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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.

Pierre Wind (3)
Een korte reactie op de ingezonden 
brief van Billy de la Croix in School-
journaal 16. Zijn kritiek op de column 
van Pierre Wind is dat die vaak on-
genuanceerd is. Ik vind hem juist 
een verademing in onderwijsland. Hij 
begrijpt de ziel van de doeners. Het 
type kind, over het algemeen meer 
jongens, dat het motto handhaaft 
‘niet lullen maar poetsen’. Dus: geef 
mij praktijkinformatie, leer mij een 
echt vak. Natuurlijk is onderbouwing 
in de theorie ook noodzakelijk (zoals 
hij ook zelf onderschrijft) maar in 
het mbo moet je vooral vakgericht 
bezig zijn. Algemene theorie moet 
een link hebben met het interes-
segebied en dan kun je nog heel wat 
kwijt aan leerlingen. Heerlijk Pierre’s 
pleidooi voor een ambachtschool: 
leer kinderen een vak waar ze trots 
op kunnen zijn.
Monique Captijn, Velserbroek

Excellentie 
Liesbeth Hermans bekommert zich om de term ‘excellentie’ in haar 
column in Schooljournaal 18. Een titel die zij toedicht aan collega’s die 
een masterstudie doen en zichzelf beter zouden vinden dan anderen. 
‘Excellent’ wordt echter vooral gebruikt in relatie tot ‘excellent onder-
wijs’: datgene dat ieder kind verdient. Wat is daar mis mee? De helft 
van de leraren vindt het moeilijk een handelingsplan op te stellen en 
uit te voeren. Invullen van HP-formatjes op de pabo is kennelijk andere 
koek dan bieden van excellent onderwijs aan uiteenlopende groepen 
leerlingen. Daarnaast wil Liesbeth ‘elkaar letterlijk en figuurlijk bij de 
les houden, wakker blijven, niet indutten. Wat vind jij? En jij?’ Maar dat 
leidt tot het ver-kondigen van slappe meninkjes. Betere vragen zijn: 
‘Wat heb je onderzocht en gevonden? Wat zullen de stappen zijn die we 
kunnen zetten?’ Dáár gaat een masterstudie over. Liesbeth wil dat ‘je 
jezelf steeds weer kritisch moet bekijken en láten bekijken’. Dan moet 
je dus de school uit, anders staat ‘bekijken’ gelijk aan collegiaal navel-
staren. Troost voor Liesbeth: een master weet dat hij niet deskundig 
is, want heeft nòg meer vragen dan voorheen. Maar ook met de wil om 
nog méér aan de weet te komen. Zodat juf of meester tegen de leerlin-
gen kan zeggen: ‘Meiden, jongens, ik ga straks naar school, moet nog 
wat leren.’ Jos Bergkamp, Aalsmeer

Brieven
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Neil Armstrong, de eerste man op de maan, zomaar voor het aanraken. En misschien wil hij ook wel op 
de foto of een handtekening zetten. Een groepje basisschoolleerlingen wilde zich die kans niet laten 
ontgaan tijdens Meet the Future, symposium over wetenschap en technologie in het World Forum in Den 
Haag, waar de voormalige ruimtevaarder werd geïnterviewd door Nieuwsuur-presentator Twan Huys.

Tijdens de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs op 

woensdag 24 november in Amersfoort is unaniem een motie 

aangenomen waarin het bestuur van de bond wordt opge-

roepen alle mogelijke middelen in te zetten, inclusief lande-

lijke acties, om de stapeling van bezuinigingen in het onder-

wijs het hoofd te bieden. Het korten op passend onderwijs, 

de ingrepen in het onderwijsachterstandenbeleid vanwege 

bezuinigingen door gemeenten en de nullijn voor het onder-

wijspersoneel kunnen alleen door acties worden voorko-

men, meent de bond. CNV Onderwijs zal zich hard maken 

voor gezamenlijke acties met ouders, besturen, AOb, VO-

raad en PO-Raad, die op 9 november begonnen met een 

debat in een overvol Nieuwspoort in Den Haag. Voorzitter  

Michel Rog zegt dat CNV Onderwijs zich hard zal maken 

om deze bezuinigingen van tafel te krijgen. Hij sluit daar-

bij publieksvriendelijke, noch publieksonvriendelijke acties 

uit. Rog roept alle leden op om mee te doen aan de acties. 

Want, zo meent hij ‘samen staan we sterk’. 

LJ

FOtO	Henriette	GueSt
. .

CNV Onderwijs wil acties 

         tegen onderwijsbezuinigingen
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Verplicht onderwijs volgen in een gesloten inrichting en pas 

als je een diploma hebt op vrije voeten komen. Volgens PvdA- 

Kamerlid Ahmed Marcouch dé oplossing om criminele jongeren 

weer op het rechte pad te krijgen. In de Volkskrant stelt hij dit 

voor onder de noemer terbeschikkingstelling aan het onderwijs 

(tbo). De politicus hoopt met dit plan de ‘uitzichtloze cyclus van 

gevangenis in, gevangenis uit’ te doorbreken. Een celstraf alleen 

vindt hij onvoldoende voor een grote groep jeugdige criminelen. 

Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer in 2007 bleek dat 

jeugdinrichtingen nauwelijks succes boeken bij het heropvoeden 

van de criminele jeugd. Van de helft van de vrijgelaten jongeren 

ontbrak ieder spoor.

Marcouch bepleit dat rechters naast gevangenisstraf ook de 

maatregel tbo kunnen opleggen, oftewel een toereikende start-

kwalificatie havo, vwo of mbo niveau 2 of het halen van een ge-

tuigschrift van een praktijkopleiding. Van tevoren moet wel wor-

den gekeken welke opleiding geschikt is voor de jeugddelinquent.

Eerdere pogingen om veelplegers aan te pakken bereiken vol-

gens de PvdA’er niet de ongemotiveerde jongeren. ‘Zij moeten 

uit hun milieu worden gehaald.’ Jongeren die op het criminele 

pad belanden, krijgen vaak gedragstherapie opgelegd maar geen 

onderwijs. Volgens Marcouch zijn jeugdige delinquenten slimmer 

dan wordt aangenomen. ‘Alleen gebruiken ze het verkeerd. Tbo 

betekent intensief onderwijs, met meer kans op een baan.’ Als de 

jongere snel een afleiding afrondt, komt hij sneller vrij. 

Marcouch hoopt dat zijn plan veel bijval zal krijgen uit het poli-

tieke veld. ‘Jeugdige criminelen zetten nu hun criminele loopbaan 

voort. Dat levert een groot verlies op voor de jongere zelf, de 

slachtoffers en de staatskas die moet zorgen voor dure behande-

ling, opvang en celstraffen.’ LJ

Verplicht	onderwijs	voor	criminele	jongeren



Klas uitsturen 
Leerlingen, belonen en straffen: ze gaan hand in hand met elkaar. Dagblad Trouw deed in samenwerking met CNV Onderwijs onder-

zoek naar straf in het voortgezet onderwijs. De klas uit sturen is het ‘populairst’: tweederde van de ruim 3.000 ondervraagde leraren 

gaf toe dit regelmatig te doen. Maar veel docenten betwijfelen 

of deze straf wel werkt. ‘Leerlingen zijn alle soorten straffen al 

gewend. Niets werkt nog’, aldus een leraar. Bijna een derde 

van de ondervraagden moet telkens in dezelfde klas optreden.  

Naast een leerling de klas uitsturen is nablijven de meest ge-

bruikte straf. De voornaamste reden om straf op te leggen is 

brutaliteit en overtreding van normen. Vooral starters in het on-

derwijs delen vaak straf uit. Zo’n 80 procent van de beginnende 

leraren stuurt wel eens een leerling de klas uit, tegen 60 procent 

van de docenten die langer dan twintig jaar onderwijservaring 

hebben. Eén op de vijf oudere leraren vindt zelfs dat een goede 

docent nooit hoeft te straffen.

Hoewel 42 procent van de docenten een één-lijn-politiek in de 

school bepleit, hecht 58 procent toch aan een zekere autono-

mie bij het bepalen van de straf. Een opmerkelijk gegeven, want 

ruim driekwart van de ondervraagden meent dat straffen effec-

tiever is als leraren één lijn trekken. Nu is het nog zo dat slechts 

een kwart van de ondervraagden aangeeft dat hun school een 

beleid heeft als het op straffen aankomt.

CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog constateert een spanning 

tussen enerzijds de behoefte aan heldere afspraken binnen een 

school en de wens ook de eigen professionaliteit een rol te laten 

spelen. ‘Elke leraar heeft zijn eigen manier van lesgeven. De 

een gelooft heilig in strafregels, terwijl de andere deze juist ver-

afschuwt. CNV Onderwijs is tegen nieuwe regels waarin deze 

zaken tot in detail worden vastgelegd, want de regeldruk in het 

onderwijs is al redelijk hoog. Wel stel ik voor dat beginnende 

leraren, die tamelijk meer moeite hebben met het fenomeen 

straffen, in een teamvergadering of training het onderwerp be-

spreekbaar maken.’ LJ

Schoolnieuws

•	Minister	van	Justitie	ivo	Opstelten,	en	vele	vaders	en	
moeders	met	hem,	vinden	dat	blowende	leerlingen	
keihard	moeten	worden	aangepakt.	Aan	het	aan	hen	
ligt,	mogen	ze	publiekelijk	aan	de	schandpaal	worden	
genageld.
•	Dealende	scholieren	akkoord,	maar	leerlingen	die	echt	
niet	meer	zonder	hun	dagelijkse	portie	wiet	kunnen?	
Het	is	al	erg	genoeg.	Moet	dat	ook	nog	wereldkundig	
worden	gemaakt?	ik	denk	dat	geen	ouder	dat	zou	

willen	als	het	om	hun	eigen	kind	zou	gaan.
•	experimenteren	hoort	bij	volwassen	worden.	Af	en	
toe	te	veel	alcohol	drinken	en	stiekem	een	jointje		
roken	op	een	schoolfeest	of	in	de	fietsenstalling	horen	
daar	ook	bij.	Dat	maakt	zo’n	jongen	of	meisje	toch	
niet	meteen	tot	een	slecht	persoon?	Van	een	minister	
had	ik	een	terughoudender	reactie	verwacht.	Nooit	
jong	geweest	zeker.	(Zie	pagina	8).
Peter Magnee
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Oudere docenten sturen minder vaak leerlingen de klas uit.
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OM informeert school 
niet over kinderporno 
Grote consternatie op een school in het Noord-Hollandse 

dorp Avenhorn. De medewerker van de onderwijsinstelling, 

die ervan verdacht werd kinderporno in zijn bezit te hebben, 

blijkt de adjunct-directeur te zijn. De man is ruim acht maan-

den blijven werken op de school, terwijl hij verdacht was. De 

school heeft geschokt gereageerd. Het Openbaar Ministerie 

heeft verzaakt de school te informeren over de strafzaak. Via 

een journalist kreeg de instelling lucht van de zaak. De ver-

dachte kreeg vorige week acht maanden cel opgelegd voor 

het in bezit hebben van bijna tweehonderd kinderpornografi-

sche foto’s. Hier zouden geen leerlingen op te zien zijn. Voor 

het OM een reden om de school niet op de hoogte te bren-

gen. Het schoolbestuur verklaarde buitengewoon verbaasd te 

zijn over de hele situatie en een intern onderzoek te starten. LJ

Wat was!

22 november: Doekle Terpstra legt per direct 
zijn functie als voorzitter van de HBO-raad neer 
om de bestuurlijke crisis van InHolland op te 
lossen. De hbo-instelling is de laatste tijd nega-
tief in het nieuws vanwege financiële onregelma-
tigheden en mogelijke diplomafraude. Terpstra 
hoopt als nieuwe voorzitter van het college 
van bestuur de situatie te kunnen verbeteren. 
Oud-minister Guusje ter Horst volgt Terpstra op. 
(Bron: de Telegraaf)
26 november: In Nederland geboren allochtone 
jongeren slagen er nog niet in hun achterstand 
ten opzichte van autochtone leeftijdgenoten te 
overbruggen, blijkt uit het Jaarrapport Integratie 
2010 van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS). De werkloosheid en criminaliteit onder 
niet-westerse jongeren tussen 15 en 25 jaar is 
nog steeds een stuk hoger.  
(Bron: Brabants Dagblad)
30 november: Een nieuw geslacht? Dan ook een 
nieuw diploma. Onderwijsinstellingen mogen 
van minister Van Bijsterveldt nieuwe diploma’s 
uitreiken aan mensen die een geslachtsveran-
dering hebben ondergaan, zodat deze groep niet 
meer in problemen komt, zoals bij sollicitaties. 
(Bron: Nu.nl)
• Leerlingen in het voorgezet onderwijs en het 
middelbaar beroepsonderwijs in Amsterdam 
spijbelen vaker dan bekend is bij de instanties. 
Dit komt doordat scholen lang niet alle school-
verzuim melden bij het Bureau Leerplicht. On-
derwijswethouder Lodewijk Asscher wil scholen 
sancties gaan opleggen. (Bron: Metro)
1 december: Lastige en moeilijk lerende mbo-
studenten zijn zo’n grote belasting dat het 
onderwijs aan hen beter apart gegeven kan 
worden. Voor alle andere mbo-opleidingen 
moeten voortaan strenge toegangseisen worden 
opgesteld. Dat zegt de commissie Oudeman in 
een advies aan minister Van Bijsterveldt. Deze 
commissie werd dit voorjaar ingesteld om te 
onderzoeken of het mbo niet te ingewikkeld is 
geworden en daardoor in feite onbestuurbaar 
is. Volgens de commissie is dit niet het geval. 
(Bron: Trouw)

Overleg cao-po 
van start
CNV Onderwijs, de andere bonden en de PO-Raad zijn op 

12 november begonnen met het overleg over de decentrale 

cao primair onderwijs. In deze overeenkomst zijn de secun-

daire arbeidsvoorwaarden geregeld, wat betekent dat er niet 

over het salaris wordt onderhandeld. CNV Onderwijs hoopt 

afspraken te maken over onder meer het personeelsbeleid in 

de diverse levensfasen, de werkdruk van startende leraren 

en het vaststellen van de salarisschalen van directieleden op 

basis van fuwa-po. CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis 

voorziet twee heikele punten bij het overleg. ‘De werkgevers 

willen de bapo afschaffen. Dat is onacceptabel! De PO-Raad 

meent dat deze vorm van leeftijdsfasebewustpersoneelsbe-

leid een te grote financiële belasting is. CNV Onderwijs vindt 

dat de bapo vooral erg succesvol is. Weliswaar zijn de kosten 

nu hoog, maar dat zal straks weer afnemen. Bovendien is de 

regeling ingesteld om werknemers gezond de eindstreep te 

laten halen én het ziekteverzuim te verminderen. Beide doel-

stellingen zijn behaald. Dus waarom de bapo afschaffen, als 

deze zo effectief is? Het onderwijspersoneel moet al langer 

doorwerken voor minder geld, en dan ook nog eens de bapo 

afschaffen? Dat kan echt niet.’

Banis zou verder graag zien dat vakantieregeling en ver-

lofdagen in de cao worden vastgelegd. ‘Er komen steeds 

meer scholen die vijftig weken of meer per jaar open zijn. 

Om verwarring te verkomen, is het noodzakelijk dat zaken 

fatsoenlijk worden vastgelegd. Ook pleiten wij voor een goed 

definieerbare werktijdsfactor. Met name voor parttimers is 

zekerheid op dit gebied belangrijk.’ De bestuurder primair 

onderwijs erkent dat het zware zijn waar over moet worden 

onderhandeld. ‘Zeker gezien de bezuinigingen die op stapel 

staan. Maar we zullen alles op alles zetten om het onderwijs-

personeel te geven wat ze verdienen.’ LJ



Drugs op school aangepakt

Blowende leerlingen: op veel schoolpleinen een bekend 

beeld. Voor veel ouders is de maat echter vol. Uit onderzoek 

van De Telegraaf blijkt dat 90 procent van de 2.000 onder-

vraagde vaders en moeders vindt dat drugshandel en het 

roken van een joint op én rond scholen verboden moet wor-

den en dat er veel harder moet worden opgetreden. Nu weet  

42 procent van de ouders dat op de middelbare school 

van hun kroost drugs als wiet wordt gebruikt. Een op de 

zes meldt dat zijn kind wel eens verdovende middelen krijgt 

aangeboden op of rondom de school. Een ruime meerder-

heid van de ondervraagde ouders vindt dat klasgenoten 

met naam en toenaam bekend moet worden gemaakt als 

zij wegens drugsbezit worden geschorst. Minister van Jus-

titie Ivo Opstelten heeft aangegeven geen moeite te hebben 

met het aan de schandpaal nagelen van blowende leerlin-

gen. De VVD’er is er een voorstander van namen van leer-

lingen die drugs gebruiken bekend te maken aan ouders, 

leraren en medescholieren. ‘Jongeren die verkeerde dingen 

doen, moeten nadrukkelijk zichtbaar zijn’, verklaarde hij. On-

derwijsminister Van Bijsterveldt is het eens met haar collega 

Opstelten: volgens haar moeten drugsdealende scholieren 

‘keihard en zonder genade’ worden aangepakt. ‘Aangifte 

bij de politie van zo’n strafbaar feit moet altijd plaatsvinden. 

Daarna dient justitie te beslissen wat er met de jongen of het 

meisje gebeurt’, meent de bewindsvrouwe. Vanaf volgend 

schooljaar krijgen scholen dan ook de plicht om bij te hou-

den met welke drugsincidenten ze te maken hebben. Deze 

moeten gerapporteerd worden aan de Onderwijsinspectie. 

Van Bijsterveldt hoopt met dit aanvalsplan, dat nog goed ge-

keurd moet worden door de Kamer, de drugsconsumptie in 

het onderwijs een halt toe te roepen. LJ

Schoolnieuws
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Ouders vinden dat leerlingen met naam en toenaam 
bekend moet worden gemaakt als zij wegens drugsbezit 
van school worden geschorst.
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Het bestuur van CNV Onderwijs is gerechtigd om 

jaarlijks de contributie te verhogen naar hoogte 

van de inflatie. Dit voorstel is tijdens de Algemene  

Vergadering (AV) van de bond op woensdag  

24 november aangenomen. Dit betekent dat in het 

voorvolg verhoging van de contributie – zolang het 

de inflatie betreft – niet meer eerst moet worden 

voorgelegd aan de leden tijdens een AV.

Contributienieuws
Wat werkt in het 
onderwijs?
Minister Van Bijsterveldt trekt 10 miljoen euro uit om te 

onderzoeken wat wel en wat niet werkt in het onderwijs. 

Het gaat om negentien voorstellen voor wetenschappelij-

ke experimenten in het primair, voortgezet en middelbaar 

beroepsonderwijs. Doel van het onderzoek is vast te stel-

len wat de resultaten zijn van nieuwe onderwijsmethoden 

als opbrengsten van interactief taalonderwijs voor ach-

terstandsleerlingen en een onderzoek naar online advies 

op maat voor vmbo-slachtoffers van cyberpesten. Een 

jury onder leiding van Robbert Dijkgraaf, voorzitter van de  

Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen, 

selecteerde de negentien voorstellen. 



Vrijheid van onderwijs

CNV Onderwijs is een vereniging die 
zijn inspiratie haalt uit christelijke 
waarden als respect, solidariteit, 
naastenliefde en rechtvaardigheid. 
Niet voor niets is in onze missie op-
genomen dat wij de vrijheid van on-
derwijs zien als een randvoorwaarde 
voor goed onderwijs. Wij willen het 
mogelijk maken dat deze kernwaar-
den ook op schoolniveau worden 
ingevuld. Daar is vandaag de dag nog 
steeds behoefte aan: uit onderzoek 
blijkt dat ruim 77 procent van onze 

leden ook nu nog op een concrete 
manier invulling geeft aan de iden-
titeit van de school. Dat is mogelijk 

dankzij de 
vrijheid van 
onderwijs 
die is gere-
geld in artikel 
23 van onze 
grondwet. Uit dit 
grondwetsartikel volgt 
dat niemand gedwongen kan wor-
den onderwijs te volgen dat strijdig 
is met zijn opvattingen en opvoed-
kundige inzichten. Maar deze vrij-
heid is niet vrijblijvend! Het kan niet 

gebruikt worden als een legitimatie 
voor discriminatie. En zowel open-
bare- als bijzondere scholen dragen 

een grote verant-
woordelijkheid en 
moeten voldoen 

aan de wettelijk 
vastgestelde basis-

kwaliteit. Het is dan 
ook prima dat de over-

heid doortastend optreedt 
als de kwaliteit van een school onder 
de wettelijke norm zakt. Want een 
pluriform schoolaanbod is van groot 
belang, maar het grootste belang 
is dat alle kinderen goed onderwijs 
krijgen! Ik geloof in de vrijheid van 
onderwijs. En als aanstaande vader 
– in januari verwachten mijn vrouw 
en ik een zoon – kijk ik er naar uit om 
in vrijheid een school voor ons kind 
te kunnen kiezen, die past bij onze 
identiteit. (Zie ook pagina 26 en 27)

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs 
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Ga voor gratis 
kaarten naar 

www.not2011.nl

Jouw partner in de schoolOnderwijs
advertentie

‘Vrijheid Van onderwijs is een 
randVoorwaarde Voor goed onderwijs’

column michel              rog

 



Vorig jaar 
schreef School-
journaal over 
de dreigende 
sluiting van ba-
sisschool regina 
Pacis in Vrede-
peel vanwege 
een tekort aan 
leerlingen door 
krimp. Schoolbe-
stuur SPoVenray 
heeft de ouders 
tot 1 februari de 
kans gegeven om 
met een plan  
te komen de 
school (nu  
23 leerlingen) 
zelfstandig ver-
der te laten  
bestaan. 
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De Achterhoek gaat de strijd aan met krimp

Schoolleiders, leraren, bovenschoolse managers, 
(G)MR-leden, wethouders, beleidsmakers en 

bestuurders van primair en voortgezet onderwijs 
kwamen onlangs in stadion De Vijverberg in 

Doetinchem bijeen om te praten over de krimp 
in de Achterhoek. Een zinvolle bijeenkomst, 

met een platform Krimp als resultaat. ‘Ga niet 
met elkaar concurreren, daar betaal je later de 

rekening voor. Zoek samen naar een oplossing.’
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‘Een grote school is nooit het doel, het
                             gaat om kwaliteit’

‘De krimp heeft grote invloed op het 
personeel, omdat het onzekerheid geeft 
over de toekomst. Is er over een jaar nog 
plaats in het onderwijs? En hoe moet 
het met al die leegstaande klaslokalen? 
Krimp en de gevolgen daarvan leiden tot 
een grote druk op de exploitatie’, weet 
Jan van Woerkom, directeur van Perso-
neelscluster Oost Nederland (PON) een 
vereniging van (nu nog) 116 scholen en 
28 schoolbesturen. ‘Het is van groot be-
lang dat iedereen in de regio zich bewust 
wordt van de problemen rond krimp.’

minder werkPlekken
De cijfers liegen er niet om. In 2020 zijn 
er in de Achterhoek 20 procent minder 
leerlingen in het primair onderwijs, wat 
neerkomt op ongeveer 10.000 leerlingen. 
Dit zal in 2030 leiden tot 25 procent 
minder leerlingen in het voortgezet 
onderwijs, blijkt uit onderzoek naar de 

bevolkingskrimp in deze regio. Dit blijft niet zonder gevolgen. 
De berekeningen wijzen uit dat de krimp meer dan 500 ar-
beidsplaatsen zal gaan kosten, er zullen dus minder werkplek-
ken beschikbaar zijn en mogelijk zullen gedwongen ontslagen 
volgen. Het aantal scholen met minder dan 150 leerlingen zal 
toenemen van 90 in 2010 naar 125 in 2020. Uitgaande van 
een gemiddelde schoolgrootte in de Achterhoek van onge-
veer 180 leerlingen leidt de daling van het aantal kinderen 
tot ruim 55 scholen die zullen moeten sluiten. Ook zullen er 
zo’n 400 tot 500 klaslokalen leeg komen te staan. Voor net 
afgestudeerde leerkrachten zijn de mogelijkheden voor werk 
in de omgeving de komende jaren zeer beperkt, evenals de 
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doorstroommogelijkheden voor zittende 
leerkrachten. 

nadenken oVer krimP
‘Het zou mooi zijn als we door samen-
werken de mobiliteit van personeel 
kunnen bevorderen’, vindt een school-
leider uit Doetinchem. ‘Dat leerkrachten 
bijvoorbeeld een tijdje op een pabo les 
kunnen geven als er op hun eigen school 
geen werk is. Of dat ze een aantal jaren 
in een andere stad werken om daarna 
weer naar deze streek terug te keren.’ 
Ook op het gebied van huisvesting is 
veel te behalen, volgens de aanwezigen. 
‘Er moet een organisatie komen die de 
integrale huisvesting coördineert, zo-
dat er niet onnodig nieuwe gebouwen 
worden neergezet. Misschien kunnen 
primair en voortgezet onderwijs elkaar 
wat bieden als het gaat om huisvesting. 
En in dorpen kan er beter worden sa-
mengewerkt. Wellicht is het mogelijk 
om in een dorp kleine schooltjes van 
verschillende denominaties samen te 
voegen. Zodat je gaat organiseren op 
basis van belangen en niet op basis van 
achtergronden.’  
Vrijwel iedereen is het erover eens dat 
de kwaliteit van het onderwijs voort-
durend voorop moet staan. En daarom 
lijkt samenwerken het sleutelwoord. Een 
bijeenkomst als in het stadion van De 
Graafschap in Doetinchem is daarom 
al een stap in de goede richting. Een 
schoolleider stelt: ‘Het is goed om nu 
eens andere schoolleiders en besturen te 
ontmoeten. Door met elkaar het gesprek 
aan te gaan, leren we van elkaar, en 
leggen we verbindingen om te kunnen 
samenwerken.’ 

kijkje bij de buren
Om niet het wiel opnieuw uit te vinden, moet er ook gekeken 
worden hoe de krimp in andere regio’s wordt gehanteerd. Want de 
Achterhoek is zeker niet de enige plek waar het probleem speelt. 
Bevolkingsprognoses van Nederland laten in verschillende delen 
van het land een negatieve groei zien. Er is een afname van migra-
tie, een toenemend sterftecijfer en een daling van geboorten. Dit 
laatste heeft als specifiek gevolg een dalende leerlingenpopulatie. 
Door het CBS is vastgesteld dat de leerlingenpopulatie in heel 
Nederland tot 2015 met 10 procent, dus 150.000 leerlingen, zal 
afnemen. In de afgelopen jaren was al een afname te zien in de leer-
lingaantallen in Zeeuws-Vlaanderen en Oost-Groningen, met als 
sterkste daler de regio Zuid-Limburg. Maar ook in Noord-Brabant 
en delen van Zuid-Holland daalt het aantal leerlingen.

eerSte StaP: Samenwerken
Voor PON-directeur Van Woerkom staat het behoud van kwaliteit 
in de Achterhoek voorop. ‘We moeten ons realiseren dat naarmate 
een school kleiner wordt het meer inspanning vraagt om de gewens-
te hoge kwaliteit van het onderwijs te handhaven. Dat wil niet zeg-
gen dat kleine scholen per definitie slechter zijn.’ Om de kwaliteit 
niet uit het oog te verliezen, vindt hij het belangrijk het begrip te 
definiëren. ‘Daarvoor zou je bijvoorbeeld de leeropbrengsten uit taal 
en rekenen, het pedagogisch didactisch klimaat of het inspectierap-
port kunnen hanteren. Maar je kunt ook kiezen voor een andere 
invulling,. Dat is iets waar de schoolbesturen de komende tijd over 
moeten nadenken’, meent Van Woerkom. ‘Voor nu is het vooral 
belangrijk dat iedereen zich bewust wordt van de krimp en deze 
erkent. We kunnen de krimp niet voorkomen en de problematiek 
is té omvangrijk om in je eentje op te lossen. Daarom moeten we 
samenwerken in de Achterhoek.’
Marloes Oelen*

‘Een grote school is nooit het doel, het
                             gaat om kwaliteit’

Platform krimP 
In Doetinchem is de eerste stap gezet naar samenwerking tussen 
de betrokkenen. Een volgende actie is een platform over krimp, dat 
moet leiden tot een masterplan wat betreft financiering, huisvesting 
en personeel. Een forum ook, waar gezocht wordt naar de kansen die 
deze ontwikkeling met zich meebrengt, kansen voor scholen, kansen 
voor personeel en kansen voor de lokale gemeenschappen. 



Mijke Pelgrim (32) is docent Engels in het 
voortgezet onderwijs.

Wie zoet is…
Laatst liep ik door de Albert Heijn, 
waar Het Sinterklaasgebeuren in alle 
hevigheid was losgebarsten. Door de 
speakers fleemden trillende kinderstemmetjes 
het ene na het andere mierzoete lied ter ere van de Goed 
Heilig man. Ik merkte dat ik er een beetje bozig van werd. 
En toen het kinderkoor begon aan het lied Goedenavond 
Sinterklaasje, Goedenavond Zwarte Piet, dat ik echt het 
toppunt van kruiperigheid vind, moest ik mezelf bedwin
gen om niet met sinaasappels te gaan gooien.
Weet u wat het is? Ik houd eigenlijk niet zo van lief. En 
al helemaal niet van gemaakte liefheid. Op school is dat 
ook zo. Het komt niet vaak voor, maar ik heb wel eens 
klassen getroffen die zo mat waren, dat ik bijna zelf een 
ordeverstoring probeerde uit te lokken. Gewoon om de 
zaak een beetje in beweging te krijgen. Want als iedereen 
maar de hele tijd lief zit te zijn, dan leer 
je elkaar niet echt kennen, vind ik.

Er zijn natuurlijk vormen van stout die 
absoluut niet kunnen. Leerlingen die 
klasgenoten lopen te pesten, die dingen stukmaken of 
hardwerkende meesters, juffen of conciërges uitschel
den voor allerlei naars. Zij mogen wat mij betreft linea 
recta met de boot naar Spanje. En dan bruut op straf
kamp in de Pyreneeën en pas weer terug naar huis als ze 
tot inkeer zijn gekomen. Maar de kruimelboefjes hebben 
een speciale plaats in mijn hart. Die denken gewoon: 
eens kijken wat de juf doet als ik haar nateken op het 
bord, haar klok vijf minuten vooruitzet, of vult u zelf maar 
wat moois in. Dat is uitprobeergedrag en daar schuilt 
niet veel kwaads achter. Sterker nog, er zitten de nodige 
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positieve kanten aan, zoals moed en vindingrijkheid. 
Maar daar hoor je nooit iets over in Sinterklaas
liedjes.

Nu moet u ook weer niet denken dat ik bij elke 
leerling die me een kunstje flikt, sta te juichen over 
zijn daadkracht en creativiteit. Waar een puber als 
ontwikkelingstaak heeft om tegen grenzen aan te 
duwen, is het mijn taak als juf om die grenzen te be
waken. Ondeugdjongens en boevenmeisjes in mijn 

klassen kunnen dus rekenen op een stevig gesprek 
en een portie strafwerk als dat nodig is.

Maar dat Sinterklaasgedoe over lief en zoet zijn, 
daar heb ik het niet zo op. Zijn grote mensen altijd 
lief en zoet? Nee toch zeker? En het zou ook een 
saaie boel worden als dat wel zo was. Daarom dit 
jaar pepernoten voor iedereen! Voor de lieve kin
deren omdat ze zoet zijn en voor de boefjes omdat 
ze reuring in de tent brengen. Lekker stout is soms 
best leuk.

‘WEEt u Wat hEt is? ik houd EigEnlijk 
niEt zo van liEf’

columncolumncolumncolumnMijke Pelgrim

Foto: Mirjam van der Hoek
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Steun onderwijs moet leven in goot grote stad voorkomen

vandaag bezoeken. De overeenkomst is 
dat de scholen worden gesteund door 
Edaprospo, de lokale partner van Edukans 
in deze regio. Doel is om de leerlingen 
voor te bereiden op een toekomst op de 
lokale arbeidsmarkt. Door werk te creëren 
in hun eigen leefomgeving moet de trek 
van de indianen uit het hooggebergte 
naar de grote stad worden ontmoedigd. 
Dat wordt door de Peruaanse hulpver-
leningsorganisatie verstandiger geacht 
dan op goed geluk naar hoofdstad Lima 
verhuizen. Het bespaart de indianen tal-
loze vruchteloze pogingen om aan werk 
te komen. Door discriminatie vanwege 
hun afkomst is de kans op succes toch al 
niet groot, waardoor een leven van bittere 
armoede wacht in de snel uitdijende slop-
penwijken van Lima, vaak zonder elek-
triciteit of stromend water. Edaprospo zet 
daarom in op praktijkgericht onderwijs, 
waarin leerlingen de fijne kneepjes van 
het ondernemen wordt bijgebracht. Ze 
leren een businessplan te schrijven en  
een microkrediet aan te vragen voor hun 

Kevin (14) wil 
graag mode-
ontwerper 
worden.
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Hij valt onmiddellijk op tussen de meiden in de klas voor textiele 
werkvormen. Een jongen van 14 die zich in een macholand als 
Peru ijverig stort op het werken met naald en draad, in plaats 
van met zijn leeftijdgenoten op het schoolplein te voetballen. 
Maar Kevin zit er niet mee. ‘Ik wil modeontwerper worden. Mijn 
vrienden pesten me er soms mee, maar de meisjes vinden het 
leuk dat ik bij ze in de klas zit.‘ We zijn op bezoek op highschool 
Heroes de la Breña in het stadje Chupaco, een uur zuidwaarts 
vanuit regionale hoofdstad Huancayo. De route voerde ons over 
zeer slecht begaanbare wegen met veel steenslag langs een nage-
noeg drooggevallen rivier. Het maanlandschap, met hier en daar 
een cactus, ligt in een dal van de Andes, op 3.000 meter hoogte.

Businessplan
De school van Kevin is het eerste van een lijstje van vijf die we 

Het is het stokpaardje van Prinses Máxima om ondernemerschap 
in de derde wereld te promoten: het microkrediet. Voor  

Eda prospo, een lokale partner van ontwikkelingsorganisatie  
Edukans in Peru, de manier om bedrijvigheid in de armere streken 

van de grond te krijgen. Op middelbare scholen in het departement 
Junín, hoog in de Andes, krijgen leerlingen les in innovatie en het 
opzetten van een eigen zaak. Zoutjes, kleding of kussentjes voor 

op de harde stoelen, als het businessplan klopt, lokt zelfs voor de 
allerjongsten een leven als, zoals zij dat noemen, ‘entrepeneur’.

Hulp aan Peruaanse scholieren bij 
 opzetten bedrijfjes
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minibedrijfjes. Voorwaarde is wel dat ge-
bruik wordt gemaakt van lokale grondstof-
fen en dat de producten worden uitgezet 
in de directe omgeving. Ook wordt het 
oprichten van coöperaties aangemoedigd, 
omdat die een cultuur van sparen en soli-
dariteit moeten bevorderen. Daarnaast tes-
ten de Edaprospo-scholen met regelmaat 
elkaars spullen tijdens lokale wedstrijden.

Overjarige 
naaimachines
Het aantal jongens en meisjes op de 
school in Chupaco is nagenoeg gelijk. Het 
lokaal waar textiele werkvorming wordt 

gegeven is gehuisvest in een nieuwe vleu-
gel, die drie jaar geleden werd gebouwd 
met een flinke donatie van Edukans. 
Lerares Nancy Lazo Alvarez legt uit hoe 
de keurig in donkerblauwe schooluniform 
gestoken meisjes uit de tweede klas met 
schaar en gekleurd papier patronen maken 
voor een jumpsuit voor sporters. Het is 
een nieuwe opdracht. Als materiaal wordt 
gebruik gemaakt van gerecycled materiaal 
dat bij bedrijven is opgehaald. Sommige 
leerlingen dragen een schort ter bescher-
ming van hun kleding. Hoewel de school 
slechts de beschikking heeft over een 
aantal overjarige naaimachines is het hen 
toch gelukt het nodige te produceren aan 
onder meer poncho’s, blousjes, jurken en 
sieraden. De eersteklassers breiden vooral 
babysokjes, shawls, en panenlappen. Trots 
toont Maria (14) de oud-roze gekleurde 
poncho met vlinder waaraan ze de af-
gelopen periode heeft gewerkt. De hoge 
productie heeft ook een schaduwzijde. 
Alvarez: ‘We hebben dringend nieuwe 
machines nodig.’ 

ZOutjes
Ook op de andere scholen een en al be-
drijvigheid. Van het herstellen van oude 
radio’s en computers, het zetten van een 
permanent, pedicurewerk, het werken aan 
een 22 jaar oude freesmachine, het boeten 
van aardappelnetjes, het maken van een 

elisabeth (14, 
tweede van 
links) mengt het 
brouwsel van 
maïs, suiker en 
olie.

mobielhouder, hangertjes voor sneakers, een compleet pak: leerlin-
gen en leraren zetten er enthousiast hun schouders onder. Zo heeft 
Elisabeth (14) op highschool San Juan in Yanamucio de rol van co-
ordinator van innovaties. Voor ons op tafel liggen diverse zoutjes, die 
door de leerlingen in kleine zakjes worden uitgevent. De basis voor de 
lekkernijen is een mengsel van maïs, suiker en olie. Het productiepro-
ces wordt twee keer per week in gang gezet. Grootste wens: de zoutjes 
voorverpakt verkopen. Uiteraard keurig afgewogen op hun weegschaal. 

Superenthousiast zijn de leerlingen van de enige basisschool die we 
vandaag bezoeken: Sagrado Corazón de Jesús in Concepción. Ze 
nemen ons mee naar een achteraf terreintje waar ze cavia’s kweken, 
de nationale lekkernij van Peru. De kinderen hebben zelf de hokken 
gebouwd en verzorgen de beestjes totdat ze het juiste gewicht hebben 
om te verkopen. ‘Zijn dat huisdieren in Nederland?’, klinkt het vol 
ongeloof uit diverse kinderkelen. Waarna ze allemaal hard moeten la-
chen. Ja, ja, rare jongens die Hollanders. Voetballen kunnen ze, maar 
van huisdieren hebben ze geen verstand, lezen we hun gedachten.
Peter Magnée

Hulp aan Peruaanse scholieren bij 
 opzetten bedrijfjes

cnv Onderwijs en edukans voeren samen actie voor beter onderwijs. 
Schooljournaal is in de herfst van 2010 samen met edukans naar peru 
geweest. Dit schooljaar verschijnen daar artikelen over. help mee 
en stort een bijdrage op giro 515 t.n.v. edukans in amersfoort, o.v.v. 
samen voor onderwijs. voor meer informatie: www.edukans.nl. 
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Wie verdient het om oop’er van het jaar 
te worden? Op www.goudensteunpilaar.nl 
werden de afgelopen weken door scholen 
en ouders ruim tweehonderd verschil-
lende namen als antwoord op deze vraag 
gegeven. Uiteindelijk kwamen voor zowel 
het primair- als voorgezet onderwijs zes 
genomineerden uit de bus. Massaal werd 
er op deze oop’ers gestemd: ruim achtdui-
zend mensen gaven hun voorkeur door. 
Tijdens de Oop-dag in Harderwijk moes-
ten de kandidaten zich presenteren. De 
jury, bestaande uit CNV Onderwijsvoor-
zitter Michel Rog, Caroline Broeijer van 
onderwijsvakblad Prima, voorzitter van 
de Stichting Beroepskwaliteit Leraren 
(SBL) Annet Kil en Gouden Steunpilaar 
2009 Wim van de Water, koos unaniem 
voor Inge Geerlings en Toine Kruijssen.

Waardering
Op De Arnhorst werd enthousiast ge-
reageerd toen ‘hun Ine’ gekroond werd 
tot Gouden Steunpilaar. Door de gangen 
van de bassisschool uit Velp galmen 
tegenwoordig op de wijs van het Sinter-
klaasliedje Daar wordt aan de deur geklopt 
de woorden: ‘Daar gaat onze steunpilaar, 
steunpilaar, steunpilaar’. ‘Ik vind de prijs 
en alle aandacht hartstikke leuk, zie 

het als waardering voor mijn vak’, vertelt Inge Geerlings (47). 
‘Maar de andere genomineerden waren ook goed en verdienden 
het net zo, vind ik.’

genieten 
Geerlings was jarenlang vrijwillig werkzaam als klassen assistent, 
bso-coördinator en administratieve kracht. Toen haar kinderen 
van school waren, vond ze het wel mooi geweest’, maar De 
Arnhorst kon Geerlings inmiddels niet meer missen. Zodoende 
werd haar de mogelijkheid geboden om de opleiding pedago-
gisch werk te volgen en is ze sinds twee jaar als betaalde onder-
wijsassistent aan het werk. Op de vraag wat haar drijft om al 
ruim twintig jaar op de school werkzaam te zijn, zegt ze: ‘Het is 
een feest om hier te werken. De kinderen zijn zó leuk. Daar kan 
ik echt van genieten.’

OverdOnderd
De andere Gouden Steunpilaar, Ton Kruijssen (44), zegt ‘over-
donderd’ te zijn door de prijs. ‘Ik ben niet iemand die graag in de 
spotlights staat. Toch voel ik me vereerd. Deze titel zie ik als een 
uiting van waardering. Het is überhaupt goed dat er een prijs 
voor oop’ers is. Ik denk dat er te weinig erkenning is voor deze 
groep. Persoonlijk heb ik daar nauwelijks last van, maar con-
ciërges en schoonmakers denk ik wel. Terwijl zij zo hard nodig 
zijn, want wie wil er nu een vieze school?’ De Brabander maakte 
acht jaar geleden vanwege zware rsi-klachten de carrièreswitch 
van webdesigner naar (ict-)onderwijsassistent. ‘Daar heb ik geen 
seconde spijt van gehad. Sterker nog, dat ik rsi kreeg, was het 
beste wat me ooit kon overkomen. Ik ben elke dag in de weer 
met de leerlingen in de mediatheek en dat vind ik fantastisch!’ 
Lisette Jongerius

De verkiezing van de Gouden Steunpilaar werd mede mogelijk 
gemaakt door Loyalis, Canvas Holidays en Jambo Afrika.

Eigenlijk houden ze er niet zo van om in het 
middelpunt van de belangstelling te staan. 

Toch waren donderdag 18 november 
alle ogen gericht op Inge Geerlings van 

bassisschool De Arnhorst uit Velp en 
Toine Kruijssen van het Zwijssen College 

uit Veghel. De twee onderwijsondersteuners 
werden op Roc Landstede in Harderwijk 

gekroond tot Gouden Steunpilaar, een 
wedstrijd georganiseerd door CNV Onderwijs 

en onderwijsvakblad Prima.

Uit handen van acteur Felix Burleson (conciërge aldert uit de 
populaire tv-serie SpangaS) kregen inge geerlings en toine 
Kruijsen een vakantiecheque uitgereikt.

Onmisbare 
oop’ers
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‘Wie jarenlang hetzelfde spoor trekt, komt vaak in vastgeroeste 
patronen terecht. Je kunt dan het gevoel krijgen dat het haast 
onmogelijk is om van baan te switchen. En dat is jammer, want 
er zijn zoveel mogelijkheden. Carrièreplanning is geen automatis-
me voor onderwijsondersteuners. Ik hoor regelmatig van oop’ers 
dat ze al járen geen functionering- of popgesprekken hebben 
gehad. Terwijl het juist ook voor hen zo belangrijk is om een visie 
te hebben en zichzelf te blijven uitdagen en ontwikkelen.’

Uitdaging
‘Ook oop’ers die tevreden zijn over het werk, doen er slim aan 
om hun werk en drijfveren te blijven analyseren. Want over een 
paar jaar kunnen je werksituatie en persoonlijke wensen wel 
eens totaal anders zijn. Je hoeft je niet direct te laten omscholen 
of voor die lerarenbevoegdheid te gaan. Je kunt ook een ver-
diepingscursus doen om voor jezelf meer uitdaging te creëren. 

Als blijkt dat je als conciërge graag leerlingen zou 
willen begeleiden, dan zou je een training kunnen 
doen voor conciërge met pedagogische taken. Ga 
in gesprek met je leidinggevende en kijk waar je 
kansen liggen.’

Opeisen
‘Ik vind dat oop’ers vaker hun recht op loopbaan-
gesprekken moeten opeisen. In de cao van het 
primair onderwijs staat dat er op scholen een pro-
fessionele gesprekkencyclus moet zijn met instem-
ming van de (G)MR. Maar een werkgever moet 
ook zélf initiatief nemen voor een functionerings- 
of beoordelingsgesprek. Als er op een school geen 
afspraken zijn gemaakt over een bekwaamheids-
dossier of een gesprekkencyclus, dan kun je daar 
als werknemer via de (G)MR op aandringen.’

OpleidingspOtje
‘Als uit een popgesprek blijkt 
dat je graag verder wilt leren, 
is het goed om te weten dat 
oop’ers wettelijk gezien recht 
hebben op scholing en ontwik-
keling. Daar is geld voor beschik-
baar uit een speciaal opleidings-
potje. Onderwijsondersteuners 
die voor minstens 20 procent 
lesgebonden taken hebben, komen in aanmer-
king voor de Lerarenbeurs. Kom je hier niet voor 
in aanmerking en vergoed je werkgever niet een 
cursus, dan kun je altijd overwegen om op eigen 
kosten een opleiding te doen. Dit kun je vaak 
aftrekken van de belasting, dus dat maakt het 
financieel al wat aantrekkelijker.’ 

risicO’s nemen
‘Mensen die ontevreden zijn over hun baan blij-
ven vaak steken in “ja maar”. Ja maar, wat als ik 
die cursus ga doen en het examen niet haal? Of 
ja maar, ik heb nog een gezin dat ik moet onder-
houden, dan kan ik toch niet weer gaan studeren? 
Maar wie te veel blijft aarzelen, blijf enkel in de 
startblokken staan. Durf risico’s te nemen. Als 
je blijft zitten waar je zit, beweeg je niet. Soms 
kan alleen de ervaring van iets nieuws proberen 
al geweldig zijn. Natuurlijk kan het pijn doen als 
het dan uiteindelijk niet lukt, maar dan heb je 
het in ieder geval geprobeerd.’
Lisette Jongerius

‘carrièreplanning is geen automatisme voor onderwijsonder-
steuners. terwijl het juist ook voor hen belangrijk is om een visie 
te hebben waar ze heen willen.’

Carrièreplanning: het klinkt als een mooi woord 
voor mensen in het bedrijfsleven. Maar ook in 
het onderwijs is het van belang om goed na te 
denken over je werkkoers. En niet alleen voor 
leraren. Zeker ook voor onderwijsondersteuners 
is het essentieel om een visie te hebben waar 
je heen wilt, vertelde CNV Onderwijstrainer en 
voormalig loopbaanadviseur Henk Hospes tijdens 
de landelijke Oop-dag op 18 november.

meer weten over 
functionerings-
gesprekken? Kijk op 
www.cnvo.nl/ 
loopbaan.html.

Vaar je eigen koers
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Persoonlijk onderwijs in de praktijk

‘Het persoonlijk onderwijs moet niet worden verward met in-
dividueel onderwijs. De leerlingen krijgen hier klassikaal les. 
Maar ze volgen de lessen wel op basis van hun eigen tempo en 
niveau. En dat is alleen mogelijk als de klassen klein worden 
gehouden en de docenten nauw betrokken zijn bij de leerlingen 
en de organisatie.’ Zo karakteriseert directeur Suzan Polet het 
onderwijs op de Isaac Beeckman Academie. Het idee voor de 
school, met een havo- en vwo-afdeling, komt van filosoof en 
econoom Misha van Denderen, voorzitter van de Stichting voor 
Persoonlijk Onderwijs. Polet: ‘Onze klassen bestaan uit zestien 
leerlingen. Dat betekent dat de docent genoeg tijd en mogelijk-
heden heeft om iedere leerling persoonlijk te begeleiden. De 
kinderen volgen de lessen en maken de oefenstof op hun eigen 
laptop. Ze werken dan in het systeem van de school, zodat al 
hun vorderingen direct zichtbaar zijn voor docenten. Zo kan er 
indien nodig direct worden bijgestuurd.’ Dat gebeurt ook als het 
gaat om het leren van de lesstof. Huiswerk wordt niet gegeven, 
al het werk wordt op school gedaan. Polet: ‘Aan het eind van 
de dag, na de lessen, hebben de leerlingen nog de gelegenheid 
hun werk af te maken. Dat gebeurt onder begeleiding van een 
docent. Dat heeft als voordeel dat de kinderen vragen kunnen 
stellen. En daarbij: ouders kunnen niet altijd helpen bij het huis-
werk van hun kinderen. Dat maakt het onderwerp in veel gezin-
nen tot een bron van irritatie en conflicten.’

Kleinschaligheid vOOrOp
De manier van werken van de Isaac Beeckman Academie is 
niet vergelijkbaar met de scholengemeenschappen die het land-
schap van het voortgezet onderwijs bepalen. En dat is volgens 
Polet precies de bedoeling. ‘We zetten ons af tegen de gevolgen 
van de fusiegolf die in de jaren tachtig en negentig heeft plaats-
gevonden. Daardoor zijn er een soort leerfabrieken ontstaan 
en is grootschaligheid de norm geworden. Wij nemen sowieso 
nooit meer dan 450 leerlingen aan. Elk leerjaar biedt plaats 
aan tachtig leerlingen: vijf klassen van zestien kinderen. We 
houden het bewust kleinschalig. Het contact met de leerlingen 
afzonderlijk staat voorop. Ieder kind is uniek; de gemiddelde 
leerling bestaat niet.’ Het persoonlijk onderwijs is naast een 

vOOr meer inFOrmatie:
Stichting voor Persoonlijk Onderwijs: 
www.svpo.nl
Isaac Beeckman Academie:  
www.isaacbeeckman.svpo.nl

‘De gemiddelde 
leerling bestaat 

niet’
Het moment dat de Isaac 

Beeckman Academie in 
het Zeeuwse Kapelle haar 
deuren opende, ging niet 
onopgemerkt voorbij. Op 

de middelbare school die in 
september haar vuurdoop had, 

wordt les gegeven op basis 
van persoonlijk onderwijs. En 

dat is nieuw in Nederland. 
Hoewel het idee volgens 

directeur Suzan Polet ook juist 
als ‘ouderwets’ zou kunnen 

worden beschouwd.
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tegen beweging van grootschaligheid in feite een tegenhanger 
van het volgend jaar in het mbo ingevoerde competentiegericht 
leren. Daarbij wordt uitgegaan van het bijbrengen van vaardig-
heden. ‘Wij gaan er vanuit dat je die zeker nodig hebt’, meent 
Polet, ‘maar kennis is daarvoor van groot belang. Eerst dat op-
bouwen en dan pas denken aan competenties. Wat dat betreft 
zou je kunnen zeggen dat we niet zozeer modern zijn, maar juist 
ouderwets.’

accentvaKKen
Dat veel ouders en leerlingen het persoonlijke karakter van 
het onderwijs op de academie aanspreekt, bleek uit het aantal 
aanmeldingen voor het eerste schooljaar: 141 kinderen wilden 
graag een plek. Er waren er echter maar tachtig beschikbaar. 
‘Heel erg dat je mensen moet teleurstellen. Maar om het karak-
ter van de school te garanderen, is het wel noodzakelijk.’ Voor 
de kinderen die wel op de school terechtkwamen, geldt dat 
zij hun eerste jaar doorbrengen met lessen in een aantal ‘ac-
centvakken’. De leerlingen krijgen Nederlands, Engels, Frans, 
wiskunde en biologie als hoofdvakken, met daarnaast lessen in 
tekenen, filosofie, kunstgeschiedenis en lichamelijke opvoeding. 
In het tweede leerjaar wijzigt het accent. Dan ligt de nadruk op 
onder meer aardrijkskunde, economie en natuurkunde. Polet: 
‘De profielkeuze, die de leerlingen normaal gesproken al snel in 
hun schoolloopbaan moeten maken, stellen we uit. Zo kunnen 
zoveel mogelijk lessen worden gevolgd in verschillende vak-
ken. Dat verkleint de kans dat het gekozen profiel toch niet het 
pakket biedt dat nodig is voor de uiteindelijke opleidingskeuze.’ 
Daar komt bij dat er een samenwerking komt tussen de school 
en diverse opleidingsinstanties. ‘Hiermee willen we bereiken dat 

leerlingen die verder zijn en in feite al een start 
kunnen maken met hun vervolgopleiding, dat 
ook kunnen doen,’ aldus de directeur.

langer naar schOOl
Om deze persoonlijke manier van 
onderwijs te volgen, moeten de leer-
lingen wel langer naar school. In plaats 
van de wettelijke duizend lesuren per 
leerjaar, is op de academie in Zeeland 
1.200 de norm. De grote vakantie 
duurt een week korter en ook de kro-
kusvakantie vervalt. Polet: ‘Hoe meer 
lesuren, hoe beter leerlingen presteren. 
Dat klinkt logisch, maar toch hebben 
veel scholen moeite om duizend les-
uren te halen.’
De school in Kapelle is de eerste van 
de in totaal vijf scholen die persoonlijk 
onderwijs gaan aanbieden op voortge-
zet onderwijsniveau. ‘Deze gemeente 
was direct enthousiast. In de Rand-
stad zet je niet zomaar een nieuwe 
school neer; daar is het volgebouwd 
met onderwijsinstellingen. Kapelle 
is een groeikern en er was plek voor 
een school. Bovendien werken we 
veel samen met lokale bedrijven en 
instellingen, wat weer goed is voor de 
plaatselijke economie.’ Hetzelfde staat 
te gebeuren in Tietjerksteradeel, Hoog-
karspel, Geldermalsen en Harderwijk. 
En ook op deze scholen zal het per-
soonlijk onderwijs de norm zijn. Polet: 
‘Hoe meer je in kinderen investeert, 
hoe meer je terugkrijgt.’
Manon de Groot

Fo
to

: M
ar

ijk
e 

Fo
lk

er
ts

m
a

de kinderen 
volgen de lessen 
en maken de 
oefenstof op hun 
eigen laptop.
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indexatieachterstand 
pensioenen loopt verder op
De pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken bij 
ABP blijven op 1 januari 2011 bevroren. Het is de ambi-
tie van ABP om de pensioenrechten te laten meegroeien 
met de gemiddelde loonontwikkeling bij overheid en 
onderwijs (indexatie). Maar dit kan alleen als de finan-
ciële positie van ABP het toelaat. De beslissing over de 
indexatie baseert het bestuur van ABP op de dekkings-
graad van eind oktober. Op 31 oktober 2010 bedroeg de 
dekkingsgraad van ABP 96 procent. Dat is ruim lager 
dan de grens beneden welke sprake is van een dekkings-
tekort (104,3 procent). Bij onderdekking mag een pensi-
oenfonds helemaal geen indexatie geven. De gemiddelde 
loonontwikkeling over 2010 bij overheid en onderwijs 
bedroeg 1,16 procent. Nu de pensioenrechten niet met 
dit percentage kunnen worden verhoogd loopt het totale 
(structurele) indexatietekort op tot 7,97 procent per 
jaar. Doordat er in 2011 helemaal niet geïndexeerd mag 
worden missen de gepensioneerden ook een nabetaling 
van 0,46 procent en een eenmalige uitkering van 0,33 
procent. Om weer volledig te kunnen indexeren moet  
de dekkingsgraad van ABP naar boven de 135 procent.  
Tussen de 104,3 procent en de 135 procent kan er ge-

deeltelijk geïndexeerd worden. Bij een dekkingsgraad 
van boven de 135 procent is het ook de ambitie van 
ABP om de indexatieachterstand weer helemaal in te 
lopen door het naar de toekomst toe extra verhogen 
van de pensioenen en opgebouwde pensioenaanspraken 
(na-indexatie). Het nadeel dat de gepensioneerden al 
hebben ondervonden in de jaren dat er sprake is van een 
indexatieachterstand wordt daarmee niet goedgemaakt. 

cnv Onderwijs en de 
Onderwijsinspectie
CNV Onderwijs neemt deel aan diverse overleggen met 
de Onderwijsinspectie, de zogenoemde RING-overleg-
gen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt altijd gevraagd 
naar signalen uit de praktijk. Het gaat vooral om zaken 
waarbij sprake is van een risico voor de kwaliteit van het 
onderwijs, de leerlingen of de docenten. Deze kunnen 
rechtstreeks gemeld worden bij de Onderwijsinspectie 
via www.onderwijsinspectie.nl, tabblad Organisatie. Dit 
mag, indien noodzakelijk, anoniem. Wie een signaal 
liever wil doorgeven aan CNV Onderwijs kan mailen 
naar mlieskamp@cnvo.nl. Afhankelijk van uw signaal 
en uw wens wordt dit rechtstreeks besproken met de 
Onderwijsinspectie of via het RING-overleg.
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Premies ABP 2011
De kostendekkende premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) gaat volgend jaar met 
0,1 procentpunt omhoog. Samen met de herstelopslag van 1 procentpunt bedraagt de OP/NP-premie (inclusief 
ANW-reparatie) vanaf 1 januari 21,7 procent. De werknemer betaalt daarvan 6,645 procent. Per 1 april 
gaat de premie vermoedelijk verder omhoog (zie het bericht op de nieuwspagina’s). De premie voor het ABP 
ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (AOP) gaat omlaag naar 0,3 procent (hbo: 0,2 procent). De werknemer 
betaalt daarvan 0,075 procent (hbo: 0,05 procent). Deze premies worden berekend over het jaarsalaris na 
aftrek van een franchise of premievrije voet. De OP/NP-franchise wordt in 2011 voor iedereen € 10.700,-. 
Maar voor werknemers, die zijn geboren vóór 1950 en nog gebruik kunnen maken van de FPU-regeling, leidt 
deze lage franchise niet tot extra pensioenopbouw. Voor de opbouw van hun ouderdoms- en partnerpensioen 
geldt een hogere franchise van in 2011 € 17.300,-. De franchise voor AOP wordt voor iedereen € 18.450,-. 
De Overgangspremie VPL, die wordt ingehouden voor de financiering van de FPU en de extra inkoop van 
pensioen voor degenen die niet meer met FPU kunnen, blijft op 3,7 procent staan. Hiervan komt 
2,25 procent voor rekening van de werknemer. Deze premie moet over het hele salaris worden 
betaald (dus zonder aftrek van een franchise). De premie voor het PartnerPlusPensioen, een 
door veel leden afgesloten keuzeproduct, gaat in 2011 iets omhoog naar 1,5 procent.

De Overgangspremie VPL, die wordt ingehouden voor de financiering van de FPU en de extra inkoop van 
pensioen voor degenen die niet meer met FPU kunnen, blijft op 3,7 procent staan. Hiervan komt 
2,25 procent voor rekening van de werknemer. Deze premie moet over het hele salaris worden 
betaald (dus zonder aftrek van een franchise). De premie voor het PartnerPlusPensioen, een 

 17.300,-. De franchise voor AOP wordt voor iedereen € 18.450,-. 
De Overgangspremie VPL, die wordt ingehouden voor de financiering van de FPU en de extra inkoop van De Overgangspremie VPL, die wordt ingehouden voor de financiering van de FPU en de extra inkoop van 
pensioen voor degenen die niet meer met FPU kunnen, blijft op 3,7 procent staan. Hiervan komt 
2,25 procent voor rekening van de werknemer. Deze premie moet over het hele salaris worden 
betaald (dus zonder aftrek van een franchise). De premie voor het PartnerPlusPensioen, een 
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Onder een aantal voorwaarden kun je inderdaad in aan-
merking komen voor een verhuiskostenvergoeding. Die 
voorwaarden zijn:
•  voor de verhuizing was de afstand van huis naar school 

meer dan 20 km, en na de verhuizing is dat minder dan 
20 km.;

•  de afstand van huis naar school wordt door de verhui-
zing minstens 5 km. korter;

•  er is sprake van een aanstelling of benoeming van min-
stens één (school)jaar;

Als je voldoet aan deze voorwaarden, dan gelden er ook 
nog termijnen waarbinnen je moet verhuizen én waarbin-
nen je de vergoeding moet aanvragen. Als je voor het 
eerst in dienst komt en een tijdelijke benoeming van een 
jaar krijgt geldt een termijn van 3 jaar waarbinnen je 
moet verhuizen om voor de vergoeding in aanmerking 
te komen. Heb je al een vaste benoeming en besluit je 
vervolgens te gaan verhuizen of krijg je meteen een vaste 
benoeming of aanstelling dan geldt een maximale periode 
van 2 jaar. Daarnaast moet je er op letten dat je de ver-
goeding uiterlijk 6 maanden na de verhuizing aanvraagt 
bij de werkgever.

De vergoedingsregeling voor verhuiskosten geldt ook bij 
overplaatsingen. De vergoeding bestaat uit twee delen:
•  een vergoeding van de kosten voor transport van de 

inboedel, in- en uitpakken van breekbare spullen, 
opknapkosten van de woning en bezichtigingskosten. 
Hiervoor krijg je maximaal een bedrag van  
€ 2.188,55. Daarvoor moet je wel nota’s overleggen;

•  een vergoeding voor alle andere uit de verhuizing voort-
vloeiende kosten van 12 procent van het jaarsalaris. 

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.

Krijg ik een vergoeding als ik voor mijn werk ga verhuizen?
vraag:

Daarbij geldt een minimumbedrag van € 1.820,- en een 
maximum bedrag van € 5.445,-.

Voor de berekening van het jaarsalaris tellen naast het 
maandsalaris ook mee: de vakantie-uitkering, uitlooptoe-
slag, schaaluitloop en (bij oop) een eventuele overwerk-
vergoeding. Kortingen wegens bapo en andere verlofvor-
men worden op het jaarsalaris in mindering gebracht.

Aan de verhuiskostenvergoeding zitten nog enkele an-
dere voorwaarden: 
•  de vergoeding wordt slechts één keer in de vijf jaar 

toegekend, behalve als er sprake is van een gedwongen 
overplaatsing buiten de schuld van de werknemer;

•  als je binnen 3 jaar ontslag neemt of verwijtbaar werk-
loos wordt moet je voor elke maand tussen de ontslag-
datum en de datum waarop het 3 jaar is geleden dat de 
vergoeding is toegekend, 1/36 deel terugbetalen. Neem 
je dus 2 jaar nadat de vergoeding is toegekend ontslag 
dan moet je 1/3 deel (12/36) van de vergoeding terug-
betalen.

Als je gaat verhuizen en je hebt een partner die ook 
gebruik kan maken van dezelfde regeling, dan krijg je 
ieder de helft van de genoemde vergoedingen. Heeft een 
meeverhuizende partner recht op een verhuiskostenver-
goeding op grond van een andere regeling, dan wordt die 
vergoeding in mindering gebracht op de verhuiskosten-
vergoeding van de onderwijswerknemer.
Deze regeling geldt voor werknemers in het primair on-
derwijs. Voor andere sectoren bestaan vergelijkbare rege-
lingen. Deze kunnen op onderdelen echter afwijken van 
de hier beschreven regeling. Raadpleeg daarvoor de cao 
of de Rechtspositiegids.

Krijg ik een vergoeding als ik voor mijn werk ga verhuizen?Krijg ik een vergoeding als ik voor mijn werk ga verhuizen?Krijg ik een vergoeding als ik voor mijn werk ga verhuizen?
antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Is uw werkdruk te hoog? Is de balans tussen werk en privé weg? Heeft u het gevoel dat er aan alle 
kanten aan u wordt getrokken? Kunt u steeds moeilijker loslaten? Is “nee” zeggen hard nodig?  
U gaat hiermee aan de slag in de cursus Werkdruk.

Werkdruk en balans

Resultaat
U leert onder meer stresssignalen 
te herkennen en het belang hiervan 
te onderkennen. Daarnaast krijgt u 
concrete handvatten aangereikt om 
keuzes te maken, leert u inzien wat 
echt belangrijk is, krijgt u ontspan-
ningsoefeningen en ontdekt u hoe 
een deel van de stress voortkomt 
uit eigen gedachten en leert u hier 
beter mee omgaan. 

Praktische informatie
Deze cursus is zowel beschikbaar 
voor open inschrijvingen als voor 
maatwerk (op maat gemaakt en op 
locatie aangeboden). Neem voor 
meer informatie contact op met 
CNV Onderwijs Academie,  
(030) 751 17 47. Stuur een e-mail 
naar scholing@cnvo.nl of kijk op 
www.cnvo.nl/academie.

Annemieke Schoemaker is trainer 
bij CNV Onderwijs Academie en 
verzorgt de cursus Werkdruk. ‘In 
het onderwijs wordt steeds gedif-
ferentieerder lesgegeven. Het 
aanbod moet aansluiten op de 
behoeften van de verschillende 
(zorg)leerlingen die er zijn. Dat 
vereist meer denkwerk, voor-
bereidingen en handelingen. 
Daarnaast komt er van alles op 
het bordje van de school terecht. Dat alles bij elkaar 
kan een gevoel van werkdruk opleveren. Als je te lang, te hard en 
met teveel stress moet werken, en er is te weinig gelegenheid om 
tot rust te komen, kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Op 
den duur ontstaat er het risico van overspannenheid. In de cursus 
kunnen we de werkdruk natuurlijk niet oplossen, maar wel leren 
hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe houd je het onder controle? 
Wie zich daar bewust van is, zal minder snel over z’n grenzen 
gaan. Bij de cursus voor individuele inschrijvingen kijken we naar 
wat je er zelf aan kunt doen. Bij maatwerk draait het er juist om 
wat je er bijvoorbeeld als team mee kunt.’ 

is trainer 

het bordje van de school terecht. Dat alles bij elkaar 
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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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verplicht schooluniform
Werkelijk, ik word radeloos, doodvermoeid, chagrijnig, 
boos en verdrietig tegelijkertijd van de jarenlange discus-
sie over de problematiek betreffende de Marokkaanse 
jeugd. Er wordt in diezelfde saaie en vervelende discus-
sies dan altijd wel vermeld dat het om een klein groepje 
raddraaiers gaat. Nou, geloof mij, en ik weet zeker dat 
heel veel collega’s dit kunnen beamen, de groep pro-
bleemjongeren is echt niet klein: ze is mega groot. Ik 
krijg spontaan haar en kromme tenen wanneer er wordt 
gezegd dat het probleem complex is. Nee, de mensen 
aan de zijlijn (die niet tot de groep probleemjongeren 
behoren) maken het onoverzichtelijk en niet oplosbaar. 
Écht, er is een oplossing en die is simpel; als we het 
maar doen. 
 
Voordat ik met de oplossing op de proppen kom, wil ik 
eerst helder stellen dat ik het over probleemjongeren  
in het algemeen heb. Deze zijn zwart, wit, geel, paars of 
wat dan ook. Dus niet één bevolkingsgroep. En ik bedoel 
ook niet de criminele jongeren. Om een kader te stellen:  
ik heb het over de jongeren in de schoolbanken van het 
mbo. En dan vooral niveau één en twee. Jongens èn 
meisjes, met of zonder petjes op, die in de klas door el-
kaar praten, hangend met oortjes in. Met de mobiel com-
municerend terwijl de les aan de gang is. Niet normaal 
op een stoel kunnen zitten, grof gebekt zijn, niet kunnen 
luisteren, etcetera. Dit is de groep die de maatschappij 
problemen bezorgt. Niet hun schuld, maar de onze, om-
dat wij het zover laten komen. Ik geloof in het feit dat in 
elk mens iets goeds zit. Het moet alleen naar boven ge-
haald worden. Daarente-
gen zit in elk individu ook 
iets slechts. Groepsgedrag 
verergert het goede of het 
slechte. We leven nu in 
een tijd dat in veel jeugdige groepen slechte gewoontes 
stoer gevonden worden. Of niet eens als zodanig worden 
gezien, omdat de norm niet zichtbaar meer is.

De oplossing is simpel. De groepsmentaliteit moet anders 
worden. De normen moeten helder worden gesteld. Begin 
met de invoering van het verplichte schooluniform. Hier-
door stel je al meteen dat een ieder in principe gelijk is.  

Alleen al door individuele klederdracht straal je 
attitude uit. Door een streng uniformbeleid heb je de 
klederdrachtattitude al geëlimineerd. Met de invoering 
van een verplicht schoolkostuum gaat ook een helder 
schoolreglement van start. Deze houdt onder andere 
in dat door de school het hebben van mobieltjes of 

muziek-beeld-geluidsdragers niet wordt geaccep-
teerd. Absoluut uit den boze is wanneer studenten 
door elkaar gaan praten wanneer iemand het woord 
heeft. Luisteren naar elkaar is het devies. Pas dit toe 
en het zal geheid helpen. Je hebt dan een goede basis 
om inspirerend onderwijs te geven. Wie liefde geeft, 
wie liefde ontvangt. Wie respect ontvangt, zal respect 
teruggeven. Dat is het motto. 

‘Wie LiefDe Geeft, Wie LiefDe ontvAnGt. Wie 
ReSPeCt ontvAnGt, zAL ReSPeCt teRuGGeven’
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‘Blijf uit hun wereld van Hyves en msn’
Social media zijn hot. Steeds meer bedrijven, overheden en 

organisaties richten hun eigen Facebook-account of een LinkedIn 
Group op. Moeten wij er ook iets mee, vragen de achterblijvers 

zich af. Die vraag dringt zich ook langzaam maar zeker op aan de 
lerarenkamer. Maar, wat is het voordeel van een twitterende docent? 

Voorwaarden aan gebruik social media in onderwijs
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Illustratie: Strips op Maat

‘Docenten moeten zich vooral geen buitenstaander voelen. Er 
is geen enkele reden om niet actief te worden op social media’, 
stelt Mark Schoondorp. Hij is medeoprichter van adviesbureau 
Winkwaves, dat onder andere begeleiding biedt in het zakelijk 
gebruik van social media, en auteur van het in maart versche-
nen SURFnet/Kennisnetrapport Social media en de kansen voor 
het onderwijs. ‘Docenten hoeven zich niet verplicht te voelen 
om dit soort social media leuk te vinden, maar moeten zich 
wel afvragen of het iets positiefs kan betekenen voor hun les-
praktijk. Docenten voelen zich het veiligst bij een ruime voor-
sprong, maar hebben een misplaatst gevoel dat ze achterlopen 

op leerlingen. Dit terwijl leerlingen in 
het efficiënt gebruik van social media 
nog veel is te leren.’

verBieden
Kennisnet vroeg Schoondorp te onder-
zoeken wat scholen kunnen met social 
media in het onderwijs. Bij het Zoeter-
meerse ict-bedrijf kwamen namelijk 
veel vragen binnen over het gebruik 
ervan. Docenten vroegen zich af of ze 



‘Blijf uit hun wereld van Hyves en msn’
het moesten verbieden in de klas. En 
zo nee, hoe ze er dan mee om moesten 
gaan. Schoondorp heeft toen leerlingen, 
docenten en leiding van een roc en een 
middelbare school geïnterviewd. ‘Dit om 
er achter te komen of er een gemeen-
schappelijke deler bestaat’, legt hij uit.  
‘Is er iets binnen social media dat deze 
groepen kan binden? Als we willen weten 
waarom zo velen er gebruik van maken 
zul je eerst moeten onderzoeken waarom 
deze sites zo populair zijn. Mensen zijn 
onvoorspelbaar, maar handelen met ze-
kere bedoelingen. Om die op elkaar af te 
stemmen, moet je continu kijken naar 
de achterliggende reden van bepaald 
gedrag.’

hUn Wereld
De social media-expert kwam tot de 
conclusie dat er een harde lijn moet 
worden getrokken tussen twee werelden, 
namelijk de school en de sociale om-
geving van leerlingen. De social media 
die leerlingen gebruiken, zoals Hyves en 
msn, zijn geen plek voor de school. Daar 
hangen ze samen en zijn ze op zoek naar 
hun identiteit, net als op het schoolplein. 
Het is ‘hun wereld’, waar je als school 
wel naar mag kijken, maar waarin je 
nauwelijks een rol kunt spelen. ‘Maar 
dat betekent niet dat social media geen 
waarde hebben’, pareert Schoondorp. ‘Ze 
kunnen leerlingen de ruimte geven zich 
te ontwikkelen door de interactie met 
het onderwerp en de mensen die er zijn. 
En zolang dat onderwerp leren is en die 
mensen hun klasgenoten en docenten, 
kan er didactisch iets moois ontstaan. 
Leerlingen leren autonomer denken, 
ervaren meer eigenaarschap, hebben in-
tensiever contact met hun docent, leren 
sociale vaardigheden. En uiteindelijk zal 
blijken dat het overbrengen van kennis 
via vrienden veel waardevoller is, omdat 
het beklijft.’

live cOntact
Hij pleit er voor vooral niet in te grijpen in peer-to-peer netwerken. 
Scholen kunnen wel hun eigen netwerk aanleggen. Docenten moe-
ten zich er dan actief voor blijven inzetten en voor continuïteit zor-
gen door social media in te bedden in de lespraktijk. Schoondorp 
geeft een voorbeeld: ‘Hoe doet een aardrijkskundedocent dat? Hoe 
wakkert hij interesse voor, en vooral discussie over, zijn vak aan? 
Door live contact. Leerlingen laten praten met leeftijdsgenoten uit 
Kinshasa. Met mensen maak je het gebruik van social media rele-
vant en het voor leerling én docent interessant.’

mening geven
Toch is er wellicht ook een risico dat zo’n sociale mediaomgeving 
dezelfde problemen met zich meebrengt als bijvoorbeeld msn, 
zoals pesterijen en een gebrek aan autoriteit. Schoondorp noemt 
social media in zijn rapport de democratisering van massamedia. 
De vroegere zender-ontvangerrelatie is een zender-zenderrelatie 

geworden. Moet je dat in het onderwijs ook willen? ‘Ik ben daar 
niet bang voor. De strikte zender-ontvangerrelatie bestaat gelukkig 
in een gezonde klassituatie al twintig jaar niet meer. In zoverre, dat 
een leerling nu zijn mening kan geven. Verder staat de school als 
systeem niet ter discussie. De school en de docent zijn uiteindelijk 
degenen die de diploma’s uitdelen en beslissen of een leerling over 
gaat of niet. Die autoriteit wordt niet onderschat.’

Beter samenWerKen
Het is volgens Schoondorp veel belangrijker om er voor te zorgen 
dat er begrip ontstaat tussen leerlingen en docenten. Social media 
kunnen dit volgens hem versnellen door ze met elkaar in contact 
te brengen. Zo leren leerlingen maar ook docenten meer meningen 
kennen en die van hunzelf te vormen. ‘Weet als docent wat leer-
lingen drijft en ondersteun ze daarmee, of ga eerst met docenten 
onderling aan de slag. Hoe kun je social media gebruiken om beter 
samen te werken? Zoek vanaf dat punt verder wat je er nog meer 
mee kan, dan komen de ideeën vanzelf.’
Joost Blankenspoor

‘Weet ALS DoCent WAt LeeRLinGen 
DRiJft en onDeRSteun ze DAARMee’

Winkwaves bouwt ook online omgevingen waarbinnen werknemers 

en bedrijven beter kunnen samenwerken en leren van elkaar.  

onlangs is er zo’n plek ingericht voor kennisw
erkers.  

Kijk op www.hetnieuweschoolplein.nl.
Schooljournaal 25
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Een invalleerkracht die 
vanwege haar hoofddoekje 

van een protestants-christelijke 
school wordt gestuurd 
of een reformatorische 

onderwijsinstelling die een 
leraar weigert aan te nemen 
omdat die openlijk voor zijn 

homoseksualiteit uitkomt. 
Artikel 23, oftewel het recht 

op vrijheid van onderwijs, blijft 
de gemoederen bezighouden. 

Op een door CNV Onderwijs 
georganiseerd congres werd 
op woensdag 24 november 

volop over dit onderwerp 
gediscussieerd. 

dan is er nog het reformatorisch onderwijs, dat de afgelopen 
jaren regelmatig in het nieuws kwam vanwege het weigeren van 
leerkrachten die er openlijk voor uit kwamen dat ze homosek-
sueel zijn. Hoe vrij is het onderwijs nog?

hanDen uit De mOuWen
Volgens Miek Laemers, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije 
Universiteit (VU) in Amsterdam, is vrijheid van onderwijs een 
fundamenteel recht en de basis voor kwalitatief goed onderwijs. 
‘Het is dan ook van belang dat scholen die vrijheid van on-
derwijs kunnen blijven uitoefenen. Het is aan de wetgever om 
te bepalen hoe er dan invulling wordt gegeven aan de vrijheid 
van onderwijs.’ Maar de overheid heeft niet alleen onthou-
dingsplichten maar ook zorgplichten, verklaart Laemers. ‘Dit 
betekent dat zij soms de handen thuis moet houden en op een 
ander moment juist de handen uit de mouwen moet steken.’ 
Volgens de hoogleraar is het gevaar van een passieve overheid 
een overheidsvrije sfeer waarin ouders kinderen naar eigen in-
zicht kunnen laten vormen. En dat is niet zonder risico voor de 
democratie. ‘Want sommige levensbeschouwingen hebben wei-
nig op met zelfbeschikking, gelijkwaardigheid ongeacht sekse, 
godsdienst, geaardheid, ras, enzovoorts.’

OverheiD OptreDen
CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog bepleit het recht van het 
bijzonder onderwijs om in volledige vrijheid de identiteit uit 
te dragen. ‘Artikel 23 wil zeggen dat niemand gedwongen mag 
worden onderwijs te volgen dat strijdig is met zijn opvattingen 
en opvoedingkundige inzichten. Het gaat uit van respect voor 
de eigen visie op mens en samenleving. Daaruit vloeien drie 
deelvrijheden voort: de vrijheid van schoolstichting, de vrijheid 
van richting en de vrijheid van inrichting. Maar deze vrijheden 
zijn niet vrijblijvend. Wie ze uitoefent, draagt ook een grote 
verantwoordelijkheid. Ik juich het toe dat de overheid doortas-
tend optreedt als de kwaliteit van het onderwijs onder de wet-
telijke norm zakt. Want alle kinderen hebben recht op kwalita-
tief goed onderwijs. Elke zwakke school is er één te veel.’  

Zijn er grenzen 
 aan de vrijheid 
van onderwijs?

Artikel 23: een veel besproken wet. De 
vrijheid van onderwijs staat de laatste 
tijd volop in de belangstelling, maar 
staat tegelijkertijd ook onder druk. In 
Den Haag werd vorige week een inval-
leerkracht naar huis gestuurd, vanwege 
haar hoofddoek. De school wil niet dat 
leerkrachten in de klas hun geloofsover-
tuiging uitdragen, tenzij dat het chris-
telijke geloof is. De PvdA heeft onlangs 
voorgesteld om in diverse gemeenten een 
spreidingsbeleid toe te passen, waardoor 
ouders beperkt worden in hun school-
keuze. SP, D66 en GroenLinks pleiten 
ervoor dat alle scholen alle leerlingen ac-
cepteren. Als het aan de PVV ligt, wordt 
het islamitisch onderwijs verboden. En 
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Rog vindt dat artikel 23 geen rechtvaardiging mag zijn bij het 
uitsluiten van homoseksuele docenten. ‘Ik veroordeel de uit-
sluiting van mensen op grond van hun seksuele geaardheid, 
leeftijd, geslacht of geloofsovertuiging.’ Hij verwijst daarbij naar 
een ander grondwetsartikel dat discriminatie verbiedt.

emOtiOnele Discussie
Pieter Moens van de Vereniging Gereformeerd Schoolonderwijs 
vraagt zich af of de discussie over de vrijheid van onderwijs met 
betrekking tot reformatorische scholen wel fundamenteel wordt 
gevoerd, of meer wordt gedreven door emotie. ‘Er is een toene-
mende aandacht voor de rechten van de mens. Jarenlang was er 
geen discussie over homoseksuele leraren en het reformatorisch 
onderwijs. Nu heeft het opeens een enorme vlucht genomen. 
De situatie op de school in Emst ( waar een leerkracht in mei 
2009 op non-actief werd gesteld nadat die had meegedeeld dat 
hij praktiserend homoseksueel is- LJ) is intern en in goede har-
monie opgelost, maar in de publiciteit onrecht gedaan. Kranten 
pakten er flink mee uit.’

iDentificatiefiguren
Moens verklaart verder dat een homoseksuele leraar niet reso-
luut de deur wordt gewezen.’ Het is niet per definitie verkeerd 
als een leraar homoseksueel is. Alleen mogen deze gevoelens 
niet worden gepraktiseerd, zo schrijft de Bijbel ons dat voor.  

De vrijheid van onderwijs is nog altijd een onderwerp van discussie.

Er is altijd ruimte voor dialoog. Vandaar dat 
we ook een visienota hebben geschreven over 
(homo)seksualiteit. Maar het reformatorisch 
onderwijs vraagt nu eenmaal geloofwaardig-
heid in leer en leven. Voor een kind is het 
essentieel dat een leerkracht geloofwaardig 
overkomt. Practice what you preach. Leren 
zijn immers identificatiefiguren. Hetzelfde 
geldt voor samenwonen voor het huwelijk of 
scheiden. Allemaal situaties waarbij een re-
formatorische school zich kan afvragen: zitten 
deze leerkracht en wij nog wel op dezelfde 
lijn? Vrijheid van onderwijs is ook gaan wer-
ken waar je past. Als er geen gedeelde visie is, 
moet er geselecteerd worden.’ 

ruimte
Moens benadrukt dat consensus bereiken over 
dit onderwerp niet per definitie de bedoeling 
is. ‘We zijn het oneens met elkaar, dat weten 
we, maar laten we dat ook van elkaar respec-
teren. De kracht van Nederland is pluriformi-
teit; het naast elkaar leven van verschillende 
visies. Geef elkaar dan ook de ruimte.’
Lisette Jongerius
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webbedingetjes

@  Een computer met educatieve software voor groep 1 tot 

en met 8: dat is EduPc. Volgens de makers is er meer dan 

genoeg educatieve software geïnstalleerd en hoeft er geen 

internetverbinding voorhanden te zijn. Ook kunnen de kin-

deren offline spelletjes spelen op www.edupc.nl.

@  Wilt u de website van uw school alvast in kerstsfeer bren-

gen? Kijk dan eens op www.onderwijsplaatjes.nl. Kerstbal-

len, kaarsen en Kerstmannen: het is er allemaal te vinden.

@  Bent u werkzaam in het speciaal onderwijs en heeft u zelf les-

materiaal gemaakt rond het thema kerst? Deel dit dan met 

collega’s op de website speciaalonderwijs.kennisnet.nl/

lesmateriaal/thema/kerst. U kunt hier natuurlijk ook zelf 

ideeën voor de decembermaand opdoen.

     De vrije woensdagmiddag is voor mij 
geen heilig huisje.

Eens 47%

Oneens 53%

Aantal reacties: 134

@@@

@@@@

@ @

@

@

@@@

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: 

leerlingen van nu vragen een andere manier van straffen

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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columncolumncolumncolumncolumnliesbeth hermans
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. 
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Wat wil je later worden?
Schooljongens willen tegenwoordig popster worden, of 
soldaat. Piloot is ook favoriet, maar het állermooiste is 
profvoetballer. Meisjes worden kapster, of danseres, of 
juffrouw. De meeste van mijn leerlingen willen later graag 
iets spannends doen. En daarmee rijk en beroemd wor
den, dat zou helemáál fijn zijn. Als je vraagt hoe ze zich 
hun toekomst voorstellen, krijg je vaak een leuk gesprek. 

Soms verrast een kind me, zoals Leon. Hij wil premier 
van Nederland worden. Mocht dat niet lukken, dan van 
Amerika. Toe maar! Zijn moeder komt uit Bosnië, ze 
heeft het nodige meegemaakt. Ze heeft haar zoon met 
de paplepel ingegoten, dat je goed je best moet doen op 
school, als je tenminste wat wilt bereiken. En dat wil hij. 
Zelden heb ik zo’n ijverig kind in de klas gehad. Ook al 
is het nóg zo rumoerig, na een pauze bijvoorbeeld: Leon 
leest in zijn boek, in opperste concentratie. 
Het komt wel goed met die jongen. Moeder vindt de zeven 
voor Engels niet hoog genoeg, dus tijdens de contact
avond vraagt ze mijn duopartner en mij naar tips hoe ze 
zoonlief daarmee kan helpen. We zullen wat leesboeken 
voor hem klaar leggen. 

Goed komt het ook vast en zeker met Masja. Haar 
ambities liggen op een heel ander vlak. Wat wil je later 
worden? Zwerver! Lekker doen waar je zin in hebt, van 
niemand last. Geen zeu
rende vader en moeder, 
geen veeleisende juffen. 
Nooit aan je huiswerk 
denken. Heerlijk. 
Eigenlijk is ze met haar 
twaalf jaar nu al een 
zwerver. Op de gekste tijden zie ik haar door de stad 
zwalken, samen met haar hartsvriendin. Altijd op zoek 
naar vertier. Dikke pret met de jongens, de levenslust 
straalt ervan af. Behalve op school: school is stom. Masja 
is heus niet dom, maar in haar leven gaat het vooral om 
plezier maken. Dat zat bij haar in de moedermelk. Vader 
is buiten werktijd in hart en nieren muzikant en moeder 
staat een paar dagen per week achter de bar, ook zij leeft 

voor de muziek. Ze leiden een sober bestaan, stellen 
weinig materiële eisen. Heerlijk ontspannen mensen, 
en dat dragen ze op hun kinderen over.
 
Tijdens de contactavond bespreken we het noncha
lante gedrag van hun dochter. Daar weten pa en 
moe zo 123 geen oplossing voor. Vaker straf geven 
op school, zou dat helpen? Nee, niet eerlijk. Het is 

Masja’s schuld niet dat ze is, zoals ze is. Maar wat 
dán? De juffen mogen het van de ouders helemaal zelf 
bedenken. 

Masja en Leon, ze zitten in dezelfde klas, samen met 
dertig andere leerlingen. Allemaal krijgen ze straks 
op hetzelfde moment dezelfde Citotoets voor de neus. 
Die vertelt wel hoe het verder moet. Toch?

‘Masja is hEus niEt doM, Maar in haar lEvEn 
gaat hEt vooral oM PlEziEr MakEn. dat zat 
bij haar in dE MoEdErMElk’
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Het explosieve kind
Driftbuien, hardnekkig weigeren iets te doen: een kind met een kort lontje kan zorgen dat je met je handen in het haar zit. Onbeheerst en agressief gedrag kan 
je als ouder of leraar overvallen. Ross W. Greene 
ontwikkelde een baanbrekende methode hoe om te 
gaan met chronisch inflexibele kinderen met een lage frustratietolerantie. Zijn uitgangspunt is dat samen 
met het kind moet worden gezocht naar een oplossing voor de driftbuien. In de tweede, geactualiseerde versie van Het explosieve kind gaat psychiater Greene in op de tekortschietende vaardigheden van moeilijk hanteerbare kinderen. Bovendien zijn de meest recente aanpassingen op Greene’s methode in dit boek verwerkt. Het explosieve kind (ISBN: 978905123122) van Ross W. Greene kost € 22,95 en is verkrijgbaar in de boekhandels.

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 ArboscanVO (RI&E) en de ArbocatalogusVO. De bijeenkomsten zijn vooral 
geschikt voor (G)MR leden en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de coördinatie en uitvoering van de arbo
wetgeving (Arbowet): de preventiemedewerkers en arbocoördinatoren. 

Datum Tijd locatie Adres

1312 16 uur t/m 17:30 uur OSG Nieuw Zuid, locatie vmbo Putsebocht 21, 3073 HD Rotterdam
1101 16 uur t/m 17:30 uur Onderwijs en Oranjelaan 300. 6043 GL Roermond
  activiteiten centrum Niekée
1201 16 uur t/m 17:30 uur CNV Publieke zaak Fazantlaan 3, 5613 CA Eindhoven
1201 16 uur t/m 17:30 uur CSG Reggesteijn Nijverdal 
(onder voorbehoud, verdere lokatiegegevens volgen)
1301 16 uur t/m 17:30 uur Dalton College Arubastraat 4, 1825 PV Alkmaar
1901 16 uur t/m 17:30 uur CNV Onderwijs Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
2401 16 uur t/m 17:30 uur CNV Regiokantoor Ovenbouwershoek 9, 7328 JH Apeldoorn
2601 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.

spreekwoordenscheurkalenderOp zoek naar een leuke kalender voor het nieuwe jaar? Van Dale Junior heeft de Spreekwoordenboekscheurkalender 2011 gelanceerd. Voor iedere dag een spreekwoord of uitdrukking, vastgelegd in een leuk verhaaltje met een treffende tekening of foto. Naast bestaande spreekwoorden uit Nederland, België en vele andere landen zijn er ook  veel zelfbedachte spreekwoorden van kinderen te vinden. De Van Dale Junior spreekwoordenscheurkalender (ISBN: 9789066480100) kost € 14,95 en is verkrijgbaar in de boekhandel en via www.vandale.

Boek emotionele vaardigheden 
en kinderen
Wie emotioneel intelligent is, leert gemakkelijker, lost 
gemakkelijker problemen op en voelt zich beter op 
persoonlijk en sociaal vlak. Het boek Kinderen en… de 
ontwikkeling van emotionele vaardigheden staat boordevol 
activiteiten voor leerkrachten om kinderen te helpen 
hun emotionele intelligentie te ontwikkelen en te trainen 
door eigen actieve participatie.  
Dit boek behandelt per hoofdstuk een blok van emotio
nele vaardigheden: emotioneel bewustzijn, emotionele 
sturing, emotionele autonomie, sociaalemotionele 
vaardigheden en vaardigheden voor het leven en het 
emotionele welzijn. Na elk van deze vijf korte theore
tische uiteenzettingen volgt steeds een aantal toege
spitste activiteiten, die staan op kopieerbare werk
bladen. Het boek Kinderen en… de ontwikkeling van 
emotionele vaardigheden kost € 49,50 en is te bestellen 
op www.kwintessens.nl/vakdidactiek. Bestellen kan ook 
via info@kwintessens.nl of (033) 460 19 40.
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symposium over puberbrein
Er is de laatste jaren veel gepubliceerd over het puberbrein, 
dat in de leeftijd tussen 10 en 25 jaar een enorme ontwikke
ling doormaakt. Nieuwe inzichten in de theorie zorgen echter 
lang niet altijd voor een juiste reactie in de praktijk. De nieuwe 
kennis over de hersenen van pubers biedt veel meer mogelijk
heden dan alleen een hernieuwde blik op zelfstandig leren. Op 
donderdag 10 februari organiseert Congres Content het sympo
sium Puberbrein in de praktijk. Verdiepende wetenschappelijke 
theorie wordt hier gekoppeld aan direct toepasbare praktische 
tips. In twee interactieve lezingen zal neuropsycholoog en 
hoogleraar klinische neuropsychologie Margriet Sitskoorn in 
gaan op de ontwikkeling van de hersenen en onze invloed hier 
op. Ze zal uitleggen dat onze hersenen het vermogen hebben 
om zich aan te passen aan de omgeving en dat er tijdens de 
puberteit specifieke veranderingen in het brein optreden die 
consequenties hebben voor emoties en gedrag. Er zal worden 
ingegaan op hoe omgeving en gedrag in staat zijn de hersenen 
te vormen en op de mogelijkheden die dit met zich meebrengt. 
In het tweede deel van het symposium wordt via prikkelende 
dilemma’s duidelijk gemaakt hoe materiële en immateriële 
zaken specifieke delen van ons brein prikkelen en ons zo moti
veren tot aangenaam en minder prettig gedrag. Het symposium 
vindt plaats in Vught en duurt van 12.30 tot 17 uur. De kosten 
bedragen € 125,. Voor inschrijving en meer informatie:  
www.congres-content.nl/2010-puberbrein-extra.php.

conferentie mens en technieK
Een brug slaan tussen het voortgezet en hoger onderwijs: 
dat is het doel van de Conferentie Twents Meesterschap op 
donderdag 20 en vrijdag 21 januari op de Universiteit Twente 
(UT) in Enschede. Deze conferentie is bestemd voor docenten 
uit voortgezet en hoger onderwijs, decanen, onderzoekers, 
beleidsmakers en studenten. Thema dit jaar is ‘mens en 
techniek’. Naast plenaire lezingen kan op de eerste dag 
een keuze gemaakt worden uit ruim dertig workshops. Veel 
workshops hebben een link met de Docentenontwikkelteams 
(DOTs) van de UT. Ze bieden verdieping voor de vakvernieu
wingen op school en verbreding voor algemene thema’s als 
ondernemerschap, stemgebruik, educatieve games en de 
online leeromgeving. De tweede dag van de conferentie is 
bestemd voor eerstegraads docenten. Onderzoekers van de 
Universiteit Twente praten de docenten bij over de laatste in
zichten uit de wetenschap. Onderwerpen als nanotechnologie, 
corporate governance en sustainable energy komen aan bod. 
Deelname aan het congres kost € 50, voor één dag en  
€ 75, voor beide dagen. Voor meer informatie een aanmel
ding: www.utwente.nl/elan/conferentie/.

agressieve jongens
Incidenten op school worden veelal veroorzaakt 
door jongens. Wat kan een school ondernemen 
om dit gedrag gericht te beïnvloeden en zo ook de 
schoolveiligheid te vergroten? In het informatie
blad Agressieve jongens in het voortgezet onderwijs 
van Centrum School en Veiligheid (CSV) staat 
achtergrondinformatie over ‘typisch jongensge
drag’. Het blad is te downloaden op de website 
van CSV: www.schoolenveiligheid.nl. Ga naar de 
tab ‘Csvinfobladen’, vervolgens naar ‘Agressie 
en Geweld’ en dan naar ‘Typisch jongensgedrag’.
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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.

gEPEnsionEErdEn
rayon Oostelijke, Westelijke mijnstreek 
en heuvelland
Woensdag 8 december, 14 uur,  
Najaarsbijeenkomst, Auberge De Rousch, 
Kloosterkensweg 17, Heerlen.  
Over: Onze pensioenen onder druk, door 
F. Hintzen; kerstverhaal; huldiging jubila
rissen. Info: jozefbernardjanssen@hetnet.
nl;sef.eurelings@planet.nl;  
jenljaspers@home.nl

MiddElbaar 
bEroEPsondErWijs
Woensdag 8 december, 12 uur, Roc 
Albeda en Rotterdamse Ondernemers 
Academie, Mathennesserlaan 321,  
Rotterdam. Pauzeontmoetings
bijeenkomst: bestuur CNV Onderwijs, 
sectorraad mbo en leden en nietleden. 
Info: pietwijnen@hetnet.nl



Werf een nieuw CNV-lid 
en ga er samen op uit!

Gunt u anderen óók de voordelen van het CNV-lidmaatschap? Meld dan een nieuw CNV-lid aan en 
ontvang als dank een cadeaubon. Zo kunt u samen met het nieuwe lid iets leuks gaan doen! En 
elke keer iets anders als u dat wilt! Wilt u een Dinerbon, een Theaterbon of doet u samen liever iets 
spectaculairders? Kies dan bijvoorbeeld voor een bon voor de wildwaterbaan in Zoetermeer! 
U kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als u wilt en voor elk lid ontvangt u een nieuwe cadeaubon.

Deze actie geldt niet in combinatie met andere ledenwerfacties. 
Kijk voor meer voorwaarden, informatie en aanmelding op: 

www.cnv.nl/actie of bel met (030) 751 10 40

zwart = 30/30/30/100 CMYK

VOORDELEN VAN HET CNV-LIDMAATSCHAP:

• Geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de sector waarin u werkt 
• Meepraten over uw CAO
• Professionele rechtsbijstand. Verzekerd van rechtshulp bij arbeids-kwesties en in privézaken
• Samen opkomen voor betere afspraken
• Individuele hulp en begeleiding met betrekking tot werk
• Deskundige hulp bij de belastingaangifte
• Korting op verzekeringen
• Toegang tot de vraagbaak van het CNV
• Loopbaan- en beroepsinhoudelijk advies

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE 
CADEAUBONNEN T.W.V. €25,- :
• Dinerbon  • Snowworld Zoetermeer 

• Theaterbon  • Dutch Water Dreams Zoetermeer 

• Bioscoopbon   • VVV Cadeaubon

Gegevens nieuw lid

Naam en voorletters  M/V

Adres

Postcode Woonplaats

Tel. nr. overdag Tel. nr. ‘s avonds
Geboortedatum Emailadres

Sector waarin u werkzaam bent

   Hierbij machtig ik het CNV de contributie automatisch maandelijks af te 

schrijven van mijn rekening

Bank/gironummer

Datum Handtekening

Het CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen voor aanvullende 
gegevens om de inschrijving defi nitief te maken. De contributie verschilt per bond (volledige 
info vindt u op www.cnv.nl) maar bedraagt gemiddeld 15 euro per maand. Studenten, 
parttimers, werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten betalen een aangepast tarief.

Uw gegevens

Naam en voorletters  M/V

Adres Tel.nr.

Postcode Woonplaats

Relatie tot het nieuwe lid:   Collega     Familie     Vriend/in   

  Anders, namelijk: 

Ik ben lid van:   ACP     CNV Vakmensen     CNV Publieke Zaak  

  CNV Dienstenbond     CNV Onderwijs

Lidnummer:

Als aanbrenger van een nieuw lid ontvang ik graag de volgende cadeaubon:

  Dinerbon     Theaterbon     Bioscoopbon     Snowworld    

  Dutch Water Dreams     VVV Cadeaubon

U als aanbrenger van het nieuwe lid ontvangt uw gekozen aanbrengcadeau op uw privé-adres. 
Toezending kan pas plaatsvinden nadat de gegevens van het nieuwe lid telefonisch zijn 
gecontroleerd en een eerste contributie is geïnd.

Aanmeldbon 

  Aanmelden kan ook via: www.cnv.nl/actie 

 

Per post versturen naar: CNV Info, Antwoordnummer 1096, 3500 VE  UTRECHT



Vereniging

Schooljournaal 34Schooljournaal 34

MR Proeflokaal opnieuw goed 
bezocht   
Netwerken onder het genot van een high tea en kennis
maken met de dienstverlening van CNV Onderwijs Acade
mie. Dat was de opzet van het MR Proeflokaal dat op  
17 november voor de tweede keer werd gehouden op het 
CNVkantoor in Drachten. Een kleine veertig (G)MRleden 
uit Groningen, Friesland en NoordDrenthe bezochten de 
gratis bijeenkomst met de workshops Bezuinigingen in het 
onderwijs en Hoe kunnen we de kwaliteit van het besluitvor-
mingsproces in de MR vergroten.

Congres samenleven in een multiculturele school
CNV Onderwijs organiseert met steun van EZA en de Europese Unie van donderdag 10 tot zaterdag  
12 februari de internationale conferentie Samenleven in een multiculturele school. Overal in Europa staat het 
onderwijs voor de uitdaging jongeren te vormen tot interculturele dialoog, ondanks de fricties die kunnen 
optreden in een multiculturele samenleving. De sociale dialoog kan ertoe bijdragen dat scholen plaatsen 
worden van gesprek en begrip. Professionele ontwikkeling van leraren is hierbij essentieel. Tijdens het 
congres zijn er diverse lezingen van prominente sprekers, zoals prof. dr. Marc Vermeulen van de Universi
teit Tilburg. Daarnaast wordt er in groepen gediscussieerd over vragen met betrekking to samenleven  
in een multiculturele school. Het congres vindt plaats in Hotel Bergse Bossen in Driebergen (www.bergse
bossen.nl). De kosten bedragen € 100,.Inschrijving is mogelijk tot maandag 6 december. Aanmelding kan 
via scholing@cnvo.nl.
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Congres identiteit als 
professionele kwaliteit
CNV Onderwijs organiseert op woens
dag 19 januari op het kantoor in Utrecht 
Overvecht het congres Identiteit als 
professionele kwaliteit. Naast diverse 
lezingen zijn er ook vele workshops te 
volgen. Onderwerpen die voorbij komen 
zijn onder meer rouwverwerking, visie 
en praktijk, identiteitsontwikkeling, vie
ringen op christelijke scholen en iden
titeit als pedagogische meerwaarde. 
De kosten bedragen € 50, voor leden 
van CNV Onderwijs en € 100, voor niet
leden. Studenten kunnen het congres 
gratis bijwonen. Voor meer informatie:  
(030) 751 17 47 of scholing@cnvo.nl.  
Aanmelding is mogelijk tot woensdag  
29 december via www.cnvo.nl.

Nieuw bestuur CNV Onderwijs
Op de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs op woensdag  
24 november kozen de leden zich een nieuw bestuur. Op de foto 
van links naar rechts : John van den Groenendal, Rob Bovee, 
Francis Huisman, Gerard Schuttenbelt, Mensje van der Waal, 
Cees Kuiper (secretaris), Jos Talsma, Willem Jelle Berg (penning
meester), Michel Rog (voorzitter), Patrick Banis (vicevoorzitter), 
Karin Frugte, Marieke van den Bosch, Martin Haanstra, Janneke 
van der Zee, Frank Bulthuis en Frank Kuijpers
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Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2010

nr. 20 18 december

Kijk voor de mogelijkheden op onze site
www.cnvo.nl/adverteren

U wilt een mooi vormgegeven personeelsadvertentie?
Neem contact op met Nina Smit, 
tel. (030) 751 17 78; (06) 12 78 71 54. 
Of kijk op: www.cnvo.nl/adverteren

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.



zijn woonplaats. ‘Mijn vrouw en mijn vader werken ook 
in de zaak, daardoor kan ik beide banen combineren. Ik 
geef les in alles wat met groen te maken heeft. Uiter-
aard planten en bloemen, maar ook over bestrating en 
landmeten.’ Van der Broek is medeverantwoordelijk 
voor een goed verloop van de examens. Het was ook 
daardoor dat hij in contact kwam met het onderwijs 
en gevraagd werd om les te komen geven. ‘Voordeel 
is dat ik weet wat er in het bedrijfsleven speelt. Ik 
denk dat een goed contact alleen maar gunstig uitpakt 
voor het mbo, omdat je betere afspraken kunt maken 
over stages en werkplekken.’ Hij vertelt dat zijn eigen 
hoveniersbedrijf voortdurend stagiairs van Citaverde in 
dienst heeft. ‘En dat bevalt ons prima.’ 
PM

Zijn collega’s overtuigden hem van de meerwaarde  
van een lidmaatschap van een vakbond. Dat het CNV 
Onderwijs zou worden, lag voor Roy van der Broek uit 
Roermond voor de hand. ‘Ik ben lid van het CDA. Inhou-
delijk en levensbeschouwelijk gezien was de keus voor 
mij dan ook snel gemaakt.‘ Hij is hovenier bij het fami-
liebedrijf en tevens fulltime docent op Aoc Citaverde in 

Roy van der Broek (39): 
‘Goed contact bedrijfsleven 

gunstig voor mbo’
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Jouw partner  
in de school

 


