tje waarin u zichzelf presenteert en 
stuur deze vóór maandag 10 januari 2011 
naar scholing@cnvo.nl. 

aanmelden 
De Dag van de Lerarenbeurs vindt plaats 
op woensdag 2 februari 2011 van 15 tot 
19.30 uur op het kantoor van CNV  
Onderwijs, Tiberdreef 4, in Utrecht.  
Kosten bedragen € 15,- voor leden van 
CNV Onderwijs, nietleden betalen  
€ 50,. Voor meer informatie en aanmel
ding: www.cnvo.nl. 

Vergroot uw vakmanschap 
met lerarenbeurs 

Iedere leraar kan één keer in zijn onderwijscarrière een opleiding 
volgen die grotendeels wordt betaald door het ministerie van 
Onderwijs. In overleg met uw werkgever kunt u ook studieverlof 
aanvragen, waarvan de vervangingskosten worden vergoed. 
Om een goede keuze te kunnen maken over welke opleiding 
uw vakmanschap nu daadwerkelijk vergroot, organiseert CNV 
Onderwijs op woensdag 2 februari de Dag van de Lerarenbeurs.
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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 

•  CNV Onderwijs Individuele 
Belangenbehartiging 
belangenbehartiging@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

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

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

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

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

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

persONeelsAdVerTeNTies
Nina Smit verzorgt personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Ook geeft zij informatie over 
verzekeringen in relatie tot het lidmaatschap.
Zij is bereikbaar op:
tel.: (030) 751 17 78, ma. t/m woe. 8.30 - 17 uur 
óf (06) 12 78 71 54
e-mail: nsmit@cnvo.nl
adres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht

BesTuur
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur:
Cees Kuiper, algemeen secretaris  
CNV Onderwijs, tel.: (030) 751 17 10
e-mail: mschneider@cnvo.nl

sOCiAAl fONds CNV ONderwijs
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
tel.: (0164) 24 90 38
fax: (0164) 24 90 23, 
e-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

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

stuurgroepen

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

rjbovee@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. Janssen-Stol

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

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

HOGer ONderwijs 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
martin.haanstra@home.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
frankbulthuis@xs4all.nl
GepeNsiONeerdeN 
Dhr. W. Stoop 
(023) 537 85 56 
xstoop@planet.nl

sectorraden

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. R.G.M. Ebben

(0478) 58 52 12
andersactieven@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
frankbulthuis@xs4all.nl

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

(013) 468 46 66
admutsaers@home.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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sieradenwinkel gehad. Door de kredietcrisis werd ik 
gedwongen om te stoppen. Via een open sollicitatie 
kwam ik als administratieve kracht in dienst van De 
Keerkring in Woerden, een oecumenische school voor 
speciaal basisonderwijs. Omdat de directie mijn ach-
tergrond kende werd ik dit schooljaar gevraagd of ik 
wat voelde voor de functie van onderwijsassistent bij 
handvaardigheid. Ik heb een studie tekenvaardigheid 
gedaan en ik ben creatief, dus ja, graag. Maar ik moest 
wel mijn papiertje halen. Nou, pittig hoor, zo’n studie 
voor onderwijsassistent. Duurt negen maanden.’ Van 
Mouwerik weet inmiddels goed wat haar leerlingen wel 
en (nog) niet kunnen. ‘De fijne motoriek kan lastig zijn, 
maar vaak zijn ze verrassend creatief.’ 
PM 

Natuurlijk was het Marijke van Mouwerik niet ontgaan 
dat CNV Onderwijs opkomt voor de rechten van klas-
sen- en onderwijsassistenten. Mooi meegenomen. 
Maar de ware reden voor de Woerdense om lid te 
worden van de bond was dat ze in korte tijd twee keer 
van functie was veranderd. Dat brengt een hoop vra-
gen met zich mee. ‘Ik heb twaalf jaar een kleding- en 

Marijke van Mouwerik 
(46): ‘Vragen vanwege 

een nieuwe baan’
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