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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Citotoets (2)
In Trouw van 18 januari zegt CDA-
kamerlid Jan Jacob van Dijk: ‘Nor-
maal mag je pas bij een Citoscore 
van 544 naar het vwo, maar zij (de 
school van mijn kinderen) nemen  
– vanuit hun Bijbelse opdracht – ook 
kinderen met een score van 542 aan.’ 
Zijn we gek geworden? Het kan ook 
te gek worden met dat screenen en 
toetsen. Het is het al!
Dick Kapteyn, Veld (Gld)

Mindfulness (6) 
Graag wil ik reageren op wat tot nog 
toe over mindfulness en christendom 
is gezegd. Zoals de mens een door 
God geschapen vermogen heeft tot 
nadenken en tot creativiteit, zo heeft 
Hij ons ook het vermogen gegeven 
om in te keren in ons innerlijk. Daar 
ontmoeten we God. ‘Bedaren, liet ik, 
verstillen, bedaren, verstillen mijn 
ziel’, zingt de psalmist (Ps. 131,2). 
Ook Jezus zocht de stilte op, in de 

bergen, om met zijn Vader alleen te 
zijn. Hierin kunnen we Hem na-
volgen, met algemeen menselijke 
technieken die ons rustig maken. 
Mindfulness, yoga of zen kunnen 
immers ook los van hun oorspron-
kelijke filosofie of religie beoefend 
worden. Als we stil worden, voelen 
we onze afhankelijkheid van God, en 
kunnen we luisteren en bidden. 
Camiel van Woerkum, Dommelen (NB)   

Mindfulness (7)
In reactie op briefschrijver George 
van der Beek in Schooljournaal 2 het 
volgende: Weer zo’n Christen die 
precies weet wat God wil. Ik noem 
mij zelf ook Christen, maar wil niet 
tot de categorie van George van 
der Beek behoren. Ik heb niet dat 
vermogen dat hij denkt te hebben. 
God is daarvoor voor mij te groot. En 
dat de Christenen het zout der aarde 
zijn? Velen van hen kun je nog niet 
als strooizout deze winter gebruiken. 
Veel ‘schepselen’ buiten het chris-
tendom om maken onze wereld pittig 
en leefbaar.
Henk Vos, Dedemsvaart 

De discussie over mindfulness is 
gesloten.

Citotoets (1)
Hoe kan staatssecretaris Dijksma en met haar de onderwijsinspectie 
anno 2010 volhouden dat de basisschoolloopbaan van een kind afge-
sloten wordt met een klassikale eindtoets op niveau eind groep 8? 
Een aanzienlijk aantal kinderen en leerkrachten wordt hiermee 
onrecht aangedaan. Ik vind het opvoedkundig niet te verdedigen dat 
een toets wordt afgenomen waarvan we bij voorbaat weten dat een 
aantal leerlingen dit niveau niet aankan. De uitslag van de toets zal 
voor deze leerlingen aangeven wat zij niet kunnen; een negatieve 
start van het vervolgonderwijs. Geef een leerling met een eigen 
ontwikkelingsniveau een toets op zijn of haar niveau. Omdat niet alle 
leerlingen van een school dan meedoen aan de Cito-eindtoets, kun-
nen we niet meer spreken van een schoolscore. Naar mijn mening 
is dit dan je reinste boerenbedrog. Laat de staatssecretaris en met 
haar de Onderwijsinspectie begrijpen dat het zeker ook de kwaliteit 
van een school is om kinderen met minder cognitieve mogelijkheden 
een waardering te geven voor ‘inzet naar kunnen’. Een kwalificatie 
van zwak of zeer zwak van een school mede op basis van de Cito-
schoolscore, doet veel betrokkenen onrecht en zal ons onderwijs 
nooit tot de wereldtop doen groeien. Ambitie is nodig, daarover geen 
discussie, maar we meten gedeeltelijk met foutieve maatstaven.
Wim Rutgers, Vragender

Brieven
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Onderwijs sparen in bezuinigingen?
Geen enkel onderwerp zou taboe zijn, geen enkel departement zou gespaard worden, als het kabinet vanaf 2011 fors gaat  

bezuinigen. Dat werd tenminste gezegd in september, toen donkere wolken zich samenpakten boven Prinsjesdag. En toch wordt 

onderwijs nu genoemd als post waar absoluut niet in gesneden mag worden. In een Volkskrantdebat met de burgemeesters 

van de vier grote steden, noemde Aleid Wolfsen (Utrecht) bezuinigingen in het onderwijs ‘desastreus voor de toekomst.’ Jozias 

van Aartsen (Den Haag) ziet in scholing de sleutel om probleemjongeren bij de maatschappij te betrekken, daarbij doelend op  

Marokkaanse jongeren die hun school niet hebben afgemaakt en psychische problemen hebben. Mariëtte Hamer (PvdA) pikte 

het signaal op en eiste op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen een status aparte voor het onderwijs. Ze zei wel te wil

len kijken waar en hoe er doelmatiger kan worden gewerkt in het onderwijs, maar als dat geld oplevert, moet dat wel weer 

in de sector besteed worden. D66 en GroenLinks zagen hun kans schoon en dienden dinsdag een motie in bij de Tweede  

Kamer om niet te bezuinigen op onderwijs. De motie haalde het echter niet. Er waren 56 stemmen voor en 84 stemmen tegen.  

De PvdA stemde tegen. Alexander Pechtold (D66) betitelde de uitspraken van Hamer na het wegstemmen als verkiezings

retoriek met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog kan zich ook niet 

aan die indruk onttrekken. ‘Ik was heel enthousiast over de uitspraken van Hamer en ik vind het onbegrijpelijk en teleurstellend 

dat er geen boter bij de vis wordt gedaan. Je kunt niet iets roepen en dan anders handelen, zoals de PvdA nu doet. Onderwijs 

moet uitgezonderd worden van bezuinigingen, omdat we allemaal weten dat investeren in innovatie en onderwijs juist nodig is 

om de economie er bovenop te helpen.’ CdG

Mannelijke pabo-studenten zijn geen watjes, zo wilde een groep studenten van Hogeschool IPabo 
Amsterdam/Alkmaar eind januari bewijzen met een duik in de ijskoude zee bij IJmuiden. Deze echte 
mannen toonden daarmee volgens een docent een stukje VOC-mentaliteit. 
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‘ik voorspel dat we binnen 5 jaar net zulke problemen hebben als in 

oost-Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen’, zegt Albert 

helder, bovenschools manager van openbare onderwijsgroep Fier 

in Stiens (19 scholen in Menaldumadeel, het Bildt, Ferwerderadiel en 

Leeuwarderadeel) over de bevolkingskrimp die deze regio’s momen-

teel treft. hij is dan ook blij dat met het rapport Krimp en Groei over de 

demografische toekomst van Friesland, de provincie duidelijk heeft 

gemaakt dat dit deel van nederland in hetzelfde schuitje zit. ook 

hier trekken steeds meer jongeren en gezinnen naar de grote ste-

den, omdat er geen werk is en er steeds minder voorzieningen zijn. 

Voor het onderwijs betekent dat vaak sluiting van de laatste school 

in de dorpskern. Zo staat in 45 procent van de 342 Friese dorpen 

– kernen met minder dan 1.500 inwoners – niet eens meer een ba-

sisschool. nog eens een kwart van de scholen, vaak toch al kleiner 

dan elders in het land, zit in de gevarenzone. in 2008 bevonden 

26 Friese scholen zich net boven de opheffingsnorm van 23 leerlingen. 

helder: ‘Waar het om draait is dat we de verzuiling moeten loslaten om 

ons te wapenen voor de toekomst. Wat willen we in kernen waar nog 

een openbare en een protestants-christelijke school staan met ieder  

30 leerlingen? Afzonderlijk op de opheffingsgrens af of samen verder?’ 

Samen de schouders eronder bestaat al langer in de vorm van de sa-

menwerkingsschool. het is alleen nog geen algemeen aanvaarde oplos-

sing. helder: ‘Want wat is de denominatie van de nieuwe combinatie?’ 

Voor CnV onderwijs is de krimpproblematiek speerpunt van haar 

beleid. in het deze week te presenteren Actieplan Hou het onder-

wijs krimpproof! pleit de bond voor een snellere aanpassing van de 

opheffingsnormen van scholen, afschaffing van de sollicitatieplicht 

voor 60-plussers in het onderwijs en een actieve bevordering van 

samenwerkingsscholen in plattelandsgemeenten waar de school 

dreigt te verdwijnen. PM

Ook	forse	krimpproblemen	in	friesland	



Leerlingen protesteren tegen misstanden in Mbo

‘ik vind het niet slim van de MBo Raad de problemen te bagatel-

liseren. Waarom ontkennen dat bepaalde opleidingen minder goed 

renderen? Ze moeten blij zijn dat deze gegevens nu openbaar 

zijn. Ze moeten juist de schouders eronder zetten en proberen de 

schade zo veel mogelijk te herstellen.’ CnV onderwijs-bestuurder 

Willem Jelle Berg heeft weinig begrip voor de afwerende houding 

van de werkgeverskoepel in het beroepsonderwijs op het recente 

onderzoek van de onderwijsinspectie. dat bracht aan het licht dat 

64 mbo-opleidingen zeer zwak zijn. Aansluitend onderschreef de 

Amsterdamse stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch (Slotervaart) de 

kritiek met zijn betoog dat roc’s in zijn 

wijken al anderhalf jaar geen nederlands 

en Engels meer geven, simpelweg om-

dat er geen docent voorhanden is. Vol-

gens Marcouch werkt dat schooluitval 

in de hand. onder aanvoering van hun 

belangenvereniging JoB (Jongeren or-

ganisatie Beroepsonderwijs) protesteer-

den mbo-leerlingen afgelopen woens-

dag voor het gebouw van de Tweede 

Kamer tegen de matige kwaliteit van 

het onderwijs op de instellingen. Ze de-

den dat voorafgaand aan het debat dat 

staatssecretaris Van Bijsterveldt had met 

het parlement over de problemen in het 

beroepsonderwijs. Berg: ‘ook uit onze 

achterban bereiken ons verontrustende 

signalen. ik vind het niet meer dan te-

recht dat JoB hier aandacht voor vraagt, 

en daarom ondesteunden we die actie.’ 

de mbo-jongerenorganisatie vermoedt 

dat de inspectie slechts het topje van de ijsberg toont. Van Gro-

ningen tot Maastricht bereiken hen signalen over misstanden. de 

klachten variëren van te weinig lesuren, het volgen van een vak dat 

niets met de opleiding te maken heeft tot readers van een niet toerei-

kend niveau. Als een van de voornaamste oorzaken van de proble-

men noemt JoB het ongebruikt laten door roc’s van hun financiële 

reserves. ook zijn instellingen uit angst voor negatieve publiciteit en 

dus mogelijk verlies van leerlingen weinig open en krijgt personeel 

zwijgplicht opgelegd. Berg: ‘de roc’s dragen een grote verantwoor-

delijkheid om het geschonden vertrouwen weer te herstellen.’ PM

Schoolnieuws

•	eenderde	van	de	leerlingen	tussen	5	en	16	jaar	denkt	dat	
hun	leraren	buitenaardse	wezens	zijn.	Zo	leert	een	enquête	
van	twentieth	Century	fox	Home	entertainment	ons.	
Driekwart	van	de	kinderen	gelooft	dat	buitenaards	leven	
bestaat	en	daar	weer	driekwart	van	denkt	dat	dat	die	aliens	
vredelievende	wezens	zijn.	Vredelievende	leraren	dus.
•	Je	moet	trouwens	wel	van	buitenaardse	komaf	zijn	en	
over	bovenaardse	krachten	beschikken	om	in	deze	tijden	
overeind	te	blijven	in	het	onderwijs.	er	hangt	een	enorm	

zwaard	van	Damocles	boven	de	sector.	Bezuingingen!	er	
is	geen	onderwerp	taboe,	dus	ook	in	het	onderwijs	zullen	
rake	klappen	vallen.
•	Gelukkig	was	daar	Mariëtte	Hamer	van	de	PvdA,	die	
zei	dat	onderwijs	uitgezonderd	moet	worden	van	de	
bezuinigingen.	Mooie	woorden.	toen	het	echter	op	daden	
aankwam,	stemde	haar	partij	tegen	een	motie	van	deze	
strekking.	Ook	van	een	andere	planeet	zeker,	die	politici!
Ciska de Graaff
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Mbo-jongerenorganisatie JOB bereidt zich voor op de stakingsactie van 
afgelopen woensdag in Den Haag. 
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Geen tips
We begonnen vol enthousiasme in Schooljournaal 1 met een 

pagina Tips. Altijd handig om tips van collega’s te krijgen, 

dachten we. Tips voor lessen, tips over tegengaan van werk

druk, tips voor creatieve uitspattingen, noem maar op. Er 

kwamen er ook wel een paar binnen, genoeg om een pagina 

te vullen in de eerste twee bladen. Maar toen droogde het 

stroompje al op. Daarom in dit nummer geen pagina Tips. Als 

u wilt dat de pagina behouden blijft, stuur dan nu massaal uw 

tips in naar schooljournaal@cnvo.nl.

Naar school met lerarenbeurs?
Maakt u gebruik van de lerarenbeurs en wilt u vertellen wat 

u studeert, hoe dat gaat en wat u daaraan heeft? Stuur dan 

een mailtje naar cdgraaff@cnvo.nl en wij nemen contact 

met u op voor een artikel over dit onderwerp. 

Wat was!

27 januari: Zo’n 55% van de basisscholen en 
65% van de scholen voor voortgezet onderwijs 
hebben te veel geld op de bank. De Onderwijs-
inspectie onderzoekt de scholen die het meest 
afwijken van de norm of een lage kwaliteit 
combineren met een flinke spaarpot. 
(Bron: Leeuwarder Courant)   
28 januari: Een Duits echtpaar met vijf kin-
deren krijgt politiek asiel in de VS omdat ze 
geen thuisonderwijs mogen geven. Volgens de 
Amerikaanse rechter schendt Duitsland hun 
grondrechten. (Bron: Nederlands Dagblad) 
29 januari: Het Islamitisch College Amsterdam, 
een van de twee scholen voor islamitisch 
voortgezet onderwijs in ons land, moet dicht. 
Volgens staatssecretaris Van Bijsterveldt trekt 
de school te weinig leerlingen en is de onder-
wijskwaliteit te zwak. (Bron: NRC Next)
• De nieuwe directie van islamitische scholen-
groep As Siddieq in Amsterdam komt snel met 
verbeteringen. Het gaat daarbij om de kwali-
teit van het onderwijs, inburgering, het meer 
betrekken van ouders en personeel bij belang-
rijke ontwikkelingen en goed bestuur. 
(Bron: Nederlands Dagblad)
30 januari: ROC Tilburg kan de concurrentie 
met commerciële aanbieders niet langer aan 
en stopt met inburgeringscursussen. 
(Bron: Brabants Dagblad)
1 februari: Steeds vaker maken leerlingen uit 
groep 8 gebruik van trainingen voor de Cito-
toets door particuliere bureaus of hun school. 
(Bron: Apeldoornse Courant)
2 februari: Als onderdeel van het programma 
Playing for Success worden Tilburgse leerlin-
gen tussen 10 en 14 jaar die slecht presteren, 
voortaan bijgeschoold in het stadion van eredi-
visieclub Willem II. (Bron: Brabants Dagblad)
3 februari: Prinses Amalia mag met haar vader 
prins Willem-Alexander  onder schooltijd mee 
naar de Olympische Spelen in Vancouver. De 
Leerplichtwet geeft de schoolleiding de be-
voegdheid zelf te beslissen over vrije dagen 
buiten de schoolvakanties om. 
(Bron: De Gooi- en Eemlander)  

Joseph pakt
                      

‘Voelt ieder kind zich thuis op school? Een pestvrije school is 

daarvoor een belangrijke voorwaarde. daarom lever ik graag een 

bijdrage aan het stoppen van pestgedrag.’ dat zei Freek Bartels, 

hoofdrolspeler van de musical Joseph, dinsdag bij de lancering 

van de landelijke anti-pestcampagne Pak het aan! Stop pes-

ten! het eerste lespakket is uitgereikt aan de kinderen van de 

Peetersschool in Amsterdam. de andere 6.000 basisscholen 

in nederland hebben inmiddels ook het pakket ontvangen. het 

lesmateriaal dringt pestgedrag terug op basis van vier positieve 

pedagogische principes die goed gedrag stimuleren, zoals ‘Zeg 

iets leuks over een ander.’ Aan de basis van het lespakket staat 

de musical Joseph and the amazing technicolor dreamcoat, 

waarin Joseph gepest wordt door zijn elf jaloerse broers. Basis-

scholen die meedoen met de bijbehorende wedstrijd Ontwerp 

samen de dromenjas! maken kans op een gratis bezoek aan de 

musical. Meer informatie op www.pakpestenaan.nl. 

pesten                      
aan
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‘Cor is een ouderwetse mlk-leerkracht. Hij geeft veel 
herhaling en houdt van stampen, stampen, stampen. 
Kinderen gaan altijd goed vooruit bij hem in de 
groep.’ Dat mailt Bianca Mul-Imming van speciale 
basisschool De Wissel in Hoorn. ‘Mijn collega  
Cor Kraakman zit dit voorjaar 40 jaar in het 
speciaal basisonderwijs. Hij is ook veertig jaar 
lid van CNV Onderwijs.’ De groep van Kraakman 
heet De Krakelingen en daar heersen de kraak-
wetten. ‘Dit zijn bijvoorbeeld spellingafspraken 
of de aanpak van een rekensom.’ Kinderen en 
ouders lopen met hem weg, aldus Mul, die vaak 
leerlingen van Kraakman in haar groep krijgt. 
‘Kinderen en ouders vinden het heel fijn hoe hij 
met hen omgaat. Als collega is hij vanwege zijn 
ervaring en kennis heel waardevol voor ons, 
jongere leerkrachten. Velen van ons gaan bij 
hem langs voor advies. Ook zit Cor bij ons in 
de feestcommissie. Hij schrijft altijd een liedje voor mensen die afscheid nemen, gaan trouwen of 
een jubileum hebben. Graag zetten wij hem bij zijn jubileum in het zonnetje.’ CdG

IN ‘t zONNetje 

Geachte voorzitter, 
beste Michel,

Deze week overlegde ik met de 
Tweede Kamer over passend onder-
wijs. CNV Onderwijs is hier sterk bij 
betrokken en heeft met het zeven-
puntenplan eisen gesteld aan de 
aanpassing van passend onderwijs. 
Ik deel de uitgangspunten. Het geld 
moet echt terecht komen in de klas. 
Zo komen er meer onderwijsassis-
tenten en gaan we de scholing verbe-

teren die leraren kunnen gebruiken 
in het onderwijs aan leerlingen met 
een extra zorgvraag. Dat willen we 
doen via de lerarenopleidingen, maar 
ook via nascholing. 

Leraren 
geven 
aan dat ze 
voldoende 
ruimte nodig 
hebben om met 
zorgleerlingen 
om te gaan. Een aantal 
leraren dat ik vorige week in Almere 
sprak, kaartte dit ook aan; men wil 

kunnen bepalen wat de ruimte voor 
zorg is in hun klas. Daar ben ik het 
mee eens en daarom overleg ik met 
alle betrokkenen om te kijken hoe 
we kunnen bepalen wat scholen en 

leraren aan kun-
nen. Leraren hebben 

daar via de medezeg-
genschap een zeer 

belangrijke stem in. 
De steun van leraren voor 

deze veranderingen is uiterst 
belangrijk om passend onderwijs 

tot een succes te maken. Het is goed 
dat CNV Onderwijs de inzet op verbe-
tering van het onderwijs aan leerlin-
gen met een extra zorgvraag steunt; 
zo willen we ieder kind in Nederland 
het onderwijs bieden dat bij hem of 
haar past. Ik wil jou en alle leraren 
dan ook vragen om mee te blijven 
denken bij de vormgeving van pas-
send onderwijs. Mijn deur staat altijd 
open en blijft altijd open staan voor 
opmerkingen, zorgen en bezwaren 
van leraren. 

IK WIl jOu eN Alle lerAreN VrAGeN Mee 
te BlIjVeN DeNKeN BIj De VOrMGeVING 
VAN pAsseND ONDerWIjs

Ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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geachte staats
secretaris, 
beste Sharon,

Het gebrek aan 
betrokkenheid bij 
de ontwikkelin-
gen rond passend 
onderwijs is een van 
de grootste zorgpunten 
die leeft bij leraren, intern be-
geleiders, schoolleiders en onderwijs-
ondersteuners. Ik ben dan ook blij met 
jouw bereidheid onderwijspersoneel 
daadwerkelijk te betrekken bij het 
invoeringsproces. En dat gaat wat mij 
betreft verder dan de rol die leraren 
spelen in de medezeggenschap. Dat 
is slechts het formele sluitstuk van 
inspraak. Draagvlak onder en betrok-
kenheid van het personeel bij passend 
onderwijs begint bij inspraak in het 
beleidsvormingsproces in de school. 
CNV Onderwijs vindt dat het gesprek 

tussen school-
leiding en 
het team 
moet worden 
gevoerd over 
wat de school 

wel en niet 
aankan. Dat is 

in het belang van 
de leerlingen die 

extra zorgbehoefte heb-
ben, maar ook in het belang van al 
die andere leerlingen die recht heb-
ben op goed onderwijs en voldoende 

aandacht. De uitkomsten van dat ge-
sprek moeten worden neergelegd in 
het zorgprofiel van de school. Alleen 
zo creëer je daadwerkelijk draagvlak.

We zijn het met elkaar eens dat 
het geld voor passend onderwijs in 
de klas terecht moet komen. Maar 
hoe zorgen we er voor dat het geld 
niet op de plank blijft liggen of aan 
andere zaken dan passend on-
derwijs wordt besteed? We weten 
inmiddels dat er op veel scholen 
onderbesteding is van de reguliere 
scholingsmiddelen. Het geld voor 
passend onderwijs in de lumpsum 
versleutelen, is in mijn ogen vragen 
om problemen. De leraren en leer-
lingen zijn daarvan de dupe, en de 

beleidsdoelen zullen dan niet worden 
gehaald. CNV Onderwijs zal het wet-
gevingstraject dan ook constructief, 
maar ook kritisch blijven volgen!

We zijn het met elkaar eens dat geld 
voor passend onderWijs in de klas 
terecht moet komen

Zeventig procent van de docenten geeft het vmbo een ruime 

voldoende. De docenten zijn tevreden over de oriëntatie-

functie en de mogelijkheid om binnen het vmbo maatwerk te  

leveren. De docenten zien goede mogelijkheden om binnen 

de bestaande leerwegen en sectoren het onderwijsprogram-

ma te vernieuwen zonder dat een stelselwijziging nodig is.  

Dat blijkt uit het rapport Vmbo herkend van de Stichting 

Platforms vmbo, dat vorige week aan staatssecretaris Van 

Bijsterveldt is uitgereikt. In totaal zijn tweeduizend docenten 

en leidinggevenden uit het vmbo ondervraagd over de toe-

komst van het vmbo. Hieruit blijkt dat het vmbo-onderwijs 

een ruime voldoende krijgt. Docenten zien volop kansen om  

verder te investeren in het onderwijs.Ze zijn het erover eens dat 

het vmbo een oriënterende en voorbereidende functie heeft.Het 

zogenaamde loopbaanleren moet vmbo-leerlingen in staat stel-

len om aan het einde van hun opleiding een keuze te maken voor 

een vervolg. Dit vraagt om persoonlijke begeleiding, goede voor-

lichting en op maat gesneden eigentijdse onderwijsprogramma’s.

Doordat het vmbo geen eindonderwijs is, moet de doorstro-

ming naar het mbo optimaal zijn. 

Ook de VO-raad heeft een advies uitgebracht aan de staatsse-

cretaris, namelijk over de doorstroming van vmbo-tl naar havo 

en mbo. Er zijn zestig gesprekken gevoerd met vmbo-, havo- 

en mbo-afdelingen, onder meer met leerlingen. De raad stelt 

dat de aansluiting van vmbo’ers naar mbo en havo voor ver-

betering vatbaar is. De samenwerking tussen vmbo-tl en mbo 

laat nog te wensen over en vmbo’ers die doorstromen naar het 

havo worden onvoldoende voorbereid op het niveauverschil 

en de vereiste zelfstandigheid. De kernvakken (Nederlands, 

Engels, wiskunde) zullen verstevigd moeten worden zodat de 

vakaansluiting soepeler verloopt. 

Staatssecretaris Van Bijsterveldt constateert dat de adviezen 

in het verlengde liggen van eerder ingezet beleid: scherpere 

exameneisen, trajecten waarin vmbo en mbo in één leergang 

zijn opgenomen en begeleiding in loopbaanoriëntatie.

Docenten geven vmbo voldoende



Het lijkt op het verhaal van Asterix en 
Obelix die met hun dorpsgenoten moe-
dig weerstand bieden tegen de Romei-
nen. Op 6.300 scholen bogen kinderen 
zich vorige week gedurende drie dagen 
over de tweehonderd meerkeuzeopgaven 
van de Cito-eindtoets. Zo’n 700 basis-
scholen weigeren echter in de pas te 
lopen met de overgrote meerderheid en 
dus met toetsreus Cito, en gebruiken an-
dere toetsingsprogramma’s, die vaak ook 
op andere tijdstippen worden afgenomen. 
Veelgehoorde klachten over de Citotoets 
zijn het slinkse misbruik van de gegevens 
door de Inspectie om scholen de maat te 
nemen, het beperkte karakter, de status 
van de toets, waardoor leerlingen al bij 
voorbaat in de stress schieten en het te 
vroege tijdstip in het jaar. Als gevolg van 
dat laatste zouden scholen na afname 
van de Cito-toets weinig tijd meer beste-
den aan taal en rekenen. Hierdoor is bij 
veel leerlingen kennis nogal weggezakt 
als ze na de zomervakantie naar het ver-
volgonderwijs gaan.
Onder druk van staatssecretaris Dijksma 
en koepelorganisatie PO-Raad is een on-
derzoek gestart naar een latere afname 
van de Cito toets. Eind maart nemen 

53 scholen in de regio’s Assen, Roermond, Wychen en Elburg 
op uitnodiging van de PO-Raad deel aan de uitgestelde toets. 
Overigens konden scholen ook, net als vorig jaar, voor de di-
gitale variant van de Cito-eindtoets kiezen, die nog tot 2 april 
kan worden gemaakt. Toen ging het om 82 deelnemende scho-
len, begin februari was dat aantal al gestegen tot 156.

SEO (SchOOlEindOndErzOEk)  basisschool 
cypressenhof, Middelburg
Voor directeur Hans Barth, een opposant van de Cito-
eindtoets, was het vorige week een normale werkweek. ‘In de 
dertig jaar die ik hier nu zit, hebben we altijd de AOB-toets 
(bedacht en toegepast door adviesbureaus voor opleiding en 
beroep, red) gebruikt, die behalve kennis ook intelligentie en 
andere voorwaarden voor een succesvol vervolg van leerlingen 
meet, zoals studievaardigheden en interesses. Maar de toets 
werd nogal duur voor ouders. Al snel werd duidelijk dat we de 
Citotoets te beperkt en te absoluut vonden. Het toetst kennis 
en de uitslag is min of meer bepalend voor het type voortgezet 
onderwijs waar een kind heen mag. Daar zijn we het niet mee 
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Ruim 154.000 leerlingen van 

dik zesduizend basisscholen 

waagden zich vorige week aan 

de Cito-eindtoets. Ongeveer 

tien tot vijftien procent van de 

scholen deed niet mee omdat 

ze een andere toetsmethode 

hanteren, of omdat ze hebben 

gekozen voor de uitgestelde 

Citotoets, eind maart. Vanwaar 

die verdeeldheid?

Citotoets 
niet zaligmakend 



Schooljournaal 11

eens. Via Driestar Educatief kwamen we uit bij SEO, dat staat 
voor Schooleindonderzoek. Een toets die in twee stukken 
uiteenvalt: een schoolvorderingentoets en een intelligentieon-
derzoek. Tel je beide uitkomsten bij elkaar op, dan kom je tot 
een verantwoord advies aan de ouders.’ Als het aan Barth lag, 
werd er helemaal geen eindtoets gehouden. ‘Het leerlingvolg-
systeem van Cito volgt de verrichtingen van basisschoolleerlin-
gen van groep 1 tot 8, dat zou eigenlijk al voldoende moeten 
zijn. Maar het voortgezet onderwijs vraagt nu eenmaal om een 
onafhankelijk onderzoek naast het schooladvies.’ Of dat nu in 
december wordt gehouden of in het voorjaar is volgens hem 
niet belangrijk. ‘Alsof leerlingen daarna ineens met de armen 
over elkaar zouden gaan zitten.’ Zijn grootste grief? ‘Ik vind 
het idioterie dat kinderen gaan oefenen voor de Citotoets en 

dat er bureaus zijn die daar op inspelen. Pure geld-uit-de-zak-
klopperij.’

citO-EindtOEtS – basisschool de Kwir, neer
Hij weet van een aantal scholen in de omgeving die aan de 
uitgestelde Citotoets meedoen. En ook van een school vlakbij 
die voor de digitale Citotoets koos. Directeur Tjeu Scheepers: 
‘Lag de verbinding met Cito er ineens uit. Ben je ook mooi 
klaar mee. Natuurlijk heb je zo wel sneller resultaten en veel 
toetsen van Cito uit de onderbouw zijn al digitaal, maar wij zijn 
heel tevreden over hoe het nu gaat. De cognitieve onderzoeks-
gegevens bevestigen onze vermoedens, we worden eigenlijk 
nooit voor verrassingen geplaatst.’ En denk nu niet dat groep 
8 op De Kwir gaat flierefluiten tot aan de zomervakantie. ‘De 
toets is even een onderbreking, maar de lesprogramma’s wor-
den gewoon afgemaakt. Ik geloof niet dat leerlingen dat nu 
zo’n ramp vinden.’ Ook hij vindt het belachelijk dat leerlingen 
oefenen voor een betere Citotoets. ‘Scholen moeten net als wij 
doen alsof het een gewone toets is. Die houding leren we ook 
aan ouders.’ 

college van bestuur  
christelijKe onderwijsgroep 
drenthe
‘Dertien van onze scholen doen mee met de 
uitgestelde Cito-eindtoets. Een aantal van 
hen gebruikte nog de reguliere Citotoets, 
maar wilde al eerder overgaan naar de Plaat-
singswijzer, een methode die succesvol op 
onze andere scholen wordt gebruikt’, zegt 
bestuurder Ger de Vos. De kritiek op het te 
vroege tijdstip van de Citotoets deelt De Vos 
niet. ‘Alsof het in groep 8 daarna alleen nog 
maar om musical, sport en kamp zou gaan, 
zoals in de media wordt gesuggereerd. Ik heb 

jaren les gegeven in groep 8 en ze werken ge-
woon door tot half juli. Nee, mijn voornaam-
ste probleem met de Citotoets is dat het een 
rol speelt bij plaatsing van leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. Kinderen zijn toch geen 
instrument met een getal. Dat druist echt in 
tegen elk principe van mij op pedagogisch-
didactisch gebied.’ Hij heeft er geen moeite 
mee dat de Inspectie de onderzoeksgegevens 
gebruikt. ‘Ik heb er geen bezwaar tegen om de 
kwaliteit van het onderwijs op deze manier in 
kaart te brengen.’ 

PlaatSingSwijzEr  basisschool 
Kloostertuin, assen 
‘Wij maken een gemiddelde van de toetsen 
in groep 6 en 7 en de Plaatingswijzer die wij 
in plaats van de Citotoets in december af-
nemen’, zegt directeur Marianne Graafland. 
‘Wij controleren niet alleen op toetsresultaten, 
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maar ook op werkhouding, motivatie en inzet.’ Ook zij 
vindt de media-aandacht voor de Citotoets overdreven, 
maar ook de bombarie die veel scholen erover maken. 
‘Wie zijn vak serieus neemt, baseert zijn mening niet al-
leen op een onderzoek van drie dagen, maar op de hele 
schoolloopbaan. Het gaat niet alleen om cognitie of de 
kale toetsresultaten. Uit de Plaatsingswijzer leren wij ook 
over de bereidheid van een kind om veel tijd te investeren 
in school. Uiteindelijk bepaalt de school in samenspraak 
met ouders en leerling wat de vervolgopleiding wordt. 
Daarbij telt ook het advies mee van de intern begeleider 
en van alle leerkrachten die het kind in de bovenbouw 
heeft gehad. Dat moeten we scholen niet ontnemen.’ 

drEmPEltOEtS  basisschool 
de toerMalijn, franeKer
‘Wij doen al tien tot twaalf jaar niet meer mee aan de Cito-
toets’, zegt directeur Jan Woudstra. ‘We zijn heel tevreden 
over het leerlingvolgsysteem van Cito tot aan groep 7, 
waardoor we weten wat de capaciteiten zijn van leerlingen 
op het cognitieve vlak. We kunnen daardoor al een gericht 
advies geven over het vervolgonderwijs. Daarom hebben 
we nadrukkelijk gekozen voor de Drempeltoets in groep 
8. Deze toets richt zich niet zozeer op alleen kennis, maar 
veel meer op inzicht en zaken als leermotivatie en sociale 
vaardigheden en andere aspecten die Cito duidelijk niet 
meeneemt. Daarnaast vind ik het niet fair dat de Inspectie 
en andere toezichthoudende instanties de Cito-eindtoets 
gebruiken om de kwaliteit van scholen te meten.’ Dat deze 
toets te vroeg wordt gehouden, vindt Woudstra onzin. ’De 
Drempeltoets nemen we af tussen november en maart.’ 
Volgens hem levert de Citotoets nogal eens verkeerde uit-
slagen op voor leerlingen uit groep 8. ‘Vooral bij diegenen 
die juist meer kunnen, maar onder de druk gebukt gaan. 
Ik vertrouw daarom meer op het oordeel en de deskundig-

heid van mijn teamleden.’ Een 
reden om ook geen Cito-eind-
toets meer te gebruiken komt 
door het vele oefenmateriaal 
dat er in omloop is. ‘Kinderen 
doen het daardoor soms beter, 
maar het zijn en blijven schijn-
resultaten.’

cito, arnheM 
‘Het is niet zo dat scholen 
verplicht zijn om in groep 8 de 
eindtoets basisonderwijs van 
Cito af te nemen. Ze kunnen 
zelf een keuze maken tussen 
de instrumenten die ze willen 
inzetten, om in het laatste jaar 
een onafhankelijk gegeven 

naast het advies van de basisschool te krij-
gen’, weet Marleen van der Lubbe, project-
leider leerling- en onderwijsvolgsystemen. 
‘Ik vind het vooral belangrijk dat kinderen 
dat advies ook krijgen. Het is in het belang 
van het kind dat het op een schooltype 
komt waar het niet op zijn tenen hoeft te 
lopen, maar wel genoeg uitgedaagd wordt en 
daarvoor moet alle informatie gecombineerd 
worden. Het is dus belangrijk om dit advies 
naast dat van de school te kunnen leggen 
en bij verschillen in overleg te gaan over het 
best passende vervolg. Of we overstag zijn 
gegaan voor staatssecretaris Dijksma en de 
PO-Raad? Nee, we werken mee aan de pilot 
en daarbij gaan we onder andere onder-
zoeken of kinderen profiteren van de extra 
onderwijstijd. Wel is het belangrijk dat de 
resultaten op een dusdanig tijdstip beschik-
baar zijn dat ze nog een rol van betekenis 
kunnen spelen bij de toelating tot het voort-
gezet onderwijs.’
De handelwijze van de Inspectie om de 
gegevens van de Citotoets te gebruiken bij 
het beoordelen van een school, acht Van 
der Lubbe volstrekt legitiem. ’De Inspectie 
gebruikt verschillende middelen om de 
kwaliteit van het onderwijs te onderzoeken. 
De Eindtoets is daar een van, maar het 
Schooleindonderzoek of de Entreetoets vol-
doen ook voor het in kaart brengen van de 
resultaten aan het einde van de basisschool. 
Ze gebruiken gewoon alle betrouwbare infor-
matie die voorhanden is.’ 
Peter Magnée
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columnmijke pelgrim

mijke pelgrim (31) is 
docent engels en werkt 

op het sint nicolaaslyceum 
in amsterdam.

een roos van Mohammed b.
Ooit had ik een Mohammed B. in de klas. Op terroristi-
sche neigingen heb ik hem nooit kunnen betrappen, maar 
een boef was het wel. Mohammed B. was de neef van een 
voetballer uit het Nederlands elftal en liep door school 
alsof hij het zelf tot de nationale selectie had weten te 
schoppen. Hij deelde nog net geen handtekeningen uit.
Mohammed was bij ons op school gekomen als een 
zogenaamde instromer. Dat betekent dat hij na het be-
halen van zijn vmbo-t diploma bij ons in 4 havo terecht 
kwam. Hoe hij ooit aan dat diploma was gekomen, was 
ons docenten een raadsel. Zijn Engels bijvoorbeeld 
was ronduit verschrikkelijk. Dan vroeg ik aan hem: 
‘Mohammed, vertaal eens voor mij: Hij leest een boek.’ 
Dan keek hij me strak aan en zei: ’Hie.. ehm.. Hie…. 
liest a boek.’ Om vervolgens hogelijk verbaasd naar zijn 
klasgenoten te kijken die om hem heen in een bulde-
rend gelach uitbarstten.

Mohammed B. was überhaupt niet zo bezig met zijn 
intellectuele prestaties. Zijn energie stopte hij vooral in 
het uittesten van zijn mannelijke charmes op de dames 
van onze school. Daarbij sloeg hij de juffen niet over. 
Zo begroette hij me bij binnenkomst regelmatig met: 
‘Dag mevrouw Pelgrim, wat ziet u er mooi uit vandaag.’ 
Daar moest ik dan nog wel om glimlachen. Maar hij ging 
ook wel eens over de schreef. Dan zei hij opeens mid-
den in een uitleg: ‘Mevrouw, ik ben vrijgezel. En u?’ Of 
‘Mevrouw, wat doet u dit weekend?’ De klas vond dat 
prachtig, maar als juf moet je natuur-
lijk wel grenzen stellen. En dus zat 
Mohammed nogal eens op de gang, 
maar daar deed hij dan verder ook 
niet moeilijk over.

Op Valentijnsdag liep Mohammed door school met zijn 
armen vol rozen die hij links en rechts uitdeelde. Toen hij 
mij in het vizier kreeg, liep hij met zijn foutste glimlach 
op me af. ‘Mevrouw Pelgrim! U bent mijn lievelingsdo-
cent, maar dat weet u wel hè? Alstublieft!’ Ik nam de roos 
aan. ‘Dat is heel aardig van je, Mohammed’ zei ik. ‘Zal 
je voor vrijdag extra hard leren voor je toets? Want daar 
zou je me helemaal blij mee maken.’ Mohammed maakte 
een saluutbeweging en zijn vrienden bulderden van het 
lachen terwijl ik wegliep.

‘Heb je een roos gekregen?’ vroeg collega A. toen 
ik de docentenkamer inliep. ‘Ja’ verzuchtte ik. ‘Van 
Mohammed B.’ ‘Echt?’ A. keek geschokt. ‘Van die 

etterbak zou ik echt nooit iets aannemen.’ O, de 
eeuwige dilemma’s waar je als docent mee wordt 
geconfronteerd… Even twijfelde ik aan mezelf. Maar 
uiteindelijk heb ik die roos maar mee naar huis ge-
nomen en in een vaasje gezet. En er af en toe naar 
gegrimlacht.

‘mevrouW, ik ben vrijgezel. en u?’
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Filosoof Bas Haring: ‘Juf of meester spreekt niet altijd de    waarheid’

‘scholen moeten  kinderen leren
   verstandig na te  denken’

‘Móet je naar school?’, ‘Spreekt juf of meester altijd de waarheid?’ en ‘Wat 

moeten we doen met kinderlokkers?’ Drie vragen van de cd Waarom?, speciaal 

voor kinderen in de basisschoolleeftijd, van filosoof en bijzonder hoogleraar Bas 

Haring. Vijfentwintig kinderen tussen 8 en 11 jaar van de Leonardo-afdeling voor 

hoogbegaafden van de Burgemeester Amersfoordtschool in Badhoevedorp 

komen op de Universiteit Leiden met hem filosoferen.

bas haring: ‘ik vind het leuk om kinderen verstandig te maken.’

‘Ik ben filosoof. Filosofie is wijsheid, verstandig zijn. Niet 
dat ik altijd verstandig ben, maar ik houd er wel van’, be-
gint Haring. ‘Oké, jullie hebben je voorbereid op deze les, 
dus kom maar op.’ Myrthe steekt haar hand op en vraagt: 
‘Hoe oud bent u?’ Haring lacht: ‘Dat is geen filosofische 
vraag. Waarom wil je dat weten?’ ‘Gewoon’, mompelt 
Myrthe. ‘Dat is geen reden’, zegt Haring, maar hij ant-
woordt toch: ‘Ik ben 41 jaar. En jij?’ ‘Ik ben 8.’ ‘Dan ben ik 
ruim vijf keer zo oud als jij.’ 

harige wezens
Groepsleerkracht Kim Meijer vertelt later 
dat de kinderen bezig zijn met een project 

over Darwin en zijn evolutietheorie. Aan de 
hand van Harings boek Kaas en de evolutiethe-
orie hebben de kinderen vragen bedacht. Elke 
week houden de leerlingen zich een uur bezig 
met filosofie. Youri heeft een vraag: ‘Zouden 
wij er nog zijn als de ijstijd niet over was 
gegaan?’ Haring zegt: ‘Ik ben een filosoof en 
geen ijstijddeskundige, maar wie bedoel je 
met “wij”?’ Youri weer: ‘De mensheid.’  
‘Oké, de mensheid. Als het nog ijstijd was, 
zou het nog steeds heel koud zijn en áls er 
dan nog mensen zouden zijn, zouden dat 
mensen zijn met heel veel haar. Noem jij die 

Fo
to

 H
an

s K
ou

w
en

ho
ve

n



Schooljournaal 15

Filosoof Bas Haring: ‘Juf of meester spreekt niet altijd de    waarheid’

KinderloKKers en pindaKaas
‘Wat te doen met kinderlokkers? Opsluiten? Weg ermee? Maar 
misschien kan zo’n kinderlokker er helemaal niets aan doen dat hij 
valt op kleine kinderen. Stel je voor, je bent aan het spelen met een 
vriendinnetje in een boomhut en je krijgt heel erg jeuk aan je knie. 
Je maakt een beweging om te gaan krabben en op dat moment duw 
je per ongeluk je vriendinnetje uit de boomhut. Ze valt naar bene-
den en verstuikt haar enkel. Heb je dan iets heel erg fout gedaan? 
In zekere zin wel, maar eigenlijk ook niet echt, want je kon er niets 
aan doen. Misschien zit het ook wel zo met kinderlokkers. Moet je 
ze dan nog wel straffen? Of moet je ze in een gezellig park zetten 
zónder kinderen?’
‘Is meer soorten pindakaas beter? Géén pindakaas is niet leuk. 
Eén soort pindakaas ook niet, want dan kun je niet kiezen. Tot ik in 
de Verenigde Staten kwam en daar honderd verschillende soorten 
pindakaas zag. Ik werd er helemaal gek van! Pindakaas met zeezout, 
pindakaas met gewoon zout, pindakaas met sesamzaadjes, pindakaas 
met sesamzaadjes én zeezout … Heel veel keuze is niet altijd goed.’
fragmenten van de cd waarom? van bas haring, isbn 978 90 8993 
021 7, € 14,95.

‘scholen moeten  kinderen leren
   verstandig na te  denken’

harige wezens nog “wij”?’ Youri schudt 
zijn hoofd. 
Andere vragen die opkomen in de groep: 
‘Als je heel hard reist, staat de tijd dan 
stil en zie je jezelf dan twee keer?’ ‘Als de 
aarde plat zou zijn, zou er dan een hori-
zon zijn en hoe zou die er dan uit zien?’ 
‘Hoe weten we dat de aarde een bolletje 
is?’ ‘Wat is natuurlijk?’ ‘Waarom leven 
we op deze planeet en niet op een an-
dere?’ ‘Mag ik uw handtekening?’

ontploffend ei
Later, na de les, zegt Haring: ‘De kinde-
ren uit deze groep stelden eigenlijk meer 
natuurkundige dan filosofische vragen. 
Op een andere basisschool kwam eens de 
vraag aan de orde waarom een ei ontploft 
in de magnetron. Ik begon toen over de 
lucht in het ei die uitzet bij warmte, en 
toen merkte een meisje heel fijnzinnig op: 
“Nu vertelt u hoe het kómt dat een ei ont-
ploft, maar waaróm ontploft het ei, wat is 
de reden, wil het ei ontploffen?” Kijk, dan 
ben je filosofisch bezig. Het is overigens 
niet mijn bedoeling om antwoorden te ge-
ven, maar een zoektocht naar antwoorden 
te maken. Ik vind het leuk om kinderen 
verstandig te maken. Scholen leren kinde-
ren wel rekenen, taal en sociale vaardig-
heden, maar zorgvuldig en goed nadenken 
leren ze ze niet. Ik vind dat wel thuishoren 
op de basisschool. Ik ben geen didacticus’, 
haast hij zich te zeggen, ‘maar als een  
leraar zou willen filosoferen met zijn leer-
lingen, is het goed om het te plaatsen in 
het leven van de kinderen. Dus niet na-
denken over leven na de dood, maar bij-
voorbeeld over: “Waarom erger je je aan 
een blikje in het bos?” Tientallen scholen 
doen wel iets met filosofie, maar dan vaak 

in plaats van of als onderdeel van levensbeschouwing. Ik zou het 
graag als apart vak terugzien op de basisschool.’

waarheid
‘Spreekt de juf of meester altijd de waarheid?’ is één van de vragen 
op de cd Waarom? van Bas Haring. Hij zegt daarover: ‘Ja, ik vind 
het noodzakelijk om daar twijfel over te zaaien. Laat kinderen die 
vraag maar stellen. Een leraar leerde mij dat dingen maar één keer 
konden branden. Ik heb dat in mijn oren geknoopt, want hij was 
tenslotte de leraar en sprak dus de waarheid. Later kreeg ik schei-
kunde en daar bleken stoffen vaker te kunnen branden. Ik werd 
daar echt nerveus van. De kans dat een leraar het beter weet dan 
het kind, is heel groot, maar het is geen wet van meden en perzen. 
Het maakt kinderen zelfstandige denkers als ze dat weten.’
Ciska de Graaff
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‘Onzin dat er geen  goede mbo-
opleidingen zijn’

Bestuursvoorzitter Roc Midden-Nederland Leonard Geluk

Is dit wel de goede tijd om voor deze baan 
te kiezen? Het mbo ligt nogal onder vuur de 
laatste tijd. Het niveau laat te wensen over en 
tientallen studierichtingen voldoen niet volgens 
de Onderwijsinspectie. De namen van de instel-
lingen staan op internet. Ook de Tweede Kamer 
bemoeit zich er nu mee. 
‘Wij staan er gelukkig niet tussen, maar ik 
vind dat negatieve beeld niet terecht. Het 
gaat maar om zestig van de elfduizend op-
leidingen. Soms zit er een slecht jaar tussen. 
Dat kan om allerlei redenen, al moet het 
natuurlijk niet drie jaar achtereen om dezelfde 
opleiding gaan. Ik denk dat het negatieve 
imago van het roc voor een flink deel komt 
door wat de politiek wil. Op het bordje van 
het mbo liggen zoveel verschillende wettelij-
ke, beleidsmatige en maatschappelijke taken, 
plus nog de roep van het bedrijfsleven. Het 
verwachtingspatroon is zo hoog, dat het bijna 
niet reëel is. We zitten in een spagaat, we 
moeten alle jongeren tot 27 jaar in de school-
banken houden, ook als ze totaal niet gemo-
tiveerd zijn. Tegelijkertijd moeten we goede 
beroepskrachten afleveren. Maar al deze 
jongeren met hun verschillende verwachtings-
patronen zitten wel samen in één klas.’

Volgens kenners ging het bij die slecht pres-
terende opleidingen slechts om het topje van 
de ijsberg. Zo zegt stadsdeelvoorzitter van 
Slotervaart, Ahmed Marcouch (PvdA) in de 
Volkskrant dat hij in Amsterdam geen enkele 

Leonard Geluk, voorstander van competentiegericht 
onderwijs.
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Onzin dat er geen 
goede mbo-
opleidingen zijn

Hij was eigenzinnig in zijn aanpak van de grote stadsproblematiek 

in Rotterdam. Toch zette Leonard Geluk (39), sinds 1 september 

bestuursvoorzitter van Roc Midden-Nederland, het nodige in gang als CDA-

wethouder voor Jeugd, Gezin en Onderwijs in de Maasstad. Het mbo, 

volgens hem ‘de hofleverancier van het bedrijfsleven’, en de laatste weken 

nogal negatief in de belangstelling, is zijn nieuwste uitdaging. 
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roc van deugdelijke kwaliteit kent. Op sommige 
instellingen zouden leerlingen al anderhalf jaar 
geen les krijgen in Nederlands of Engels, ook in 
kwetsbare wijken, wat schooluitval in de hand 
werkt. Wat hem betreft worden roc’s die uitge-
vallen docenten niet vervangen beboet. 
‘De uitspraken van Marcouch moet je echt 
zien in het licht van de komende gemeente-
raadsverkiezingen. Er zijn altijd uitschieters 
naar boven en naar beneden, maar het is 
absoluut onzinnig om te zeggen dat er geen 
goede mbo-opleidingen zijn. Het is een poli-
tiek debat - en tevens een reëel debat - om 
te stellen dat ook mbo’ers meer uren naar 
school moeten, evenveel als leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. We doen er als sector 
tegelijkertijd alles aan om aan de huidige 
norm van 850 uur te komen en die wordt 
ook gehaald. Dat er geen lessen Engels of 
Nederlands zijn is natuurlijk niet te accep-
teren, zelfs als dat het gevolg is van onvol-
doende beschikbare leraren.’ 

Hoe kan het negatieve patroon doorbroken worden?
‘Ik vind dat de corebusiness van het mbo het 
beroepsonderwijs moet zijn, met een dikke 
streep onder beroep. Wie door leer- of sociale 
problemen een extra zetje nodig heeft, moet 
dat van ons zeker krijgen. Vaak gaat het om 
taalachterstanden bij leerlingen op niveau 2. 
Die flexibiliteit is ook een van de uitdagingen 
voor het mbo. Maar we moeten niet verval-
len tot een opvangvoorziening, waar alles en 
iedereen welkom is. Alleen durven we die 
keus niet te maken in Nederland. Wat ik wel 
goed vind is dat we met het mbo heel dicht 
tegen bedrijven aan staan en met hen samen 
opleidingen vormgeven. Je kunt je al op je 
zestiende gaan kwalificeren voor een beroep. 
Dat is vrij uniek in Europa en dat moeten we 
veel meer zichtbaar maken. Misschien wel 
door niet iedereen  toe te laten en op zijn 
minst een vmbo-diploma te eisen voor ni-

veau 2, zeker als het gaat om de vakken Nederlands en Engels. 
Leerlingen die excelleren zou ik juist iets extra’s willen bieden, 
een soort pluspakket, een masteropleiding, die beter aansluit bij 
het hbo. Daarom ben ik ook een groot voorstander van com-
petentiegericht onderwijs op basis van persoonlijke ontwikkel-
perspectieven, waarbij de leerling centraal staat. Maar wel in 
combinatie met klassikale kennisoverdracht - de docent voor 
de klas - en het werken in groepen voor de sociale component.’

Zouden de klachten over het niveau wellicht komen omdat steeds va-
ker een beroep wordt gedaan op instructeurs in plaats van docenten?
‘Hadden we maar wat meer instructeurs. Ik zou wel wat meer 
functiemix willen om taken beter te verdelen en daardoor 
werkdruk op te vangen.’ 

Geen verkapte bezuinigingsronde?
‘Nee, het is gewoon nodig. Ik wil een mengeling van mensen 
uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven. Denk al-
leen maar aan stagebegeleiders of bedrijvenbezoekers. In-
structeurs zouden voor een deel ook het tekort aan personeel 
kunnen oplossen dat over vier jaar acuut wordt. Dat hoeft 
geen probleem te zijn omdat we in het mbo steeds meer wer-
ken met het model van resultaatverantwoordelijke teams. Die 
verdelen taken onderling meer op expertise. Je kunt ook niet 
van iedere medewerker alles verwachten. Een team kun je wel 
op resultaten aanspreken.’

Roc’s bestaan nu zo’n 15 jaar. Beroeps- en volwassenenonderwijs 
zijn op een hoop gegooid. Is het een werkzame combinatie?
‘Er is niemand in het mbo die om roc–vorming heeft gevraagd. 
Het was een politieke vondst, die eerder kwaad dan goed heeft 
gedaan. Veel schaalvoordelen zijn niet of onvoldoende gerea-
liseerd. De trots die er was op afzonderlijke mbo-instellingen 
als mts, leerlingwezen en streekschool is verwaterd. Toch heb-
ben roc’s de toekomst. Voor cursussen in het kader van een 
leven lang leren zijn we al de spil voor het bedrijfsleven. Maar 
ook als het gaat om integratie: maatwerk bieden via educatie 
aan mensen die zich willen inzetten voor deze samenleving en 
daarnaast een vak leren via het mbo. Daarom is het zo zonde 
dat inburgering steeds meer in private handen valt. Dat heeft 
de roc’s veel schade opgeleverd, financieel en door de vele 
ontslagrondes. Maar ook dat is een politieke keuze.’
Peter Magnée

‘Onzin dat er geen  goede mbo-
opleidingen zijn’
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Als een groep zich eenmaal 

gevormd heeft, kan de 

leraar nauwelijks meer 

invloed uitoefenen op de 

groepsdynamiek. Dat zegt de 

literatuur. Maar Tetske Dammers 

(27), groepsleerkracht en student 

Master special eduations needs 

aan Fontys Hogeschool, dacht: 

‘Dat zullen we nog wel eens 

zien!’ Ze deed onderzoek in 

haar eigen groep 7 en won de 

Onderzoeksprijs 2009.

Leerkracht wint prijs met onderzoek groepsdynamiek

‘Kinderen gaan  
     nu leuker 

met elkaar om’
In haar huis in Alkmaar vertelt Tetske Dammers over haar on-
derzoek, gezeten tegenover de oorkonde voor de prijswinnaar. 
Ze werkt tegenwoordig in het voortgezet speciaal onderwijs, 
met Rec 4-leerlingen. ‘Dat is onvergelijkbaar met het basison-
derwijs. Het zijn ten eerste pubers en ten tweede kinderen met 
veel gedragsproblemen. Toch kan ik ook hier als leerkracht 
invloed uitoefenen op de groepsdynamiek. Mijn groep zou 
uiteindelijk best een positieve groep kunnen worden, maar het 
blijft onvoorspelbaar hoe het dan verder loopt.’ 

RumoeRiGe GRoep
‘Ik had mijn groep 6 meegenomen naar groep 7 en had ze dus 
voor het tweede jaar. Ik merkte op dat bepaalde leerlingen vast-
zaten in rollen en gedragspatronen, die niet altijd even positief 
waren en waar het mij maar niet lukte verandering in te bren-
gen’, vertelt Dammers over de aanleiding van haar onderzoek. 
‘Laurens bijvoorbeeld hoefde geen boe of bah te zeggen, of 
iedereen zuchtte diep en was geërgerd. Als Dennis daarentegen 
een zelfde grap of opmerking maakte, lachte iedereen. Carolien 
was altijd stil, hoorde er niet echt bij en wachtte af. Ik heb de 
kinderen daar vaak op aangesproken, individuele gesprekken 
gevoerd, beloningssystemen ingevoerd. Maar het hielp niet. Het 
bleef een rumoerige, bruisende groep, waarin de kinderen niet 
altijd even leuk met elkaar omgingen.’

LeideRs
Dammers voerde een nulmeting uit om haar gevoel over de 
groep te objectiveren. Na onderzoek met het zogenaamde socio-
gram, de klassenklimaatschaal en rolkaarten, waarbij kinderen 
ook konden aangeven welke rol ze voor zichzelf en andere 
kinderen weggelegd zagen, bleek dat groep 7 een neutrale groep 
was. ‘Geen positieve groep dus, en ook geen negatieve. In een 
positieve groep zijn de zeven rollen goed verdeeld, vooral de 
leidersrollen, de normen en waarden zijn goed ontwikkeld en 
de leerlingen streven allemaal hetzelfde doel na. De leiders zijn 

Het onderzoek van Tetske dammers,  
Samen staan we sterk! is in te zien op
www.hbo-kennisbank.nl. meer informatie is te 
verkrijgen bij tetskedammers@gmail.com.



Tetske dammers: ‘ik had een groep waarin kinderen niet altijd even leuk met 
elkaar omgingen.’ 
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de gezagsdrager, de sociaal werker en de 
organisator. Zij zijn nodig om constant 
in de gaten te houden dat de normen en 
waarden nageleefd worden, het doel na-
gestreefd wordt en iedereen er bij betrok-
ken blijft. Daarnaast heb je de verkenner, 
volger, joker en appelant. Ook die laatste 
is heel belangrijk. Die doet een appèl op 
de groep om te zorgen voor elkaar. Dat 
kan dus een kind met een beperking zijn. 
Met het oog op passend onderwijs zou 
ik willen zeggen: zie een kind met een 
beperking dus als een kans, niet als een 
last!’

Roos van LeaRy
Dammers wilde een positieve groep creë-
ren. Maar de literatuur zegt: Als de groep 
zich gevormd heeft (de performingsfase), dan 
is het te laat. Dan liggen de groepsnormen 
vast en zal de groep zich niet of moeilijk op 
andere gedachten laten brengen. (Engelen 
van, 2007) Dammers ging – ‘ja, beetje 
eigenwijs’, lacht ze – op zoek naar metho-
den om toch invloed uit te oefenen op de 
groepsdynamiek. ‘Uiteindelijk kwam ik 
uit bij de Roos van Leary, een middel om 
acht interactiemanieren te introduceren. 
Ik maakte deze roos na op een stuk zeil 
van twee bij twee meter en schreef daar 
de manieren van reageren in: leiden/
advies geven, zorgen, volgen, afwachten, 
zich terugtrekken, protesteren, strijden en 

winnen. Ik heb uitgelegd dat al die manieren goed zijn, maar dat in 
de ene situatie de ene manier beter is dan de andere manier. Ik vroeg 
bijvoorbeeld een kind in het midden van de roos te gaan staan en 
zei dan: “Je geeft een feestje voor je verjaardag. Hoe ga je de mensen 
uitnodigen?” En dan moesten ze een manier kiezen. Afwachten? 
Nee, dan komt er niemand. Strijden? Ook geen slimme manier. Zo 
hebben we heel wat rollenspelen gedaan en ontdekte Carolien bij-
voorbeeld dat haar favoriete manier van reageren, afwachten, niet 
altijd even handig is.’

vooRkomen
Gedurende de maanden dat er geoefend en geëxperimenteerd 
werd met de verschillende rollen en manieren van reageren, wer-
den de leiders steeds beter zichtbaar. Dammers: ‘Eén jongen werd 
duidelijk door alle kinderen naar voren geschoven: hij had humor, 
zorgde voor iedereen, kon duidelijk ergens voor staan en liep over 
niemand heen. Ook Laurens kwam steeds beter uit de verf en werd 
meer geaccepteerd door de andere kinderen. En van de ouders van 
Carolien hoorde ik dat ze thuis verteld had dat er heel veel veran-
derd was op school en dat ze het nu heel leuk vond in de groep. De 
kinderen gingen écht leuker en beter met elkaar om.’
Dammers concludeert in haar onderzoek dat beïnvloeding van 
groepsdynamiek dus wel degelijk mogelijk is, maar dat het ef-
ficiënter is daarmee in groep 1 te beginnen. ‘Voorkomen is beter 
dan genezen. Ik kan in de bovenbouw wel heel erg mijn best doen 
om een positieve klas te vormen, maar dan is groepsgedrag vaak al 
ingeslepen en moeilijker te veranderen. Vanaf het begin, groep 1 
dus, moeten leraren zich bewust zijn van groepsdynamiek. Het zou 
goed zijn als de pabo daar aandacht aan besteedt.’
Ciska de Graaff
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onderhandelaarsakkoord 
over verlenging cao bve
CNV Onderwijs en de collega-bonden hebben met 
de MBO Raad overeenstemming bereikt over een 
verlenging van de cao bve tot en met 31 oktober 
2010. De werknemers krijgen een eenmalige uitke-
ring van € 200,- bruto in april 2010 en een structu-
rele uitkering van € 200,- bruto in oktober 2010. Het 
onderhandelaarsakkoord biedt voor de korte termijn 
duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden. Sociale 
partners hebben hierbij de onzekere financiële situ-
atie laten meewegen. Daarnaast vinden werkgevers 
en bonden dat het mbo gebaat is bij rust: de sector 
staat voor de invoering van het professioneel statuut en 
van de ondernemingsraad en moet daarvoor alle ruimte 
krijgen. In het overleg over de cao bve 2010+, die moet 
gaan gelden vanaf november 2010, zullen sociale part-
ners afspraken maken over de omzetting van de structu-
rele uitkering in percentages van het loongebouw. Ook 
is er dan duidelijkheid over de arbeidsvoorwaarden-
ruimte en eventuele financiële tegenvallers. Voor meer 
informatie: www.cnvo.nl/rechtspositie/onderwijs-caos.

meer mensen krijgen aBp 
arbeidsongeschiktheids
pensioen
Het ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen (AOP) is 
verbeterd. De regeling zat zo in elkaar, dat bij een oud 
inkomen onder het maximumdagloon van de WIA, 
er meestal geen aanspraak op een AOP-uitkering ont-
stond. Dat is een flink nadeel in situaties dat de ABP-
grondslag hoger is dan de WIA-grondslag. En dat is 
heel vaak het geval. Mensen die geheel of gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt werden en een oud inkomen had-
den onder het maximumdagloon, waren daardoor 
slechter af dan zij die een hoger oud inkomen had-

den. Deze onrechtvaardigheid wordt nu met 
terugwerkende kracht tot 1 januari 

2007 gerepareerd. Om dit te kun-
nen betalen wordt het AOP wel 

gebaseerd op een met 3% ver-
laagde ABP-grondslag. Voor 

degenen die nu al AOP ontvangen en voor wie de 
nieuwe regeling een verbetering is, zal het AOP wor-
den herberekend vanaf 1 januari 2007. Hetzelfde geldt 
voor mensen in de WIA die nu helemaal geen AOP 
ontvangen, maar al wel bekend zijn bij ABP vanwege 
de premievrije pensioenopbouw. WIA’ers die zich nog 
niet eerder bij ABP hadden gemeld, kunnen alsnog 
AOP aanvragen. Ook voor hen zal het AOP-recht 
dan op basis van de nieuwe regeling vanaf 1 januari 
2007 berekend worden. ABP heeft wel nog ongeveer 
negen maanden nodig om dit allemaal uit te voeren. 
Degenen die nu al AOP ontvangen en voor wie de 
nieuwe regeling (vanwege de verlaging van de grond-
slag met 3%) een verslechtering zou zijn, houden hun 
huidige rechten. 

‘Beslisdocument’ biedt hulp 
bij invoering functiemix vo 
In opdracht van de gezamenlijke bonden en de VO-
raad heeft het APS een ‘beslisdocument’ gemaakt, dat 
scholen in het voortgezet onderwijs hulp biedt bij een 
goede invoering van de functiemix. Het document 
geeft een stapsgewijze beschrijving van het hele pro-
ces van invoering en de keuzes die daarbij gemaakt 
moeten worden. Belangrijke informatie wordt daarbij 
handig op een rijtje gezet, aangevuld met een aantal 
nuttige tips. Het beslisdocument kunt u vinden op 
www.meerverdieneninhetonderwijs.nl. 

Ledenraadpleging cao bve 
Leden van de sectoren bve en agrarisch onderwijs 
kunnen via internet hun stem uitbrengen over het 
onderhandelaarsakkoord over de verlenging van de 
cao bve. Op www.caoinhetonderwijs.nl is een ‘button’ 
aangebracht die toegang geeft tot de stempagina. 
Stemmen kan tot 1 maart 2010. Het verenigings-
bestuur van CNV Onderwijs komt 9 maart bijeen. 
Onmiddellijk daarna zal de uitslag van de stemming 
en het besluit van het verenigingsbestuur bekend 
gemaakt worden.
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Overzicht regiOSpreekuren 
donderdag 18 februari ‘s Hertogenbosch 
dinsdag 2 maart Assen  
donderdag 4 maart Apeldoorn  
donderdag  11 maart Rotterdam  
dinsdag 16 maart Roermond  
donderdag 18 maart ‘s Hertogenbosch 
woensdag 24 maart Assen  
donderdag 25 maart Apeldoorn  
donderdag  1 april Rotterdam
dinsdag  6 april Roermond
donderdag  8 april ‘s Hertogenbosch



Iedereen maakt het wel een keer mee. Moet je ’s mor-
gens naar school, is je kind ziek. Hoe los je deze situ-
atie op? Snel een oppas zien te regelen? Maar eigenlijk 
wil je voor de zekerheid wel even langs de huisarts om 
te zien of het niets ernstigs is. Wat zijn op dat moment 
eigenlijk je rechten? Mag je gewoon thuis blijven om 
voor je kind te zorgen? 
Het is goed om te weten hoe je in zo’n geval moet 
handelen, want op het moment dat de situatie zich 
voordoet, heb je geen tijd om dat ook nog allemaal op 
te zoeken.
In de cao is geregeld dat je voor verschillende omstan-
digheden recht hebt op verlof. Dat kan betaald of on-
betaald verlof zijn. Er is ook verschil tussen imperatief 
verlof (verlof waar je recht op hebt, en de werkgever 
dus verplicht is te geven) en facultatief verlof (verlof 
dat de werkgever je kán geven, maar waartoe hij niet 
verplicht is. 

Voor de situatie dat je kind ziek is, is het verlof in 
de diverse onderwijs-cao’s als volgt geregeld. In het 
primair onderwijs heb je recht op imperatief verlof, 
waarbij je salaris dus gewoon wordt doorbetaald. Ar-
tikel 8.8. van de cao primair onderwijs geeft aan dat 
je recht hebt op verlof voor ‘omstandigheden die zich 
in de leefsituatie van de werknemer voordoen en die 

rechtSpOSitie
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts-
positionele vragen mailen met belangenbehar-
tiging@cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik 
maken van 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.

Heb ik recht op verlof 
bij een ziek kind?

vraag:

hem redelijkerwijze 
verhinderen om te 
gaan werken’. Die cao 
geeft in de toelichting ook 
enkele voorbeelden: naast een ziek 
kind kan het ook gaan om het huwelijk of 
de promotie van een goede kennis.
Natuurlijk moet je zo mogelijk het verlof tijdig aan-
vragen, zodat de school vervanging kan regelen, maar 
soms kan dat niet.
Als je kind ziek is, heb je natuurlijk geen recht op on-
beperkt verlof. Je kunt van deze regeling per jaar maxi-
maal gebruik maken voor het aantal uren dat je per 
twee weken werkt. De werkgever kan het verlof alleen 
weigeren als hij kan aantonen dat het belang van de 
school groter is dan het belang dat je verlof hebt. 
Het voortgezet onderwijs en het hoger beroepsonder-
wijs kennen voor deze situatie een vergelijkbare rege-
ling. 

Los van het bovenstaande geldt voor iedere werk-
nemer het recht op calamiteitenverlof dat in de Wet 
arbeid en zorg is opgenomen. Op grond daarvan heb 
je als werknemer recht op verlof in zeer bijzondere 
persoonlijke omstandigheden, waaronder ook de 
ziekte van een kind.

antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

“We hebben er veel 
van opgestoken”

Cursussen
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat zijn de rechten en plichten van de MR? Waar en 
hoe zijn die vastgelegd? In de cursus (G)MR en bevoegdheden krijgt u antwoord op deze vragen. 

Basiscurcus (G)MR en bevoegdheden

Inhoud
In de cursus is er volop ruimte om 
vragen te stellen. U maakt kennis 
met het (G)MR-reglement en an-
dere regelingen rondom medezeg-
genschap. Wij kunnen deze cursus 
zowel richten op het MR- als het 
GMR-werk. We gebruiken dan 
voorbeelden uit de schoolpraktijk, 
of juist de bovenschoolse praktijk. 

Praktische informatie:
Deze cursus wordt op locatie 
ver zorgd voor uw eigen (G)MR of 
meerdere medezeggenschapsra-
den. Daarnaast wordt deze cursus 
(gecombineerd met de cursus MR 
en functioneren) aangeboden voor 
individuele inschrijvingen. Deze 
training vindt plaats op woensdag 
21 april in Utrecht.
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie of bel 
(030) 751 17 47.

“Inhoud van de 

cursus smaakt 

naar meer”

“Prettige bijeenkomst, goed naar te luisteren”

Reacties van deelnemers:

“We houden ons aanbevolen 
voor een vervolgbijeenkomst”

“Helder gebracht en zeer bruikbaar”

“Dit geeft voor een beginnende MR veel duidelijkheid”
“Veel ruimte voor vragen 

uit de praktijk”



Schooljournaal 23

columnPierre Wind

Pierre Wind (44) is 
televisiekok, auteur 
en docent op onder 
andere Roc mondriaan 
Horeca in Den Haag.

vakcollege: 
begin van het einde
HELLUP, ik word gek. Hopelijk niet de komende tijd. In 
het ministerie van Onderwijs is wel al de totale gekte 
uitgebroken. Want afgelopen weken stond het onderwijs 
nagenoeg dagelijks in het nieuws. Van stakingen, tevre-
denheidsonderzoek onder de docenten zelf, ‘reisvignet’ 
voor de student tot het zogenaamde halleluja-beroeps-
onderwijs-wondermiddel Het Vakcollege. 
Ja, hoe gek is Onderwijsland? Neem van mij aan: totaal 
gestoord. Een school kwam met het Vakcollege in het 
nieuws. Alles leek Hosanna, want het was een positief 
mooi gemaakt NOS-nieuwsitem. Maar zonder journa-
listiek gespit of het werkelijk wonderbaarlijk is. Ja, de 
massa kwam op de school af. Vele vmbo-scholen wilden 
zich direct omtoveren tot een Vakcollege. Want met een 
nieuwe naam en een nieuw structuurtje was het nega-
tieve image van het vmbo direct weg. Er was zelfs een 
school die de omvorming in één uur had geklaard. In een 
uur? En dat kan in Nederland? Werkelijk de grote wild-
groei in onderwijsland is nu begonnen. Het was al aan 
de gang, maar nu is het officieel. Vele onderwijsinstel-
lingen komen met nieuwe opleidingen of oude opleidin-
gen onder een nieuwe naam, zodat het toch nieuw lijkt. 
Mbo-scholen komen nu met opleidingen als FoodsoGood, 
Natural science, etcetera. Mooi klinkende namen in een 
nog mooiere folder. Maar wat stelt het nog voor? 
Ergo, de gedachtegang op scholen de afgelopen decennia 
is steeds ‘We moeten dichter bij de praktijk staan’. Maar 
door deze wildgroei van opleidingen kun je als onderne-
mer de waarde van een diploma nauwelijks nog inschat-
ten. Als baas moet je nu eerst een cur-
sus volgen om de betekenis van al die 
opleidingen nog te snappen. Het enige 
wat nog een vast definieerbaar feit is, 
is het niveau van één tot vijf, maar dat 
laten vele gediplomeerde studenten bij 
de naamsvermelding (en ook scholen 
in de marketing) achterwege. Daarbij weten veel bazen, 
managers, mensen op de werkvloer in het bedrijfsleven 
niet eens de waarde van die niveaus. En wat denk je van 
de ouders? Die tasten helemaal in het duister. Die gelo-
ven vaak direct de voorlichter van de opleiding. En die lult 
als Brugman, want er moeten zieltjes worden geworven. 

Onderwijsland, met als leider het ministerie, helpt 
zich naar de klote. Ik hou van het onderwijs. Ik vind 
dat ik er zelf onderdeel van uit maak. En ik wil niet 
naar de klote. Ik wil gewoon als docent voor een klas 
staan en die klas gepassioneerd kennis bijbrengen. 

Niet als een of andere quasi-mentor voor psychiater 
of zorgverlener spelen. Dus bij deze mijn noodkreet 
naar Plasterk, Verbijsterendveldt en Dijksma: STOP 
DE WILDGROEI. Beperk het aantal opleidingen en 
breng ze netjes in kaart. Van de OLO (Ontiegelijk Laag 
Onderwijs) tot het hbo. Wordt Vervolgd....

mooi klinkenDe namen in een nog 
mooieRe folDeR. maaR Wat Stelt Het 
nog vooR?
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‘Riny werd een 
tweede moeder 
voor mij’

‘Riny werd een tweede moeder voor mij en heeft me door een moeilijke periode 

heen geholpen.’ Dat zegt leerling verpleegkunde Saskia Bosch over haar maatje Riny 

Hoekerswever. Vrijdag 29 januari werd in Zwolle het boek Stralende bronnen, 

persoonlijke verhalen van Maatje op Maat, gepresenteerd, een boek over 

de succesvolle voorziening Maatje op Maat van Roc Landstede en 

andere onderwijsinstellingen. ‘Maatje op Maat helpt jongeren die 

de school dreigen te verlaten op de juiste koers te houden,’ 

zegt coördinator Nabil Sahhar. ‘Vooral jongeren met problemen 

kunnen met een maatje geholpen worden.’ 

Maatjes tegen dreigende schooluitval

Vroegtijdige schoolverlaters zijn een groot probleem in het 
mbo. Met Maatje op Maat zijn de afgelopen vijf jaar 250 jon-
geren in Zwolle en omgeving geholpen hun schoolloopbaan af 
te maken. De voorziening Maatje op Maat is even simpel als 
doeltreffend: de leerling krijgt een individuele begeleider, een 
maatje op maat, die de leerling helpt. ‘Die hulp kan sterk varië-
ren,’ zegt Sahhar. ‘Sommigen hebben sociaal-maatschappelijke 
begeleiding nodig, anderen zijn meer gebaat met huiswerk-
begeleiding of studievaardigheidstraining. In totaal zetten 75 
volwassenen zich vrijwillig in voor leerlingen met problemen.’ 
Maatje op Maat werkt vraaggestuurd en staat open voor alle 
deelnemers van Landstede. De jongste is veertien, de oudste 
57 jaar. De voorziening zoekt samenwerking met voortgezet 
onderwijs, mbo, hbo en ook met andere roc’s. Sahhar: ‘Het is 
natuurlijk aan de leerling zelf om zijn leven weer in eigen hand 
te nemen. We vergroten de kansen van jongeren, we dragen bij 
aan hun participatie. We benutten de talenten van jongeren en 
volwassenen. Er is veel bereidheid om zich in te zetten.’

scHRijnend
In Stralende bronnen staan dertien, soms schrijnende en hart-
verscheurende verhalen, over jongeren die het zonder maatje 
waarschijnlijk niet gered hadden op school. Het verhaal van 

leerling verpleegkunde Saskia Bosch: ‘Toen 
mijn moeder zwanger was van mij, is ze 
gescheiden en weer bij haar ouders gaan 
wonen. Ik ben bij mijn opa en oma opge-
groeid. Op mijn vijftiende is mijn moeder 
gaan samenwonen met een man, maar tus-
sen hem en mij klikte het niet. Daarom ben 
ik bij mijn opa en oma gebleven. De relatie 
tussen mijn moeder en die man is stukgelo-
pen. Mijn moeder is door hem aan de drank 
geraakt. Hij heeft haar in de steek gelaten 

Stralende bronnen, persoonlijke 
verhalen van Maatje op Maat is 
geschreven door mathilde van 
der veen, zelf maatje van een 
leerling. Het boek kost 
€ 14,95, isBn 978 90 9025040 3, 
en is verkrijgbaar via www.
boekhandelwesterhof.nl. 
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toen ze geestelijk en lichamelijk niks meer kon en financieel 
aan de grond zat. Het was voor mij een heel heftige periode. Ik 
zat toen op de opleiding dierverzorging en ik stapte over naar 

veehouderij. Dit schooljaar ben ik begonnen met de opleiding 
verpleegkunde. Al eerder had ik om een maatje gevraagd. 
Dat werd Riny Hoekerswever. We hadden meteen een klik en 
konden overal met elkaar over praten. Riny werd een tweede 
moeder voor mij en heeft mij door de moeilijke periode heen 
geholpen, ook toen ik zwanger raakte en een dochter kreeg. Zij 
past nu regelmatig op haar. Dan kan ik studeren, want ik wil 
later een hbo-opleiding gaan volgen.’
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Maatje Riny Hoekerswever is oud-docent 
en heeft zelf ook nare periodes in haar leven 

gekend: haar oudste zoon overleed 
in 1999 en bij haarzelf werd borst-
kanker geconstateerd. ‘Toen ik dat 
hoorde, wilde ik stoppen als maatje,’ 
vertelt Riny. ‘Ik vond dat Saskia 
meer verdiende dan een ziek maatje. 
Saskia wilde echter niet dat ik zou 

ophouden: “Jij hebt mij geholpen. Nu ben ik 
er voor jou.” Geweldig! Saskia en ik hebben 
samen herkenbaar verdriet en ze is door mij 
gaan inzien dat mensen ingrijpende gebeur-
tenissen kunnen overleven en ook nog een 
opleiding kunnen volgen. Ze geeft me ook het 
gevoel dat ik oma voor haar dochter ben.’
Peter van Beek

‘We HaDDen meteen een klik 
en konDen oveRal met elkaaR 
oveR PRaten’



Met haar werkwijze, die ze oplossings-
gericht verzuimmanagement heeft 
genoemd, beweert Teunis het verzuim 
in elke organisatie, dus ook in het onder-
wijs, terug te kunnen brengen naar drie 
procent. ‘Iedereen wordt er beter van’, 
vertelt de organisatieadviseur. ‘Voor de 
werkgevers levert dat productiviteit en 
continuïteit op. Werknemers worden er 
gezonder en gelukkiger van’, verwijst ze 
naar de titel van haar boek. 

Positieve 
mogelijk heden
‘Van werken wordt de kwaliteit van 
leven beter. Het brengt dagritme, struc-
tuur en sociale steun.’ In de methode 
wordt niet gezocht naar de oorzaak van 
het verzuim, maar naar positieve mo-
gelijkheden. ‘Een leraar met keelpijn is 
misschien niet in staat om verbaal in-
structie te geven voor de klas, maar kan 
misschien wel surveilleren in een lokaal 
waar een proefwerk wordt gemaakt. Juist 
in het onderwijs is het verzuim goed aan 
te pakken doordat werkzaamheden zijn 
te ruilen of aan te passen. Nu is men 
geneigd om werknemers die last hebben 
van stress taken buiten de klas te geven. 
Dat is geen goede aanpak. Vraag wat de 

Een andere aanpak van ziekteverzuim 

op de werkvloer kan een besparing 

opleveren van miljarden euro’s. Alleen al 

in het onderwijs valt elk jaar een bedrag 

van een half miljard euro te verdienen. 

Dat concludeert organisatieadviseur 

Marleen Teunis in haar boek Werken, 

iedereen wordt er beter van, dat eind 

januari werd gepresenteerd.  
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Onderzoek ziekteverzuim:  
   ‘Jaarlijks een half  miljard besparen’
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persoon leuk vindt. Iemand met een voorliefde voor rekenen 
kun je een week lang verantwoordelijk maken voor het reken-
onderwijs op een school. De beste reïntegratie vindt plaats op 
de plek waar je je vak uitoefent.’

Werk vanzelfsPrekend in herstel
Cijfers ondersteunen het betoog van Teunis. Als werknemers 
twee weken weg zijn, wordt de drempel al hoog om terug te ke-
ren op de werkvloer. Wanneer de afwezigheid is opgelopen tot 
13 weken komt 60 procent van de werknemers niet meer terug. 
‘Er moet sneller geconcretiseerd worden dat werk vanzelfspre-
kend is in je herstel’, aldus Teunis. 
En daarbij zit de Wet Verbetering Poortwachter in de weg, meent 
de auteur. Deze wet, in 2002 in het leven geroepen om de in-
stroom naar de WAO (nu WIA) te beperken, werpt weliswaar 
zijn vruchten af, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat organisa-
ties volgens protocollen gaan werken. En die belemmeren een 

spoedige terugkeer op de werkplek. 
‘Juist in de eerste twee weken is het 
belangrijk dat werkgevers het ver-
zuim intensief volgen en begeleiden’. 
Leidinggevenden worden daarom 
ook door de organisatie van Teunis 
voorzien van medische kennis. ‘Een 
specialist kan wel zeggen dat iemand 
met een baarmoederoperatie na zes 
weken weer helemaal is hersteld, 
maar die vrouw komt toch ook zelf 
het ziekenhuis uitlopen? Als ze twee 
kleine kinderen heeft kan ze juist 
beter voor de klas gaan staan en 
groep 8 lesgeven dan thuisblijven. 
Ze mag immers niet tillen.’
Door gebruik te maken van oplos-
singsgericht verzuimmanagement 
kan de kwaliteit worden verbeterd 
en kosten bespaard. Toch is de 

motivatie om het ziek-zijn aan te pakken 
niet overal even groot. ‘In het basisonderwijs 
wordt de vervanging gefinancierd door het 
Vervangingsfonds, dus wat zou dan de drive 
zijn om de terugkeer van de zieke werkne-
mer te bespoedigen? Wat dacht je van geluk 
en gezondheid?’
Edwin van Baarle

Cnv onderWijs: blij met aandaCht
CNV Onderwijs is blij met de aandacht voor het onder-
werp. Willem Jelle Berg, bestuurder CNV Onderwijs, 
reageert: ‘Als bonden en werkgevers hebben we in de 
vorm van arboconvenanten al eerder geïnvesteerd in 
het voorkomen van werkdruk. Het ziekteverzuim is toen 
ook flink afgenomen. Nu stijgt het weer licht, misschien 
omdat de focus nu even op andere onderwerpen in het 
onderwijs ligt, zoals passend onderwijs. Dat is jammer, 
want vroegtijdig inspelen op ziekteverzuim werkt altijd. 
Aandacht voor het onderwerp is enorm van belang, want 
daarmee voorkom je ook dat werkdruk van de ene naar 
de andere collega wordt doorgeschoven. Daarmee leg je 
de kiem voor verder ziekteverzuim. Ik vind het ook geen 
gekke gedachte om te kijken naar wat werknemers nog 
kunnen als ze bijvoorbeeld een operatie achter de rug 
hebben. Veel leraren worden er ook niet gelukkig van om 
alleen maar thuis te zitten. Gedeeltelijk reïntegreren is 
een goede aanpak.’

het boek Werken: iedereen wordt er 
beter van (isbn 978 90 13 07272 3) van 
marleen teunis is te bestellen voor 
€ 39,- via de website van de uitgeverij: 
www.kluwershop.nl

Onderzoek ziekteverzuim:  
   ‘Jaarlijks een half  miljard besparen’
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webbedingetjes

@ Deze week is het tien jaar geleden dat er actie werd ge-

voerd tegen de Betuwelijn, de omstreden spoorverbinding 

tussen Rotterdam en de grens met Duitsland. Er is nog altijd 

veel te doen om de spoorlijn, wat het een interessant onder-

werp maakt voor werkstukken. Op betuwelijn.startkabel.nl 

zijn enkele voorbeelden te vinden.

@ Zondag is het weer Valentijnsdag. De dag van de liefde. 

Wil je de klas dit jaar ook een kaartje sturen, of weten hoe het 

ooit is ontstaan? Kijk dan op www.valentijnsdag.net. Wie wist 

er bijvoorbeeld dat Valentijnsdag al in de Middeleeuwen grote 

populariteit genoot?

@ De website www.datbedoelik.nl is opgezet voor iedereen 

in het basisonderwijs. Kinderen worden hier bijvoorbeeld op 

een veilige manier wegwijs gemaakt op het internet. Niet 

door te werken met filters, maar door een kindvriendelijke 

zoekmachine, die leerlingen helpt bij het vinden van de juiste 

informatie.

Stelling:
Slechte examenresultaten zijn geen reden 

om de gymnasiumeisen bij te stellen.

eens 88%

oneens 12%

Aantal reacties: 175

@@@

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op de 

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

pen week op de site stond. De komende week vragen we uw mening 

over de uitspraak: Een uitgestelde Cito-toets zorgt voor een 

betere aansluiting met het voortgezet onderwijs.

Rechtspositiegids 
online

Elk jaar wordt in oktober of november de Rechtspositiegids aan onze 

leden verstuurd. Een handig naslagwerk voor iedereen die in het on-

derwijs werkt. De gids is ook te raadplegen op de website van CNV 

Onderwijs (www.cnvo.nl > rechtspositie > rechtspositiegids). Handig, 

want hier is altijd de laatste versie te vinden. Regelingen die wijzigen 

worden in deze online versie direct aangepast, zodat u altijd bent 

voorzien van de juiste informatie. Voor het bekijken van de gids moet 

u wel inloggen met uw lidnummer en postcode.

Cao-nieuws
Op www.caoinhetonderwijs.nl is altijd het laatste nieuws te vinden 

over de verschillende cao’s in het onderwijs. Hier staan niet alleen 

de teksten van de collectieve arbeidsovereenkomsten, maar ook het 

laatste nieuws, bijvoorbeeld over de onderhandelingen. En als er ge-

stemd moet worden over onderhandelingsresultaten, dan kunt u hier 

ook de ledenraadplegingen vinden.

CNV Onderwijs Academie
In elk nummer van Schooljournaal is een advertentie te vinden van 

CNV Onderwijs Academie, waarin een van de cursussen wordt uit-

gelicht. Wie op zoek is naar het complete aanbod van Academie kan 

terecht op www.cnvo.nl/academie. Ook zijn hier de aanmeldingsfor-

mulieren te vinden en leest u meer over het MR-Proeflokaal, dat wordt 

georganiseerd op woensdag 24 maart.

ApenstAArtjes



ColumnLiesbeth Hermans
Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 

een 

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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zelf kiezen, fijn toch?
Half zes, we zijn uitvergaderd. Nog snel even 
de dag van morgen voorbereiden.
In het catecheseboek staan wat ideeën om met 
kinderen te filosoferen. Dat vind ik wel belang-
rijk. Past ook goed in mijn straatje. Mens en dier, 
goed en kwaad, leven en dood… Welk thema zal ik 
kiezen? 
Rekenen, ha, dat is simpel: een toets voor de hele 
klas. Lekker een half uurtje doodstil, een moment om 
bij te komen. Daar hoef ik niet over na te denken, dat 
komt me goed uit.
De handleiding voor taal zegt: laat ze een uitnodiging 
schrijven voor een feestje. Misschien kunnen ze dat 
wel echt hoúden, dat maakt de stelopdracht natuurlijk 
des te leuker. Hé, wacht eens even, carnaval staat voor 
de deur! Weet je wat, dan knopen we er meteen een 
muziekles aan vast. Ik heb wel een paar meiden die 
een dansje kunnen bedenken. Mogen ze zelf kiezen bij 
welk liedje. 
Bij geschiedenis zijn we bezig met de Gouden Eeuw. Zou 
daar educatief materiaal over te vinden zijn in de beeld-
bank van school-tv? Vast wel. Handig, hoor, zo’n digitaal 
schoolbord! Daar heb ik veel plezier van, ook al heeft het 
even geduurd voordat ik het kon bedienen. Gelukkig zitten 
er in de bovenbouw altijd wel jochies die de technische 
kneepjes gráág aan zo’n prehistorisch wezen als hun juf 
willen leren. Onder hoongelach uiteraard, maar dat heb 
ik er voor over… Eens even kijken. O jee, ik stuit op wel 
dertig filmpjes! 
De handleiding Engels biedt maar 
liefst vier bladzijdes voorbereiding. 
Eén van de suggesties is om een 
leeshoek in te richten met kranten, 
bladen en tijdschriften. Dan kunnen de 
kinderen leenwoorden uit de tekst plukken. Leerzaam! 
Hoewel…, misschien te moeilijk? Toch maar kiezen dan 
voor dat spelletje memory met die kleurige plaatjes en de 
bijpassende Engelse woorden? 
Ai, het is ook weer tijd voor een tekenles. Als voorbeeld 
een artistiek ‘hoogstandje’ van mezelf, kan dat? Of zullen 
we maar liever platen van echte kunst bekijken? Staat er 
niet nog ergens een kijkwijzer in de methode voor beel-
dende vorming? In ieder geval moet ik niet vergeten een 
paar kinderen een spandoek te laten ontwerpen. Want 

dat hebben we binnenkort nodig bij de voorleeswed-
strijd en het schoolvoetbaltoernooi. 

Ik heb te veel lesstof! Daar schiet me ook nog de 
uitnodiging van de galerie te binnen voor de expositie 

over Beulake. Een dorp bij ons in de buurt dat een 
paar eeuwen geleden in de golven verdween tijdens 
een hevige storm. Prachtige tentoonstelling, echt  
de moeite waard. Sluit mooi aan bij het blok geschie-
denis. 

Wat neem ik, wat laat ik? Wanneer doe ik het goed? 
Soms weet ik dat gewoon niet meer. 
Vrijheid van onderwijs = kies zelf maar?! 
Heerlijk…. 

Wat neem Ik, Wat Laat Ik? Wanneer 
Doe Ik Het goeD? 
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zorgconferentie
Op vrijdag 12 maart houden de Opleidingen 
Speciale Onderwijszorg van Fontys Hogescho-
len en Christelijke Hogeschool Windesheim 
een zorgconferentie met als thema: Wat 
betekenen de (verborgen) vragen van leerlingen 
voor het professionele handelen van de leraar? 
Doelgroep is iedereen die in het onderwijs aan 
leerlingen vanaf 12 jaar werkzaam is. Locatie 
is Hogeschool Windesheim in Zwolle. Er zijn 
twee centrale inleidingen en workshops over 
onder meer oplossingsgericht werken, brede 
aanpak van gedrag vanuit een positieve invals-
hoek, omgaan met culturele verschillen en ge-
sprekken voeren met leerlingen met (verbor-
gen) problemen. Deelname kost € 165,-. Meer 
info en aanmelding bij J. Hollewand, (038) 469 
94 59, jgm.hollewand@windesheim.nl.

bijeenkomsten Stichting van het Onderwijs Op 22 maart richten de sociale partners in het onderwijs de Stichting van het Onderwijs op. Zij 

willen hiermee de regie over discussies rond de onderwijspraktijk en onderwijsontwikkeling 

terugtrekken naar het onderwijs.Er wordt vaak gesproken over het onderwijs, veel verwacht van het onderwijs en veel en vaak ge-

klaagd over het onderwijs. De Stichting van het Onderwijs zal de plek zijn waar het onderwijsveld 

als een geheel van zich laat horen. Voor het zover is, wil de Stichting in oprichting duidelijk onder woorden brengen wat ons bindt. 

Drie denktanks bestaand uit diverse representanten uit de onderwijsgemeenschap zijn voor de 

Stichting aan het werk gegaan om programmatische uitspraken over waar het in het onderwijs 

over zou moeten gaan in drie positionpapers te vatten. Over die papers wil de Stichting van het 

Onderwijs graag in gesprek gaan met alle betrokkenen in en rond het onderwijs. Daarom zijn er 

dit voorjaar drie regionale bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten staan de thema’s uit de 

drie papers centraal. Daarnaast horen we ook graag van u welke activiteiten de Stichting van het 

Onderwijs volgens u zou moeten doen of entameren om onderwijs weer de regie in eigen handen 

te geven. Bent u docent, student, scholier, ouder of beleidsmaker? De Stichting van het Onderwijs 

daagt u uit om mee te denken! De bijeenkomsten zijn op: • 1 maart van 15.30 tot 19 uur (Windesheim, Zwolle)  • 2 maart van 15.30 tot 19 uur (ROC Eindhoven)  • 4 maart van 15.30 tot 19 uur (Domstad Utrecht)  Aanmelden kan via de agenda op www.onderwijsarbeidsmarkt.nl.
Op maandag 22 maart vindt van 11 tot 13 uur de feestelijke oprichtingsbijeenkomst plaats in de 

Haagse Hogeschool. Wilt u een vrijblijvende uitnodiging ontvangen? Stuur dan een mail naar 

p.vanduin@caop.nl onder vermelding van uw gegevens. 

Congres: Veiligheid voorop!
Conflicten in het onderwijs komen veel voor.  
Docenten worden bedreigd, auto’s van medewer-
kers beschadigd. Zelfs fysiek geweld van leer-
lingen of ouders is geen uitzondering. Waarom 
escaleren deze conflicten? Hoe zorgt u voor een 
constructieve oplossing? Over dit onderwerp is 
op donderdag 22 april een congres in het Geld-
museum in Utrecht: Veiligheid voorop! – Praktische agressiepreventie en conflictreductie in het  
onderwijs. Deelname kost € 375,-. Meer info op 
www.medilex.nl. 



Schooljournaal 31

kinderen en de dood
De dood is groot en is rood. Bij de dood denk ik aan 
heel stil dan kun je niet bewegen. Je kan niet genezen 
worden je kan niet meer leven. Dit gedichtje staat in 
het boek Kinderen en … omgaan met de dood in het 
leven, een werkboek om in de school gebeurtenissen 
rond de dood te begeleiden. Hiermee heeft de school 
een eerste houvast om leerlingen, teamleden en  
andere betrokkenen in en rond de school te onder-
steunen wanneer de dood in het leven komt of wan-
neer besloten wordt dit onderwerp zonder directe 
aanleiding te gaan verkennen. Auteur Mary Fontaine, 
ISBN 978 90 5788 286 9, € 39,95, www.kwintessens.nl.

Rekenen bij SchoolTV
Donderdag 25 maart om 10.30 start SchoolTV met een 
nieuwe serie rekenprogramma’s voor de hele basis-
school, Reken daar maar op! De serie is het begin van 
een nieuwe rekenlijn die de komende jaren bij SchoolTV 
wordt ontwikkeld in samenwerking met het Freudentha-
linstituut van de Universiteit Utrecht. De programma’s 
sluiten bij de meest gebruikte rekenmethoden. In de 
eerste reeks staan de hele getallen centraal. Naast de 
tv-programma’s zijn speciale digilessen ontwikkeld die 
via het digitale schoolbord gegeven kunnen worden. 
Daarbij de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt 
en worden de nieuwste didactische inzichten gehanteerd. 
Meer informatie op www.schooltv.nl/rekenen_docent.

Voordelen leesouders
Goede leesouderhulp kan het rendement van het 
leesonderwijs vergroten. De uitgave Betere leespres-
taties met leesouders, een handreiking voor leesou-
ders en leerkrachten groep 3 en 4 geeft informatie en 
advies. Voor leesouders is er bijvoorbeeld informatie 
over thema’s als zwakke lezers, de wijze waarop kin-
deren begeleid kunnen worden bij het hardop lezen 
en hoe kinderen leren lezen. De informatie wordt 
aangevuld met voorbeelden uit de praktijk. Zo vertelt 
een leesmoeder: ‘Ik ben leesmoeder in een com-
binatiegroep 3/4/5. Hier leest elk kind in een eigen 
boek op zijn eigen niveau. In het boek ligt een blad 
waarop ik na de leesbeurt noteer welke bladzijdes 
het kind gelezen heeft, zodat de volgende leesouder 
weer verder kan.’ De handreiking is te verkrijgen bij 
de Landelijke Oudervereniging Bijzonder Onderwijs 
op algemene grondslag (LOBO) via www.lobo.nl/
downloads en www.thuisintaalenrekenen.nl. 

henk visser (54), gerardus majellaschool, 
groesbeek

‘“Hé Henk, Schooljournaal komt met een aantal 
nieuwe rubrieken waaronder De laatste man. 
Niets voor jou, als enige mannelijke groepsleer-
kracht tussen acht vrouwelijke collega’s?’’, vroeg 
mijn collega Belinda een paar weken geleden. 
Hoewel ik mij echt niet elke dag bewust ben van 
het feit dat ik inderdaad al sinds jaren de enige 
mannelijke groepsleerkracht op onze school ben 
en er ook niet onder gebukt ga, leek het me toch 
leuk te reageren’, mailt Henk Visser, leerkracht 
op de Gerardus Majellaschool in Groesbeek.
‘Gelukkig zijn mijn vrouwelijke collega’s het 
met mij eens, dat het goed zou zijn als er meer 
mannen in het (basis)onderwijs voor de klas 
zouden staan. Ik denk zelf dat dat goed zou zijn 
omdat mannen over ‘t algemeen wat meer de 
betrekkelijkheid van dingen inzien. Ze relativeren 
daardoor gemakkelijker, zonder onverschillig 
te zijn of iets of iemand te kort te doen. Ook met 
een geintje of kwinkslag is een probleem vaak 
luchtiger te maken.’ 
Als Henk’s vrouwelijke collega’s zich om welke 
reden dan ook weleens gekscherend tegen hem 
keren, zijn er altijd nog hulpouders, die vaak op 
school aan het werk zijn en het dan voor hem op-
nemen: ‘”Hou eens op, hij heeft ‘t al niet gemak-
kelijk tussen jullie!’’ Ach, zolang we er maar om 
kunnen blijven lachen, red ik me wel tussen mijn 
vrouwen.’ PM

De laatste man
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Ook de laatste man? 
Mail naar schooljounaal@cnvo.nl
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gentse bisschop positief 
tegenover andere religies 
‘Nooit ophouden met zoeken tijdens 
het opvoedingsproces’, was de bood-
schap van de Gentse bisschop Huub 
van Looij aan de deelnemers van het 
identiteitscongres van CNV Onderwijs in 
Amersfoort eind januari. ‘In opvoeding 
en onderwijs is er nooit een definitief 
eindpunt,’ aldus de Vlaamse kerklei-
der. Zeventig procent van de kinderen 
in Vlaanderen bezoekt een katholieke 
school en de katholieke onderwijszuil is 
nog stevig geworteld in de school en het 
maatschappelijk leven. Maar ook Van 
Looij wordt geconfronteerd ‘met perso-
neel dat nauwelijks of in het geheel niet, 
de identiteit van het katholiek onderwijs 
beleeft ‘. En ook in Vlaanderen is sprake 
van ‘een pluralistische samenleving met 
andersgelovigen en niet-gelovigen.’ De 
Gentse bisschop riep op tot een posi-
tieve houding in de school tegenover 
‘een samenleving die definitief pluri-
religieus is geworden’ en het proces 
van secularisatie serieus te nemen. Ook 
in dit opzicht zou de onderwijsgevende 
‘het wonder moeten wijzen’, zoals het 
thema luidde van deze bijeenkomst, en 
niet mogen vervallen in een negatieve 
houding.
Van Looij, een pater die opgroeide met 
de opvoedingsidealen van de Turijnse 
priester Don Bosco, waagde zich ook 
aan de formulering van de doelstelling 
van het onderwijs: jonge mensen in volle 
vrijheid en volle verantwoordelijkheid 
aansporen ‘volwaardig mens te worden.’ 
Dat is een proces dat niet wordt opge-
legd want ‘de leerling voedt zichzelf op 
met de middelen die ik als onderwijs-
gevende aanbied. Dat zijn de middelen 
die passen bij een katholieke school.’ 
Volgens Van Looij staat katholiek onder-
wijs bekend om zijn kwaliteit, maar hij 
vroeg zich wel af welke kwaliteit we dan 
bedoelen en wie deze bepalen: ‘Daar 
zijn allen die deel uitmaken van deze 
opvoedende gemeenschap bij betrok-
ken: de buschauffeur, de poetsvrouw 
en de conciërge. Niemand staat aan de 
zijlijn.’ Kees van Kortenhof

Vereniging
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PoStaCtIeVen 
rayon Utrecht
Donderdag 18 februari, aanvang 14 uur, de Jeruëlkapel, 
Ivoordreef 2 Utrecht Overvecht-Noord. Jaarvergadering en 
spreekbeurt over de nieuwe structuur en pensioenen door CNV 
Onderwijs-bestuurder Willem Jelle Berg. Info: Pieter Hansum, 
(035) 541 70 25, p.hansum@casema.nl

rayon ijssel-vecht (incl. flevoland). 
Dinsdag 2 maart, aanvang 13.30 uur, De Overkant te Dalfsen. 
Jaarvergadering/ledenbijeenkomst met bestuurlijke zaken, 
uitreiking speldjes en diapresentatie over Urk. Info: B. van 
Drongelen, (0321) 31 24 55, drogeleijn@solcon.nl.

afdeling gelderland
De ontmoetingsdag in Elst is op donderdag 22 april. Nadere 
informatie volgt.

BaSISonDerWIJS
rayon kennemerland
Donderdag 4 maart, van 16 tot 18 uur, Hotel Haarlem-Zuid,  
informatieve bijeenkomst met Michel Rog als spreker. Info: 
rm.vanbeek@quicknet.nl

VroUWen
Noord-holland 
Woensdag 3 maart netwerkbijeenkomst, van 16 tot 20 uur,  
‘t Trefpunt Alkmaar. Regiobestuurder CNV Onderwijs Cor 
Duinmaijer over bekwaamheidsdossier.Info: Frenka Tesselaar, 
(0223) 61 53 64, fw.tesselaar@hetnet.nl

groningen
Woensdag 3 maart netwerkbijeenkomst, van 16 tot 20 uur, 
Brandpunt Sappemeer, Meint Veldstra over onderhandelen. 
Info: Marijke Bouma, (0596) 62 25 89, mbouma9@xs4all.nl.

Utrecht
Woensdag 3 maart netwerkbijeenkomst, van 16 tot 20 uur, 
CNV-kantoor Utrecht, Regiobestuurder CNV Onderwijs Myriam 
Biekens over feedback geven. Info: Marianne Vos, (0346) 35 25 
47, memv@xs4all.nl

onDerWIJSDIenStVerLenIng
Vrijdag 19 maart, van 9.30 tot 16 uur, AOb-kantoor, Utrecht,
Scholingsdag voor ondernemingsraden over werkdruk. Info: 
Bert van Leusden, van.leusden@hetnet.nl.

In de agenda staan activiteiten van CnV on-
derwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee 
keer vermeld. aanmelden agendapunten via 
schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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CNV Onderwijs-voorzitter Michel Rog mocht eind 
vorige maand bij oud PCOV-voorzitter J.W. van 
Hulst, een speldje opprikken voor 80 jaar lid-
maatschap van CNV Onderwijs en haar rechts-
voorgangers. Van Hulst, die de volgende dag  
99 jaar werd, was voorzitter van deze voorloper 
van de PCO tussen 1954 en 1957. Rog: ‘Ik heb 
voor het eerst in mijn termijn een speldje voor 80 
jaar lidmaatschap mogen opspelden en dat nog 
wel aan één van mijn voorgangers. Hij heeft uit-
gebreid gesproken over acties van het onderwijs 
tegen de Mammoetwet van Onderwijs minister 
Cals. Van Hulst leidde die acties.’ Volgens Rog 
vertelde hij ook over zijn Eerste Kamer-lidmaat-
schap en de relatie tussen zijn CHU, de ARP en 
de KVP. ‘Hij was en is nog steeds goed op de 
hoogte en betrokken bij alle onderwijsontwik-
kelingen van nu.’ Evert de Jong, de laatste voorzitter van de PCO voor de fusie met de KOV in 2000, was eveneens van de 
partij. Ook een afvaardiging van de afdeling Noord-Holland van de sector Postactieven kwam Van Hulst feliciteren. 

2010

WEG MET DJOSER

BROCHURE?

WWW.DJOSER.NL OF 071-512 64 00

De andere manier van reizen!

GROEPSRONDREIZEN WERELDWIJD

De Re-integratie 

AdviesDesk Onderwijs

045-579 8181  
Voor al uw vragen op het gebied 

van arbo, verzuim en re-integratie

E-mail: rado@vfpf.nl

www.vfpf.nl
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De Stichting PCPO Westland is sinds 1 augustus 2004 het bevoegd gezag van 15 basisscholen in Westland en Midden-
Delfland. Er is hard gewerkt aan het opbouwen van een sterke organisatie. De algemeen directeur geeft leiding aan de 
stichting. Het directeurenberaad heeft een adviserende functie. Het stafbureau ondersteunt de organisatie.

Het bestuur van de Stichting Protestants Christelijk Primair Onderwijs regio Westland zoekt
per 1 augustus 2010

DIRECTEUREN m/v 
voor twee basisscholen

Wij zoeken enthousiaste directeuren die:
● vanuit een protestants-christelijke levensovertuiging een actieve bijdrage aan de inhoud van de identiteit van de school

leveren;
● beschikken over relevante onderwijservaring;
● een duidelijke visie hebben op onderwijs en open staan voor vernieuwingen;
● een schoolleideropleiding gevolgd hebben of bereid zijn te volgen;
● daadkrachtig en coachend leiding geven;
● op democratische wijze leiding geven en besluitvaardig zijn;
● goed communiceren en laagdrempelig zijn voor ouders, leerlingen en collega’s;
● een actieve bijdrage leveren aan het bovenschoolse directeurenberaad;
● bereid zijn – indien gewenst – na enige jaren binnen de stichting van school te wisselen.

De Groene Oase te Maasland (wtf 1,0)
De Groene Oase is gehuisvest in een nieuw gebouw in de sfeervolle dorpskern van Maasland. De school is in 2008 ontstaan
uit een fusie tussen twee scholen en kenmerkt zich als een laagdrempelige school met een open karakter naar ouders. 
De Groene Oase is een veilige school met een prettige sfeer. De school wordt momenteel door circa 330 leerlingen bezocht.
Deze school zoekt een directeur die:
● open staat voor ideeën van collega’s en gebruik maakt van hun kwaliteiten;
● in staat is te delegeren;
● een positieve bijdrage levert aan de goede sfeer binnen de school.
Affiniteit met ICT is een pre.

Pieter van der Plasschool te Wateringen (wtf 0,8 – 1,0)
De Pieter van der Plasschool is met haar ruim 200 leerlingen momenteel nog gehuisvest in een oud gebouw. Op korte 
termijn zal worden gestart met de bouw van een nieuwe brede school waarin o.a. buitenschoolse opvang zal worden 
gehuisvest. De school kenmerkt zich onder meer door een actief zorgbeleid en waardering voor de kwaliteiten van elk 
teamlid. Er is een grote betrokkenheid van zowel leerkrachten als ouders. 
Deze school zoekt een directeur die:
● de uitdaging wil aangaan een nieuwe school te helpen bouwen;
● empathisch vermogen heeft en goed kan luisteren;
● een open houding heeft en het team inspireert.

Geboden wordt een inschaling in schaal DB. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Het eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt ‘s avonds plaats met de kandidaat voor:
● De Groene Oase op maandagavond 15 maart. 

Een eventueel tweede gesprek zal plaatsvinden op maandagavond 22 maart.
● De Pieter van der Plasschool op donderdagavond 18 maart. 

Een eventueel tweede gesprek zal plaatsvinden op donderdagavond 25 maart.
● In deze gesprekken staan we o.a. stil bij de NSA-competenties.

Kandidaten die solliciteren naar beide functies dienen per school één brief te sturen.

Informatie over deze vacatures is te verkrijgen bij 
P.A. Vreugdenhil (algemeen directeur) via telefoonnummer 0174 - 526950 en via www.pcpowestland.nl 

Uw sollicitatiebrief en CV dient u uiterlijk 1 maart a.s. te sturen aan:
Stichting PCPO Westland
t.a.v. de heer P.A. Vreugdenhil 
Postbus 265
2670 AH Naaldwijk Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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VPCO Hellendoorn zoekt ingaande het cursusjaar 2010-2011 

De Bongerd, daar groei je...
De Bongerd in de Kruidenwijk in Hulsen is één van onze grotere locaties. De naam van de school betekent 

’boomgaard’; zorgt u samen met het team en de ouders voor de bloei, groei en oogst?

Prins Bernhard en Prinses Irene - fusieschool
Deze te vormen fusieschool is op weg een brede school te worden. Helpt u mee dit vorm te geven? 

Bouwen aan team, gebouw en onderwijs! Een ultieme uitdaging.

Bent u inspirerend en ondernemend en hebt u oog en hart voor kinderen, onderwijsgevenden en ouders? 

Dan komen wij graag in contact met u. Op onze algemene site www.iederkindtelt.nl en op de sites 

van de scholen www.bongerdpcoh.nl, www.bernhardpcoh.nl en www.irenepcoh.nl vindt u meer informatie 

en kunt u direct solliciteren. Graag lezen wij in uw sollicitatie naar welke school/scholen uw 

belangstelling uitgaat.

Bestuurscentrum VPCO Hellendoorn
Postbus 59, 7440 AB, Nijverdal, E info@vpcoh.nl, T (0548) 61 65 13

Twee directeuren
voor de volgende twee scholen:

Gevraagd per 1 augustus 2010

enthousiaste inspirerende 

DIRECTEUR
voor de Mariabasisschool ’s Heerenberg

De Mariabasisschool is een school met 
255 leerlingen en 16 medewerkers

Geïnteresseerd??
Zie 

www.stichtingkob.nl
voor de advertentie

We ontvangen uw reactie graag vóór 14 maart 2010
Informatie maandagmorgen, dinsdag en woensdag: 

telefoon (0572) 391965, e-mail: heino@cnvo.nl

Verschijningsschema 
SCHOOLJOURNAAL 2010

nr. 4 27 februari

nr.   5 13 maart
nr.   6 27 maart
nr.   7 10 april
nr.   8 24 april
nr.   9 15 mei
nr. 10 29 mei
nr. 11 12 juni
nr. 12 26 juni

(zomerstop 9 weken)
nr. 13 4 september
nr. 14 18 september
nr. 15 2 oktober
nr. 16 16 oktober

nr. 17/18 30 oktober (rechtspositiegids)
nr. 19 6 november
nr. 20 20 november 
nr. 21 4 december
nr. 22 18 december
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KLEINE ADVERTENTIES

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

Aangeboden: 

Hulp bij de opzet van 3e wereld/vasten project. Actiedraaiboek, lesbrief, 
leskist met fotomate riaal en gebruiksvoorwerpen uit Papua (voormalig Ned.
Nw-Guinea). Zo gewenst: inleider/-work shop dans (Luti Puti) 'Stichting
Papoea jeugd naar school'. Inl.: Giel Sertons, tel. (0591) 551687.

Aangeboden:

Mindfulness in onderwijs: 8-weekse cursus 'Stressvrij voor de klas' door
drs. Gabrielle Bruhn, 8 april en najaar 2010 'De Roos' in Amsterdam, 14
april en najaar 2010 Tai Chi-centrum Oost Utrecht. Kosten € 475 incl.
stiltedag, syllabus en cd's. Vraag uw school naar mogelijkheden voor ver-
goeding. Aanmelding en info: www.mindfulnessinonderwijs.nl

Te huur:

Vakantiehuis in Twente, Ootmarsum/Denekamp. Wilt u wederom dit 
voorjaar / zomer / herfst op vakantie? Wij bieden u een mooie woning aan
in het land. gelegen buitengebied van N.O. Twente voor twee tot zes perso-
nen. Omgeving Ootmarsum - Denekamp. Wij garanderen u een kwalitatief,
mooi en goed verblijf. Zie voor méér info: www.vakantiehuisjeintwente.nl
Of bel met tel. (0541) 221379, fam. Busscher.

Te huur: 

PROVENCE, Vaison-la-Romaine (Vaucluses), nabij de Ardeche en de
Drôme, 4 pers. huis in kleine residence, aan de rand van het stadje.
Mooi zwembad met uitzicht op de Mont Ventoux. Trefwoorden: Gorges,
lavendelvelden, wijn, kunst, Avignon, fietsen en wandelen. Info: (0572)
366838 of (06) 19880372. E-mail: hneppelenbroek@hetnet.nl

De Stichting
Fluenta is 
een stichting
voor 
(Protestants-)
Christelijk 
Onderwijs met
15 basisscholen
in Houten, 
Nieuwegein,
Vianen en 
IJsselstein

Wil je 

LERAAR

worden op 

De Pijler in IJsselstein?

Kijk dan op Fluenta.nl

Uitgebreide informatie over de organisatie en de school is te vinden 
op www.tabijn.nl of telefonisch te verkrijgen via 
Corinne van Leeuwen, adjunct-directeur van de school 
(tel: 072 581 3142). 

Uw sollicitatie kunt u voor 26 februari 2010 per e-mail sturen 
aan onderwijsbureau@tabijn.nl, of per post aan Stichting Tabijn, 
t.a.v. Mirjam de Bruijn, postbus 280, 1960 AG Heemskerk. 

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Stichting Tabijn is een ambitieuze onderwijsorganisatie 
bestaande uit 26 basisscholen in Noord-Holland. 
Dagelijks krijgen ongeveer 6.000 kinderen les van 
betrokken leerkrachten. Tabijn heeft 550 medewerkers 
en kent een zeer gevarieerd onderwijsaanbod. 
Dit alles vanuit vertrouwen en respect.

Stichting Tabijn is voor de Willem-Alexander basisschool op zoek 
naar een enthousiaste

Directeur (0,8-1,0 FTE)

De ideale kandidaat heeft een afgeronde opleiding tot school-
leider of de bereidheid deze te volgen. Hij/zij is een slagvaardige, 
coachende leider met managementervaring en respect voor de 
protestants-christelijke identiteit.

De Willem-Alexanderschool met 210 leerlingen ligt in het rustige en 
bosrijke kunstenaarsdorp Bergen. De teamleden staan open voor 
verandering met behoud van successen. In de jaargroepen wordt 
gewerkt met drie leerlijnen, hierdoor kan aan ieder kind ‘een royale 
basis’ mee worden gegeven.

Als directeur zorg je voor een professionele cultuur, commitment 
en een hoogwaardige onderwijskwaliteit. Je hebt veel aandacht 
voor de onderwijsopbrengsten en opbrengstgericht werken. 
Als leider creëer je draagvlak en neem je verantwoordelijkheid.

houding.
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Ds. Vossersschool
Burgemeester Reedekerstraat 47
8881 BZ Terschelling West
telefoon: (0562) 442379
www.basisonderwijsterschelling.nl
vosser@basisonderwijsterschelling.nl

C.B.S. ’t Jok
Duinweg Hoorn 1
8896 KK Hoorn
telefoon: (0562) 448787
www.basisonderwijsterschelling.nl
cbsjok@basisonderwijsterschelling.nl

Op Terschelling staat een bedrijfswoning leeg voor de directeur (0,8-1,0) van CBS ‘t Jok in Hoorn.  
We zoeken een bewoner die tijdens werktijd voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten de handen uit de
mouwen wil steken. Een vrouw of man die:

● ‘Dalton’ bloed heeft of wil krijgen
● in ieder geval onderwijservaring heeft
● zich wil ontwikkelen tot een gedreven directeur - 

managementervaring is wenselijk maar het ontbreken
ervan niet onoverkomelijk

● een visie op onderwijskundige ontwikkelingen onder
woorden weet te brengen en naar de praktijk weet 
te vertalen

● open en inspirerend communiceert met leerlingen, 
leerkrachten en ouders

● samenwerking met het openbaar onderwijs 
vanzelfsprekend vindt

● zin heeft om een kleine school ‘groot’ te maken

Benieuwd naar de inhoud van de functie, informatie over de vereniging, de manier waarop u kunt solliciteren? 

Bezoek onze school via www.basisonderwijsterschelling.nl

Voor personeelsadvertenties
www.cnvo.nl/adverteren
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2010: 

onderwijs-

personeel 

blikt vooruit

Nieuw blad, 
nieuwe 

columnisten

DE KORTSTE WEG 
NAAR NIEUWE COLLEGA’S
Heeft u een vacature voor uw school? Plaats deze dan in Schooljournaal, 
want daarmee bereikt u uw toekomstige collega’s trefzeker!

oplage: 53.000
adverteren vanaf

€ 105
geen BTW

DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN GEEN TIJD WORDEN 
DAT U DE PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

De voordelen op een rij

Schooljournaal
www.cnvo.nl/vacatures

Informatie en opgave
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG, Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
Adreswijzigingen:  
ledenadministratie@cnvo.nl
www.cnvo.nl

TelefOONNummers (lOkAAl 
TArief) 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   

 (voorheen ASK) (030) 751 1747   
 scholingmail@cnvo.nl

ledeNVOOrdeel
Leden van CNV Onderwijs kunnen 
profiteren 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

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

OmbudslijN eN 
persONeelsAdVerTeNTies
Tineke Vos bemant de Ombudslijn, geeft 
informatie over verzekeringen en verzorgt 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Zij is bereikbaar op: 
ma. 8.30 - 12.30 uur; 
di. en wo. 8.30 - 16.30 uur. 
Tel. (0572) 39 11 82 
(ombudslijn, verzekeringen) 
of (0572) 39 19 65 (personeelsadvertenties), 
e-mail: heino@cnvo.nl, 
adres: De Wredestraat 9, 8141 VD Heino.

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, bel of e-mail naar 
(030) 751 10 01, cnvinfo@cnv.nl. 
Voor 65-plus kan contact worden
opgenomen via tel. (030) 751 10 02
of e-mail: cnv65plus@cnv.nl.

werkgroepen

HOMOGrOEP
Dhr. H. Brinkhoff, 
(024) 675 12 91

brin2532@planet.nl

VrOUWENGrOEP
Mevr. M. van der Waal-Griffioen  

(055) 521 50 68 
mensjegriffioen@gmail.nl

ONDErWIjSONDErSTEUNErS
Dhr. j. van den Groenendal

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

ANDErS ACTIEVEN
Dhr r. Ebben

(0478) 58 52 12
r.ebben.cnvo.andersactieven@gmail.com

speCiAAl ONderwijs Dhr.  W.j. rensen (070)320 20 90 wjrensen@wanadoo.nl
VOOrTgezeT ONderwijs Dhr.  T. Boot (0475) 33 89 89 t.boot@telfort.nl
pOsTACTieVeN Dhr.  W. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl
HOger ONderwijs Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
AgrArisCH ONderwijs Dhr.  A.E.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
bVe Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
bAsisONderwijs Dhr.  j.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNg Dhr.  F.j.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl

seCtoren



werf leden voor CnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!

Jouw partner in 
de school

op termijn nog een studie pedagogiek volgt. ‘Op dit 
moment heb ik het erg naar mijn zin. Het is een zware 
baan, maar het geeft wel voldoening als leerlingen een 
paar stapjes vooruit zijn gegaan in hun ontwikkeling. 
Het is ook vaak verrassend hoe kinderen reageren. Ik 
vind het daarom altijd weer een uitdaging een groep 
onder controle te houden. Het geeft me ook voldoening 
als alles op rolletjes loopt.’ 
Ze zegt het verder druk te hebben met onder meer het 
maken van handelingsplannen. Gelukkig heeft Janneke 
een sportieve uitlaatklep: hardlopen. ‘Ik ben erg fana-
tiek en train drie keer per week. Pas deed ik nog mee 
aan de Zevenheuvelenloop hier in de omgeving, een 
wedstrijd over 15 kilometer. Mijn droom is de marathon 
van New York.’ PM

‘Ik wilde wel eens weten hoe het zat met mijn rechten. 
Vooral in de functiemix ben ik erg geïnteresseerd.’ Dat 
geeft Janneke de Kluijs, leerkracht groep 7 van school 
voor speciaal basisonderwijs De Windroos in Nijmegen, 
aan als reden voor haar prille lidmaatschap van CNV 
Onderwijs. Ze staat alweer anderhalf jaar voor de klas. 
Voorlopig wil ze blijven lesgeven, maar wellicht dat er 

Janneke de Kluijs (25): 
Vooral geïnteresseerd 

in de functiemix
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