
Nr. 20  18.12.2010
 



Schooljournaal 2

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.

Teleurgesteld
Met veel plezier lees ik Schooljour-
naal. Zeker de lofzangen op docen
ten en oop’ers doen mij goed, want 
de inzet is bij de meesten groot. 
Michel Rog zegt dat de politiek 
moet investeren in het onderwijs. 
Nu, daar mag de bond ook aan 
meedoen. Er zijn al jaren voorbeeld
functies die door de scholen worden 
gehanteerd. Helaas zijn die al lang 
achterhaald. Het werk dat door 
oop’ers wordt gedaan, is veel meer 

dan er in beschreven wordt. De 
lofzangen worden in dank afgeno
men, maar we wachten al jaren op 
die erkenning in het loonzakje. We 
doen cursussen en leren er steeds 
meer bij, maar het salaris blijft 
hetzelfde. De scholen zullen dit niet 
veranderen. Misschien wél als de 
bond andere functieomschrijvingen 
maakt en zij zich daaraan moeten 
houden. Ik zit al een tijd aan de top 
en er komt niets bij. De kans om 
mijn pensioen iets op te krikken 

gaat voorbij. Waarom nog praten 
als er toch niets gebeurd? 
Ineke Heitzer, Roermond

Lieve kinderen
Mijke Pelgrim is niet zo dol op lief 
zegt ze in Schooljournaal 19. Ik wil 
een lans breken voor de stille, lieve 
kinderen die steeds hun best doen 
en niet of nauwelijks opgemerkt 
worden. Al te makkelijk vergelijkt 
Mijke lief met tam. Inderdaad is het 
zo dat je meer moeite moet doen 
om bij deze kinderen iets los te 
maken, maar dat wil niet zeggen 
dat er niets leuks of interessants 
inzit. Ze hebben vaak een zeer rijk 
innerlijk leven waar ze niet iedereen 
toe laten. Het vraagt investering van 
de leerkracht om ook deze kinde
ren tot hun recht te laten komen 
omdat ze nu eenmaal niet graag op 
de voorgrond treden. Juist voor de 
lieve, verlegen kinderen doet een 
leerkracht er veel toe omdat ze een 
belangrijk rolmodel en houvast voor 
ze zijn. Zo’n investering betaalt zich 
in hun latere leven in positieve zin 
uit, al is het soms buiten het ge
zichtsveld van de leerkracht. 
Willeke de Vries, Papendrecht

Pierre Wind (4)
Grappig. Behalve met haar kijk op de ‘docent’ Wind ben ik het hele
maal eens met de onderwijsvisie van Monique Captijn in Schooljour-
naal 19. Het feit dat Wind niet wordt gehinderd door veel kennis van 
modern onderwijs, maakt zijn gemakkelijke uitspraken daarover 
natuurlijk potsierlijk. Maar voor de rest vanzelfsprekend ‘niet lullen, 
maar poetsen’, natuurlijk vakgericht bezig zijn, uiteraard kinderen 
iets leren waar ze trots op kunnen zijn. Als trainercoach heb ik dan 
ook slechts de vraag opgeworpen (voor de derde en wat mij betreft de 
laatste keer) op welke manier(en) doelen kunnen worden nagestreefd. 
Directief of interactief, accent op straffen of beloning, met eenzijdige 
of gedeelde verantwoordelijkheid, strevend naar extrinsieke of intrin
sieke motivatie, met lage of hoge beklijvingseffecten, gericht op kri
tiekloze volgzaamheid of op groeiende zelfstandigheid, etcetera. Let 
wel: we hebben het hier over leerlingen waarvan velen over passief 
en actief kiesrecht beschikken, een rijbewijs hebben en op kamers 
wonen. Ten aanzien van deze adolescenten vindt Wind het ‘kikkuh’ dat 
hij zulke briljante dwangmaatregelen heeft verzonnen dat 95 procent 
van de aan hem overgeleverde leerlingen het wel uit zijn hoofd laat 
om niet exact te doen wat hij zegt. Hoe je aan 100 procent komt?  
Misschien moet Wind het eens met lijfstraffen proberen.
Billy de la Croix, Den Haag.

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

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

Grappig. Behalve met haar kijk op de ‘docent’ Wind ben ik het hele

Brieven
Pierre Wind (4)
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fOtORaphael	DReNt

Afgelopen week werd in theater Calypso in Wijk bij Duurstede de kerstmusical The Snow Queen liefst 
acht keer opgevoerd. De rollen in dit professioneel opgezette vervolg van Hans Christian Andersen op 
zijn sprookje Sneeuwwitje werden gespeeld door leerlingen, ouders en leerkrachten van basisschool 
De Horn in de Utrechtse plaats. Er waren twee casts voor dit door het Europese Fonds gesubsidieerde 
spektakel. .	.

Het Actieplan LeerKracht heeft het bestuur van de Stichting 

Lucas Onderwijs in de regio Haaglanden geïnspireerd tot grote 

stappen om het beroep van leraar aantrekkelijker te maken. CNV 

Onderwijs heeft samen met de Algemene Onderwijsbond (AOb), 

CMHF en het bestuur van Lucas Onderwijs afgesproken om do-

centen meer verantwoordelijkheden te geven en hen daar beter 

voor te belonen. Op de Lucasscholen waar dat verantwoord mo-

gelijk is, wordt het Actieplan versneld ingevoerd. Al in 2011 wor-

den alle bevoegde leraren beloond in de hogere schalen LC en 

LD. Formeel gezien hebben de scholen hiervoor tot 2014 de tijd. 

De Stichting Lucas Onderwijs is verantwoordelijk voor 39 basis-

scholen, 6 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 expertise-

centra en 4 scholengroepen voor voortgezet onderwijs met in 

totaal 24 vestigingen. 

In de regio Den Haag heerst een groot lerarentekort. Het voor-

nemen om met extra overheidsgeld leraren meer verantwoor-

delijkheden en een hoger salaris te geven, moet het leraarschap 

weer aantrekkelijk maken.

Het schoolbestuur en de bonden hebben ook een cao- 

afspraak gemaakt over de precieze verdeling van leraren over 

de salarisschalen. Het Stanislascollege in Delft, Rijswijk en 

Pijnacker en ISW in Westland zullen op 1 augustus 2011 de 

percentages die vanaf 2014 gehaald moeten worden in een 

keer invoeren. Daardoor kunnen leraren carrière maken en 

krijgt de kwaliteit van het onderwijs een impuls. Op Stanislas 

en ISW verdwijnt schaal LB, behalve voor de nog onbevoegde 

leraren. Op het moment dat een onbevoegde leraar bevoegd 

wordt krijgt deze direct een LC-functie. De leiding van deze 

scholen zal zich ervoor inspannen dat de onbevoegde docen-

ten zo snel mogelijk hun diploma halen. Hierdoor maken werk-

gever en werknemers zich gezamenlijk verantwoordelijk voor 

het halen van het diploma. PM

Haagse	scholen	voeren	versneld	Actieplan	LeerKracht	in	



Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten meer les krijgen 

in Nederlands, Engels en wiskunde. Daarnaast moet het aantal 

profielen waaruit zij in de bovenbouw kunnen kiezen omlaag. 

Twee opmerkelijke punten uit het Actieplan Beter Presteren dat 

minister Van Bijsterveldt vorige week presenteerde. Om de con-

currentie met het buitenland aan te kunnen, moet het onderwijs 

terug naar de kern, meent de bewindsvrouw. Uit de jaarlijkse PISA-

cijfers, waarbij de prestaties van scholieren op het gebied van taal 

en exacte vakken internationaal worden vergeleken, blijkt dat 

Nederland niet meer tot de top tien van onderwijslanden behoort. 

Op taalgebied komen onze scholieren wereldwijd op de tiende 

plaats. Bij wiskunde en wetenschappelijke vakken zijn de leer-

lingen afgezakt naar de elfde stek. Een zorgelijke ontwikkeling, 

meent Van Bijsterveldt. ‘Meer focus in ons onderwijs is essen-

tieel om onze internationale concurrentiekracht te versterken.’ 

CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis staat niet te juichen om 

de plannen van Van Bijsterveldt. ‘De bond is helemaal vóór kwa-

litatief onderwijs, maar dat gaat verder dan rekenen en taal al-

leen. De minister laat zich te veel leiden door de PISA-resultaten. 

Onderwijskundigen hebben al aangegeven dat als er meer ge-

focust wordt op rekenen en taal, dat niet automatisch betekent 

dat het niveau van het gehele onderwijs omhoog gaat. Boven-

dien zijn we al bezig om het taal- en rekenniveau naar een hoger 

plan te tillen, door opbrengstgericht werken. Er zijn de laatste 

jaren al zoveel plannen bedacht voor het onderwijs; ik vraag me 

af of scholen zitten te wachten op nog meer veranderingen. Dat 

levert mijns inziens vooral veel onrust op. Ik zie Actieplan Beter 

Presteren als een rookgordijn om de bezuinigingen in het on-

derwijs te verbloemen. Als de minister écht de ambitie heeft dat 

het Nederlandse onderwijs tot de top vijf van de wereld gaat 

behoren, dan staat daar een forse investering tegenover. Niet 

door miljoenen te bezuinigen.’ LJ
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CNV Onderwijs biedt petitie aan Tweede Kamer
CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog heeft op dinsdag 7 december 

de leden van de vaste Kamercommissie van Onderwijs deelgenoot 

gemaakt van de grootste ergernissen van de leden van de bond. 

Vanuit de commissie waren CDA, D66, PvdA, SP en GroenLinks 

aanwezig om de petitie in ontvangst te nemen. De VVD en de PVV 

lieten verstek gaan. 

Op de derde plaats van ergernissen staat de onmogelijkheid voor 

30-plussers om nog een nieuwe studie te beginnen, op de tweede 

plaats de nullijn die dit kabinet het onderwijspersoneel voor en-

kele jaren wil opleggen. De grootste zorgen betreffen echter de 

bezuinigingen op passend onderwijs. Uit de kaartenactie blijkt dat  

55 procent van de leden van CNV Onderwijs uit protest tegen dit 

kabinetsbeleid de straat op wil. Rog wees de 

aanwezige Kamerleden erop dat de actiebe-

reidheid onder de leden van CNV Onderwijs 

groot is. ‘Wat passend onderwijs betreft moe-

ten de bezuinigingen nog worden ingevuld. 

CNV Onderwijs zal dat traject nauwkeurig in 

de gaten houden. Maar ook de Voorjaarsnota 

biedt kansen om acties in Den Haag of elders 

in het onderwijs te voeren.’ 

Rog nodigde de Kamerleden uit om op korte 

termijn met de bond een samenwerkingsver-

band in Groningen te bezoeken. ‘Dan kunt u 

zelf ervaren wat deze ingreep van 300 miljoen 

– een vijfde deel van het budget van passend 

onderwijs – in de praktijk betekent.’ In samen-

werking met de AOb, AVS, PO-Raad en VO-

raad bereidt CNV Onderwijs op dit moment 

acties voor. Kees van Kortenhof

In Schooljournaal 19 van 4 december in het artikel Vaar je eigen koers (blz. 17) staat een onjuiste bewering over de bijscholing van 

oop’ers. Enkel onderwijsondersteuners mét een onderwijsbevoegdheid en die minstens 20 procent lesgebonden taken hebben, 

komen in aanmerking voor de Lerarenbeurs. LJ

Schoolnieuws

in	het	licht	van	kerst	een	extra	positief	Schooljournaal.	
Geen	gejammer	en	gemekker,	maar	artikelen	met	inspire-
rende	mensen	die	verslingerd	zijn	aan	het	vak.
•	is	dat	nu	echt	nodig,	zo’n	nummer	over	passie	in	het	
onderwijs,	hoor	ik	u	denken?	ik	vind	van	wel.	Hoge	
werkdruk	hier,	veel	drop-outs	daar.	Om	over	de	nade-
rende	bezuinigingen	maar	te	zwijgen.	Niet	zo	gek	dat	
de	passie	soms	ver	te	zoeken	is.
•	Maar	werken	in	het	onderwijs	is	natuurlijk	niet	alleen	
maar	ellende.	Schoolleider	Hans	Notmeijer	vat	het	op		

pagina	26	mooi	samen:	‘Anno	2O1O	lijkt	het	soms	wel	alsof	
je	gek	moet	zijn	om	voor	de	klas	te	staan:	werken	dat	je	
er	bij	neervalt	en	er	nog	slecht	betaald	voor	krijgen	ook.	
ik	wil	(…)	laten	zien	dat	je	ook	nog	met	veel	plezier	in	
het	onderwijs	kunt	werken.	een	veel	geciteerde	spreuk	van	
Loesje	luidt:	“Het	leven	is	een	feest,	maar	je	moet	wel	zelf	
de	slingers	ophangen”.	Dat	geldt	voor	het	onderwijs	net	zo.’
•	Meneer	Notmeijer,	u	bent	een	wijs	man!	Dat	2O11	maar	
een	positief	onderwijsjaar	mag	opleveren…	
Lisette Jongerius
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Nieuwe 
contributietarieven
Tijdens de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs van 

24 november jongstleden is besloten dat de contributie 

vanaf nu jaarlijks mag worden aangepast aan de inflatiecor-

rectie. De nieuwe contributiebedragen per 1 januari 2011 

zijn daarmee als volgt:

Studenten: € 1,- 

Starters: € 10,60

Anders Actieven: € 10,60

Gepensioneerden: € 10,60

t/m schaal 8: € 10,60

vanaf schaal 9: € 16,25

Zzp’ers: € 16,25

Schoolleiders: € 26,25

Wat was!

7 december: Een damhert zorgt voor de nodige 
commotie op het Wim Gertenbach College 
in Zandvoort. Het beestje loopt mank over 
het schoolplein, als gevolg van een gebroken 
linkervoorpoot. Omdat volgens een deskundige 
het hert niet meer gered kan worden, wordt het 
dier afgeschoten als de leerlingen naar huis 
zijn. (Bron: De Telegraaf)
13 december: Een 17jarige jongen dringt een 
kleuterschool in de OostFranse stad Besançon 
binnen. Hij gijzelt naast de lerares zo’n twintig 
kleuters. De politie maakt een einde aan de 
gijzeling. De jongen zou psychische problemen 
hebben. (Bron: De Telegraaf)
14 december: Studenten bezetten het gebouw 
van Hogeschool InHolland als protest tegen 
de bezuinigingen in het hbo. Een lid van het 
College van Bestuur verklaart begrip te heb
ben voor de actie, omdat de hboinstelling zelf 
ook sceptisch is tegenover de kabinetsplannen. 
(Bron: Metro)
• Uit het rapport Health Behaviour in School-
aged Children (HBSC) blijkt dat op het vmbo 
vijftien keer meer gerookt wordt door jongeren 
dan op het vwo. Bovendien waren drie keer 
meer vmboscholieren te dik dan de vwo’ers. 
(Bron: de Volkskrant)
• Kleuters leren literair te lezen door prenten
boeken? Het kan volgens cultuurwetenschap
per Coosje van der Pol van de Universiteit 
Tilburg. De onderzoekster meent dat op deze 
manier kinderen doorkrijgen hoe een verhaal is 
opgebouwd. (Bron: Trouw)
• Mboleerlingen in Rotterdam krijgen in het 
vervolg een boete als ze blowen rond de school. 
Hiermee wil de gemeente het gebruik van soft
drugs onder leerlingen terugdringen. (Bron: ANP)
15 december: Twee meisjes van 14 en 15 jaar 
gaan liever naar de hoeren dan naar school. Bij 
wijze van maatschappelijk stage wilde ze een 
dagje meelopen met prostituees. Vervolgens 
had een 35jarige pooier seks met de twee 
met de meisjes, naar eigen zeggen om ze in te 
wijden voor het beroep. Tegen de Leeuwarder 
wordt tijdens de rechtzaak vier jaar cel geëist. 
(Bron: Leeuwarden Courant)

ABP pensioen niet 
omhoog in 2011
ABP kan de pensioenen en de opgebouwde pensioenaan-

spraken op 1 januari 2011 niet laten meegroeien met de ge-

middelde loonontwikkeling over 2010 bij overheid en onder-

wijs van 1,16 procent. Op 31 oktober, het peilmoment, lag 

de dekkingsgraad van ABP op 96 procent. Dat is te laag. Bij 

een dekkingsgraad onder de 104,3 procent verkeert ABP in 

dekkingstekort en mag er helemaal niet geïndexeerd worden. 

De totale indexatieachterstand loopt nu op tot 7,97 procent.

Het bestuur van ABP heeft besloten de herstelopslag op de 

pensioenpremie te handhaven op 1 procent. Verhoging naar 

het maximum van 3 procent is vooralsnog niet nodig om-

dat ABP op 31 oktober op schema lag met het herstelplan.  

Begin 2011 bekijkt het bestuur de financiële positie opnieuw. 

Dit kan leiden tot het besluit de herstelopslag per 1 april 

2011 te verhogen.

De basispremie voor het pensioen, die kostendekkend moet 

zijn, stijgt op 1 januari 2011 licht met 0,1 procentpunt. Maar 

deze maand komen de nieuwste cijfers van het Centraal 

Bureau voor de Statistiek (CBS) over de levensverwachting 

beschikbaar. Het bestuur van ABP baseert sinds 2006 het 

financiële beleid consequent op de meest recente progno-

ses van het CBS. Als die een verdere stijging van de levens-

verwachting vanaf 65 jaar aangeven, wordt het kosten effect 

hiervan volledig verwerkt in een hogere pensioenpremie 

vanaf 1 april 2011. 

Op 30 november lag de dekkingsgraad van ABP op 99 pro-

cent. De eerste week van december is de rente nog wat 

verder doorgestegen, wat gunstig uitwerkt op de dekkings-

graad. De verwerking van de nieuwste prognoses van het 

CBS over de levensverwachting zal de dekkingsgraad ulti-

mo 2010 naar verwachting weer met enkele procentpunten 

omlaag duwen. 



Schooljournaal 8

Terug naar de kern

Op school moet weer geleerd wor
den. Terug naar de basis; het on
derwijs mag geen veredeld Postbus 
51loket worden. Dat was de kern 
van de boodschap van minister Van 
Bijsterveldt op de tegenvallende re
sultaten voor Nederland in het PISA
onderzoek. We zijn uit de top tien van 
de landen met goede leerprestaties 
gevallen. De minister presenteerde 
nog dezelfde dag haar Actieplan Beter 
Presteren. De ambitie van Nederland 
om tot de top vijf van kennis

samenlevingen te behoren, leek 
bedreigd, onder meer door de pres
taties van kleine groeieconomieën 
in Azië, die voor het eerst meededen 

aan het  
PISA
onderzoek. 
Van Bijs
terveldt  
in een 
krantenin
terview: ‘We 
zijn al jaren niet 
in staat excel
lentie onder leerlingen 
te ontwikkelen.’ Wie dit al jaren ziet 
aankomen, zou toch met sterkere 
oplossingen moeten komen, dan zij 
nu doet: de eenzijdigheid doorbre

ken, de Citotoets verschuiven, het 
aantal profielen verminderen en de 
ouders meer aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden. Dat kan niet 

het antwoord zijn 
op de crisis in het 
onderwijs. Prima 
Online – een onder
wijsplatform voor 
professionals –  

stelde de lezers de 
vraag hoe zij dach

ten over het Actieplan 
Beter Presteren. De uitslag 

onderstreept mijn opvatting: 
ruim 56 procent zegt ‘ja’ als er wel 
geïnvesteerd wordt, slechts 14 pro
cent vindt de plannen een goed idee. 
Meer en beter taal en rekenonder
wijs is prima, maar dan moet de poli
tiek zichzelf beheersen om niet alle 
maatschappelijke problemen op het 
bordje van het onderwijs te leggen. Er 
is er maar één realistische oplossing: 
investeren in het onderwijsproces en 
investeren in meer goed opgeleide 
leraren. Ik wens u prettige Kerstda
gen en een goede jaarwisseling! 

‘Wie	Dit	AL	JAReN	ziet	AANKOMeN,	zOu	tOCH	
Met	SteRKeRe	OPLOSSiNGeN	MOeteN	KOMeN’

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs 

COLUMN MiCHEL              ROg

Wil jij jonge leerkrachten 

CNV Onderwijs Stuurgroep Jongeren is een enthousi-

aste groep leden die jonge leraren (tot en met 35 jaar) 

een stem wil geven. De bond is op zoek naar leden die 

hieraan hun bijdrage willen leveren. Jouw ervaringen, 

ideeën en creativiteit krijgen de ruimte om gehoord en 

uitgevoerd te worden. Daarnaast bedenken we ook 

hoe CNV Onderwijs jonge leerkrachten iets kan bieden. 

Op dit moment wordt een aantal ideeën uitgewerkt, 

waaronder een enquête. Hiermee willen we de mening 

van jonge leden peilen over belangrijke en actuele zaken 

in het onderwijs. Ben jij een jonge leraar, werkzaam in 

het primair- of voortgezet onderwijs, mbo of hbo? En 

wil jij iets betekenen voor jong onderwijzend Nederland? 

Geef je dan op voor de Stuurgroep Jongeren. Voor 

aanmelding of meer informatie, neem contact op met  

Marieke Dufour: mdufour@cnvo.nl

Minder allochtonen en 
mannen voor de klas
Niet-westerse allochtonen en mannen die voor de klas staan: ze zijn 

er nog altijd niet in overvloed. In het primair onderwijs was vorig jaar  

3,7 procent van het personeelsbestand van niet-westerse komaf, 

blijkt uit De Diversiteitsmonitor van het Sectorbestuur Onderwijs-

arbeidsmarkt (SBO). Dat aandeel is lager dan voorgaande jaren 

en – ondanks afspraken met het vorige kabinet – niet gegroeid. 

In het voortgezet onderwijs was vorig jaar 4,7 procent van de me-

dewerkers van niet-westerse komaf, een stijging van 0,6 procent 

vergeleken met 2008.

De trend van het teruglopend aantal meesters heeft zich door-

gezet. Twee jaar geleden was 14,5 procent van de mede werkers 

man. In 2003 was dat nog 17,4 procent. Hoewel het aantal vrou-

wen dat een hoge functie bekleed is toegenomen ten opzichte 

van een paar jaar geleden, staat het nog niet in verhouding tot 

het totale aantal. In het primair onderwijs wordt bijna de helft van 

de hogere functies door vrouwen vervuld. In het voortgezet on-

derwijs is het aantal vrouwen in hogere functies toegenomen van  

37 procent in 2007 naar 46 procent afgelopen jaar.

SchoolnieuwsSchoolSchoolSchoolSchoolSchool

een stem geven?



Maria met kind (gemengde techniek) van Piet Schopping.
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De tentoonstelling Wonder boven 
Wonder laat bijbelverhalen zien 
door de ogen van kunstenaars 
met een verstandelijke beperking. 
Voorgelezen verhalen uit de Bijbel 
en Bijbelse voorstellingen uit de 
kunstgeschiedenis zijn de inspira-
tiebron. Bijbelverhalen zijn ver-
taald naar kleurrijke en verrassen-
de schilderijen – persoonlijk getint 
en raak getroffen. U ziet een selec-
tie van ruim 180 werken in bijna 
alle zalen van het museum. Voor 
kinderen tussen de 4 en 12 jaar is 
er een speciale voorleesroute. Alle 
werken uit de tentoonstelling zijn 
bovendien te koop. De opbrengst 
komt ten goede aan kunstprojecten 
van zorgorganisatie Amerpoort. 

Bijbels Museum, Herengracht  
366-368, 1016 CH, Amsterdam
Geldig voor 2 personen. De actie geldt 
op basis van de volwassen prijs t/m  
30 januari 2011. Kinderen t/m 12 jaar 
gratis entree. 

Bij inlevering van deze bon  
50 procent korting op de 
entree bij een bezoek  
aan de tentoonstelling 
Wonder boven Wonder -  
outsiderkunst en 
Bijbelverhalen in het Bijbels 
Museum

Kerstmis is het weerbarstige geloof,
Tegen alle bierkaaien en journaals in,
Dat het licht niet de vernietigen is.
Het geloof dat een mens, zelfs ik, in staat  
om het eeuwige duister om ons heen  
te verlichten,
Dat is: doorzichtig te maken  
en te helpen dragen.
Jan Nieuwenhuis

Kerstgedachte
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Toneelstuk over zmok-leerlingen moet meer begrip 
brengen

Hoe is het om een cluster 
4-leerling te zijn? In het 

toneelstuk Perron 4, een 
initiatief van Stichting 

Kinderpostzegels Nederland 
en Formaat, Werkplaats voor 

Participatief Drama, laten 
‘zmokkers’ zélf zien wat ze van 

hun leven en school vinden. 

Een jongen met halflang donker haar komt het podium op gelo-
pen, met zijn handen in zijn legergroene bodywarmer gestoken. 
Met een scherpe blik kijkt ‘Ali’ de zaak in, terwijl hij begint te 
vertellen. ‘Ik ben altijd druk’. Mijn moeder was aan de drugs 
toen ze zwanger was van mij. In haar buik was ik al lekker ac-
tief. Ik heb nu de hersens van een pinda. Kan me moeilijk con-
centreren. School is niet echt mijn ding. Maar als je de hele tijd 
te horen krijgt dat je niks kunt, ga je op een gegeven moment 
ook geen moeite meer doen om het tegendeel te bewijzen.’

GeStrand
Perron 4 vertelt het verhaal van vijf jongeren die zijn gestrand 
op een station. Wegens overbelasting van het netwerk is er geen 
vervoer mogelijk en kunnen ze niet naar hun eindbestemming 
‘Regulier’. De bagage van de jongens is, volgens een vrouwelijke 
omroepstem, te zwaar. De jongeren worden op het station opge-
vangen door ‘Juffrouw Spoor’. Zij onderzoekt de bagage van de 
jongeren. In de tas van ‘Dries’ zitten veel medicijnen. ‘Omdat ze 
niet wisten wat ik had, kreeg ik eerst de verkeerde medicijnen, 
daar werd ik heel suf van. Nu zijn ze erachter dat ik autisme 
heb, en heb ik eindelijk de goede pillen’, haalt de jongen het 
ene na het andere potje tevoorschijn. In het bescheiden tasje 

van ‘Jaap’ zitten naast een vwo-certificaat de tanden van Barry, 
die de jongen eruit heeft geslagen. Ali heeft een gigantische 
plunjezak meegenomen die tot het randje gevuld is met houten 
vogelhuisjes, die de vele pleeggezinnen moeten voorstellen die 
hij heeft versleten. 

Slecht iMaGo
Hoewel Perron 4 een toneelstuk is, staat het niet ver af van de 
werkelijkheid van zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok). 
De bagage van menig kind op een cluster 4-school beperkt  
zich nu eenmaal niet tot een handtasje. En doordat zmokscho-
len niet verplicht zijn om een diploma af te geven, kunnen  

jongeren niet goed doorstromen naar 
een vervolgopleiding of de arbeids-
markt en stranden ze, net als in het 
toneelstuk, in een soort niemandsland. 
‘Cluster 4-leerlingen behoren tot een 
groep die niet genoeg kansen krijgt 
om volwaardig deel te nemen aan de 
maatschappij’, meent projectadviseur 
Nederlands jeugdbeleid Tessa Smets, 
van Kinderpostzegels. ‘Dat vinden wij 
zorgwekkend, want ieder kind verdient 
een kans, ongeacht onder welke omstan-
digheden het moet opgroeien.’ Ook het 
slechte imago van zmokkers is een zorg 

van de stichting. Smets: 
‘Ze worden vaak door de 
samenleving als minder-
waardig bestempeld. Dat 
zijn velen zelf ook gaan 
geloven. Deze jongeren 
mogen dan wel gedrags-

problemen hebben, maar dat betekent 
niet dat zij niets kunnen. Ze moeten de 
kans krijgen om te leren omgaan met 
hun eigen gedrag, zodat ze volwaardig 
kunnen deelnemen aan onze maatschap-
pij. Zmokkers hebben zelf ideeën over 
hoe het beter kan, maar daar wordt vaak 
nauwelijks naar geluisterd.’

interviewS
Om cluster 4-leerlingen een stem te 
geven, werd Formaat, Werkplaats voor 

‘Als je zegt dAt je een cluster 4-leerling bent, 
denKen mensen bij voorbAAt dAt je KAnsloos 
bent. mAAr we Kunnen heus wel wAt!’

Cluster 4 will 
zmok you
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Participatief Drama en partner van Kin-
derpostzegels, gevraagd om een interac-
tief toneelstuk samen te stellen. Op drie 
zmok-scholen in de regio Utrecht werden 
ter inspiratie voor het toneelstuk audities 
gehouden, waar meer dan dertig leerlin-
gen aan deelnamen. ‘Het viel me hierbij 
op dat er op zmokscholen vaak over 
jongeren wordt besloten, maar niet mét 
hen’, aldus productieleider Karen Bevers 
van Formaat. ‘Bovendien hebben ze een 
stempel op hun hoofd en daar zijn ze zich 
ook bewust van. Ze weten dat ze “lastig” 
zijn, maar waar kunnen ze heen?’ Regis-
seur Thamar Kemperman vindt vooral de 
diversiteit van de kinderen opmerkelijk. 
‘Het ene kind heeft leer- en concentra-
tieproblemen, de ander heeft een zware 
gedragsstoornis en weer eentje komt uit 
de jeugdgevangenis. En dat zit allemaal 
in één klas. Hoe kun je dan ook altijd 
goed onderwijs geven? Er is een groot 
verschil hoe scholen met hen omgaan.’ 
Bevers: ‘Maar ook de individuele docent. 
Ik speel in het stuk mevrouw Spoor, een 
lerares die zich hard wil inzetten voor 

haar leerlingen, maar soms even niet meer weet hóe. Dat resul-
teert uiteindelijk in een houding van “bekijk het maar, ik ben 
opgebrand en ga weg”. Ik speel weliswaar een personage, maar 
uit de interviews bleek dat het op veel scholen de realiteit is. Ik 
snap het ook wel. Om in het speciaal onderwijs te werken moet 
je sterk in je schoenen staan.’

tattoo
Kemperman en Bevers gingen met de interviews in hun achter-
hoofd aan de slag en creëerden zodoende Perron 4. Vijf leerlin-
gen werden gecast als acteurs; het project werd hun stage. Tom 
Dederen (14) kan zich helemaal vinden in het stuk. ‘Als je tegen 
iemand zegt dat je een cluster 4-leerling bent, denken mensen al 
bij voorbaat dat je kansloos bent.’ Dylan van Doorn (15) ofwel 
‘Ali’ vult aan: ‘Precies. Eigenlijk hebben we een mega tattoo op ons 
voorhoofd staan. Maar we kunnen heus wel wat. Het zou toch wel 
fijn zijn als mensen eens naar ons luisteren.’ Remi Buwalda (15) 
speelt Jaap in Perron 4 en kan zich erg in het stuk vinden. ‘Het is 
zeker wel realistisch. Mijn leraren op school zijn ook vaak zo druk 
en hebben niet altijd tijd voor je. Ook het gevoel dat je nergens 
heen kunt, herken ik wel. Cluster 4 voelt als een laatste redmiddel. 
De kans dat je weer terug kunt naar een “gewone” school of later 
een goede baan kunt krijgen, is klein. Het lijkt wel alsof we alleen 
maar verder naar beneden kunnen. Ik hoop echt dat we met dit 
toneelstuk eens aan het verstand van de mensen kunnen brengen 
dat dat anders moet.’

de leerlingen 
zijn gestrand 
op perron 4 en 
kunnen niet 
naar regulier.
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Het repeteren met de leerlingen ging 
echter niet zonder slag of stoot. Bevers: 
‘Aanvankelijk hadden we nog twee 
meisjes gecast. Een van hen is terug ge-
plaatst naar het regulier onderwijs, wat 
natuurlijk fantastisch is. Met het andere 
meisje ging het minder goed. Zij werd 
nog voor de start van de repetities uit 
huis geplaatst en moest naar een gesloten 

inrichting. Dat raakte ons allemaal diep. 
Het maakt het perspectief van zo’n to-
neelstuk ook nog heftiger.’

hartverwarMend
Perron 4 werd in oktober en november 
acht keer opgevoerd voor leerlingen, 
leraren, hulpverleners en onderwijsbe-
leidsmedewerkers. Na afloop was er altijd 
ruimte voor discussie met de zaal. ‘De 
reacties die we dan kregen, waren heel 
positief’, meent productieleider Bevers. 
‘Natuurlijk zijn de situaties die we spelen 
nogal uitvergroot, maar het is enorm 
herkenbaar. Vaak hoor ik van docenten 
“dit zijn precies de uitdagingen waar het 
speciaal onderwijs voor staat”. Dat is het 
grootste compliment dat je kunt krijgen. 

Het hoogtepunt van dit project? Nou, het optreden in de Tweede 
Kamer voor Kamerleden, fractiemedewerkers en beleidsmede-
werkers was erg bijzonder. Ook Jeugdzorg heeft echt naar ons 
geluisterd en zich kwetsbaar opgesteld. Dat was hartverwarmend.’ 
Kemperman: ‘Doordat dit stuk gespeeld wordt door cluster 4-leer-
lingen, zetten we onze boodschap kracht bij dat deze groep wel 
degelijk iets kan. Dat is ook de grootste verdienste van Perron 4. 
Deze jongens spelen met ontzettend veel plezier. Ik zou willen dat 
heel Nederland hen zo kon zien.’ 

Bereikt
Wat hopen de betrokkenen bereikt te hebben met Perron 4? 
Bevers: ‘Het zou fantastisch zijn als we met deze reeks voorstel-
lingen ervoor gezorgd hebben dat er meer geld vrijkomt voor het 
speciaal onderwijs. Maar daarvoor moet, eerlijk gezegd, denk ik 
nog wel wat meer gebeuren.’ Tessa Smets van Kinderpostzegels 
hoopt dat men beseft dat er meer geluisterd moet worden naar 
zmokkers. ‘Jongeren kunnen heel goed zelf aangeven wat ze wil-
len en wat ze nodig hebben. Dan moeten volwassenen niet zonder 
inspraak voor hen beslissen. Ik hoop dan ook dat iedereen die met 
zmokkers werkt af en toe even stil staat bij wat de jongeren nu zélf 
van iets vinden en de dialoog aangaan, en dat meenemen in hun 
werk en beslissingen. Als dat lukt, hebben we al heel wat bereikt.’ 
Lisette Jongerius

Schooljournaal 12

er is een dvd gemaakt over Perron 4, waarin de boodschap nog verder wordt 
uitgedragen. deze dvd kan vanaf februari worden besteld en zal worden ingezet 
voor een lobbytraject. voor meer informatie: t.smets@kinderpostzegels.nl

karen Bevers 
en cluster-4 
leerling remi 
Buwalda.
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cadeautje
Het is één uur en pauze. Je hebt vier lesuren achter de 
rug die je gelukkig zonder al te veel kleerscheuren door 
bent gekomen. Opgelucht wil je een hap zetten in je 
eerste of hooguit tweede boterham van de dag. En dan 
verschijnt er een gruwelijk feit als een soort pop up in je 
hoofd. Over precies 27 minuten staan er een stuk of der-
tig dolgedraaide types uit 2havo voor je lokaal en word je 
geacht om ze een mentorles te geven. Als goede docent 
heb je je lessen natuurlijk altijd keurig voorbereid. Maar 
vandaag even niet. Wat nu?
Omdat het bijna Kerst is en ik het sowieso altijd fijn vind 
om collega’s uit de brand te helpen, zal ik u een ideetje 
aan de hand doen. Waarbij ik eerlijk moet opbiechten dat 
het ontstaan is in een situatie zoals die hierboven. Met 
de kids brullend op de gang, nog maar een paar minuten 
op de klok en de paniek in mijn lijf, schreef ik met grote 
letters op het bord: wie bewonder je? 

Het gepeupel kwam naar binnengebuiteld. Ik vertelde ze 
dat ze in hun mentorschriftjes moesten opschrijven wie 
ze bewonderden en waarom. En geloof het of niet, maar 
al snel zat het gros van mijn 2havo’ers met rode konen in 
hun schriftje te pennen. Toen ik na een kwartiertje vroeg 
wie er iets over de opdracht wilde vertellen, gingen er 
wel tien vingers tegelijk omhoog.
‘Ik bewonder meneer Ravi van Techniek, want hij kan 
karate en hij wordt nooit boos’, riep Amir, nog voor ik 
hem de beurt had gegeven. Toen wees ik Sanna aan: ‘Ik 
bewonder mijn moeder die 
de winkel in haar eentje 
doet nu mijn vader er niet 
meer is’, vertelde ze. De 
klas knikte. ‘Ik bewonder 
jou, man!’ zei Jesse tegen klassenclown Chris. ‘Ik moet 
altijd kapot hard lachen om die rare acties van je. Ik ga je 
echt missen als ik volgend jaar niet meer bij je in de klas 
zit.’

Het werd een mentorles waarin we het eens niet had-
den over de wanprestaties van docent zus of zo, het vele 

huiswerk of andere dingen die niet deugen. Mijn 
klas en ik hadden een gesprek. Een echt gesprek 
van wel een half uur over dingen als doorzettings-
vermogen, ambitie, lef, humor, en allerlei andere 
zaken die mensen mooi maken. Die les was een 
prachtig cadeautje, terwijl ik daar helemaal niet op 
gerekend had. 

Ik was enorm trots op mijn klas, maar ik had nog 
wel een kwartier over. Nou ja, en toen heb ik maar 
gewoon de dvd van Mr. Bean aangezet. En een zucht 
van verlichting geslaakt.

Ik wens u een heel fijne kerstvakantie en een inspi-
rerend 2011! 

columncolumncolumnmijke Pelgrim

mijke Pelgrim (32) is 
docent engels in het 

voortgezet onderwijs.

‘iK bewonder meneer rAvi vAn technieK, wAnt 
hij KAn KArAte en hij wordt nooit boos’
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cordula rooijendijk: ‘Je kunt niet aan alle eisen van 
ouders voldoen, want dan houd je niet genoeg tijd over 
voor je eigen programma.’

Schooljournaal 14
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‘Leraar zijn is een van de mooiste dingen ter wereld. En ik kan 
het weten, want ik ben juf’, zo luidt de eerste regel in Grootvader 
Piepestok. Een geschiedenis van Nederlandse schoolmeesters van 
de hand van Cordula Rooijendijk. De cum laude afgestudeerde 
sociaal-geografe is behalve lerares ook schrijfster en publiceerde 
de afgelopen drie jaar boeken over de geschiedenis van de com-
puter in Nederland en over stormvloeden, dijkenbouwers en 
droogmakers. Weliswaar gaf ze tijdens haar studie al les op de 
universiteit, maar dat kon haar toch minder bekoren dan het 
basisonderwijs. 

Mooi vak 
Rooijendijk is geen knutseljuf. Ze voelt meer verwantschap met 
haar oude schoolmeesters en -juffen die streng konden zijn, 
maar ook een prachtig geschiedenisverhaal konden vertellen, 

‘Goed lesgeven is ook plezier
                 hebben in wat je doet’ 

‘Volgens mij kun je alleen 
maar lesgeven als je heel veel 

liefde hebt voor het vak, als 
je er passie voor voelt’, zegt 
schrijfster en lerares Cordula 

Rooijendijk. Zelf volgde de 
sociaal-geografe ook haar hart 
en ging na een verkorte pabo-

opleiding lesgeven op een 
basisschool in Amsterdam.   
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waar ook de lastige leerlingen in de klas ademloos naar luister-
den. Haar grote voorbeeld, die ze ook beschrijft in haar boek, is 
onderwijsvernieuwer Jan Ligthart (1859-1916). ‘De titel Groot-
vader Piepestok slaat op hem. Hij was eind negentiende eeuw 
hoofd van een school in de Schilderswijk in Den Haag, die 
hij helemaal had gevormd naar zijn eigen ideeën. Hij had een 
zwakke gezondheid, maar was heel enthousiast. ’s Ochtends als 
het tijd was voor de jongste leerlingen om naar buiten te gaan, 
pakte hij zijn wandelstok en liep heel hard door de klassen, 
roepend: “Grootvader Piepestok!”, “Grootvader Piepestok!” 
Vervolgens renden de kinderen vrolijk achter hem aan naar 
buiten en gingen ze samen spelen. Voor mij is het een voorbeeld 
van de passie die Ligthart had voor het vak, vooral omdat hij er 
lichamelijk bijna aan bezweek.’ Ze vond het meteen een mooie 
titel voor haar boek. ‘Want één ding is mij wel duidelijk gewor-
den na het bestuderen van al deze pedagogen en schoolmees-
ters, zoals Joannes Zwijsen en Theo Thijssen: het waren heel 
betrokken en bevlogen mensen. Dat moet ook wel, want het is 
een zwaar beroep. Je kunt alleen maar goed lesgeven als je heel 
veel plezier hebt in het vak, is mijn mening. Ik vind het boven-
dien ook een mooi vak omdat je kinderen een basis bijbrengt 
voor de rest van hun leven.’

hooGBeGaafd  
Een van de belangrijkste instrumenten van een leraar is het 
hebben van overwicht op de klas. Handig als je het hebt, maar 
het is volgens Rooijendijk ook te leren. ‘Door strikte regels te 
stellen en consequent te zijn. Alleen kost het wel meer energie 
in een klas met veel leerlingen, of voor een grote groep studen-
ten.’ Maar overwicht alleen is zeker niet genoeg. ‘Ik werk op 
een montessorischool in IJburg, en ik kan je verzekeren dat ik 
veel meer gesprekken voer met ouders dan mijn jongere broer 
die op een zwarte school werkt. Je hebt bepaalde idealen over 
lesgeven en dan is het soms best lastig als vaders en moeders 
over je schouders meekijken. Maar je kunt niet aan al hun eisen 
voldoen, want dan houd je niet genoeg tijd over voor je eigen 
programma. Ik begrijp het wel, want ze willen het beste voor 
hun kind en zijn heel betrokken. Op dit soort scholen zien ou-
ders bij leerproblemen al gauw dyslexie, dyscalculie of adhd op 
de loer liggen. Terwijl er ook een flinke groep is die denkt dat 
hun kind op zijn minst hoogbegaafd is. De verschillen worden zo 
wel opgeklopt’, vindt Rooijendijk. ‘De grens tussen het gemid-
delde hoogbegaafde kind en een die heel slim is bedraagt maar 
een paar IQ-punten. Hoe ik dat oplos? Meer aansluiten op de 
interesses van het kind, bijvoorbeeld met lessen sterrenkunde.’ 

over de SchuttinG
Dat de kwaliteit van het onderwijs vaak punt van dis-
cussie is, frustreert haar. ‘Laatst weer die ophef over dat 
leraren die niet goed functioneren moeten worden weg-
gestuurd. Hoewel het terecht is, en het te maken heeft 
met de verminderde kwaliteit van de opleiding van 
leraren, draagt het wel bij aan het gebrek aan status dat 
het vak heeft. En niemand die zich dan afvraagt hoe we 
in deze situatie verzeild zijn geraakt. Om te beginnen 
valt de beloning tegen, een slechte zaak dat dit kabinet 
de nullijn weer van stal haalt. En verder is het nogal 
druk met vakken als burgerschapskunde en wat er nog 
meer over de schutting van de school wordt gegooid. 
Op die manier heb je geen tijd meer om je leerlingen 
goed te leren rekenen en schrijven. Evengoed verwacht 
de maatschappij dat we het perfect doen. Ja sorry, maar 
ik heb maar vijf uur per dag en ik sta er alleen voor.’ 
Rooijendijk vindt ook dat in het schrijven van hande-
lingsplannen onevenredig veel tijd gaat zitten. ‘Het is 
goed dat het gebeurt, maar het heeft iets van de agent 
die zijn tijd achter het bureau verdoet om processen-
verbaal uit te tikken. Je doet het vooral voor de In-
spectie. Ik werk parttime, maar mijn dagen zijn lang. Ik 
begin om half acht en ga om zes uur naar huis. In het 
onderwijs ben je eigenlijk nooit klaar. Wat dat betreft 
kun je het ook vergelijken met de zorg. Mensen zouden 
eens een week voor de klas moeten staan en dan al die 
verantwoordelijkheid voelen.’ 

toekoMStBeeld 
Volgens Rooijendijk ligt er te veel nadruk op het indi-
vidu in het hedendaagse onderwijs, en te weinig op het 
goed leren samenleven. ‘Een visie hebben en daar je 
onderwijs op inrichten, zoals onder grote onderwijsver-
nieuwers als Maria Montessori, is er niet meer bij. Het 
beleid is hapsnap en chaotisch. Laten we ons vooral 
richten op de kernvakken als taal en rekenen en schrap-
pen in allerlei overbodige culturele activiteiten, want 
daar zijn we niet voor. Ligthart had voldoende aan klas-
sikaal lesgeven en toch gaf hij kinderen de ruimte zich te 
ontwikkelen.’ 
Peter Magnée
Grootvaders Piepestok. De geschiedenis van de lagere school in 
Nederland van cordula rooijendijk (iSBn 978904501667) is 
verschenen bij uitgeverij atlas en kost € 19,95.   

‘Goed lesgeven is ook plezier
                 hebben in wat je doet’ 



Vrolijke 
kleuren en 
gezellige 
hoekjes in 
overvloed 
op de Friese 
school.
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In het Friese Munnekezijl werkt een groep enthousiaste 
leerkrachten aan een school die ‘wereldkinderen’ aflevert. 

Hiervoor ontwikkelden zij een vernieuwde visie waarin onder meer 
boeiend onderwijs, saamhorigheid en structuur centraal staan. 

‘Als de leerlingen van school gaan, willen we dat ze met een 
goedgevulde, kleurrijke rugzak de wereld in kunnen.’ 

Friese school ontwikkelt bijzondere onderwijsvisie

theek. Ze leggen wat houtblokken in 
de schouw en meteen schuiven twee 
leerlingen op hun knietjes voor de haard 
om hun handjes ‘te warmen’. Een andere 
leerling kruipt met een boek op de oran-
je-rood beklede bank naast de haard.
Het knusse tafereel is kenmerkend voor 
de school in Munnekezijl, een dorpje in 
het uiterste noorden van Nederland, op 
de grens van Groningen en Friesland. 
De vrolijke kleuren, gezellige hoekjes 
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‘Niet langer 
kwetsbaar, maar 
vooruitstrevend’

‘Waar kunnen we hem neerzetten?’, vragen twee moeders die 
een fleurig roodgeverfde schouw binnendragen in de centrale 
hal van basisschool ’t Oegh. De leerkrachten, die net aan hun 
laatste kop koffie zaten, schieten de vrouwen te hulp en duwen 
het gevaarte tegen de groene muur in de knusse schoolbiblio-



Schooljournaal 17

en creatieve knutselwerkjes, het hoort 
allemaal bij ’t Oegh. Net zo als het di-
recte contact met ouders en het hechte 
team van leerkrachten. Dat moet ook 
wel, want de school is met haar 42 leer-
lingen niet bepaald groot. ‘We werken 
met een klein team bestaande uit vier 
leerkrachten, een intern beleider en een 
vakleerkracht gym. Je kunt niet alles 
zelf doen, dus is het ontzettend fijn als 
je ouders kunt inschakelen’, vertelt Paul 
Boersma, sinds een half jaar directeur op 
de school.

Niet laNger 
kwetsbaar
Wie nu bij ‘t Oegh op bezoek komt, 
merkt niet dat de school er vijf jaar 
geleden een stuk slechter voor stond. 
Zwakke resultaten van leerlingen en een 
voortdurende wisseling van leerkrachten 
zetten de toon. ‘Eenmaal in het voort-
gezet onderwijs kregen de leerlingen 
regelmatig een stempel op gedrukt. “Ze 
komen van ’t Oegh, dus dat zal wel niet 
veel zijn”’, blikt Boersma terug. ‘Dat is nu 
wel anders!’ Een bijna geheel nieuw team 

met gedreven en enthousiaste leerkrachten besloot dat het tijd 
was voor een metamorfose. De hele school kreeg een frisse lik 
verf en er werd ook een nieuw onderwijsconcept bedacht. ‘We 
wilden niet langer een kwetsbare school zijn, maar een voor-
uitstrevende’, verklaart leerkracht Wendy Bok, die samen met 
haar collega’s de nieuwe visie van de school heeft uitgewerkt. 
Daarvoor maakte ze met collega Hendrika de Boer een reis 
naar Finland om te leren over het onderwijs. Ze ondervonden 
dat het onderwijssysteem daar, de kinderen een uniek en breed 
aanbod biedt, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwik-
kelen, ongeacht het niveau. Bok: ‘In Finland kijken ze niet 
naar de onmogelijkheden van het kind, maar naar de mogelijk-
heden. Het was voor ons prachtig om te zien dat elk kind daar 
de kans krijgt op goed onderwijs. Dat verdient iedereen, dus 
ook op bij ons.’

boeieNd oNderwijs
Het team heeft de onderwijsvisie vertaald in een mindmap 
met daarin de kernwaarden van ’t Oegh: boeiend onderwijs, 
structuur, professionele organisatie, wereldkinderen, fleur en 
kleur en wereldschool. Zo staat boeiend onderwijs voor adap-
tief onderwijs waarin een doorgaande lijn herkenbaar is van 
groep een tot en met acht. ‘Elk kind is verschillend, oftewel 
uniek. Wij kijken naar de talenten van de leerlingen en spelen 
daar op in. Er wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan meer-
voudige intelligentie, waarbij we leerstof koppelen aan hogere 
begaafdheid. Dat is belangrijk op een kleine school omdat er 

de onderwijs-
visie van ‘t 
oegh is ver-
taald in een 
mindmap.



leerlingen van verschillende groepen bij elkaar in de klas zit-
ten. Nu kan iedereen werken aan zijn eigen taak op zijn eigen 
niveau’, legt Bok uit. ‘Daarom staat zelfstandig werken centraal 
op de school. In het hele gebouw zijn plekken waar leerlingen 
zelf aan de slag kunnen met hun taken. In een speciaal wan-
delpaspoort noteren ze waar ze gaan zitten, bijvoorbeeld op de 
gang, in de centrale hal of op de kamer bij de directeur. In het 
paspoort staat ook aan welke taken ze werken. Als ze niet taak-
gericht zijn of op de verkeerde plek werken, kan iedere leer-
kracht ze daarop aanspreken. De leraar heeft niet alleen zorg 
over zijn eigen groep, maar over alle leerlingen van de school.’ 
Naast het zelfstandig werken, werkt de school ook coöperatief. 
Dit is een verdiepte vorm van samenwerkend leren. Ieder kind 
heeft zijn eigen talenten op verschillende gebieden en van ver-
schillende niveaus. Door deze talenten te bundelen, kunnen 
ze elkaar aanvullen en verrijken. Volgens de school ervaren 
leerlingen hierdoor dat het coöperatief leren hun verder brengt 
in de ontwikkeling.

wereldkiNdereN op 
wereldschool
De leervakken rekenen, taal, lezen en spelling vormen de basis 
op ’t Oegh. ‘De kunst is om de leervakken te integreren in de 
onderwijskundige visie van de school. Structuur, doorgaande 
lijnen en afspraken zijn daarbij ontzettend belangrijk. Wij 
willen ook gewoon voldoen aan de eisen van de Inspectie’, 
zegt Boersma. Naast deze cognitieve leervakken staat de we-
reldschool centraal, waar met enthousiasme wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van de leerlingen tot zogenaamde wereld-
kinderen. ‘Munnekezijl is een klein dorp, de wereld waarin de 
kinderen opgroeien is afgebakend. Er zijn geen voorzieningen 
zoals een bibliotheek of een museum. We proberen activiteiten 
naar de school toe te halen, zodat kinderen toch hun algemene 
kennis verbreden.’ Speciale kunst en cultuurmiddagen dragen 
ertoe bij dat de leerlingen in aanraking komen met muziek, 
dans, drama, kunst, techniek, gezondheidskunde en cultureel 

erfgoed. ‘Mensen van buiten de school 
komen dan lesgeven. Wij zijn ambiti-
euze leerkrachten, maar wij kunnen niet 
alles’, lacht Bok. ‘Dat is ook de kracht 
van ons team, dat we niet alles zelf wil-
len doen. Ik ben zelf niet zo muzikaal, 
dus daar vraag ik Hendrika dan voor. 
Deze eerlijkheid en openheid binnen 
het team is essentieel voor ons onder-
wijs.’

taallesseN eN 
FilosoFie 
Op ’t Oegh krijgen alle leerlingen  
Engelse en Friese les, dat al begint in de 
kleuterklas. Er zijn workshops in vreem-
de talen zoals Spaans in de bovenbouw-
groepen. Daarnaast wordt er filosofie 
gegeven. ‘In deze maatschappij is het 
belangrijk dat je goed kunt communi-
ceren, dat je een mening leert vormen 
en dat je weet om te gaan met verschil-
lende opinies. Dat proberen wij onze 
leerlingen bij te brengen met het vak fi-
losofie’, legt De Boer uit. Ook de sociaal 
emotionele-ontwikkeling wordt in alle 
groepen gestimuleerd. ‘Kinderen moe-
ten op een goede manier omgaan met 
emoties van zichzelf en die van andere 
kinderen. Ze moeten leren omgaan met 
de algemene normen en waarden. In de 
kleuterklas worden emoties als boos en 
verdrietig al besproken aan de hand van 
afbeeldingen. Leerlingen moeten leren 
niet meteen primair te reageren, maar 
ze moeten zich wel durven uiten. Dat 
is ook belangrijk voor de leerprestaties, 
want als een kind prettig in zijn vel zit 
en zich veilig voelt, leert het beter.’
 
trots op resultaat
Na een periode van vijf intensieve jaren 
zijn de leerkrachten van ’t Oegh ont-
zettend trots op hun school. Bok: ‘Het 
heeft heel veel tijd en energie gekost 
om het vertrouwen van ouders terug te 
winnen, maar ze zien nu dat hun kin-
deren met plezier naar school gaan.’ De 
Boer vult aan: ‘Ook als team hebben 
we ontzettend veel bereikt. Na al die 
jaren hard werken, kunnen we nu ook 
genieten van het resultaat. We hebben 
plezier in wat we doen. Eigenlijk voelt 
het niet als werk, maar als een hobby.’
Marloes Oelen
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basisschool  
‘t oegh maakte 
in vijf jaar tijd 
een stormachtige 
ontwikkeling 
door.
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Hervatting cao-overleg 
kenniscentra? 
CNV Onderwijs is onder voorwaarden bereid het over-
leg over een nieuwe éénjarige (gerekend vanaf 1 febru-
ari 2009) Cao Kenniscentra te hervatten. Gezien de uit-
komst van de ledenraadpleging in oktober, en rekening 
houdend met de cao-ontwikkelingen in andere sectoren 
zoals het rijk, wil CNV Onderwijs de onderhandelin-
gen alleen voortzetten op basis van de vier punten, die 
door de gezamenlijke bonden zijn ingebracht in het 
cao-overleg op 2 september 2010. De andere bij het 
overleg betrokken bonden delen de opvatting van CNV 
Onderwijs. In een brief hebben de gezamenlijke bonden 
dit standpunt kenbaar gemaakt aan de werkgeversde-
legatie. De vier punten zijn: géén afschaffing, maar wel 
een herziening van de regeling ouderenverlof (bapo) op 
basis van de voorstellen van werknemers; een afspraak 
om pro-actief de werkgelegenheidsproblematiek in 
kaart te brengen en waar nodig te bespreken; een col-
lectieve voorziening tegen de mogelijke negatieve inko-
mensgevolgen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, 
zoals bijvoorbeeld de IPAP-verzekering van Loyalis; een 
uitkering van € 200,- ineens in 2010. Als werkgevers 
het overleg niet onder deze condities willen voortzet-
ten, dan zien de bonden zich genoodzaakt het cao-
overleg voor onbepaalde tijd op te schorten.
 

AoW-partnertoeslag  
8 procent gekort
Met ingang van 1 januari 2011 wordt de AOW-toeslag 
voor partners onder de 65 jaar met 8 procent gekort. 
Deze korting is nog een maatregel van het vorige ka-
binet. Oorspronkelijk zou de korting 6 procent zijn en 
zou de partnertoeslag helemaal verdwijnen bij een leef-
tijdsverschil tussen de partners van meer dan 10 jaar. 
De laatste maatregel heeft toenmalig staatssecretaris 
Klijnsma na breed maatschappelijk verzet ingetrokken 
en ter (gedeeltelijke) dekking van het hierdoor ontsta-
ne financiële tekort heeft zij de korting verhoogd naar 
8 procent. Het demissionaire kabinet heeft de korting 
opgenomen in de laatste Miljoenennota en het nieuwe 
kabinet voert deze nu per 1 januari in. CNV Onder-
wijs heeft in CNV-verband herhaaldelijk geprotesteerd 
tegen een verslechtering van de partnertoeslag. Een 
negatieve inkomensmaatregel voor deze specifieke 
groep is onrechtvaardig en komt nog eens bovenop het 
nadelige effect van het (nagenoeg) volledig bevroren 
zijn van de aanvullende pensioenen. Maar ondanks 
alle protesten was er brede politieke steun voor deze 
ordinaire bezuiniging. In 2015 wordt de AOW-partner-
toeslag helemaal afgeschaft voor alle nieuwe AOW-
ers. De politiek heeft dit al in 1995 besloten vanwege 
de verdergaande individualisering en emancipatie van 
vrouwen.

Andere uitvoerder 
uitkeringsregelingen primair 
en voortgezet onderwijs
KPMG Management Services (KPMG MS) neemt met 
ingang van 2011 de uitvoering van de regelingen voor 
(aanvullende) uitkeringen bij ziekte of werkloosheid 
over van Loyalis Maatwerkadministraties (LMA). De 
komst van deze nieuwe uitvoerder heeft geen gevol-
gen voor het recht op een uitkering of de duur en de 
hoogte van de uitkeringen. Een aantal zaken gaat wel 
veranderen. De maandelijkse overzichten zullen vanaf 
januari 2011 naar KPMG MS verstuurd moeten wor-
den en KPMG MS zal de uitbetaling van de uitkering 
verzorgen. Ontvangers van een uitkering krijgen bin-
nenkort een brief met meer informatie. 
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Dekking IPAP uitgebreid
De dekking van de Loyalis arbeidsongeschiktheidsverze-
kering IPAP wordt per 1 januari 2011 uitgebreid met de 
Garantie-uitkering. De verzekering zorgde al voor een 
aanvulling tot minimaal 70 procent van het inkomen. 
Bij ontslag vanwege gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
keert Loyalis voortaan ook uit als het inkomen door an-
der werk boven de 70 procent uitkomt. De premie voor 
de Loyalis arbeidsongeschiktheidsverzekering blijft gelijk. 
De extra dekking geldt voor nieuwe én bestaande polis-
sen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid (tussen 35 en 
80 procent) met ziekteverzuim vanaf 1 januari 2011.  
Voor meer informatie: www.loyalis.nl/over-loyalis/pers/
persberichten/garantieuitkering.asp
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December is de maand waarin de meeste werknemers  
in het onderwijs een (of soms wel twee) eindejaars-
uitkering(en) ontvangen. Naast de structurele eindejaars-
uitkering waar vrijwel alle werknemers recht op hebben, 
is er ook een aparte eindejaarsuitkering voor het onder-
wijsondersteunend personeel (OOP).

De structurele eindejaarsuitkering:
Deze eindejaarsuitkering geldt voor alle werknemers. 
De hoogte ervan verschilt per onderwijssector, evenals 
de salariscomponenten waarover de uitkering berekend 
wordt. In het primair onderwijs bedraagt de uitkering dit 
jaar 6,3 procent van het salaris, de uitlooptoeslag en de 
toelage schaal-uitloop. In het voortgezet onderwijs is het 
percentage 6,6. Maar voor werknemers die geboren zijn 
in 1950 of later is de uitkering 0,8 procent hoger omdat 
de vergoeding levensloop bij de eindejaarsuitkering wordt 
gevoegd, waardoor deze 7,4 procent wordt. Hier geldt 
dat de uitkering wordt berekend over het salaris en de 
uitlooptoeslag. 
In het mbo en het hbo is de hoogte 8,33 procent.  
Daarmee is in deze sectoren de eindejaarsuitkering gelijk 
aan een maandsalaris. 

Eindejaarsuitkering OOP
In de sectoren primair en voortgezet onderwijs krijgt het 
personeel met een functie in de schalen 1 t/m 8 naast de 
structurele eindejaarsuitkering ook nog een eindejaarsuit-
kering OOP. De hoogte daarvan wordt bepaald door de 
functieschaal:

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

Hoe wordt de eindejaarsuitkering berekend?
vraag:

Primair onderwijs   schaal 1 t/m 5: € 1.070,28
   schaal 6 t/m 8: € 1.025,28
Voortgezet Onderwijs schaal 1 t/m 5: €   970,08
   schaal 6 t/m 8: €   925,08
In de sector mbo gold tot enkele jaren geleden ook een 
eindejaarsuitkering OOP/OBP, maar deze is inmiddels om-
gezet naar een structurele verhoging van het maandsalaris.
Voor alle eindejaarsuitkeringen geldt dat ze worden opge-
bouwd per gewerkte maand. Daarnaast gelden de hierbo-
ven vermelde bedragen bij een fulltime baan. Werknemers 
met een deeltijdbaan ontvangen de uitkering naar rato 
van de werktijdfactor. Voor werknemers die in de loop van 
een kalenderjaar in dienst treden geldt dat zij de uitkering 
krijgen naar rato van het aantal maanden dat zij dat jaar 
in dienst zijn geweest. De uitkering wordt uitbetaald in de 
maand december. Eindigt het dienstverband eerder dan 
december, dan wordt de uitkering uitbetaald in de maand 
waarin het dienstverband eindigt.
Let op: als het salaris tijdelijk lager is door bijvoorbeeld 
ouderschapsverlof of andere vormen van verlof, dan werkt 
dat door in de structurele eindejaarsuitkering. Dat geldt 
niet voor bapo en ook niet als het salaris wordt gekort 
wegens ziekte. De eindejaarsuitkeringen tellen mee voor 
de opbouw van het pensioen en voor de berekening van 
het dagloon voor de sociale uitkeringen. Alle genoemde 
bedragen zijn bruto bedragen waarover door de werkgever 
loonheffing moet worden ingehouden. De pensioenpre-
mies over de eindejaarsuitkeringen zijn opgenomen in de 
maandelijkse premies die van uw salaris worden ingehou-
den en worden dus bij de uitbetaling niet apart berekend.

Hoe wordt de eindejaarsuitkering berekend?
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Heeft u er ook moeite mee om de financiële stukken die u als (G)MR-lid onder ogen krijgt te inter-
preteren? Heeft u last van alle vaktermen en vindt u het moeilijk om de juiste vragen te stellen? 
Dan is deze cursus iets voor u!

Actief meedenken over financieel beleid

Resultaat
Na afloop van de cursus kunt u 
in financiële stukken hoofd- en 
bijzaken van elkaar onderscheiden, 
heeft u zicht op de belangrijkste 
vaktermen die in financiële stuk-
ken worden gebruikt en heeft u 
kritisch gekeken naar begroting, 
jaarrekening en jaarverslag.

Praktische informatie
De cursus wordt op locatie op maat 
aangeboden. Tijdens de telefoni-
sche intake kunt u aangeven waar 
u de nadruk op wilt leggen. Neem 
voor meer informatie contact op 
met CNV Onderwijs Academie:  
bel met (030) 751 17 47, stuur een 
e-mail naar scholing@cnvo.nl of 
kijk op www.cnvo.nl/academie.

Rob Overmars, trainer bij CNV 
Onderwijs Academie, verzorgt de 
cursus Actief meedenken over finan-
cieel beleid. ‘We merken dat nogal 
wat MR’en en GMR’en moeite 
hebben met het lezen van finan-
ciële stukken, terwijl ze die in 
hun werk veelvuldig tegenko-
men. Daarom bieden we deze 
cursus aan, om deelnemers te 
leren hoe ze deze documenten 
moeten lezen. We zeggen van tevoren wel dat het 
geen cursus boekhouden of accountancy is, want dat is ook niet 
waar MR’en mee bezig moeten zijn. Het is de bedoeling dat deel-
nemers na de cursus weten waar ze op moeten letten en de juiste 
vragen weten te stellen aan het bestuur. We bespreken dit aan de 
hand van de eigen begroting, jaarrekening en het jaarverslag.  
De cursus duurt drie uur. Na die tijd kennen de cursisten de be-
langrijkste financiële termen en kunnen ze hun eigen stukken 
lezen. Op die manier kunnen (G)MR-leden weer met zelfvertrou-
wen hun werk uitvoeren!’ 

Actief meedenken over finan-

moeten lezen. We zeggen van tevoren wel dat het 
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niveau-4. In deze opleiding is het vak koken niet 
bedoeld om van de student een kok te maken, maar 
zijn we gefocust op de leidinggevende aspecten. In het 
eerste jaar hamer ik vooral op de kokende skills, het 
bijspijkeren dus, in het tweede jaar gaat het om het 
leidinggeven. Ook mijn benadering van de eerste- en 
tweedejaars is totaal anders. In het eerste jaar is mijn 
houding vooral ‘niet lullen, je doet precies wat ik zeg’ 
en in het tweede jaar is het juist andersom. Dan laat ik 
het denken aan hen over. 
We moeten met z’n allen écht iets gaan doen om het 
ministerie zover te krijgen dat ze het staatsexamen 
rekenen en Nederlands niet in het laatste jaar van het 
mbo gaan proppen. Dit zou echt een slechte zaak zijn. 

Daarbij pleit ik voor een strengere selectieprocedure. 
Er zou een voorbereidend mbo-jaar moeten komen. 
Wie niet slaagt voor de toelatingstest kan dit extra 
bijspijkerjaar in. Maar hoe krijgen we het ministerie 
om? Ik krijg hoofdpijn van deze vraag.

column

staatsexamen
Kan het nog gekker in het onder-
wijs in Nederland? Een ‘staats-
examen’ voor Nederlands en 
rekenen in het laatste jaar van het 
mbo. Tenminste, als de zaken zoals 
ze er nu voor staan, vanaf 2012 wer-
kelijkheid worden. Heb je als student 
een mbo-opleiding niveau-4 doorlopen 
en alles voldoende gehaald, maar haal je 
een onvoldoende voor Nederlands of reke-
nen: jammer dan, geen diploma.
Ik discussieer met mijn spiegelbeeld al maan-
den en maanden over deze kwestie. Regelmatig sta 
ik dan in dubio. Ik ben voor betere resultaten voor  
Nederlands en rekenen, maar met deze staatsexamens 
heb ik moeite. Vooral, omdat het alleen deze vakken 
betreft. Waarom niet ook een staatsexamen voor de be-
roepsvakken, waar de studenten voor worden opgeleid? 

Dat is hét kromme in deze discussie. Als we echt weer 
willen dat de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs 
omhoog gaat, dan zouden in het mbo voor alle vakken de 
oude ‘centrale staatsexamens’ weer van de boekenplank 
moeten worden gehaald. Op die manier kun je het hogere 
niveau aan kennisstof over heel het land verspreiden. 
Natuurlijk niet hoe die kennis wordt overgebracht, want 
dat zal altijd tot de kunde van docent en schoolorganisa-
tie blijven behoren. Maar je kunt wel direct aan het aantal 
geslaagden zien hoe een school het doet.
Willen we het echt goed doen, dan zou het eerste jaar van 
het mbo hèt bijspijkerjaar moeten 
zijn. In deze periode passen de 
bedoelde examens rekenen en 
Nederlands ook het beste. Maar 
ook op andere vakken zou de 
bijspijkergedachte geïntroduceerd 
kunnen worden. Is het eerste jaar 
er niet voor om alle koppies dezelfde vakrichting in te 
krijgen? 

In mijn praktijklessen hanteer ik al jaren deze manier 
van denken. Ik geef les aan de ondernemersopleiding 

Pierre WindcolumncolumncolumnPierre WindPierre WindPierre WindPierre WindPierre WindcolumnPierre WindcolumncolumnPierre WindcolumncolumnPierre WindcolumnPierre Wind

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

Foto: Mirjam van der Hoek

‘WaaRoM niet ook een staatseXaMen 
vooR De beRoePsvakken, WaaR De 
stuDenten vooR WoRDen oPgeleiD? ’
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‘Ieder kind 
kán iets’

harry Neslo uit Suriname 
woonde veertien jaar 

in Nederland, waar hij 
enthousiast raakte over het 

competentiegericht leren. in 
2006 keerde hij terug naar 
zijn geboorteland en werd 

hoofd van een school voor 
speciaal basisonderwijs. het 

terugdringen van schooluitval 
is zijn speerpunt geworden. 

‘ik weet zelf wat het is om een 
drop-out te zijn.’

Harry Neslo strijdt in Suriname tegen schooluitval

‘Ik was directeur van een basisschool in Paramaribo toen ik 
in 1993 besloot naar Nederland te vertrekken. De maat was 
vol; ik werd tegengewerkt. In die tijd was ik nogal actief in de 
samenleving, onder andere in de Katholieke Onderwijzersvak-
bond (KOB) en de politiek, en dat werd niet door iedereen 
gewaardeerd. 
In Nederland heb ik heel veel bijgeleerd over het vak, al moest 
ik wel weer helemaal onderaan de ladder beginnen. Omdat 
mijn diploma niet geldig was, begon ik eerst met de pabo. Daar 
zat ik als 42-jarige tussen veel jongere studenten. Na mijn af-
studeren werd ik leerkracht op een basisschool in Spijkenisse en 
vervolgens docent economie aan het Nova College Amsterdam. 
Het laatste jaar was ik daar leerlingbegeleider. 
In die tijd raakte ik bekend met de theorie van het competen-
tiegericht leren. De focus op de persoonlijke vermogens van 
het individu sprak me ontzettend aan. Ieder kind kán iets. Zo 
zouden we in het onderwijs in mijn land ook naar kinderen 
moeten kijken, vond ik. Daarom begon ik met de masteroplei-
ding SEN (Special Education Needs, red.) aan de Hogeschool 
Utrecht.’ 

NieuWe pAssie
‘In 2006 ging ik terug naar Suriname, om iets te kunnen be-
tekenen voor mijn land en de kinderen. Ook wilde ik mijn 
bejaarde moeder zeker nog enkele jaren bijstaan. Al snel werd 
ik hoofd van de Marcel Riaschool, een school voor speciaal 
basisonderwijs in Paramaribo. Met politiek en vakbondswerk 
hield ik me helemaal niet bezig. Daarvoor in de plaats was een 
nieuwe passie gekomen: mensen warm maken voor het compe-
tentiegericht leren. Het onderwijs is hier niet genoeg aangepast 
aan de belevingswereld van de leerlingen. Juist als je goed kijkt 
naar de capaciteiten van een kind, kun je het ver op weg hel-
pen in zijn leven. Het helpt schooluitval te voorkomen, een van 
de grootste problemen in ons onderwijs. 
Als kind heb ik zelf ervaren hoe het was om niet ‘gezien’ te 
worden. Ik moest, omdat mijn vader het wilde, een technische 
opleiding volgen. Dat ik er zelf helemaal niets voor voelde, 
deed er niet toe. Zodoende begon ik te spijbelen en verliet ik de 
school op mijn veertiende. Ik had toen slechts een ulo-diploma 



scholen maatschappelijk werkers had-
den, maar zo ver is het nog niet.’
 
geeN spijt
‘Laatst kwam er een meisje van dertien te-
recht bij ons omdat ze nog steeds in groep 3  
zat. We kwamen er al snel achter dat ze aan 
een oog blind is, dat was nooit ontdekt, en 
hebben een school voor visueel gehandi-
capten gevonden. Maar ze moet daar met 
de bus naar toe en daar hebben haar ouders 
geen geld voor. Dat typeert de situatie hier: 
er is steeds meer oog voor problemen, maar 
van een structurele oplossing is nog geen 
sprake. 
De omstandigheden waarin ik werk zijn niet 
altijd makkelijk en ja, mijn inkomen is flink 

gedaald in vergelijking met mijn Neder-
landse salaris. Maar ik heb totaal geen spijt 
van mijn terugkeer naar Suriname. Het geeft 
een goed gevoel om hier iets te kunnen bete-
kenen. Nederland mis ik heus ook wel eens. 
Op het weer na dan.’
Josephine Krikke

Schooljournaal 25

op zak. Mijn ouders lagen in scheiding en het was makkelijk om 
aan hun aandacht te ontsnappen.’

slAAN
‘Ik zwierf rond, werkte hier en daar als metselaar of autopoet-
ser. Dat ik niet in de goot belandde, heb ik te danken aan mijn 
voetbaltalent. Ik speelde in de hoofdklasse en via iemand in dat 
wereldje kreeg ik een baan bij een warenhuis in Paramaribo. 
Daar werkte ik me op van winkelbediende tot kantoorklerk. 
Naast het werk begon ik met een onderwijsopleiding en zo 
belandde ik in het vak. Ik ben een echt onderwijsdier, maar 
heb wel een grote omweg gemaakt om daar iets mee te kunnen 
doen. Dat wil ik anderen besparen. 
Het onderwijs in Suriname verandert steeds meer ten goede, 
vind ik. Zo waren we gewend om nogal eens te slaan als een 
kind vervelend was. Ik gaf er vroeger ook van langs met de lat, 
dat vond ik normaal. Ik heb een switch gemaakt en heb geleerd 
om het kind op een andere 
manier te benaderen. In plaats 
van slaan kun je je afvragen: 
waarom functioneert het kind 
zo, waarom is het vervelend, wat heeft het nodig? Zo ontstaat 
er meer contact en kunnen we misschien een oplossing vinden 
voor een probleem, in plaats van dat ze zich steeds meer te-
rugtrekken en misschien wel een drop-out worden. Het aantal 
eenoudergezinnen is enorm in ons land. Op mijn school zitten 
ook veel kinderen met een sociaal-zwakkere achtergrond die te 
maken hebben met seksueel misbruik. Het zou goed zijn als alle 
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‘ik Weet Wat Het is oM een DRoP-out te zijn.’

Harry Neslo



schoolleider Hans 
Notmeijer schreef 
het boek in de 
poepenhoek over zijn 
ervaringen in het 
onderwijs.

Hij had altijd een wensenlijstje in zijn 
hoofd met dingen die hij nog wilde doen 
in zijn leven. Gitaar leren spelen, met 
zijn gezin in een camper door de Verenig-
de Staten trekken én een boek schrijven 
over zijn ervaringen in het onderwijs. ‘Als 
ik op een verjaardag vertelde over wat ik 
nu weer had meegemaakt, kon ik altijd 
rekenen op enthousiaste luisteraars’, 
licht Hans Notmeijer (53) deze wens 

ik op een verjaardag vertelde over wat ik 
nu weer had meegemaakt, kon ik altijd 
rekenen op enthousiaste luisteraars’, 
licht Hans Notmeijer (53) deze wens 

De directeur in
de poepenhok

een boek schrijven, een stille wens van velen. 
Schoolleider hans Notmeijer liet het niet bij 

dromen alleen en klom daadwerkelijk in de pen. 
in zijn boek In de poepenhok vertelt hij liefdevol 
en schaamteloos eerlijk over zijn ervaringen als 

leerkracht en (adjunct-) directeur in Amsterdam.

Amsterdamse schoolleider schrijft boek over 
onderwijservaringen 
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toe, zittend op een bureaustoel in een 
leeg lokaal op basisschool De Driemaster 
in Amsterdam-Noord. ‘Na dertig jaar 
in het onderwijs had ik heel wat opmer-
kelijke gebeurtenissen meegemaakt. “Ik 
maak zoveel mee in het onderwijs, ik zou 
er een boek over kunnen schrijven”, riep 
ik vaak. Maar het kwam er nooit van.’

Nu of Nooit
Dat veranderde toen Notmeijer in het 
najaar van 2009 thuis kwam te zitten 
vanwege een burn-out. ‘Toen dacht ik: 
het is nu of nooit. Ik ben ervoor gaan 
zitten en binnen twee maanden had ik 
het boekje af.’ De directeur ging op zoek 
naar uitgeverijen die het boek wilden 
uitgeven, maar kreeg telkens hetzelfde te 
horen. ‘Leuk boek meneer, vlot geschre-
ven, maar niet commercieel genoeg.’ De 
laatste uitgeverij die Notmeijer benader-
de, opperde dat hij het boek ook in eigen 
beheer kon uitgeven. ‘Ik besloot de finan-
ciële gok te wagen en zelf in mijn boek te 
investeren. Ik móest en zou mijn droom 
verwezenlijken en dit boekje uitgeven.’

MAfkezeN
In de poepenhok geeft de lezer aan de 
hand van 24 losse verhalen een door-
kijkje in het Amsterdamse basisonder-
wijs. Een vals brandalarm, het overlij-
den van een collega, een uit de hand 
gelopen grap tijdens schoolkamp, de 
Elfstedentocht op het schoolplein, een 
Sinterklaasintocht die net even anders 
verloopt dan gepland: het komt allemaal 
voorbij. Met een flinke portie onvervals-
te Amsterdamse humor schetst  

Notmeijer alledaagse én op-
merkelijke schoolsituaties. 

‘Ik denk dat de kracht van 
mijn boek is, dat ik me 
kwetsbaar durf op te stel-
len. Daardoor kunnen 
mensen zich er ook in 
verplaatsen. De reacties 
die ik krijg, variëren 
van “wat een mafke-

zen in het onderwijs!” 
tot “ik heb het in één keer 

uitgelezen, het was zó 
herkenbaar dit!” Erg 
leuk’, aldus Notmeijer. 
De opmerkelijke titel 

ciële gok te wagen en zelf in mijn boek te 
investeren. Ik móest en zou mijn droom 
verwezenlijken en dit boekje uitgeven.’

MAfkezeN
In de poepenhok geeft de lezer aan de 
hand van 24 losse verhalen een door
kijkje in het Amsterdamse basisonder
wijs. Een vals brandalarm, het overlij
den van een collega, een uit de hand 
gelopen grap tijdens schoolkamp, de 
Elfstedentocht op het schoolplein, een 
Sinterklaasintocht die net even anders 
verloopt dan gepland: het komt allemaal 
voorbij. Met een flinke portie onvervals
te Amsterdamse humor schetst 

Notmeijer alledaagse én op
merkelijke schoolsituaties. 

‘Ik denk dat de kracht van 
mijn boek is, dat ik me 
kwetsbaar durf op te stel
len. Daardoor kunnen 
mensen zich er ook in 
verplaatsen. De reacties 
die ik krijg, variëren 
van “wat een mafke

zen in het onderwijs!” 
tot “ik heb het in één keer 

uitgelezen, het was zó 
herkenbaar dit!” Erg 
leuk’, aldus Notmeijer. 
De opmerkelijke titel 

Schooljournaal 27

van het boek verwijst naar de boze vader van de moeilijk lerende 
leerling Denice. Het kleutermeisje heeft – tot grote frustratie van 
vader – moeite om mee te komen op school. Alleen in de poppen-
hoek (door vader met zijn zware Surinaamse tongval uitgesproken 
als ‘poepenhok’) is ze in haar element. Een verhaal waar Notmeijer 
met een glimlach aan terug denkt. ‘Maar het is niet mijn favoriete 
hoofdstuk, dat kan ook niet. Aan ieder verhaaltje is namelijk een 
ander gevoel te koppelen. Bij het stuk over de vossenjacht waar 
ik verkleed als haas door de buurt loop, komt de humor naar vo-
ren. Herman en de kroeg is heel emotioneel, omdat ik me toen zo 
machteloos voelde. Bij het hoofdstuk waar de gymleraar zelfmoord 
pleegt, was ik zó boos. En in het stukje waar ik beschrijf hoe ik 
door een jongen op het schoolplein bedreigd werd met een mes, 
komt angst naar voren. Elk verhaaltje heeft zijn eigen charme en 
vertelt hoe het is om in het onderwijs te werken.’ 

oMArMeN
En dat werken in het onderwijs doet Notmeijer met hart en ziel. 
De liefde voor het vak spat van de pagina’s af. Wat drijft hem om 
al ruim dertig jaar in Amsterdam-Oost en -Noord les te geven? ‘Ik 
zie het als een uitdaging. Er zijn wel eens leerkrachten geweest die 
gillend de school uit zijn gegaan. Maar ik vind het juist spannend 
om hier te werken, in zo’n wijk met allerlei culturen. Het houdt je 
scherp en het is goed voor je creativiteit. Bovendien spreek ik de 
taal van de mensen hier. Ik heb eens een boze vader gehad, boom 
van een kerel, onder de tatoeages en die buldert dan, al zwaaiende 
met een of ander formulier: “Welke klootzak heeft dit geschreven?” 
Op mijn antwoord “Ik, hoezo?” reageerde hij met: “Dan is het 
goed.” De echte Amsterdammers zijn eerlijk en hebben het hart op 
de tong. Daar moet je tegen kunnen. Hier geldt: je wordt uitgekotst 
of omarmd. En ik houd van de Amsterdamse humor; heerlijk!’

feestje
Tussen de regels door zijn in het boekje ook hier en daar ergernis-
sen te vinden. Zoals steeds mondiger wordende ouders, een niet 
altijd even effectief Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) en de enorme papieren rompslomp. Vooral over dat laat-
ste kan Notmeijer zich opwinden. ‘Als ik vroeger subsidie moest 
verantwoorden, pleegde ik één telefoontje en was alles geregeld. 
Nu moet ik zeker vijf A-4’tjes invullen. Dat is killing voor het on-
derwijs!’ Desondanks is In de Poepenhok geen klaagzang richting de 
overheid. ‘Ik wil een kijkje in de keuken geven van het basisonder-
wijs in Amsterdam, de lezers herkenbare situaties voorschotelen. 
En laten zien dat het onderwijs vooral léuk is. Anno 2010 lijkt het 
soms wel alsof je gek moet zijn om voor de klas te staan: werken 
tot je erbij neervalt en er nog slecht betaald voor krijgen ook. Ik 
wil met dit boekje laten zien dat je nog altijd ook met veel plezier 
kunt werken op een school. Een veel geciteerde spreuk van Loesje 
luidt: “Het leven is een feest, maar je moet wel zelf de slingers 
ophangen”. Dat geldt voor het onderwijs net zo.’
Lisette Jongerius

in de poepenhok is te bestellen door een mailtje te sturen naar 
indepoepenhok@upcmail.nl. kosten bedragen €12,95 inclusief verzendkosten.
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webbedingetjes

@  De laatste weken is er veel commotie over het PiSA- 

onderzoek, waaruit blijkt dat Nederland niet langer behoort 

tot de tien best presterende landen qua onderwijs. Wie 

de hele tekst van het onderzoek wil lezen, kan terecht op 

www.oecd.org.

@  Op zoek naar de juiste spelling van een woord? en 

is het Groene Boekje niet in de buurt? Kijk dan op 

www.woordenlijst.org. hier is de juiste spelwijze snel terug 

te vinden. 

@  Alvast op zoek naar een leuke bestemming voor een vol-

gend schoolreisje? Kijk dan eens op www.schoolreisjes.nl. 

Zoeken naar een leuke dagbesteding kan hier op locatie, 

thema of trefwoord.

ja 77%

nee 23%

Aantal reacties: 112

@@@

@@@@@@@@

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: 

Van Bijsterveldt’s stelselherziening lost geen problemen op

ApenstAArtjes
     Leerlingen van nu vragen een 
andere manier van straffen.

Stelling:

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



pietje Bell
Op de laatste middag voor de vakantie is het in de 
klas altijd heel gezellig. U kent dat wel: lokaal oprui-
men, kastjes ordenen, filmpje kijken. Interessant om 
de kinderen dan te observeren. 
Benjamin gaat op in de film, maar ondertussen be-
weegt zijn hele lijf. Al kijkende balanceert hij op de 
achterpoten van zijn stoel. Ja, het lukt, als hij tenmin-
ste met beide voeten steun zoekt in zijn kastje. Ik frons 
mijn wenkbrauwen en gauw zit hij weer horizontaal. Een 
minuut later kruipt er zomaar ineens een potlood in zijn 
hand. Dat gooit hij voorzichtig in de lucht, steeds een 
beetje hoger. Het leidt al snel zijn buurman af, die geeft 
Benjamin een por.
Even rust weer...
Dan moet zijn kladschrift het ontgelden, met de vulpen 
prikt hij er gaatjes in. Eén vingerknip en zijn aandacht 
is weer bij de film. Voor zo lang als het duurt… Moeilijk 
hoor, dat iedereen zo stil is. 
Hé, zo’n kladschrift een héél klein beetje laten vliegen... 
Oók leuk. Het wordt nu tijd dat ik echt optreed. Op kou-
senvoeten sluip ik naar hem toe en sis met gedempte 
stem: ‘Hou eens op, jij!’. 

Maar zie, even later gaat ineens zijn stoel weer wippen. Zo 
maar vanzelf, eerst op twee poten, dan op één. Benjamin 
lijkt zich nergens van bewust. Boem, daar valt die domme 
stoel. En hij ligt ernaast… Verstoord 
kijken alle kinderen op. Spannend, dit 
laat juf vast niet over haar kant gaan! Ik 
volsta met een grimmige blik, voldoen-
de om de duikelaar weer op zijn plek 
te krijgen. Allemaal weer gauw verder 
kijken naar de film.
Moet je boos worden op zo’n kereltje? Zou dat helpen? Of 
een test op adhd, schieten we dáár misschien iets mee 
op? Wat een energie zit er in dat lijf! Gelukkig begrijpen 
zijn ouders dat. Drie keer in de week gaat hij naar de 
voetbalclub en hij zit ook op judo. 

Op de fiets naar huis speelt Benjamin nog steeds door 
mijn hoofd. In gesloten lessituaties functioneert hij 
prima, dan presteert hij bij de top vijf van de klas. Maar 

er zijn ook genoeg open lessen, dan hoort hij ineens 
bij de zwaksten. Stelopdrachten, verhaaltjessommen, 
verslagjes schrijven, expressie. Met opdrachten waar 
hij zichzelf bij moet aansturen, is hij hopeloos. Hij 
gedijt bij gestructureerde taken met duidelijke voor-

beelden, bij werk waarvan hij de concrete resultaten 
zelf kan ‘scoren’. 
Maak ik me zorgen over deze leerling? Nee, niet echt, 
hij komt er wel. Als zijn ouders en leerkrachten maar 
vertrouwen in hem houden en hem voldoende leiding 
geven. Ik hoop dat Benjamin van ‘deskundige onder-
zoekers’ verschoond blijft, anders gaat hij nog denken 
dat er iets aan hem mankeert. Laat die jongen alsje-
blieft een Pietje Bell blijven!

columncolumncolumncolumnliesbeth 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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‘veRstooRD kijken alle kinDeRen oP. 
sPannenD, Dit laat juf vast niet oveR 
HaaR kant gaan!’

Fo
to

: M
irj

am
 v

an
 d

er
 H

oe
k



Elke dag een Werelddocent
In het kader van het programma Werelddocent 
gaan ieder jaar een aantal leden van CNV Onder-
wijs met Edukans mee naar onderwijsprojecten 
in ontwikkelingslanden. Werelddocent is een 
meerjarig uitwisselingsprogramma voor leraren, 
schoolleiders en anderen die werkzaam zijn in 
het Nederlandse onderwijs. Ieder jaar gaan vijf 
groepen gedurende twee weken op reis naar 
India, Uganda, Ethiopië, Malawi en Kenia. Ter 
plaatse verdiepen ze zich in het onderwijs en 
werken ze met hun collega’s en met partners van 
Edukans aan ideeën voor verandering en verbe-
tering van het onderwijs. Inschrijven voor het pro-
gramma Werelddocent 2011 kan van 15 januari 
tot 1 februari via www.edukans.nl/werelddocent.
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TRAINING VOOR 
vertrouwenspersonen
Contact- of vertrouwenspersonen op school 
zijn het eerste aanspreekpunt bij meldingen en 
klachten over ongewenste omgangsvormen. 
Het adequaat omgaan met meldingen en het 
opvangen en begeleiden van klagers vergt  
kennis en vaardigheden. Project Preventie  
Seksuele intimidatie (PPSI) verzorgt in januari  
en februari een vierdaagse training voor 
interne en externe vertrouwenspersonen uit 
het basisonderwijs, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs. De training behandelt alle 
aspecten van het vertrouwenswerk en geeft 
een ‘stevige basis’ voor het uitoefenen van deze 
functie. Aan bod komen onder meer taken en 
bevoegdheden, de behandeling van klachten, 
het juridische traject, wettelijke verplichtingen, 
gesprekstechnieken en voorlichting.
De vierdaagse training vindt plaats op maandag 
17 en dinsdag 18 januari (inclusief overnach-
ting) en maandag 14 en dinsdag 15 februari 
(inclusief overnachting). Op www.ppsi.nl staat 
in de digitale brochure Een stevige basis (pdf) 
een uitgebreide omschrijving van de training. 
Op deze link kunt u eveneens terecht voor 
inschrijvingen. Voor meer informatie:  
ppsi@aps.nl of (030) 28 56 762.

Bijeenkomsten ‘samen sturen 
op de kern van de school’
In het voorjaar van 2010 hebben ruim 70 scholen mee-
gedaan aan het project Succes in Beeld. Dit project is 
door het ministerie van Onderwijs opgezet om scholen 
te ondersteunen bij het vinden van een effectieve aanpak 
voor de zes thema’s van de Kwaliteitsagenda VO. Tijdens 
de intervisiebijeenkomsten is gebleken dat scholen aan 
de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van beleid, het 
maken van plannen en het implementeren daarvan. 
Echter, zulke trajecten vergen een goed samenspel 
tussen schoolleiding en docenten. Voor de schoolleiding 
betekent dit dat invulling gegeven moet worden aan 
gericht verandermanagement waarbinnen communica-
tie, creëren van draagvlak en systematische evaluatie 
essentiële elementen zijn. Voor docenten betekent dit 
het vertalen van schooldoelstellingen naar hun eigen 
werkzaamheden en vice versa vanuit de eigen professie 
inbreng leveren voor het schoolbeleid. Als vervolg op 
de intervisies van Succes in Beeld worden daarom een 
viertal regionale bijeenkomsten georganiseerd waarin 
nader wordt ingezoomd op deze vraagstukken. De 
bijeenkomsten zijn zowel bedoeld voor schoolleiders als 
docenten. Deze vinden plaats op woensdag 12 januari 
(Evoluon, Eindhoven), donderdag 13 januari (Corpus, 
Leiden), woensdag 19 januari (Abe Lenstra Stadion, 
Heerenveen) en donderdag 20 januari (De Eenhoorn, 
Amersfoort). De bijeenkomsten duren van 15 tot 19 uur, 
met aansluitend een buffet. Deelname is gratis. Voor 
meer informatie: s.hiensch@mbo2010.nl. Voor inschrij-
ving: www.succesinbeeld.nl

Congres identiteit als 
professionele kwaliteit
CNV Onderwijs organiseert op woensdag 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, identiteitsontwik-
keling, vieringen op christelijke scholen en identiteit 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 scho-ling@cnvo.nl. Aanmelding is mogelijk tot 29 december via www.cnvo.nl.



vacatures vaksecties Cve 
Elk jaar worden er door vaksecties van het College voor 
Examens (CvE) examens gemaakt. De vaksecties zijn 
belangrijke schakels bij de totstandkoming van de exa-
mens in het voortgezet onderwijs. Ze formuleren de ei-
sen waaraan de examens moeten voldoen, beoordelen 
de concepten van examens die door Cito worden aan-
geleverd en stellen de examens en de normering vast. 
CNV Onderwijs kan in samenwerking met de Algemene Onderwijsbond (AOb) een voordracht doen voor één plaats in 
elke vaksectie voor het komende schooljaar. CNV Onderwijs is op zoek naar bevoegde collega’s die al een aantal jaren 
lesgeven (recent) in de examenklassen in het betreffende vak en onderwijstype, beschikken over een goede vakken-
nis en interesse/deskundigheid hebben in alles wat met toetsing te maken heeft. Voor deze examenwerkzaamheden 
is een taakvergoeding beschikbaar in de vorm van een vrijstelling van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 150 tot 
250 klokuren per jaar, afhankelijk van het vak en het aantal te maken examens. 
Lidmaatschap van de vakorganisatie is vereist. 
Op dit moment zijn in de volgende vaksecties vacatures:
-   Duits vmbo (ervaring in kaderberoepsgerichte leerweg vereist en voorkeur voor een vrouw, vanwege de samenstel-

ling van de vaksectie)
-   Economie vmbo (bij voorkeur ervaring met digitale examens)
-   Engels vmbo (ervaring in basisberoepsgerichte en/of kaderberoepsgerichte leerweg vereist)
-   Frans vmbo (ervaring in basisberoepsgerichte en/of kaderberoepsgerichte leerweg vereist en voorkeur voor een 

man vanwege de samenstelling van de vaksectie)
Ook voor andere vakken komen er regelmatig vacatures. 
Geïnteresseerden kunnen zich vóór dinsdag 1 februari met hun c.v. melden bij CNV Onderwijsbestuurslid voortgezet 
onderwijs C. Keuten-Van Spijk: secretariaatVO@cnvo.nl. 

wereldwijs lesgeven
Wereldwijs is de vernieuwde aardrijkskundemethode van 
uitgeverij Malmberg voor onderbouwleerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Ter promotie hiervan krijgen docenten 
de unieke kans om een aardrijkskundeles te geven op een 
inspirerende locatie in Nederland. In de vernieuwde lesme-
thode staat in elk hoofdstuk een land of regio centraal, waar 
vanuit wordt ingezoomd naar het wereldbeeld. Met prik-
kelende onderwerpen en mooie beelden legt de methode 
geografische verschillen uit en helpt het leerlingen verkla-
ren wat zij om zich heen zien. Om dit te onderstrepen wordt 
de methode letterlijk in de praktijk gebracht met een unieke 
actie. Aardrijkskundedocenten maken kans les te geven op 
bijvoorbeeld het werkeiland Neeltje Jans in de Oosterschelde, 
de Rotterdamse havens of Schiphol. Voor aanmelding voor 
deze prijsvraag: www.dewereldmoetjebeleven.nl.
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COLLEGE OVER  
de onderwijswetgeving in 
2011
Onderwijswetgeving verandert voortdurend. Welke 
wetgeving blijft, welke wetgeving gaat en welke 
wetgeving kunt u tegemoet zien in 2011? Antwoord 
op deze vragen worden gegeven in het college Alleen 
de hoofdzaken op woensdag 12 januari. Onder leiding 
van vice-voorzitter NVOR en hoogleraar onderwijs-
recht Pieter Huisman wordt u door de dag geleid. In 
samenwerking met de VO-raad is een programma tot 
stand gekomen dat een breed scala aan onderwijs-
wetgeving behandeld, opgehangen aan praktische 
voorbeelden en casussen. Het congres vindt plaats in 
De Driehoek in Utrecht. De kosten bedragen € 395,-  
exclusief btw, maar inclusief digitale reader en inclu-
sief lunch. Voor inschrijving en meer informatie:  
www.medilex.nl.
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Veel leerkrachten en schoolleiders hebben last van het slechte 
imago dat aan het onderwijs kleeft. En dat is jammer, vindt CNV 

Onderwijs. Het onderwijspersoneel mag gewoon trots zijn op hun 
vak, aldus de bond. ‘Leraren mogen meer in hun kracht worden 

gezet. Er zijn genoeg positieve verhalen over het onderwijs!’

Anno 2010 kampt het onderwijs niet met een bijster positief 
imago. Bureaucratische rompslomp, weinig invloed op onder-
wijsbeleid en een mager salaris doen de aantrekkelijkheid van 
het beroep geen goed. Cijfers van onderzoeksbureau Integron 
liegen er niet om. Was in 2009 nog de helft van het onderwijs-
personeel trots op het beroep; in 2010 was dit cijfer gedaald 
naar 27 procent. Het onderwijs is niet het enige beroepsveld 
waar het gevoel van trots soms ver te zoeken is. In 2007 ver-
scheen het boek Beroeps(z)eer – waarom Nederland niet goed 
werkt. Hier wordt een weinig positief beeld over werken in de 
publieke sector geschetst. Oorzaken: een forse toevlucht van 
regels en geringe aandacht voor de vakman en vrouw op de 
werkvloer. Dit jaar kwam er een vervolg uit: Beroepstrots – een 
ongekende kracht. Volgens de auteurs moet het vakmanschap 
weer voorop staan. Politieagenten, verpleegsters en ook lera-
ren moeten weer trots zijn op hun vak, om zo hun werk weer 
aantrekkelijker te maken. Een mening die CNV Onderwijs van 
harte deelt. ‘Het is heus niet alleen maar ellende in het onder-
wijs, maar er is nog veel winst te behalen op het gebied van 
werkplezier en beroepstrots’, meent beleidsmedewerker Myriam 
Lieskamp. ‘Er is geen enkele leraar die ’s ochtends op weg naar 
school denkt: vandaag ga ik eens slecht lesgeven. Leraren willen 
kinderen graag iets leren; daarom werken ze in het onderwijs. 
De ene dag gaat dit nu eenmaal beter dan de ander. Dat hangt 
van verschillende factoren af. Maar de meeste leraren willen 
gewoon het beste uit hun leerlingen halen.’

Kracht 
Om de kracht ervan te onderzoeken, is 
CNV Onderwijs dit najaar gestart met het 
project Beroepstrots. ‘Beroeptrots houdt 
in dat je openlijk en bewust uitkomt voor 
wat je doet en de resultaten die je bereikt 
en dat je tevreden bent over je vak’, licht 
Lieskamp toe. ‘Maar beroepstrots houdt 
óók in dat je omgeving jou en je bereikte 
resultaten openlijk erkent en waardeert. 
De leerlingen, de ouders, de schoolleiding 
én Inspectie moeten achter je staan.’ In 
het onderwijs is positiviteit soms ver te 
zoeken, meent Lieskamp. ‘Complimentjes 
geven is geen gewoonte. Jammer, want 
mensen gaan harder werken als ze weten 
dat ze hun werk goed doen. CNV On-
derwijs wil onderzoeken welke factoren 
beroepstrots versterken. Zodat de school, 
maar ook de bond, invloed kan uitoefe-
nen op deze factoren, leerkrachten kun-
nen doen waar ze goed in zijn en trotser 
op hun vak worden.’

bevlogenheid hebben
De bond ging op zoek naar succesvolle 
scholen waar beroepstrots floreert, zodat 
leerkrachten en schoolleiders een podium 
hebben voor het vertellen van succesver-
halen. Wat speelt er, welke factoren beïn-
vloeden de beroepstrots en wat kan CNV 

Van 
beroepszeer 

naar 
beroepseer
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Onderwijs doen om dit beter te maken? 
Leerkrachten, ouders en schoolleiders van 
twee succesvolle basisscholen in Apel-
doorn en Enschede werden door een team 
van interviewers grondig ondervraagd. 
CNV Onderwijstrainer Marieke Dufour 
constateerde op basisschool De Diamant 
uit Apeldoorn een enorme bevlogenheid. 
‘De leerkrachten zijn trots op hun vak 
én op hun school. De schoolleider zorgt 
er echt voor dat leerlingen, leerkrachten 
én ouders stralen’, vertelt ze. ‘Momenteel 
voert De Diamant drie onderwijsconcep-
ten in. De leerling staat daarbij centraal. 
De lessen zijn niet afhankelijk van de 
methode; per kind wordt gekeken welke 
van de drie onderwijsvormen het beste bij 
hem of haar past.’ 

vertrouwen
Verder constateert trainer Dufour dat een 
open cultuur noodzakelijk is om met meer 
plezier en trots te werken. ‘Het personeel 
gaf aan zich veilig te voelen, zodat ze 
zonder schroom op collega’s afstappen als 

ze ergens niet uit komen. Samenwerking en betrokkenheid zijn sleu-
telwoorden. Het credo is: ga uit van elkaars kwaliteiten en help een 
ander bij zaken die hij of zij moeilijk vindt.’ Volgens Dufour draait 
beroeptrots om vertrouwen. ‘De overheid, schoolleiding en ouders 
moeten vertrouwen dat een leraar het beste uit een kind naar boven 
haalt. En hem of haar daar ook de vrijheid voor geven om creativiteit 
te uiten. De leerling centraal stellen en hem geven waar hij behoefte 
aan heeft. En niet denken: “zou dit wel mogen van de directeur of 
de Inspectie?”’ Beleidsmedewerker Lieskamp: ‘Een van de geïnter-
viewden vergeleek het met het bouwen van een huis. Een architect 
kan een huis ontworpen hebben, wat er als maquette prachtig uitziet. 
Maar wat als de bouwvakker, de vakman, in de praktijk merkt dat de 
trap die de architect voor ogen had op de verkeerde plek staat? Dan 
zou het toch fijn zijn als hij de vrijheid heeft een andere keuze te ma-
ken. Maar die professionele ruimte heeft de bouwvakker niet en dus 
bouwt hij wat de architect beschreven heeft. En niet wat het beste is 
voor het huis. Dat geldt voor het onderwijs net zo.’
Lisette Jongerius

‘er is nog veel 
winst te behalen 
op het gebied van 
werkplezier en 
beroepstrots in 
het onderwijs.’
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De interviews die CNV Onderwijs af heeft genomen, worden momenteel 
geanalyseerd en verwerkt. Tijdens het Congres Primair Onderwijs van CNV 
Onderwijs op 6 april worden de resultaten van dit project gepresenteerd en 
uitgereikt aan minister Van Bijsterveldt. Is jouw school ook apetrots en deel je 
graag je succeservaringen? Mail dan naar Myriam Lieskamp: mlieskamp@cnvo.nl.



vanaf links: Quinten, emille, Paul, Jaydon, Sjaak en Yovanie. op de voorgrond roel (links) en bodhi.
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Muziek maken succesvolle therapie op Alkmaarse 
sbo-school

Stand By Me, Honky Tonk Woman, Locomotive 
Breath, klassieke songs uit de jaren zestig en 

zeventig. Ze vormen het studierepertoire voor de 
popbandjes die sinds een jaar of tien bijna jaarlijks 

worden gevormd op de Alkmaarse school voor 
voortgezet speciaal onderwijs (vso) De Spinaker. 
Doel van groepsleerkracht en animator Paul van 
Haandel is zmok-jongeren meer zelfvertrouwen 

geven door geloof in eigen kunnen.
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‘0-4-5 yeah, 0-4-5 yeah, ga naar twee yeah, ga naar twee yeah, 
schuif maar door yeah, schuif maar door yeah, en ga maar terug 
yeah, ga maar terug yeah. Darling, darling stand by me.’ Fanatiek 
trekt een groepje jongens aan de snaren van hun gitaren in 
het studiootje naast De Spinaker, een school voor voorgezet 
speciaal onderwijs in Alkmaar. Ze spelen de eerste noten van 
jaren zestigsoulklassieker Stand By Me van Ben. E. King. De 
zang komt zoals altijd van Paul van Haandel (52), hun leraar. 

Jammen in een oude snackbar



Schooljournaal 37

‘Dit nummer komt me bijna de strot uit’, 
verzucht hij even later in de ruimte, die 
ooit dienst deed als snackbar Pizzabella 
in Halfweg, maar die nu een verlengstuk 
is van zijn lokaal. ‘Hoe vaak ik dit al niet 
gespeeld heb! Maar het is heerlijk voor 
die gastjes. Dit is zo makkelijk te leren.’

honKY tonK woman
Liefdevol observeert Van Haandel zijn 
jongens. Vaste muzikale krachten Emille 
(14, bas) en Yovanie (15, drums), aange-
vuld met Sjaak (13) die bassist wil wor-
den, net als Roel (12) en de gitaristen in 
opleiding: Quinten (12), Bodhi (11) en 
Jaydon (11). ‘De toekomst van de rock 
’n roll’, grapt zijn meester over de laatste, 
daarbij refererend aan de superlatieven 
die Bruce Springsteen in de jaren zeven-
tig over zich kreeg uitgestrooid. Geen toe-
val, want de maatschappijkritische Ame-
rikaan is een held van Van Haandel, net 
als gitarist Keith Richards van de Rolling 
Stones. ‘De riffs die hij speelt op Honky 
Tonk Woman waar we nu op oefenen heb-
ben de jongens nog niet helemaal onder 
de knie, vandaar dat de keus op een wat 
makkelijker te spelen liedje viel, maar 
het had ook With Or Without You van U2 
kunnen zijn, dat eenzelfde opbouw heeft.’ 
De jongens spelen de belegen klassieker 
met een enorme inzet. Daarna gevolgd 
door het topstuk van Jethro Tull, Loco-
motive Breath, waarbij Sjaak mag laten 
zien wat hij waard is op de bas. Spelen ze 
niet liever iets hedendaags? Lady Gaga 
bijvoorbeeld. ‘Nou nee!’, klinkt het vol 
afschuw. ‘Op die ouwe nummers van Paul 
kun je juist lekker los gaan.’ En lekker 
trommelen volgens Yovanie, want het 
drummen zorgde in het schoolgebouw 
voor te veel overlast. 

doedelzaK
De studio is de kers op de taart voor Van 
Haandel. Wat ooit begon als uit nood 

geboren experiment om een aantal van zijn leerlingen 
te bereiken, is een vast onderdeel in de begeleiding 
geworden van kinderen met vaak psychiatrische en 
gedragsstoornissen. ‘Dit zijn doe-leerlingen. Die moet je 
niet lastig vallen met te veel theorie. Sjaak heeft zelfs een 
gitaar gemaakt voor de plaatselijke straatmuzikant Bertje 
Doperwtje, die de studio heeft geopend. Zelf muziek maken 
geeft ze een mogelijkheid om hun emoties te kanaliseren. Emille 
speelt ook doedelzak bij de politie. Op de een of andere manier had 
die wens zich in zijn hoofd vastgezet, en zijn moeder heeft er gelukkig 
alles aan gedaan om het te vervullen. Desnoods in de politieband. 
Weet je’, zegt Van Haandel, ‘jongens als Emille, en ook Stefan, die 
al een paar jaar van school is, maar zijn gitaartrucs enthousiast deelt 
met zijn opvolgers, leven op van de muziek. Stefan is nu 21 en werkt 
in een supermarkt, maar die paar uur per week dat hij de nieuwe 
jongens begeleidt met bassen, gitaarspelen en drummen, verrijken 
zijn leven. Uiteraard krijgt hij daar een kleine vergoeding voor, maar 
dat hij daarvoor uit Hoorn moet komen waar ik eerst les gaf, maakt 
hem niets uit. Andere kinderen op deze school hebben iets met sport. 
Prima, maar geef ze die uitlaatklep, net als in deze ruimte, om zich zo 
veel mogelijk te uiten op de manier die hen het best ligt.’

ellen ten damme
Dat in de studio zo veel verwijst naar de vaak bezongen Route 66  
die dwars door de Verenigde Staten loopt, heeft alles te maken met  
Van Haandels muzikale voorkeur. ‘Met de eerste bandjes speelden  
we veel en hard Born To Be Wild, motornummer bij uitstek van 
Steppenwolf. Daar hoort ook een gevoel van vrijheid bij. Vandaar die 
muurschildering van de woestijn, een exacte kopie van restaurant 
Santa Fe in Disneyland Parijs.’ Maar er is meer, zoals benamingen als 
Mustang Avenue voor het podiumgedeelte. En natuurlijk de Honda-
motor, een geschenk van een collega. Ook de vele gitaren in Studio 
66, vaak giften, verhogen de rocksfeer, net als de parafernalia, zoals 
de tientallen plectrums van bluesgitarist Albert Lee, en de getuig-
schriften en aanmoedigingen op de Wall of Fame, van onder andere 
Boudewijn de Groot, Freek de Jonge en George Kooijmans. Ellen ten 
Damme schrijft: ‘Beste klas van meester Paul, veel succes met de muziek, 
rock on yeah, nothing is impossible.’ Misschien nog wel het leukst vindt 
Van Haandel de ontmoetingen met (beroemde) andere muzikanten. 
Toen de oud-bassist van de Rolling Stones, Bill Wyman, in Alkmaar 
optrad met zijn Rhythm Kings mochten de leerlingen van Van  
Haandel na afloop een praatje met hem maken. ‘Onbetaalbaar!’ Hij 
heeft eens gelezen dat het ritme van rockmuziek overeenkomt met 
de hartslag die een baby in de baarmoeder hoort. ‘Wie weet, worden 
ze er daarom wel rustig van.’
Peter Magnée

geboren experiment om een aantal van zijn leerlingen 
te bereiken, is een vast onderdeel in de begeleiding 
geworden van kinderen met vaak psychiatrische en 
gedragsstoornissen. ‘Dit zijn doe-leerlingen. Die moet je 
niet lastig vallen met te veel theorie. Sjaak heeft zelfs een 
gitaar gemaakt voor de plaatselijke straatmuzikant Bertje 
Doperwtje, die de studio heeft geopend. Zelf muziek maken 
geeft ze een mogelijkheid om hun emoties te kanaliseren. Emille 
speelt ook doedelzak bij de politie. Op de een of andere manier had 
die wens zich in zijn hoofd vastgezet, en zijn moeder heeft er gelukkig 
alles aan gedaan om het te vervullen. Desnoods in de politieband. 
Weet je’, zegt Van Haandel, ‘jongens als Emille, en ook Stefan, die 
al een paar jaar van school is, maar zijn gitaartrucs enthousiast deelt 
met zijn opvolgers, leven op van de muziek. Stefan is nu 21 en werkt 
in een supermarkt, maar die paar uur per week dat hij de nieuwe 
jongens begeleidt met bassen, gitaarspelen en drummen, verrijken 
zijn leven. Uiteraard krijgt hij daar een kleine vergoeding voor, maar 
dat hij daarvoor uit Hoorn moet komen waar ik eerst les gaf, maakt 
hem niets uit. Andere kinderen op deze school hebben iets met sport. 
Prima, maar geef ze die uitlaatklep, net als in deze ruimte, om zich zo 
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Schooljournaal 38

Kwaliteit is niet seksegebonden
Laatste mannen houden pleidooi voor diversiteit 

Mannen voor de klas zijn er nog altijd niet in 
overvloed. Toch zijn er nog scholen te vinden 

waar meerdere meesters werken. Zoals 
basisschool De Rank in Vianen.  

De vier mannelijke leerkrachten van deze 
school geven hun visie over de man-

vrouwverhouding in het onderwijs.

Behalve een balans in leeftijd en sekse 
vinden de meesters het ook erg waardevol 
als er een balans in kwaliteit is. Johan 
vertelt dat je het werk niet allemaal alleen 
kunt doen. ‘Aanpakken doe je samen. Als 
de teamleden verschillende kwaliteiten 
hebben, komt dat de school ten goede.’ 
Zijn collega vervolgt: ‘Als ik met een 
vraag zit, ga ik naar de collega die de juis-
te kwaliteit heeft om mij verder te helpen. 
Dit staat volkomen los van de sekse.’

StereotYPeS 
‘Typische mannendingen zijn niet meer 
nodig. Vrouwen zijn tegenwoordig veel 
meer geëmancipeerd,’ zegt Oscar. Zijn 
collega’s vinden ook dat stereotypes 
doorbroken worden. Zo staan er juffen 
in groep acht en hebben de kleuters een 
meester. De nieuwe generatie vrouwen is 
bekend met ict, waardoor dit geen speci-
fieke mannentaak meer is. ‘Ook de “aai-
baarheidsfactor” van een juf is niet altijd 
groter dan die van een meester’, vindt 
Gert-Jan. Toch ontstaat er wat twijfel 
over het doorbreken van de stereotypes. 
De mannen trappen nog wel eens een 
balletje mee op het schoolplein of in de 
gymzaal. Ze hebben de indruk dat zij dat 
meer doen dan hun vrouwelijke collega’s. 

Maar is dit een verschil in sekse of een 
verschil in persoonlijkheid? 
Dan is er nog het cliché dat mannen 
goed zijn voor het sjouwwerk. Het valt de 
heren op dat zij daar nog wel regelmatig 
voor gevraagd worden. De oorzaak hier-
van is niet helemaal duidelijk. Komt dit 
vanuit de dames zelf of vindt de directeur 

Op basisschool De Rank werken vier meesters: Oscar, Johan, 
Gert-Jan en Sander. Daarnaast zijn ook de directeur en de con-
ciërge van het mannelijk geslacht. Hoewel er op deze school 
meer vrouwen werken, zijn de mannen hier, naar hedendaagse 
maatstaven, goed vertegenwoordigd. Wat betekent dit voor het 
team en voor de leerlingen? De meesters maken de balans op.

humor
Al in het begin van het interview zijn de vier mannen het met 
elkaar eens: als eenling in een vrouwenteam zouden ze vooral 
de mannenhumor en dito gespreksonderwerpen missen. ‘Er 
is een verschil tussen de grappen van mannen en vrouwen’, 
meent Gert-Jan. ‘Mannen hebben humor die direct op de man 
af is, zonder er iemand schade mee te berokkenen’. Daarnaast 
vinden de meesters het prettig dat ze over echte mannenonder-
werpen, zoals voetbal en gadgets als de iPhone, kunnen praten. 
Ze merken dat ze die onderwerpen bij vrouwen niet snel aan-
kaarten. De heren vinden dit zelfs zo belangrijk dat bij eventu-
ele toekomstige sollicitaties volledige vrouwenteams afvallen.

balanS 
Humor is niet het enige dat ze belangrijk vinden op de werk-
vloer. De vier collega’s vinden dat een team in balans hoort 
te zijn. Dit betekent 
voor hen dat er zowel 
mannen als vrouwen 
op een school werken, 
maar ook dat er di-
versiteit in leeftijd is. 
‘Ik wil net zo min in een team met alleen maar jonge mensen 
werken als in een team met alleen maar vrouwen’, zegt Sander. 
De heren zijn het er tevens over eens dat een team met alleen 
mannen ook niet goed is, omdat het onderwijs dan te veel ver-
zakelijkt. Gert-Jan legt uit dat hij deze verzakelijking wel goed 
vindt voor de innovatie, maar niet voor de leerlingen. Oscar 
vult aan dat de professionele werksfeer wordt bevorderd door 
een goede mix van mannen en vrouwen.

‘HeT Is NIeT aLLeeN VOOr jONgeNs, Maar 
OOk VOOr MeIsjes gOeD OM eeN MeesTer 
Te HeBBeN’

Dit verhaal is ter 
afsluiting van  
de rubriek 

De laatste man.
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dat de meesters hun vrouwelijke collega’s 
moeten ontzien? Een voordeel is in ieder 
geval dat ze met z’n vieren zijn en dat 
dus niet altijd dezelfde man het zware 
werk opknapt.

venuS en marS
De mannen van De Rank vinden het 
goed dat beide geslachten vertegenwoor-
digd worden op hun school. Er is volgens 
hen professioneel geen verschil. Doordat 
beide geslachten in hun team aanwezig 
zijn, is er meer variëteit in gesprekson-
derwerpen en wordt er breder gepraat en 
gedacht. Vergaderingen zijn vaak meer 
to-the-point. 

De meesters concluderen dat er voor een professionele werksfeer 
kwaliteiten en balans in een team nodig zijn. Kwaliteiten zijn niet 
seksegebonden en een team dat in balans is komt het onderwijs in 
al zijn facetten ten goede. Daarnaast wordt een flinke portie humor 
erg gewaardeerd. ‘Maar niet alleen voor het team, ook voor de 
leerlingen is het belangrijk om voldoende mannelijke leerkrachten 
te hebben. Want het is niet alleen voor jongens, maar zeker ook 
voor meisjes goed om een meester te hebben’, meent Johan. Zijn 
collega vindt dat de school een afspiegeling van de samenleving is. 
‘En daar horen zowel mannen als vrouwen in thuis. Daarbij bren-
gen kinderen de meeste tijd van de dag door bij hun leerkracht. 
Jaarlijkse afwisseling tussen meesters en juffen is goed voor de leer-
lingen. Oscar: ‘Hierdoor krijgen ze met verschillende rolmodellen 
te maken.’ Hij grapt: ‘Vrouwen komen nu eenmaal van Venus en 
mannen van Mars.’ 
Maaike de Bruijn

van links naar rechts: gert-Jan, Johan, oscar en Sander houden ervan om af en toe een balletje te trappen op het schoolplein.
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Advertentie

Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TelefOONNummers eN 
e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04 info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR-advies 

(030) 751 10 05 mr-advies@cnvo.nl 
(Op werkdagen van 12.30 tot 17.30 uur)

•  CNV Onderwijs Starters&Studentenlijn
(030) 751 10 06    
startersenstudenten@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Academie   
(030) 751 17 47    
scholing@cnvo.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen

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

rjbovee@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. Janssen-Stol

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

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

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

sectorraden

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Verlaan
(043) 347 52 17

andersactieven@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
frankbulthuis@xs4all.nl

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

(013) 468 46 66
admutsaers@home.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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bezuinigen’, vindt de moeder van twee dochters. Door 
de test en de informatie over de functiemix op de web-
site van CNV Onderwijs besloot ze lid te worden van de 
bond. ‘Wat ik erover las, was erg verhelderend. Ik weet 
dat niet iedereen even gelukkig is met de functiemix, 
maar ik vind het terecht dat je meer salaris krijgt als je 
extra dingen doet’, stelt de vmbo groen-docent mens en 
maatschappij op het Groenhorst College in Ede. ‘Ik ben 
het er ook niet mee eens dat wij onder de cao-bve vallen 
van de aoc’s. Die is veel minder gunstig dan de cao voor 
het voortgezet onderwijs, waar andere vmbo-scholen 
onder vallen. We doen toch hetzelfde werk?’ Het onder-
wijs is nog lang niet van haar af. Tonia: ‘Ik vind dit werk 
veel te leuk. Als het maar even kan, ga ik weer fulltime 
werken.’ PM

‘Hoe meer mensen er lid zijn van een vakbond, des te 
krachtiger is hun stem in Den Haag om onze belangen 
te waarborgen.’ Tonia Rijlaarsdam uit Wageningen 
gelooft in de macht van het getal om verbeteringen af te 
dwingen. ‘Onderwijs is wel het laatste waar je op moet 

Tonia Rijlaarsdam-
Veldhuis (30): 
‘Ik sta achter de 

functiemix’
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