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Luizenmoeders bogen zich vorige week maandag over een aantal leerlingen van de Cornelis Vrijschool 
in Amsterdam ter voorbereiding op de Landelijke (anti-)Luizendag twee dagen later. Doel van deze spe-
ciale dag, uitgeroepen door het Landelijk Steunpunt Hoofdluis, was om Nederland een dag luizenvrij te 
krijgen. Ieder jaar krijgen 250.000 basisschoolkinderen last van hoofdluis. Hoofdluizen lijken inmiddels 
resistent tegen de meest gebruikte bestrijdingsmiddelen. 
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Congres CNV Onderwijs over de veranderende school 
De veranderende school is woensdag 7 april titel en thema 

van het jaarlijkse congres van de sectoren basisonderwijs en 

speciaal onderwijs van CNV Onderwijs. Doel van de bijeen-

komst in conferentiecentrum NBC in Nieuwegein is het zoe-

ken naar passende antwoorden op de uitdaging waarvoor het 

onderwijs zich gesteld ziet. Daarbij gaat het met name over 

de vraag hoe aansluiting te houden bij de belevingswereld van 

ouders en leerlingen. 

De bijeenkomst start om 10 uur met een inleiding door  

PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem, naamgever van 

de parlementaire commissie die onderzoek deed naar de on-

derwijsvernieuwingen in het voortgezet onderwijs. Hij relateert 

zijn bevindingen aan de ontwikkelingen in het primair onder-

wijs. Lezingen zijn er verder over de rol van de Inspectie in haar 

functie als toezichthouder, andere lestijden en rekenonder-

wijs. Ook worden ’s ochtend en ’s middags tal van workshops  

gegeven, verdeeld over de thema’s passend onderwijs,  

carrière in de school, doorlopende leerlijnen, de brede 

school, de wereld dichterbij en verschillende culturen in de 

school. Onderwerpen zijn onder meer: de pluszorgklas, ver-

anderingen binnen passend onderwijs, functiemix kans of  

bedreiging?, de betekenis van de functiemix voor de intern- en  

ambulant begeleider, beginnende geletterdheid/interactief lezen, 

pedagogische huisstijl van de brede school, de wereld bui-

ten de school (cultuur, natuur, techniek), wereldburgerschap 

en de cultuurshock tussen primair en voortgezet onderwijs. 

Wie deelneemt aan minimaal drie congresonderdelen (inlei-

ding, workshops/lezingen) krijgt een certificaat uitgereikt.  

Handig om te gebruiken in het kader van deskundigheids-

bevordering voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Aanmel-

den via www.cnvo.nl. Leden van CNV Onderwins betalen 

b 25 voor deelname, niet-leden b 75,-. 
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CNV	Onderwijs	levert	input	voor	
verkiezingsprogramma’s
Investeren in goed onderwijs is goed voor de economie. Onder die 

titel heeft CNV Onderwijs afgelopen donderdag een wensenlijst 

gestuurd naar alle politieke partijen die meedoen aan de Tweede 

Kamerverkiezingen op 9 juni. er wordt nu druk gewerkt aan 

nieuwe verkiezingsprogramma’s en CNV Onderwijs levert daar 

graag namens de leden input voor. De bond vindt namelijk dat 

de bestaande hoge ambities met onderwijs niet samen kunnen 

gaan met een kruideniersmentaliteit. De kwaliteit van onderwijs 

moet de allerhoogste prioriteit krijgen en dat kan niet voor een 

appel en een ei. Dus moet onderwijs ontzien worden bij de 

bezuinigingsronde die er aan komt én moet er juist geïnvesteerd 

worden om uit het economische dal te komen. CNV Onderwijs 

roept de politiek onder meer op om hoogwaardig onderwijs 

niet langer als kostenpost te zien maar juist als motor achter 

de kenniseconomie, het onderwijs niet te verengen tot twee 

basisvaardigheden taal en rekenen, de ontwikkeling van een 

beroepsregister te steunen, vertrouwen te hebben in de leraar 

en de schoolleider in plaats van alleen maar te controleren en 

af te rekenen en een menselijke maat van scholen na te streven. 

speciale aandacht vraagt de bond voor passend onderwijs. er 

moet bijvoorbeeld meer ondersteuning in de klas komen, meer 

scholing voor leraren, blijvende aandacht voor de ‘reguliere’ 

leerling en inzet van geld vooral in de klas. Ook wordt er een 

appèl gedaan op de partijen om goed te zorgen voor onderwijs 

in krimpregio’s. Ideeën daarvoor zijn onder meer: jonge leraren 

behouden door ze boven de formatie te benoemen, 60-plussers 

niet meer verplicht laten solliciteren en samenwerking tussen 

scholen bevorderen. CdG



Leraar draagt hoofddoek 
tegen Wilders
Docent Nederlands Jos Baijens ging onlangs met een hoofddoekje door het leven. Zijn 

school, het sint Joriscollege in eindhoven, kon zijn spontane actie niet echt waarderen.  

Direct na de eerste les moest hij op verzoek van de onderwijsinstelling de omslagdoek 

afdoen. Hij mag geen uiting geven aan zijn protest tegen de denkbeelden van Geert 

Wilders. Baijens heeft begrip voor het standpunt van de directie van het sint Joris. ‘een 

school is geen platform voor protest. Het was een beetje dom van mij’, vertelt de leraar. 

Hij protesteert tegen het plan van de PVV om hoofddoekjes te verbieden in openbare 

gebouwen. ‘Persoonlijk zie ik ook het liefst zo min mogelijk hoofd doekjes op straat. Maar 

toch vind ik dat mensen het recht hebben om ze te dragen. Wilders bepaalt niet waarvoor 

een doekje symbool staat. Met zoveel moslims in Nederland is de islam ondertussen 

onderdeel van onze cultuur.’ In de eerste behoofddoekte les, met 6-vwo, leidde het tot een 

aardige discussie. ‘De meningen van de leerlingen waren behoorlijk verdeeld. sommigen 

zijn voor het verbod en anderen vinden dat Wilders te ver gaat.’ Baijens bleef het doekje 

in zijn privéleven omhouden. ‘Om vier uur ging de hoofddoek weer om. Veel mensen 

buiten de schoolhekken keken wel een beetje vreemd op van mijn actie. Inmiddels ben 

ik gestopt met het dragen van de hoofddoek, omdat de boodschap luid en duidelijk is 

overgekomen.’ JD

Kunst master
classes tijdens 
zomerschool
Al jarenlang organiseert CNV  
Kunstenbond het Christian Artists 
seminar, een zomerschool waar 
beeldend kunstenaars, musici, 
zangers, dansers, mediadeskun-
digen en vakdocenten master-
classes en workshops geven om 
vakmatig verder te komen. Ook 
leden van CNV Onderwijs zijn 
welkom van donderdag 29 juli 
tot dinsdag 3 augustus bij sBI/ 
Zonheuvel in Doorn. er zijn  
introductielessen, maar ook les-
sen voor gevorderden en afge-
studeerden en diverse artistieke 
bijdragen. een serie workshops 
beslaat minimaal 4 sessies van 
1,5 uur. Omdat de deelnemers uit 
heel europa komen is de voertaal 
engels. Leden van CNV Onderwijs 
krijgen dezelfde korting als leden 
van CNV Kunstenbond. Opgeven 
kan op www.christianartists.org. 
Daar is ook inschrijving mogelijk 
voor de gewenste workshops/
masterclasses. Voor meer infor-
matie: CNV Kunstenbond (010) 
456 86 88 (alleen maandag en 
dinsdag).

Schoolnieuws

•	Wilders	is	de	grootste	geworden	in	Almere	en	de	twee-
de	in	den	Haag.	Ik	zag	een	allochtone	mevrouw	op	tv,	
die	in	gebrekkig	Nederlands	zei:	‘Ik	stem	op	die	blonde,	
knappe	meneer,	hoe	heet	ie	ook	al	weer,	Wild?’	Ze	wist	
totaal	niet	waar	hij	voor	staat,	maar	vond	hem	wel	
knap.	Vandaar	haar	stem.
•	Ik	ken	ook	mensen	die	bij	de	laatste	verkiezingen	
op	de	sP	stemden	en	op	9	juni	op	de	PVV.	Van	uiterst	
links	naar	uiterst	rechts.	Beide	partijen	spreken	heldere	

taal	en	zeggen	tenminste	wat	ze	denken.	dat	dat	twee	
totaal	tegenstrijdige	visies	zijn	…	ach,	een	kniesoor	die	
daar	op	let.
•	Maar	goed,	het	volk	beslist.	daar	zijn	we	een	demo-
cratie	voor.	Als	Wilders	groot	wordt,	ben	ik	benieuwd	
wat	het	voor	onderwijs	gaat	betekenen.	Islamitische	
scholen	dicht?	Ban	op	hoofddoekjes?	Geen	hulp	meer	
voor	allochtone	leerlingen?	de	kiezer	is	aan	zet.
Ciska de Graaff
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CNV Onderwijs 
gelukkig met 
lerarenbeurs
‘We stonden zelf aan de wieg van 

de lerarenbeurs en zijn dan ook 

zeer gelukkig met de populariteit 

van de regeling.’ Dat zegt CNV 

Onderwijs-bestuurder Willem Jelle 

Berg. Vanaf pagina 14 staat een 

artikel over de lerarenbeurs, waar-

uit blijkt dat 5 procent van het lera-

renkorps inmiddels aan de studie 

is, met dank aan die beurs. De 

nieuwe aanvragen kunnen vanaf 

1 april weer ingediend worden. 

Berg: ‘Wij vinden het een mooie regeling, omdat het lera-

ren in staat stelt zich te ontwikkelen. Het past uitstekend in 

het CNV-beleid van mensen wendbaar en weerbaar maken. 

Het laat ook zien dat er meer carrièremogelijkheden in het 

onderwijs zijn dan het management.’ uit een onderzoek van 

IVA beleidsonderzoek en advies blijkt dat vooral in mbo en 

hbo de nascholingsbudgetten, die los staan van de leraren-

beurs, niet volledig op gaan. Berg: ‘Dat vind ik zeer kwalijk. 

Gelukkig is er dan de lerarenbeurs, maar daarmee moeten 

leraren geen opleidingen gaan volgen die eigenlijk uit de 

schoolbudgetten betaald moeten worden.’ CdG

Second opinion 

De uitslagen van de Citotoets zijn bekend. Maar wat als het 

advies of de toetsuitslag niet aansluit bij de verwachtingen? 

Bij twijfel aan de juistheid van de Citoscore bestaat er nu de 

gelegenheid voor een second opinion. Het utrechtse test-

instituut Het Testkabinet zorgt voor een alternatief voor de 

Cito-eindtoets. Ze zijn landelijk de eerste die leerlingen uit 

groep acht deze mogelijkheid biedt. Onder leiding van het 

instituut kunnen ze een NIO-toets doen. Deze test staat voor 

Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau. ‘een ver-

keerde schoolkeuze heeft grote gevolgen voor de schoolcar-

rière van een kind. Het is van belang dat de keuze voor een 

vervolgopleiding met grote zorg wordt gemaakt’, vertelt Loes 

Nijland, eigenaar van het testinstituut. Volgens haar zijn er 

al honderden aanvragen voor de test binnengekomen. ‘Het 

onderzoek moet helderheid brengen voor de leerling en hun 

ouders.’ Meer informatie: www.niotoetsen.nl. JD

Citotoets
Wat was!

2 maart: Dat vooral jongere leraren het onder
wijs verlaten, zoals wel gedacht wordt, blijkt 
niet te kloppen. Uit onderzoek van het Sector
bestuur Onderwijsarbeidsmarkt blijkt dat 
weliswaar een op de acht jonge leraren in het 
voortgezet onderwijs een andere functie zoekt, 
maar dat slechts een op de 25 het onderwijs 
daadwerkelijk verlaat. 
(Bron: Reformatorisch Dagblad) 
6 maart: Leerling Sander Mantel van het Roc 
Zadkine is verkozen tot Calibris ZorgTopper 
2010. Degene die wordt uitgekozen is een 
leerling verpleegkundige die uitblinkt in zowel 
beroepshouding als vakdeskundige. De wed
strijd wordt georganiseerd ter promotie van het 
werken in de zorg.
(Bron: ANP)
7 maart: Leerlingen van de IMC Weekend
school in Groningen hebben een workshop 
gevolgd bij kookschool ’t Kookpunt van Paul 
Rodenberg. Vijf van hen serveerden het resul
taat aan daklozen. De kinderen komen vaak uit 
achterstandsgezinnen; de weekendschool geeft 
hen een kijkje in andere werelden dan thuis. 
(Bron: Dagblad van het Noorden)
8 maart: De Onderwijsraad pleit ervoor om 
leerlingen in gemengde vmbot/havoklassen 
les te geven. Leerlingen in vmbot klassen 
lopen meer risico onder hun niveau te preste
ren dan als ze samen met havisten in de klas 
zitten. Dit blijkt uit het rapport Vroeg of laat van 
de Onderwijsraad. 
(Bron: ANP)
9 maart: Een geestelijke geeft toe zich veertig 
jaar geleden aan een jongen te hebben vergre
pen op een jongensinternaat in ’sHeerenberg. 
Hij sluit niet uit dat meerdere kinderen slacht
offer zijn geworden. Inmiddels zijn er zo’n  
350 meldingen binnen over misbruik op katho
lieke instellingen. Een commissie onder leiding 
van oudOnderwijsminister Deetman stelt een 
onderzoek in. 
(Bron: Metro)
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geachte demissionair  
staats secretaris, 
beste Marja,

Hoewel de val van het kabinet niet 
als een volstrekte verrassing kwam, 
zijn de maatschappelijke gevolgen 
toch ernstig. In CNV-verband maken 
wij ons zorgen over de aanpak van 
de economische crisis en de vertra-
ging die nu wordt opgelopen met een 
aantal voorgenomen kabinetsmaat-
regelen. Maar ook voor het onderwijs 
geldt dat stilstand achteruitgang 
betekent. In een recent Oeso-rapport 

bleek andermaal dat investeringen in 
onderwijs de economische groei ver-
der versterken. Met name extra geld 
en aandacht voor achterblijvers blijkt 

maatschap-
pelijk en 
financieel 
alleen 
maar meer 
op te leve-
ren dan het 
kost. In dat 
licht is het van 
groot belang dat 
het demissionaire kabi-
net voort kan gaan met verbeteringen 
rond de referentieniveaus rekenen en 
taal, passend onderwijs en competen-
tiegericht onderwijs. En onze leden 

in het voortgezet onderwijs leven in 
onzekerheid over de gevolgen rond 
de voorgenomen wijzigingen van de 
onderwijstijd. Een moeilijke periode 

dus, maar ook een 
tijd waarin we het 
ons niet kunnen 
veroorloven om stil 
te zitten. De Tweede 
Kamer zal over de 

onderwijs agenda 
bepalen welke onder-

werpen als ‘controver-
sieel’ worden beschouwd 

en dus niet meer in deze demis-
sionaire kabinetsperiode worden 
behandeld. Ik ben benieuwd welke 
ambities u de komende maanden nog 
hoopt te kunnen realiseren. En ik ben 
ook erg benieuwd hoe u aankijkt te-
gen de uitspraken van uw inmiddels 
oud-collega’s elders in dit blad. Want 
nadat zij zijn afgetreden stellen zij nu 
dat er op onderwijs geen cent bezui-
nigd mag worden, maar vragen om in-
vesteringen vinden ze niet realistisch. 
Vindt u ook dat onderwijs gevrijwaard 
moet worden van bezuinigingen?

Vindt u ook dat onderwijs geVrijwaard 
moet worden Van bezuinigingen?

‘sebastiaan Lumey doet alles om zijn leerlingen van 
groep acht een onvergetelijke tijd te bezorgen’, zegt 
collega Frank Feron, directeur van st. martinusschool in 
Heerlen. ‘Hij is elk jaar weer bezig om iets verrassends 
te organiseren. zo verbaasde hij het team al eens 
met een heerlijk diner. maar voor de kinderen is 
hij vooral de gangmaker.’ tijdens carnaval was hij 
dit jaar echt de kartrekker. ‘de carnavalsviering 
presenteert hij altijd weer in een nieuwe creatie. 
dit resulteerde in een creatie van een Hawaïshirt 
met ijsmuts, handschoenen en snowboots in korte 
broek. Hij probeerde alle kinderen en volwassenen 
zo ver te krijgen om helemaal op te gaan in het 
carnavalsfeest in welten.’ de leerkracht weet met 
zijn creatieve ideeen eigentijds onderwijs aan 
zijn leerlingen te geven. Hij weet met zijn groep 
altijd toe te werken naar een hoogtepunt. ‘Het 
afsluitende schoolkamp van groep acht zullen de 
kinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgesloten met een 
echt diploma en professorenmuts. elk kind voelt zich hierdoor heel bijzonder. Lumey verdient het om in 
het zonnetje te staan.’ JD

in ‘t zonnetje 
ebastiaan Lumey doet alles om zijn leerlingen van ebastiaan Lumey doet alles om zijn leerlingen van 

groep acht een onvergetelijke tijd te bezorgen’, zegt groep acht een onvergetelijke tijd te bezorgen’, zegt groep acht een onvergetelijke tijd te bezorgen’, zegt 
artinusschool in artinusschool in artinusschool in artinusschool in artinusschool in artinusschool in 

Heerlen. ‘Hij is elk jaar weer bezig om iets verrassends Heerlen. ‘Hij is elk jaar weer bezig om iets verrassends Heerlen. ‘Hij is elk jaar weer bezig om iets verrassends Heerlen. ‘Hij is elk jaar weer bezig om iets verrassends 

kinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgeskinderen dan ook nooit vergeten. Hun schoolloopbaan wordt afgesloten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een loten met een 

ook iemand in ‘t zonnetje zetten? mail naar schooljournaal@cnvo.nl
. .
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geachte 
voorzitter, 
beste 
Michel,

De val van 
het kabinet is 
me aan het hart 
gegaan. Juist in 
deze spannende tijden 
valt er een hoop werk te 
verzetten. De komende maanden wil 
ik daarom zo veel mogelijk doorgaan 
met wat er in de pijplijn zit. Want 
investeren loont. Onderzoeksbureau 
Ecorys maakte vorig jaar een kosten-
batenanalyse van het schooluitval-
beleid. In hun berekening liggen de 
kosten rond de 650 miljoen euro voor 
het schooljaar 2010-2011 en lopen 
de opbrengsten op tot circa 800 
miljoen per jaar. Dat betekent: ruim 
100 miljoen winst. Logisch als je 
bedenkt dat met een startkwalificatie 

de kans dat een 
jongere aan het 
werk komt twee 
keer zo groot is. 
Het voorkomen 

van schooluitval 
gaat zowel over 

het bieden van goed 
onderwijs, als over het 

bieden van een econo-
misch perspectief aan onze 

jongeren én de samenleving. We zijn 
daarmee goed op weg. 

Met elkaar moeten we dát brede 
belang nu voorop stellen en verant-
woordelijkheid nemen voor de kwa-
liteit van het onderwijs. Het talent en 
de toekomst van jongeren verdienen 
onze steun. Ik reken op een coö-

peratieve houding van de Tweede 
Kamer. Dat de referentieniveaus 
taal en rekenen en de educatieve 
minor besproken zullen worden, 
geeft goede hoop. Doordat mijn 
portefeuille nu bestaat uit het vo, 
mbo en het hoger onderwijs (inclu-
sief de lerarenopleidingen), kan ik 
goede voorbereidingen treffen voor 
een vliegende start van een volgend 
kabinet. Daarbij zullen we opnieuw 
moeten kijken naar hoe we al onze 
ambities kunnen financieren en 

hoe we ruimte kunnen creëren om 
beschikbare middelen te herinves-
teren. Ik weet daarbij één ding: elke 
euro in het onderwijs betaalt zichzelf 
dubbel en dwars terug.

eLke euro in Het onderwijs betaaLt 
zicHzeLF dubbeL en dwars terug

Arke
Er even tussenuit? Arke biedt u gedurende het jaar diverse 
exclusieve aanbiedingen. Op dit moment biedt Arke u een 
driedaags arrangement in het designhotel Townhouse Maas-
tricht vanaf € 95,- p.p. Indien u naar 1 van de 140 filialen van 
Arke besluit te gaan, dan is de aanbieding enkel geldig op ver-
toon van uw geldige CNV Countdownpas.
 
Madurodam
Grachten, sfeervolle geveltjes en andere typische Hollandse 
taferelen zorgen voor een feest van herkenning. Madurodam 
is volop in beweging. U ontvangt € 1,50 korting voor volwas-
senen en € 1,00 korting voor kinderen op de entreeprijs. De 
korting wordt verleend op vertoon van uw CNV Countdown-
pas en tegen inlevering van de op de website te printen kor-
tingsbon. De bon is geldig voor maximaal 2 personen. Madu-
rodam is het gehele jaar open.

Kwik-Fit
Kwik-Fit is de grootste autoserviceketen van Europa. Er is 
altijd een vestiging bij u in de buurt. U ontvangt 20% korting 
op uw APK keuring, een kleine onderhoudsbeurt, een grote 
onderhoudsbeurt en olie verversen. De korting wordt ver-
leend op vertoon van uw CNV Countdownpas en tegen inle-
vering van de op de website te printen kortingsbon.
 
Specsavers
Specsavers beschikt over een ruim en kwalitatief hoogwaar-
dig assortiment. Bij Specsavers worden uw ogen altijd ge-
meten door opticiens met minimaal een 3 jarige overheids-
erkende opleiding. U ontvangt 20% korting op een montuur 
vanaf € 99,- inclusief gratis standaard enkelvoudige Pentax 
glazen. De korting wordt verleend op vertoon van uw CNV 
Countdownpas en tegen inlevering van de op de website te 
printen kortingsbon.

HEEL VEEL VOORDEEL MET UW CNV COUNTDOWNPAS! 
Begin 2010 heeft u van CNV Onderwijs een CNV Countdownpas ontvangen. Met deze pas heeft u gedurende 2010 
toegang tot het grootste kortingsnetwerk van Nederland: Countdown. Op vertoon van uw pas ontvangt u korting 
en leuke extra’s bij meer dan 10.000 winkels, hotels, restaurants, attractieparken, musea, dierentuinen, sport-
scholen, schoonheidssalons, autoverhuurders en garages, tijdschriften, sportieve uitjes en reisorganisaties. In 
uw eigen woonplaats én in de rest van Nederland. Met uw CNV Countdownpas bespaart u vele honderden euro’s 
per jaar. Wist u al dat u met uw CNV Countdownpas terecht kunt bij:

Kijk op http://cnv.countdown.nl en u kunt snel zien van welke kortingen u kunt profi teren. Bovendien kunt u zich 
abonneren op de gratis nieuwsbrief, zodat u altijd op de hoogte blijft van de nieuwste voordeelpartners.
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Ronald Plasterk en Sharon Dijksma, sinds twee weken  
ex-minister en ex-staatssecretaris van Onderwijs zijn  

in between jobs. Of ze terugkeren als Tweede Kamerleden is 
nog maar de vraag, maar beiden staan in de startblokken om 

in het kabinet Bos I dezelfde posten te bekleden. Ze waren 
immers nog lang niet klaar met hun werk. 

Plasterk en Dijksma hadden klus graag afgemaakt

Meneer Plasterk, hoe is dat nou om als stank voor dank van 
uw opvolger Rouvoet te horen dat u de minister van feesten 
en partijen was? 
Plasterk, met een strak gezicht: ‘Je geeft nooit commentaar op 
je voorgangers. Dat is ongepast en hij heeft er excuses voor 
gemaakt.’
U wekte bij uw aantreden de indruk dat u het allemaal an-
ders, beter zou gaan doen.
Plasterk lacht: ‘Dat heb ik ook gedaan. We zijn met dit kabinet 
een andere koers gaan varen, een met meer aandacht voor 
structuur, rekenen en taal, exameneisen, de lerarenopleiding, 
een betere positie van de leraar, meer praten met de werkvloer 
dan met managers, uitgebreidere mogelijkheden tot scholing, 
meer nadruk op de rol van de Inspectie om de kwaliteit van het 
onderwijs te bewaken.’ 

verwijten
Er is u verweten dat u te weinig met onderwijs bezig was, te 
weinig daadkracht toonde, geen lijn had in uw beleid, te veel 
publieke geldingsdrang had. U had te weinig ambities, vol-
gens CNV Onderwijs.
Plasterk: ‘Je kunt in drie jaar een hoop kwalificaties verzamelen. 
Ik bestrijd dat.’
Een verwijt is bijvoorbeeld dat de gelden voor het uitvoeren 
van uw Actieplan LeerKracht veel te langzaam oplopen. 
‘Dat is pertinent niet waar. Tijdens deze kabinetsperiode loopt 
het bedrag op tot 700 miljoen euro. Voor driekwart wordt het 
plan in deze periode gerealiseerd.’
Had u geen brede maatschappelijke steun moeten genereren 

voor het Actieplan, in plaats van het 
helemaal via de onderwijsbegroting te 
financieren? 
Plasterk: ‘Het geld kwam niet alleen uit 
de onderwijsbegroting. Het ging om 400 
miljoen euro nieuw geld en 300 miljoen 
uit de ilo-gelden (incidentele loonont-
wikkeling, red.). De rest kwam wel uit de 
onderwijsbegroting, maar dat moest ge-
woon. Als je niet enige bereidheid toont 
om uit eigen middelen wat vrij te maken, 
kun je van anderen ook niet vragen dat 
uit de algemene middelen te doen.  
Bovendien vond ik het een goed plan en 
daarom heb ik onmiddellijk gezegd: we 
gaan ervoor, we gaan het doen. Ik heb 
daardoor risico’s genomen, maar het is 
achteraf een goede keuze gebleken.’

ambities
Wat waren jullie ambities ook al weer in 
2007? Wat is daarvan terecht gekomen? 
Dijksma: ‘Ik wilde terug naar de basis. 
Het taal- en rekenniveau in het basis-
onderwijs moest weer op orde komen. 
We hebben het onderwerp met vereende 
krachten op de agenda gezet. Wat we 
ook gedaan hebben is ons als een stel 
dijkbewakers opwerpen tegen alle op-
drachten en maatschappelijke problemen 
die over de heg van de school gekieperd 
werden.’
Plasterk: ‘Het smelten van de pool-
kappen, obesitas.’
Dijksma vult aan: ‘Lessen in liefde. Een 

‘Vragen om 
investeringen is 
niet realistisch’
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crisispakket van de Nederlandsche Bank. Daarvan hebben we 
gezegd: nu even niet!’ 
Plasterk: ‘En laten we – als we het over ambities hebben – die 2 
miljard extra voor onderwijs niet vergeten!’
Informateur Wijffels had gevraagd om vijf tot zes miljard 
euro extra.
Dijksma: ‘Het is toch niet mis dat we van de beschikbare tien 
miljard aan investeringen voor dit kabinet 20% hebben binnen-
gehaald. Het zal jullie niet verbazen dat er in de Trèveszaal wel 
eens met een schuin oog naar die pot met geld werd gekeken.’
Eén van uw ambities was ook het invoeren van passend on-
derwijs. Hoe erg is het als dat proces zou stoppen?

Dijksma: ‘Dat zou rampzalig zijn. Ik was goed op weg, samen 
met vertegenwoordigers van leraren, ouders en schoolbesturen, 
om te zorgen dat in het regulier basisonderwijs meer expertise 
wordt opgebouwd. Dat er extra handen in de klas komen. Dat 
is nodig want met name leraren in het regulier onderwijs klagen 
dat de druk veel te hoog is. Dat ze te weinig armslag hebben om 
echt te kunnen handelen, en eigenlijk meer geschoold moeten 
worden. Als dat vastloopt, blijft de kwaliteit van het onderwijs 

onder druk staan en zullen de wachtlijs-
ten voor kinderen die thuis zitten of geen 
hulp krijgen alleen maar toenemen. Pas-
send onderwijs is een heel broos proces.’ 
Er is nog een ander groot probleem in 
het onderwijs namelijk de hoge werk-
druk. Heeft u daar nog iets aan gedaan 
in de afgelopen drie jaar?
Dijksma: ‘We hebben onder andere geld 
vrijgemaakt om 2.000 conciërges aan te 
trekken. Het vorige kabinet dacht dat 
scholen dat automatisch zouden regelen 

uit het budget van de lumpsum, maar dat 
was niet zo. Jammer, want het is wel een 
manier om te voorkomen dat leraren of  
schoolleiders met zaken bezig zijn die 
niet tot hun kerntaak behoren. Het 
tweede wat ik gedaan heb is het terug-
dringen van de administratieve regeldruk 
door onder meer het schrappen van een 

Plasterk: ‘je geeft nooit commentaar op je voorgangers. dat is ongepast en rouvoet heeft er excuses voor gemaakt.’

Fo
to

’s:
 E

ve
rt

 E
lz

in
ga



Schooljournaal 12

kind dat niet meer met een achterstand in groep 1 aankomt is 
pure winst.’ 
Plasterk: ‘Het komend jaar kan op alle scholen de functiemix 
gerealiseerd worden. Dat had ik als minister graag mee willen 
maken. Verder had ik het voornemen om met de minister van 
Financiën te bespreken om de rekening van geraamde hogere 
aantallen leerlingen en studenten niet alleen bij onderwijs neer 

te leggen. We vinden het veel beter dat leerlingen in crisistijd 
een jaar langer op school doorbrengen dan dat ze een jaar 
werkloos thuiszitten. Die kosten moeten door de brede maat-
schappij gedragen worden, niet alleen door onderwijs. Verder 
wilde ik in dit laatste jaar doorwerken aan meer diversiteit in 
het hoger onderwijs.’
Als de PvdA niet terugkeert in een nieuw kabinet, kan dat het 
einde betekenen van realisering van uw ideeën over onderwijs.
Plasterk: ‘Dat doet me pijn aan het hart. Als ik dan Van Geel 
(CDA) hoor zeggen dat er een miljard euro aan onduidelijke 
subsidies op mijn begroting staat, dan zie ik de bui wel hangen 
voor het onderwijs. In dat miljard zitten bijvoorbeeld het te-
rugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters, waarmee 
we goed op weg zijn, het aannemen van conciërges, het onder-

enorme vragenlijst van zestig kantjes van 
de Inspectie, onderdeel van een regulier 
schoolonderzoek. Scholen die goed pres-
teren hoeven dat voor mij niet meer in 
te vullen.’
Waarom heeft u scholen niet verplicht 
een conciërge aan te stellen? 

Dijksma: ‘We hebben met een volwassen 
sector te maken die heel goed in staat is 
zelf te bepalen wat prioriteit heeft.’

Pijn aan hart
Wat had u het komend jaar nog willen 
doen?
Dijksma: ‘De voorschoolse opvang ver-
beteren. Er staan nu weer berichten in 
de krant dat het opleidingsniveau van de 
leidsters een extra impuls behoeft. Daar 
hebben we eind vorig jaar 35 miljoen 
euro voor uit de aardgasbaten gesleept. 
Ik had dat graag nog besteed, want ieder 

dijksma: ‘het zou rampzalig zijn als het proces van passend onderwijs stopt door de val van het kabinet’
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Ik hoor hier toch al met al geen krachtig 
pleidooi om te investeren in onderwijs.
Dijksma: ‘Maar luister, er moeten miljar-
den bezuinigd worden!’
Maar onderwijs kan toch juist helpen om 
de economie er weer bovenop te helpen?
Plasterk: ‘We moeten bij bezuinigingen 
met de vingers van onderwijs afblijven! De 
investeringen die zijn ingezet in het kader 
van Actieplan LeerKracht gaan gewoon 
door. Per saldo stijgen de uitgaven van 
onderwijs dus. Maar het is niet realistisch 
om nu te gaan pleiten voor meer investe-
ringen in onderwijs.’
Dijksma: ‘In een tijd dat in andere secto-
ren schraalhans keukenmeester is, gaat er 
wat ons betreft in elk geval bij onderwijs 
niets af en liefst wat bij.’

ministerietjes
Wat wordt de grootste uitdaging op 
onderwijsgebied voor het komende 
kabinet?
Dijksma: ‘Hoe houden we onderwijs 
heel in tijden van bezuinigingen? En hoe 
vergroten we de handelingsbekwaamheid 
van leraren? Hoe stellen we ze in staat 
om met leerlingen om te gaan die steeds 

meer zorg en aandacht 
nodig hebben?’
Plasterk somt op: ‘Ik 
zie drie pijlers voor de 
komende jaren: Het ac-
cent op de positie van 

de leraar, het accent op meer structuur, 
rekenen en taal, cognitieve zaken, en het 
organiseren van kleinschaligheid. Je moet 
terug naar de menselijke maat, want daar-
in zijn we doorgeschoten. Schoolbesturen 
die een halve provincie beslaan en zich 
als kleine ministerietjes gedragen, dat was 
toch niet de bedoeling!’
Hoopt u straks weer een plek te krij-
gen op onderwijs?
Plasterk: ‘Absoluut! Mijn hoogste ambitie 
is om minister van onderwijs te worden 
in het kabinet Bos I.’
Dijksma: ‘Daar tekenen we voor! Juist 
omdat onderwijs één van de weinige 
instrumenten is om de sociale mobiliteit 
van mensen te vergroten, om kansen van 
kinderen te keren. Dat hoort zo bij de 
PvdA, dat zit zo in ons hart!’
Ciska de Graaff
Peter Magnée

steunen van allochtone leerlingen op scholen, nogal belangrijke 
dingen voor ons!’
Dijksma: ‘Dit is geen verkiezingsretoriek van het CDA, want 
vorig jaar heeft de partij ons al laten ophoesten waar we al-
lemaal subsidie aan besteedden. Dus ze waren al van plan om 
daar eens in te grasduinen.’

bezuinigingen
Waarom zitten we – als we een kenniseconomie willen zijn – 
niet fors boven het Oeso-gemiddelde als het gaat om beste-
ding van geld aan onderwijs?
Plasterk: ‘We zitten nu op het gemiddelde, maar willen eigenlijk 
bij de top horen. Onze partijgenoot Hamer heeft een motie in-
gediend met deze ambitie, die kamerbreed is aangenomen. Dat 
zou wat ons betreft een van de uitgangspunten moeten zijn als 
straks nagedacht gaat worden over de heroverwegingen.’
Dijksma: ‘Als er gezocht gaat worden naar die 35 miljard euro, 
moeten we niet bij onderwijs zijn.’
Onderwijs moet dus uitgesloten worden van die bezuinigin-
gen? Hamer riep dit ook laatst, maar toen er gestemd moest 
worden over een motie van die strekking, stemde de PvdA-
fractie tegen.
Dijksma: ‘Die motie van D66 bepleitte een stopzetting van de 
heroverwegingen op onderwijsgebied. Dat is iets anders dan wat 
de motie van Hamer behelsde, namelijk onderwijs terugbrengen 
aan de top van de Oeso-landen. Wij hebben nooit enig misver-
stand laten bestaan over dat het onderwijs een status aparte 
verdient. Daar staan we voor.’

Plasterk: ‘Ik wilde dat niet te veel etaleren, dat we die motie al 
op zak hadden, want als je als minister van onderwijs zegt: “Er 
gaat geen cent van onderwijs af”, dan gaat iedereen zijn pijlen 
daarop richten. Maar de motie zat wel in mijn binnenzak.’
Maar u wilt onderwijs dus vrijwaren van de bezuinigingen 
die er aan komen?
Dijksma: ‘Ja, wat niet wegneemt dat je binnen onderwijs wel 
kunt kijken of al het geld wel even efficiënt besteed wordt. 
Maar dat er per saldo niet bezuinigd wordt op onderwijs, daar 
staan wij voor.’
Plasterk: ‘Je kunt niet met droge ogen zeggen dat op onderwijsge-
bied niet 35 miljoen of 350 miljoen nuttiger besteed kan worden.’
U wilt dus niet bezuinigen, maar wilt u ook investeren?
Plasterk: ‘Dat heeft dit kabinet gedaan. We geven op dit mo-
ment meer uit dan enig kabinet voor ons, zelfs in deze econo-
misch slechte tijden. Maar we kunnen niet onze kop in het 
zand steken als het gaat om die 35 miljard. Maar dan denk ik 
meer aan een streep door de Joint Strike Fighters, een beper-
king van de hypotheekrenteaftrek voor de duurdere huizen en 
een hoger belastingtarief voor mensen die meer verdienen dan 
de Balkenendenorm.’

PLasterk: ‘mijn Hoogste ambitie is 
minister Van onderwijs te worden 
in Het kabinet bos i’
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Lerarenbeurs voorziet in behoefte aan scholing

‘Geen privéleven 
over, maar het is 
het me waard’

Tussen 1 april en 13 mei kunnen leraren 
weer een lerarenbeurs aanvragen. Tot nu 
toe doken 13.500 leraren gesubsidieerd 

in de boeken. Een directeur: ‘Scholing 
is zowel goed voor de leraar als voor de 
school.’ Een studerende leraar: ‘Zonder 

lerarenbeurs had ik het niet gedaan.’

René Tips (55), directeur van basisschool 
De Rank in Vianen, vindt het helemaal 
niet erg dat hij twee leraren een dag per 
week moet missen. ‘Nee, integendeel. 
Ik vind het heel goed dat ze zich willen 
ontwikkelen. Dat is zowel goed voor de 
ontwikkeling van de persoon in kwestie 
als voor de upgrading van de school. Het 
geeft de school extra inhoud en profes-
sionaliteit. Ik ben mee geweest naar de 
voorlichting over de master Leren & 
Innoveren en werd zelf helemaal enthou-
siast. Maar ja’, lachend, ‘ik kom niet in 
aanmerking voor een lerarenbeurs.’ Nog 
drie andere leraren gaan ook een beurs 
aanvragen. ‘Ik krijg gewoon geld voor 
vervanging, dus dat is geen probleem. 
Het is wat passen en meten, maar dat 
hebben we er graag voor over.’

over de streeP
Oscar Pots (39), leerkracht groep 5 en 
stagementor op De Rank, volgt met 
gebruikmaking van de lerarenbeurs de 
master Dynamisch coachen op verschillen. 
‘Ik wilde me verder ontwikkelen. Ik ben 
mentor van stagiaires en daaraan merkte 
ik dat ik coaching heel leuk vind. Ik wil de 
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dingen die ik al jaren deed onderbouwen 
met theorie en daar beter in worden. Ik 
pas meteen toe wat ik leer. Zo leer ik veel 
over communicatie en verschillen tussen 
mensen en hoe daarmee om te gaan.’ Pots 
besteedt ongeveer tien uur per week aan 
de studie. Hij weet niet of hij de studie 
ook had gedaan als hij geen lerarenbeurs 
had gedaan. ‘De beurs heeft me gewezen 
op de mogelijkheid van scholing en het 
heeft me een drempel over geholpen.’
Johan Beijen (26), leerkracht groep 8 op 
dezelfde school, volgt de master Leren & 
Innoveren. ‘Ik heb vorig jaar een midden-
managementcursus gedaan en toen had 
ik de keuze een schoolleidersopleiding 
te gaan doen of meer inhoudelijk over 
onderwijs te leren. Dat laatste sprak me 
meer aan, vandaar deze studie. Ik houd 
me bezig met onderwijsontwikkeling, aan 
de hand van literatuuronderzoek, zelf-
onderzoek en praktijkonderzoek. Bij ons 
op school speelt de vraag hoe we onze 
visie levend en effectief maken.’ Beijen 
besteedt elke week zo’n veertien uur aan 
de studie. Hij denkt niet dat hij was gaan 
studeren zonder lerarenbeurs. ‘Dan had 
ik parttime moeten gaan werken en on-
geveer een kwart van mijn salaris moeten 
inleveren. De lerarenbeurs heeft mij dus 
echt over de streep getrokken.’

PoPulair
De lerarenbeurs bestaat sinds juni 2008 
en voorziet in een behoefte, zo blijkt uit 
twee in januari verschenen onderzoeken. 
Het IVA concludeert in het onderzoek 
Professionalisering van leraren dat in drie 
aanvraagtermijnen 13.500 lerarenbeurzen 
zijn toegekend, waarmee 5 procent van de 
totale lerarenpopulatie aan de studie is. 
Ook als de leraar geen beurs kreeg, ging 
hij of zij toch vaak de gewenste opleiding 
doen. Het werkt wel drempelverlagend 
qua tijd en geld, zo laten de responden-
ten weten. Directeuren en bestuurders 
verwachten dat de kwaliteit van het 
onderwijs omhoog zal gaan door de le-
rarenbeurs. Het onderzoek Optimalisatie 
lerarenbeurs van het bureau Andersson 
Elffers Felix laat zien dat het grootste deel 
van de aanvragen voor een bachelor- of 
masteropleiding (62 procent) is. 34 pro-
cent is voor korte opleidingen. Relatief 
gezien vragen leraren in het (voortgezet) 

speciaal onderwijs de meeste beurzen aan, gevolgd door het primair 
onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het mbo blijft een beetje 
achter. Misschien komt dat doordat hier slechts 69 procent van de 
docenten een onderwijsbevoegdheid heeft, toch een voorwaarde om 
in aanmerking te komen voor een lerarenbeurs. Daarnaast kunnen 
een geringer aanbod van geschikte opleidingen, de praktische instel-
ling of de hogere leeftijd van de mbo-docenten een rol spelen, aldus 
de onderzoekers. Ook het hbo loopt niet voorop in de aanvragen. 
De oorzaak hiervoor is wellicht dat hogescholen intern veel scho-
lingstrajecten aanbieden en misschien daardoor – uit concurrentie-
oogpunt – de lerarenbeurs niet erg promoten.

achterstallig onderhoud
In het basis- en speciaal onderwijs overheersen opleidingen die de 
pedagogisch-didactische vaardigheden opkrikken, in het voort-
gezet onderwijs gaat het om vakinhoudelijke scholingen. Bij de 
aangevraagde langere opleidingen is de master special educational 
needs heel populair (41 procent van pedagogisch/didactische aan-
vragen). In het primair onderwijs wordt er ook veelvuldig (13 pro-
cent) gevraagd om management- en schoolleidersopleidingen. Uit 
het onderzoek blijkt verder dat leraren in het primair onderwijs 
het volgen van een opleiding regelmatig voelen als het wegwerken 
van achterstallig onderhoud. De pabo wordt vaak als onvoldoende 
ervaren. In de praktijk ziet het onderwijs er toch anders uit en dan 
ontstaat de wens tot meer bagage. Er is vooral behoefte om beter 
te leren omgaan met zorgleerlingen. In het voortgezet onderwijs 
willen docenten vooral uitbreiding van vakinhoudelijke kennis en 
pedagogisch-didactische verdieping. De onderzoekers vragen zich 
wel af in hoeverre de lerarenbeurs dan het doel dient van kwa-
lificatieverbetering, omdat het zowel in de langere als de kortere 
opleidingen vaak gaat om pedagogisch-didactische vaardigheden 
die op de pabo’s en lerarenopleidingen aangeleerd zouden moeten 
worden.

doelen en criteria lerarenbeurs
De lerarenbeurs maakt deel uit van het Actieplan LeerKracht. Het is 
een subsidie voor leraren om hen te stimuleren zelf hun professio-
nele ontwikkeling vorm te geven. De lerarenbeurs dient de volgende 
doelen: extra bekwaamheden verkrijgen, inzetbaarheid van de leraar 
vergroten, aanzien en aantrekkelijkheid van het beroep verhogen, 
en de leraar meer grip geven op de eigen ontwikkeling. De beurzen 
worden toegekend aan de hand van een vaste verdeelsleutel: primair 
onderwijs krijgt 50 procent van de beurzen, voortgezet onderwijs 
30 procent, bve 13 procent en hbo 7 procent. Verdere criteria voor 
toekenning: de subsidie geldt alleen voor leraren met een onderwijs-
bevoegdheid, meerjarige opleidingen moeten geaccrediteerd zijn, 
waarmee de kwaliteit gegarandeerd is, korte opleidingen moeten 
een minimale studielast van 200 uur hebben waarvan ten minste 40 
contacturen, moeten korter dan een jaar duren en afgesloten worden 
met een bewijs van deelname, leraren moeten minimaal één jaar in 
dienst zijn bij een school en voor minimaal 20 procent van de betrek-
kingsomvang belast zijn met les(gebonden)taken.
Een lerarenbeurs is aan te vragen via www.ocwduo.nl. 
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Leden van cnV 
onderwijs kregen 
onlangs een 
nieuwsbrief over 
de lerarenbeurs. 
deze is te vinden 
op www.cnvo.nl -> 
dossiers -> 

actieplan 
Leerkracht.

johan 
beijen: ‘de 
lerarenbeurs 
heeft mij 
over de 
streep 
getrokken.’

Nienke Kolkman (26) werkt in groep 8 op de Beatrixschool in 
Nijkerk, en volgt de opleiding zorgspecialist. ‘Ik heb gekozen 
voor deze opleiding omdat leraren in de toekomst, met het oog 
op passend onderwijs, steeds meer zorg moeten kunnen bieden 
aan leerlingen. Omdat er geen of weinig remedial teaching be-
schikbaar is in de bovenbouw, moet je als leerkracht veel han-
delingsplannen zelf schrijven en toepassen. Ik voelde me daar 
onbekwaam in. Ik heb veel aan de studie. Ik heb al veel ken-
nis opgedaan over rekenen, taal, schrijven, motoriek, gedrag, 
gesprektechnieken. Eigenlijk alles wat ik in de opleiding hoor, 
kom ik tegen in de praktijk.’

geweldige regeling
Wouter Konsten (23) is docent wiskunde op scholengemeen-
schap Groenewald in Stein en doet aan de universteit van 
Utrecht de master onderwijskundig advies en ontwerp. ‘Ik vind de 
lerarenbeurs een geweldige regeling. Ik heb er echt enorm veel 
aan. Ik werk vier dagen en studeer één dag en vind dat goed te 
combineren.’
Yvonne van der Horst (39) is leerkracht groep 8 op basisschool 
Anne Frank in Heemskerk en heeft met behulp van de leraren-
beurs de hbo-opleiding I-coach gevolgd. ‘De I-coach is de ver-
bindende schakel tussen het management en de leerkrachten. 
De I staat voor innovatie, inspiratie en inbedding van ict in het 
curriculum.’ Van der Horst wilde deze opleiding al eerder doen, 
maar kreeg steeds geen toestemming vanwege de kosten. De 
lerarenbeurs hielp haar uit de brand. ‘Ik werd vervangen voor 
de uren die ik naar school moest, maar dat was het dan ook 
wel. De zelfstudie-uren kwamen geheel voor eigen rekening. 
Dat maakte het wel eens lastig en zwaar.’
Antoinette Hessing (29) geeft les aan groep 7/8 op basisschool 
De Buut in Zoetermeer. ‘Ik doe de master special educational needs 
tot gedragsspecialist. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik vorig 
schooljaar erg veel kinderen met allerlei gedragsstoornissen in 
mijn klas had. Ik wilde leren hoe ik hier beter mee om kon gaan.’
Ciska de Graaff

De onderzoekers noemen over het 
algemeen de relatie tussen school en 
aanvrager harmonieus: Er zijn geen sterke 
aanwijzingen gevonden voor het ‘misbrui-
ken’ van de lerarenbeurs als substituut voor 
de inzet van middelen vanuit het budget 
voor na- en bijscholing. 

enorm zwaar
Tineke Willekens (42) werkt in groep 3 
op De Triangel in Harderwijk en volgt 
de master special educational needs dys-
lexie- en taalspecialist. ‘Ik wilde deze 
studie doen omdat ik merkte dat er nog 
heel veel te leren viel op het gebied van 
begeleiding van leerlingen met dyslexie. 
Ik ben nu met mijn laatste module bezig 
en heb al enorm veel geleerd over lees-
onderwijs. Ik sta drie dagen voor de klas 
en heb een gezin met vier kinderen en 
dan nu nog deze studie. Het is enorm 
zwaar en veel privéleven houd ik niet 
over, maar het is het me waard.’
Alfred Bakker (30), leerkracht groep 7 
aan basisschool Holk in Nijkerk, doet 
met gebruikmaking van de lerarenbeurs 
de master Leren & Innoveren. ‘Ik wil me-
zelf graag verder professionaliseren en 
daarmee bijdragen aan de professionali-
sering van het onderwijs. De master die 
ik volg is bedoeld om in de eigen school 
een voortrekkersrol te gaan vervullen 
als het gaat om onderwijsvernieuwin-
gen. Ik denk dat alle kinderen er uitein-
delijk beter van worden als leraren zich 
scholen en specialiseren.’
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columncolumncolumnMijke Pelgrim

Mijke Pelgrim (31) is 
docent Engels en werkt 

op het Sint Nicolaaslyceum 
in Amsterdam.
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Meldpunt
Als u mijn foto zo ziet, denkt u waarschijnlijk dat u van 
doen heeft met een vrij vriendelijke mevrouw. Niets is 
minder waar. Ik ben racistisch en fascistisch. In ieder 
geval volgens de vader van Enrique. 
De vader van Enrique was bij mij op de spreekavond. Ik 
was niet blij met hem want hij kwam veel te laat binnen. 
Maar de vader van Enrique was ook zeker niet blij met 
mij. Waarom had zijn zoon een onvoldoende voor Engels 
op zijn lijst, vroeg hij op hoge toon. Gelukkig kon ik dat 
prima uitleggen, maar de vader van Enrique kon zich 
niet in mijn antwoord vinden. En dat liet hij merken ook. 
Na een hoop gewelles-nietes verliet hij stampvoetend 
het lokaal.

‘Dat was niet zo gezellig met de vader van Enrique, hè?’ 
zegt collega B. als ik haar aan het einde van de avond 
in de docentenkamer tref. ‘Hoe weet jij dat?’ vraag ik. 
‘Omdat hij na dat gesprek met jou bij mij stond ingepland’ 
zucht ze. ‘Hij ging enorm tekeer: “Mevrouw Pelgrim 
is een racist en een fascist” zei hij.’ Ik laat mijn mond 
openvallen. ‘Ik moest echt moeite doen om het gesprek 
op mijn eigen vak te krijgen’, zegt B. ‘Sommige mensen 
zijn echt raar...’
Tja dat weet ik wel. Maar toch vind ik het nogal ver gaan 
wat de vader van Enrique zo over mij rondbazuint. Raar 
of niet. En dus stap ik naar mijn afdelingsleider. Die 
moet glimlachen als hij mijn verhaal hoort. ‘Ach Mijke,’ 
zegt hij. ‘Zo’n gekke vader, daar kan jij toch wel tegen?’ 
En daarmee is de kous af.
Of toch niet? Ik weet wel dat als je in het onderwijs werkt 
je niet op alle slakken zout moet leg-
gen en dat er, zoals mijn afdelings-
leider zegt, dingen zijn waar je tegen 
moet kunnen. Maar mag er een onder-
grens zijn? Ik vind het namelijk nogal 
een ongezonde ontwikkeling als het blijkbaar bij mijn 
beroep hoort dat ik het maar van me af moet schudden 
als ik word uitgemaakt voor racist of fascist of nog erger. 
Dat soort taal accepteren we niet van onze leerlingen, 
dus waarom dan wel van hun ouders?
  
Gelukkig is het merendeel van de ouders één en al vrien-
delijk- en beleefdheid. Maar de mensen die ambulance-
personeel bedreigen, die politiemensen uitschelden, of 

zich staan te misdragen in een ziekenhuis, daar krijgen 
wij als leerkrachten ook mee te maken. 
Ik kan de vader van Enrique geen boete geven, en 
voor zover ik weet is er ook geen meldpunt waar 
ik zijn naam kan doorgeven omdat ik me door hem 
beledigd voel.

Wat te doen? Ik schrijf er maar een stukje over. Dan 
ben ik het tenminste kwijt.

MEvrouw PElgriM iS EEN rAciSt EN EEN 
fASciSt
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Ragna 
Woodall: 
‘Dit is de 
combinatie 
waar ik naar 
op zoek was’
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meer academici 
voor de klas

De tekorten aan leraren worden steeds groter 
in het voortgezet onderwijs. Ook neemt het 

aantal academici voor de klas af. Het ministerie 
van Onderwijs startte eind vorig jaar met het 

project Eerst de klas om met beide problemen 
de strijd aan te gaan.

Het neusje van de zalm. Zo betitelt demis-
sionair staatssecretaris Van Bijsterveldt de 
negentien deelnemers van het project Eerst 
de klas. Twee jaar lang gaat deze groep pas 
afgestudeerde academici aan de slag in het 
onderwijs. In het eerste jaar staan ze drie 
dagen per week voor de klas, het tweede jaar 
vier dagen. In deze periode halen de deel-
nemers ook hun lesbevoegdheid. Daarnaast 
volgen ze een leiderschapsprogramma bij 
bedrijven als KPN, Ahold en Philips. In de 
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zomer van 2011 kiezen de jongeren uiteindelijk voor het onder-
wijs of het bedrijfsleven. 
De 23-jarige Sef Welles is een van de deelnemers. ‘Na mijn stu-
die natuur- en sterrenkunde wist ik nog niet zeker welke kant 
ik op wilde. Dit project trok me erg aan omdat je twee verschil-
lende richtingen volgt.’
Welles had al enige ervaring met het onderwijs. ‘Vroeger gaf ik 
vaak bijles aan middelbare scholieren en verzorgde ik gastlessen 
sterrenkunde op basisscholen. Ik vind het leuk om iemand iets 
te leren en met jongeren om te gaan.’

De gezochte coMbinatie
Ragna Woodall (26) meldde zich op de valreep aan voor het 
project. ‘Ik volgde de studie Opleidingskunde aan de Univer-
siteit Leiden. Tijdens een van de laatste gesprekken met mijn 
begeleiders werd er gevraagd wat ik wilde gaan doen. Dat wist 
ik nog niet. Een van hen vertelde mij dat ze iets had gelezen 
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over een combinatie 
tussen onderwijs en het 
bedrijfsleven. Zij wist ook 
dat ik geschiedenis had 
gestudeerd en ooit de 
ambitie had gehad om de 
lerarenopleiding te doen. 
Was dit misschien iets 
voor mij? Ik dacht erover 
na en ik moest toegeven 
dat het eigenlijk wel heel 
goed klonk. Dit was de 
combinatie waar ik naar 
op zoek was.’
Thuisgekomen zette 
Woodall de computer 
aan en zag dat de uiterste 
aanmelddatum voor het 
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in het bedrijfsleven is begin februari van 
start gegaan. Welles: ‘Ik denk dat een blij-
vende combinatie tussen onderwijs en be-
drijfsleven in de toekomst uiteindelijk heel 
moeilijk is vol te houden. Ook al wordt er 
wel steeds meer gedaan om de kloof tussen 
scholen en het bedrijfsleven te overbruggen. 
Maar ik ben nog te kort aan het werk om 
daar iets over te zeggen.’ Woodall vindt het 
onderwijs wel heel leuk, maar of dit echt 
haar roeping is, dat weet ze nog niet. ‘Ik kan 
me voorstellen dat het uiteindelijk een com-
binatie van beide wordt.’

tWeeDe lichting
Dit jaar zal een tweede lichting voor het pro-
ject worden geselecteerd. Staatssecretaris Van 
Bijsterveldt is enthousiast over het project. 
‘Het onderwijs en het Nederlandse bedrijfs-
leven kunnen veel aan elkaar hebben. Ik ben 
dan ook trots op deze gezamenlijk inzet. Dit 
project vergroot de status van het leraarschap 
en levert een positieve bijdrage aan het tekort 
aan academisch geschoolde leraren waar wij 
met zijn allen voor staan. Door de combinatie 
van lesgeven en een leiderschapsprogramma 
bij bedrijven, geeft dit project de deelnemers 
de mogelijkheid om breder te kijken. Dat 
moet ze over de streep trekken!’
Edwin van Baarle

project de volgende dag was. ‘’s Nachts heb ik toen een essay 
geschreven. Inmiddels was ik erg enthousiast geworden, ik 
hoopte echt dat ik door zou zijn naar de volgende ronde. En 
inderdaad werd ik gebeld met de mededeling dat ik doorging 
naar de selectieronde.’

aanDacht eRbij houDen
Van de tachtig kandidaten bleven er uiteindelijk negentien 
over. Sinds begin januari staan deze jongeren voor de klas. 
Welles geeft natuurkunde aan het Dominicus College in 
Nijmegen. ‘Tot nu toe vind ik het erg leuk’, vertelt hij. ‘Ik ben 
er wel achtergekomen dat er veel bij komt kijken als je voor de 
klas staat. Je moet de leerlingen actief betrekken bij de les om 
te zorgen dat ze de aandacht erbij houden.’ 
Woodall werkt op het Wateringse Veld College in Den Haag. 
Ze verzorgt er lessen maatschappijleer en geschiedenis. En ook 
voor haar is het soms nog wennen: ‘Het lukt me nog niet om in 
die drie dagen school ook alles te doen. Elke zondag gaat op aan 
lesvoorbereiding en het nakijken van toetsen. Maar dat komt 
ook omdat ik het erg leuk vind en graag zelf het lesmateriaal 
maak. Ik moet de routine nog krijgen om alles in één werkweek 
te krijgen.’

leRen van collega’s
Eén dag per week volgen de deelnemers de universitaire lera-
renopleiding in Utrecht. Maar leren doe je ook van je collega’s, 
vertelt Woodall. ‘Ik probeer zo veel mogelijk lessen van hen bij 
te wonen. Bijvoorbeeld om te zien hoe je al die taken van een 
leraar op een gestructureerde manier kunt laten terugkomen in 
het uur dat je voor de klas staat.’ 
Welles vult aan: ‘Tot nu toe heb ik met de werkcolleges, bijles-
sen en gastlessen te maken gehad met heel gemotiveerde men-
sen. En dat is op de school niet altijd het geval. Daar moet je de 
aandacht eigenlijk nog een beetje verdienen.’ 
Het is nog te vroeg om te zeggen welke keuze Welles en Wood-
all uiteindelijk zullen gaan maken. Het leiderschapsprogramma 

sef Welles: ‘ik ben er wel achtergekomen dat er veel bij 
komt kijken als je voor de klas staat’
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al volledig in het gelijk. In september 2009 bevestigde 
het Gerechtshof van Den Bosch dit oordeel in hoger 
beroep. AVV heeft nu besloten eieren voor zijn geld 
te kiezen en verder geen juridische stappen te onder-
nemen. Helaas krijgt AVV nog regelmatig de gelegen-
heid om in de pers rond te bazuinen dat de gevestigde 
bonden de jongeren hebben verraden met het VPL-
akkoord. Een volstrekt misplaatste beschuldiging, 
zoals definitief voor de rechter is gebleken. Overigens 
hadden de bonden al in 2005 de Commissie Gelijke 
Behandeling om een oordeel gevraagd. Ook de Com-
missie was van mening dat het VPL-akkoord geen 
leeftijdsdiscriminatie bevat.

Wat hield het vPl-akkoord 
ook al weer in?
Wie voor 1950 geboren is en al in het onderwijs (of 
bij de overheid) werkt vanaf 1 april 1997, kan nog 
met fpu, zij het wel twee of drie maanden later. Vanaf 
65 jaar hebben zij recht op ouderdomspensioen. Wie 
na 1949 geboren is (of wie niet al vanaf 1 april 1997 
in het onderwijs of bij de overheid werkt), kan eerder 
stoppen met ABP Keuzepensioen (AKP). Door deze 
regelingen kunnen jong en oud ongeveer op dezelfde 
leeftijd vervroegd uittreden. Het AKP wordt namelijk 
versterkt door een hogere pensioenopbouw vanaf  
1 januari 2006 en extra inkoop over diensttijd in het 
verleden. Ook is door het VPL-akkoord voor deze 
groep 0,8% extra salarisruimte beschikbaar gekomen. 
Wie dit benut voor levensloopsparen kan 
bij voldoende diensttijd ongeveer op 
de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden 
stoppen met werken (onder 
aan de fpu gelijkwaardige 
condities). Het VPL-akkoord 
regelde verder dat alle leef-
tijdsgroepen even veel meebeta-
len. Wie niet meer met fpu kan, betaalt mee aan de 
fpu van de collega’s, die dat nog wel kunnen. En om-
gekeerd betalen zij mee aan de extra pensioenopbouw 
en inkoop voor de collega’s met AKP.

groep 0,8% extra salarisruimte beschikbaar gekomen. 
Wie dit benut voor levensloopsparen kan 
bij voldoende diensttijd ongeveer op 
de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden 

verleden. Ook is door het VPL-akkoord voor deze 
groep 0,8% extra salarisruimte beschikbaar gekomen. groep 0,8% extra salarisruimte beschikbaar gekomen. 
Wie dit benut voor levensloopsparen kan 
bij voldoende diensttijd ongeveer op 
de leeftijd van 62 jaar en 3 maanden 

ABP krijgt pluim van Consumentenbond  
In de Geldgids van de Consumentenbond wordt het 
indexatiebeleid van zes grote pensioenfondsen over 
de afgelopen zes jaar met elkaar vergeleken. Belang-
rijke conclusie: ABP doet het vergeleken met col-
lega-pensioenfondsen bovengemiddeld goed als het 
gaat om het compenseren van de pensioenen voor 
inflatie. Bij ABP werd 80 procent van de inflatie door 
indexatie gecompenseerd. Het Pensioenfonds Zorg 
en Welzijn (PFZW) deed dit maar voor ongeveer  
50 procent. Het pensioenfonds voor de bouw repa-
reerde 69 procent van de inflatie, Shell kwam tot  
75 procent. Het Pensioenfonds voor Metaal en Tech-
niek (97 procent) en het Spoorwegpensioenfonds 
(104 procent) deden het beter dan ABP. Ook wat 
betreft de informatieverstrekking deed ABP het vol-
gens de Consumentenbond relatief goed. Zo gaf ABP 
veel meer informatie aan de deelnemers over het 
gemiste pensioen dan PFZW. Overigens streeft ABP 
er naar om de pensioenen de loonontwikkeling te 
laten volgen. Afgezet tegen die ambitie bedraagt de 
indexatieachterstand bij ABP nu 6,74 procent.

geen leeftijdsdiscriminatie 
door vPl-akkoord
In 2005 sloten de onderwijsbonden een akkoord over 
vut, prepensioen en levensloop (VPL). Dit was nodig 
omdat het kabinet handhaving van de fpu onmogelijk 
had gemaakt voor iedereen die na 1949 is geboren.  
Bij de onderhandelingen stond destijds voor CNV 
Onderwijs één ding absoluut voorop: er moeten goede, 
rechtvaardige en betaalbare mogelijkheden voor 
vervroegd uittreden blijven bestaan voor alle leef-
tijdsgroepen. Met het akkoord meenden de bond dit 
doel bereikt te hebben. Het Alternatief voor Vakbond 
(AVV) dacht daar heel anders over. Jarenlang heeft 
deze bond tegen ABP geprocedeerd, omdat de VPL-
regelingen jongere leeftijdsgroepen zouden benadelen. 
Begin 2008 stelde de Rechtbank van Maastricht ABP 
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Overzicht regiOspreekuren 
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
dinsdag 13 april Assen 
donderdag 15 april Apeldoorn
dinsdag 22 april Rotterdam
donderdag 27 april Roermond



Bij het invullen van een vacature moet een bestuur er 
rekening mee houden dat er (gewezen) werknemers 
kunnen zijn die een voorrangspositie hebben. In de 
cao primair onderwijs is geregeld in welke volgorde 
bepaalde groepen voor benoeming in aanmerking ko-
men. Die volgorde is als volgt:
1.  Een werknemer die voor 35 procent of minder ar-

beidsongeschikt is geworden. In principe blijft zo 
iemand gewoon in dienst en worden in voorkomen-
de gevallen de taken aangepast aan de belastbaar-
heid van de betrokken werknemer. Soms kan ook 
de functie worden aangepast. In dat geval wordt zo 
iemand ontslagen, maar meteen weer herbenoemd.

2.  Een werknemer die in het risico dragend deel van 
de formatie (rddf) is geplaatst. Zodra er een vaca-
ture ontstaat voor een passende functie, wordt deze 
aangeboden aan deze werknemer, en wordt hij/zij 
uiteraard uit het rddf gehaald.

3.  Een eigen wachtgelder. Dit is iemand die werkloos is 
geworden vanuit een betrekking bij het bestuur. Als 
deze werknemer langer dan een jaar onafgebroken 
in dienst is geweest, moet het bestuur hem/haar bij 
voorrang benoemen bij een vacature. Als het ontslag 
bijvoorbeeld te maken heeft met slecht functioneren 
of een arbeidsconflict, kan de werkgever ontheffing 
vragen van de verplichting deze werknemer met 
voorrang te benoemen. Deze verplichting blijft gelden 

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

voorrang bij het invullen van 
een vacature ?

vraag:

zolang de gewezen werknemer 
een werkloosheidsuitkering houdt, 
tenzij er andere redenen zijn die een herbenoeming 
in de weg staan, zoals bij arbeidsongeschiktheid.

4.  Een werknemer die een tijdelijk dienstverband 
heeft met uitzicht op een vaste benoeming. Hier 
geldt de voorwaarde dat er in het tijdelijk dienstver-
band geen negatieve beoordeling plaats vindt.

5.  Een parttime medewerker die ten minste één jaar 
in dienst is en op grond van de Wet Aanpassing 
Arbeidsduur te kennen heeft gegeven zijn/haar 
betrekking te willen uitbreiden. Voorwaarde is dat 
betrokkene een vaste benoeming heeft. Van deze 
voorrangsbepaling kan worden afgeweken als uit 
een beoordeling blijkt dat iemand niet voldoende 
functioneert.

6.  Een werknemer die gebruik wil maken van de spaar-
verlofregeling en daarvoor dus extra uren wil werken.

7.  Een werknemer die gebruik wil maken van het com-
pensatieverlof en deze uren wil laten uitbetalen.

Pas als er geen verplichtingen zijn die voortvloeien uit 
de bovenstaande zeven situaties mag het bestuur een 
vacature openstellen en via een sollicitatieprocedure 
invullen.

In andere sectoren dan het primair onderwijs gelden 
de bepalingen genoemd onder 1 en 5 ook.

zolang de gewezen werknemer 
een werkloosheidsuitkering houdt, 
tenzij er andere redenen zijn die een herbenoeming 
in de weg staan, zoals bij arbeidsongeschiktheid.
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heeft met uitzicht op een vaste benoeming. Hier heeft met uitzicht op een vaste benoeming. Hier heeft met uitzicht op een vaste benoeming. Hier 

zolang de gewezen werknemer zolang de gewezen werknemer zolang de gewezen werknemer 
een werkloosheidsuitkering houdt, een werkloosheidsuitkering houdt, een werkloosheidsuitkering houdt, 
tenzij er andere redenen zijn die een herbenoeming tenzij er andere redenen zijn die een herbenoeming tenzij er andere redenen zijn die een herbenoeming 
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antwOOrd:
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Pierre wind (44) is 
televisiekok, auteur 
en docent op onder 
andere roc Mondriaan 
Horeca in Den Haag.
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Jouw partner in training en advies

cursussen
Hoe functioneert uw medezeggenschapsraad? Gaat het goed of kan het beter? Wilt u meer 
structuur, diepgang, duidelijkheid of betere communicatie? U leert het in deze cursus.

MR en functioneren

Inhoud
U maakt in de cursus een begin 
met het verbeteren van het functio-
neren van uw medezeggenschaps-
raad. Ook maakt u een concreet 
actieplan rondom de communicatie 
met diverse partners van de MR en 
ontvangt u nuttige tips. De bijeen-
komst wordt op maat aangebo-
den. Vooraf worden de wensen en 
mogelijkheden besproken met de 
cursusleider. 

Praktische informatie
Neem voor meer informatie over 
de mogelijkheden en de tarieven 
contact op met (030) 751 1785 of 
stuur een e-mail naar aanvraag-
cursus@cnvo.nl. Hier kunt u ook 
terecht als u een cursus op locatie 
wilt afspreken. 

Annemieke Schoemaker is trainer 
bij CNV Onderwijs Academie 
en verzorgt de cursus MR en 
functioneren. ‘Soms merk je als 
MR dat de raad niet helemaal 
functioneert zoals je dat graag 
zou willen. Er kan bijvoorbeeld 
structuur missen, waardoor de 
medezeggenschapsraad het ge-
voel heeft achter de feiten aan te 
lopen. Of de communicatie met de directie verloopt 
gebrekkig. In die gevallen is het handig om deze cursus te volgen’. 
Voor het bijwonen van een training bestaan verschillende moge-
lijkheden, zo zet Schoemaker uiteen. ‘Het kan zijn dat er al een 
duidelijke vraag ligt vanuit de MR, maar wanneer er alleen het 
gevoel is dat er iets niet lekker loopt, dan sturen we van tevoren 
een vragenlijst op waarmee wij een beeld kunnen krijgen van wat 
er misgaat en waar er tijdens de cursus op gefocust moet worden.’ 
Het is ook mogelijk om de cursus met meerdere MR-en tegelijker-
tijd te volgen. ‘Dan wordt er ook gekeken naar de gemeenschap-
pelijke problemen rond het functioneren’, vertelt Schoemaker. 
‘Alles is dus mogelijk!’ 

ner 

lopen. Of de communicatie met de directie verloopt 
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Wie wordt de nieuwe 
minister van  
onderwijs? ik!
Yes, het kabinet is gevallen. Top. 
Zeer zeker voor het onderwijs. 
Er zijn nieuwe kansen. Al moet 
ik wel zeggen, dat ik mijn hart 
vasthoud. Als maar weer niet het 
hele onderwijssysteem op de schop 
gaat. Ik kan tegen veranderingen, 
maar nu effe geen rigoureuze in 
onderwijsland. Ondanks dat ik een 
verwoed tegenstander ben van het 
aankomende competentiegericht onderwijs. 
Gelukkig was onder het gevallen kabinet al 
besloten om dat nog officieel een jaartje uit te 
stellen. Hopelijk zal uitstel afstel worden. 
Hoe moet het nu in onderwijsland? U zult misschien 
schrikken, maar ik heb besloten om me vanaf vandaag 
beschikbaar te stellen voor de nieuwe positie van 
minister van Onderwijs. Nee, dit is geen grap. Ik zit er 
eigenlijk niet op te wachten, maar ik doe het voor de 
inwoners van onderwijsland. Ik ben er van overtuigd dat 
ik de juiste persoon ben. ‘Niet lullen, maar doen’. Dat is 
het motto. Ook ben ik niet gebonden aan een politieke 
partij. Ik sta daarboven. Ik heb een visie. Gaan we 
daarvoor? Dat is de keuze. 
Vanaf dag één kom ik als minister met een vijfentwintig 
puntenplan. Al die punten zijn binnen vier jaar gereali-
seerd. Daar kun je me op afrekenen. Een paar van die 
speerpunten zullen zijn: overheids-
geld dat naar onderwijs gaat, moet 
voor minimaal zeventig procent naar 
de studenten en docenten gaan (dat 
is nu vijfentwintig procent). Minimaal 
vijftig procent klassikaal onderwijs komt weer terug in 
de scholen. Competentiegericht onderwijs wordt geen 
verplichting. Elke school krijgt een landelijk buddy-
systeem om schooluitval tegen te gaan. Er komt een 
‘sterrensysteem’ (à la de Michelinrestaurants) voor 
scholen, zodat de ouder direct kan zien waar een school 
kwalitatief staat. De inhoud van de lesstof wordt weer 
speerpunt nummer één. De minimale inhoud wordt per 
opleiding landelijk afgesproken. En er komen voor alle 
vakken landelijke examens. Hierdoor zal de wilder-

Pierre wind (44) is televisiekok, auteur en docent op 
onder andere roc Mondriaan Horeca in Den Haag.

nis van allerlei vage schaduwopleidingen worden 
tegen gehouden. Elke student zal bij aanvang van een 
opleiding een toelatingsexamen moeten doen. Aan de 
vakanties van docenten en studenten wordt niet ge-
rommeld. In de eerste twee jaar van het mbo komen 
verplichte tafeltjesouderavonden. Komt de ouder 
niet, dan zal de ouder dat in de portemonnee gaan 
voelen. Ook zal de ouder extra moeten gaan betalen, 
wanneer er ongeoorloofd absentie bij hun kind wordt 
geconstateerd. Want er wordt absoluut geen onge-
oorloofde absentie meer toegestaan. Dit is natuurlijk 

vice versa. De school moet ook aan zijn verplichtin-
gen voldoen. Dat zal de school door middel van een 
prestatiecontract aan de ouder, bij aanvang van de 
opleiding, met de ouder overeenkomen. Zo kan ik 
nog wel effe doorgaan. U ziet, de nieuwe minister van 
Onderwijs is al lekker bezig. 

HoPElijk zAl uitStEl vAN coMPEtENtiE
gEricHt oNDErwijS AfStEl worDEN

Foto: Mirjam van der Hoek
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Waar mensen samenkomen, kunnen ergernissen 
ontstaan. Het onderwijs vormt daar geen 

uitzondering op. Het kan gaan smeulen tussen 
teamleden, tussen leraren en ouders, tussen 

leraren en de directie, tussen MR-leden en 
de directie en zelfs tussen ouders onderling. 

Mediation kan voorkomen dat een klein vuurtje 
een uitslaande brand wordt.

Voor het tot mediation komt heeft een conflict vaak al een 
lange weg afgelegd, die loopt van lichte irritaties tot woest 
dichtgeslagen deuren. Uiteindelijk kan een situatie ontstaan 
waarin personeel overspannen thuiszit of ontslag neemt, 
ouders hun kinderen van school halen en pesterijen over en 
weer ontstaan. Zo’n situatie kan verlammend werken op de 
school. Mediation kan helpen conflicten van hun scherpe 
kantjes te ontdoen. CNV Onderwijs en CNV Schoolleiders 
zijn daartoe een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met 
het Centrum Onderwijs Mediation, een landelijk netwerk 
van ervaren mediators met bijzondere expertise op het gebied 
van onderwijs. Mediation wint in het onderwijs terrein als 
alternatieve manier om geschillen te beslechten. Wel schrik-
ken leerkrachten in eerste instantie terug omdat een mediator 
wordt geassocieerd met levensgrote conflicten. Hier enkele 
praktijkvoorbeelden hoe meningsverschillen ontstaan en uit 
de hand kunnen lopen. 
Peter Magnée 

Rel oM vetvRije kantine 
Op het Stedelijk Gymnasium leidt de leerlingenkantine 
een bloeiend bestaan, mede dankzij een zeer uitgebreid 
aanbod aan (vette) snacks. Daarmee is de kantine een 
belangrijke inkomstenpost geworden. De ouders zien dit 
met lede ogen aan en dienen een plan in om de kantine 
vetvrij te maken. De MR ondersteunt dit, hoewel niet 
geheel unaniem en van harte. De leerlingen zijn fel tegen 
en wijzen erop dat de enige die hier garen bij spint de 
snackbar aan de overkant is. De schoolleiding kan de 
kantineomzet eigenlijk niet missen en probeert de besluit-
vorming via allerlei onderzoeken eindeloos te traineren. 
Dit alles leidt tot hoogoplopende emoties en een conflict 
tussen de schoolleiding en de ouderraad. Beide partijen 
erkennen dat er behoefte is aan een onafhankelijk ge-
spreksleider en schakelen een mediator in.

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

uitgangsPunten van MeDiation

Mediation optie 
bij slepende  
conflicten
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Duo-PaRtneRs vallen elkaaR aF
Twee vrouwelijke leerkrachten werken sinds twee jaar samen als duo-
partners in groep 5. Aanvankelijk maakten de vrouwen bezwaar. Ze werken 
beiden al zo’n tien jaar op deze school en kunnen het niet met elkaar vin-
den. Toen duidelijk werd dat er geen andere combinaties mogelijk waren 
hebben zij zich erbij neergelegd. Het eerste jaar leek het redelijk te gaan, 
hoewel er steeds vaker in de wandelgangen klachten over en weer geuit 
werden tegen collega’s. In het tweede jaar kwamen er klachten van ouders 
bij de directeur over het verschil in lesgeven en over het verschil in omgang 
met de kinderen tussen beide leerkrachten. Ook meldden enkele ouders dat 
de vrouwen elkaar soms openlijk afvielen en begonnen ook collega’s over 
hen te klagen bij de directeur. Een complicerende factor was dat een van de 
ruziënde leerkrachten getrouwd is met diezelfde directeur. Omdat hij zich-
zelf niet als neutrale gespreksleider in deze kwestie ziet, heeft hij de beide 
vrouwen aangespoord akkoord te gaan met mediation.

cRisis in het MiDDenManageMent
Op een grote scholengemeenschap is het jongste lid van 
het middenmanagementteam (Marjolein) ziek thuis komen 
te zitten. Ze had te veel hooi op haar vork genomen, veel 
weerstand ondervonden en vervolgens gemerkt dat het 
managementteam haar in de kou liet staan. Zo werd ze niet 
uitgenodigd voor een gezamenlijk etentje dat traditioneel 
eens per jaar plaatsvond. Toen ze zelf aangaf daar graag bij 
te zijn, kreeg ze te horen dat dit niet op prijs werd gesteld. 
Dat was voor Marjolein, een heel ambitieuze vrouw met 
veel capaciteiten, die vorig jaar werd gevraagd teamleider te 
worden, de bekende druppel. Haar zelfvertrouwen liep een 

flinke deuk op, waarop ze besloot de directie om bemiddeling 
te vragen. Kern van het conflict, zo blijkt uit de gesprekken, 
is dat Marjolein in snel tempo veel vernieuwingen wil door-
voeren en daarin steeds wordt afgeremd door haar collega’s. 
Die vinden dat ze te hard van stapel loopt en dat ze te weinig 
rekening houdt met de schoolcultuur. Ze wordt geprezen om 
haar analytisch vermogen, maar allen adviseren haar te stop-
pen met deze leidinggevende taak. Eigenlijk is de boodschap 
dat Marjolein te jong is begonnen aan deze klus en dat ze 
wellicht over een aantal jaren een heel goede manager zou 
kunnen zijn. 
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voor meer informatie over de 
mogelijkheden tot mediation, 
waarvoor leden van cnv onder-
wijs korting kunnen krijgen:
cnv onderwijs, (030) 751 10 03, 
mediation@cnvo.nl
cnv schoolleiders, (030) 751 10 04, 
mediation@cnvs.nl
centrum onderwijs Mediation, 
(06) 51 65 16 60 / (06) 47 57 82 00, 
www.onderwijsmediation.nl
De brochure over mediation is te 
downloaden via www.cnvo.nl -> 
dossiers -> publicaties.
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 Gastdocenten  proberen pubers 
te interesseren  voor hun beroep

Leerlingen uit 3 havo/vwo hebben vaak nog 
geen enkel idee wat de vier profielen, waar ze uit 
moeten kiezen, precies inhouden. Door verhalen 

van mensen uit de praktijk, komen de profielen 
tot leven. Gastlessen van een fotograaf en een 

personeelsmanager.Sj 5/26-27
Bijschrift:
Foto 1: 
Foto 2: 

Ongeveer 250 leerlingen van 3 en 4 havo/ 
vwo in Lelystad krijgen gastlessen van tien 
professionals met verschillende beroepen. 
Fotograaf en filmeditor Daniel van den 
Berg probeert de pubers enthousiast te 

krijgen voor zijn beroep. De enige jongen van de klas krijgt 
van hem een grote camera in zijn handen. ‘Wat een zwaar 
ding’, roept hij. De gastdocent vertelt hem dat zijn fotocamera 
ongeveer 2,5 kilo weegt. ‘Voor een fotoshoot loop ik met drie 
camera’s om mijn nek’, zegt de fotograaf. De jongen mag een 
close-up maken van een klasgenote. Met één druk op de knop 
worden zes beelden per seconde van haar gemaakt. Hij kijkt 
gefascineerd naar het apparaat. Iedereen wil nu ook een foto 
maken van een medeleerling. Opeens tikt een glazenwasser op 
het raam met de vraag of de zonneschermen omhoog mogen. 
Het klaslokaal wordt hierdoor fel verlicht. De gastdocent be-
gint gelijk te vertellen dat fotograferen eigenlijk schilderen is 
met licht. Door te vertellen over voorbeelden uit de praktijk 
weet Van den Berg het publiek te raken. Als de aandacht van 
de leerlingen verslapt, stelt hij doelgerichte vragen aan de pu-
bers. Wanneer zijn verhaal te technisch wordt, ontstaat er ge-
roezemoes in het lokaal. De mentor vraagt direct om stilte. De 
leerlingen stellen niet veel vragen. Twee van de zeventien leer-
lingen lijkt het wel wat om later op pad te gaan als fotograaf. 
‘Het liefst met een grote telelens, want daar raken mensen van 
onder de indruk’, zegt een meisje. 

Korte spanningsBoog
De lessen zijn georganiseerd door Dagjelesgeven.nl, op 1 sep-
tember ontstaan op initiatief van Femke Zwaal (adviesbureau 
Nieuwe Maan) en Joost Borsboom (uitgeverij ThiemeMeulen-
hoff). ‘We willen docenten helpen bij hun lastige taak om 
pubers te interesseren voor een vak of beroep. De lessen ver-
ruimen de blik van de leerlingen. Iedereen wordt er wijzer 
van. De gastlessen helpen hopelijk iets om de kloof tussen het 
onderwijs en beroepspraktijk te verkleinen’, vertelt Borsboom. 
Coördinator van havo/vwo scholengemeenschap Lelystad 
Gerardine Marechal was meteen enthousiast over het initia-
tief, en bood aan om als pilotschool mee te doen. In februari 
werden daar de eerste lessen gegeven. De lessen van de ver-
schillende docenten waren een groot succes, zo bleek uit de 
positieve reacties van leerlingen. Het is volgens haar een las-
tige taak om pubers te motiveren voor een vak of beroep. ‘Het 
is belangrijk dat ze een idee krijgen welke beroepen bij hen 
passen. Voor scholieren vormt deze kennis een stimulans om 
meer hun best te doen voor school’, aldus Marechal. ‘Pubers 
hebben een hele korte spanningsboog. Om de aandacht van de 

Fotograaf Daniel van den Berg legt aan een leerling 
uit hoe zijn camera werkt.
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 Gastdocenten  proberen pubers 
te interesseren  voor hun beroep

Schooljournaal 27

leerlingen vast te houden moet de gast-
docent interessante verhalen vertellen’, 
zegt initiatiefnemer Borsboom. 

grappen en grollen
De gastdocenten van Dagjelesgeven 
hebben een korte instructie gekregen 
van een ervaren docent. ‘Ze kregen het 
advies om niet te vervallen in manage-

menttaal, maar concrete, 
aansprekende voorbeelden 
te geven van hun werk. Door 
iets mee te nemen wat bij het 
beroep hoort, wordt de les nog 
aansprekender’, aldus Borsboom. 
‘Ik heb veel dingen geleerd van 
de instructie’, vertelt gastdocent 
Emmy Kanters. Ze is personeelsmanager bij 
Fortis Bank. ‘Het is belangrijk om het eerste 
kwartier het woord te nemen, zodat de leerlingen 
minder de kans krijgen om grappen en grollen te 
maken. Naderhand probeer ik vragen te stellen 
aan de pubers.’ 

levenDig voorBeelD
De functie van Emmy dwingt haar om mensen te 
ontslaan. Tijdens haar les is het erg stil in het klas-
lokaal. Ze haalt drie a4-tjes uit haar tas. Er staan 
twee mannen en een vrouw op afgebeeld. De twee 
mannen blijken twee pestkoppen te zijn op het 
incasseringsbureau van Fortis Bank. Op deze afde-
ling proberen medewerkers geld binnen te halen 
van mensen met schulden. Ze vertelt dat het geen 
gemakkelijk taak is om mensen te ontslaan. Deze 
twee medewerkers gingen dan ook niet zonder 
slag of stoot weg. Een rechtszaak dwong hen om 
voorgoed de werkvloer te verlaten. De mentor 
Gerard Kriek vindt dat de gastdocent een goed 
voorbeeld heeft uitgekozen. ‘De mannen uit haar 

verhaal vertegenwoordigen het haantjesgedrag van 
veel pubers. Een illustratie moet pararellen hebben 
met de pubers. Ze moeten zichzelf er mee kunnen 

identificeren, anders raken de leerlingen niet onder de indruk.’ 
Het gastcollege van Emmy Kanters is bijna ten einde. Één leerling 
wil misschien later wel personeelsmanager worden. De schoolbel 
gaat. De leerlingen weten niet hoe snel ze moeten opstaan. Een 
jongen vraagt nog aarzelend: ‘Meneer, mogen we nu weg?’ Bij het 
verlaten van de klas zijn ze al weer bezig met de dagelijkse zorgen 
van pubers. ‘Ik heb nu al geen zin meer in vandaag’, roept een 
passerend meisje. 
Jolinda Doek

Meer info: 

www.dagjelesgeven
.nl.

gastdocent emmy Kanters vertelt de leerlingen 
over haar beroep.
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Andere lestijden: 
enquete en congres
Steeds meer scholen werken met an
dere lestijden. Er wordt bijvoorbeeld 
gewerkt met continuroosters, kortere 
lesdagen en het laten vervallen van de 
vrije woensdagmiddag. Al deze ver
nieuwingen zijn ingegeven vanuit het 
belang van de kinderen of de ouders, 
maar kunnen uiteraard ook grote ge
volgen hebben voor het onderwijsper
soneel. Dat kan hierbij in een dubbele 
positie verkeren. Ze kunnen hiermee 
te maken krijgen vanuit hun positie 
als werknemer, maar ook als ouder. 
Door middel van een onderzoek wil 
CNV Onderwijs meer duidelijkheid 
verkrijgen over de meningen van de 
leden. De enquête over dit onderwerp 
is te vinden op www.cnvo.nl/enquete/
enquete-andere-tijden-in-onderwijs. 
Het beantwoorden van de vragen kost 
slechts enkele minuten. De uitkom
sten zullen gepresenteerd worden op 
een congres van de Vrouwengroep van 
CNV Onderwijs op woensdag 21 april 
in Utrecht, aanvang 14.30 uur. Eén van 
de sprekers daar is Anki Duin, pro
jectleider Andere tijden in onderwijs en 
opvang. Aanmelden via kooswijkhuijs@
hotmail.com

Voortgang vernieuwing
Er wordt hard gewerkt aan de opbouw 
van de nieuwe vereniging van CNV 
Onderwijs. De Algemene Vergade
ring heeft in november besloten hoe 
het moet worden: zes sectorraden 
en zeven stuurgroepen, die binnen 
de verschillende aandachtsgebieden 
activiteiten met en voor leden gaan 
organiseren. Hoe dat moet gebeuren, 
wordt door de betreffende groepen 
zelf ingevuld. Daarmee zijn kaderle
den in de sectoren en werkgroepen 
enthousiast aan de slag: welke activi
teiten willen wij, hoe organiseren we 
dat, hoe betrekken wij de leden daar 
zo goed mogelijk bij? Op 1 augustus 
2010 is de nieuwe structuur een feit, 
en voor die tijd moet er nog veel wor
den gedaan.

Vereniging
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POSTACTIEVEN
Brabant noordoost
Donderdag 25 maart, aanvang 14 
uur, De Brouwketel te Escharen, 
Lezing door dokter Van Laere. 
Info: secr. G.P. Verbruggen (0485) 
45 14 82, verbrug@home.nl.

noord-Holland noord
Donderdag 25 maart, aanvang 
14 uur, Hollands Kaasmuseum, 
Waaggebouw, Alkmaar. Rayonle
denvergadering met rondleiding 
door het museum. Aanmelden 
vóór 16 maart bij Gerard Waage
mans, waagemans123@hetnet.
nl, (072) 533 49 14.

limburg en noord-Brabant/ 
Zeeland
Vrijdag 26 maart, aanvang 10 
uur, Sociaal Cultureel Centrum 
De Helftheuvel, Den Bosch. 
Informatiedag voor rayon
contactpersonen en bestuursle
den van de rayons. Info:  
J. Kurver, jkurver@online.nl, 
(077) 398 35 96.

West-Brabant
Woensdag 31 maart van 13 17 
uur, Huis ten Halve, Kruisstraat 
60, Roosendaal. Jaarvergadering 
/ Algemene Ledenvergadering. 
Mw. Wibier van Mechelen over 
de plaats van de Postactieven in 
de nieuwe structuur. Aanmelden 
voor 17 maart bij mw. A. Mens, 
tel. (0164) 23 54 81.

Drenthe
Woensdag 7 april aanvang 13.30 
uur, Wilhelmina Zalencentrum, 
Wilhelminaplein Beilen. Jaar
vergadering, voordracht Jan 
Germs over het belang van het 

Drents. Info: Joop Wolke, jlwolke@ 
home.nl, (0591) 31 28 65.

Friesland
Dinsdag 13 april, 14uur, CNV 
gebouw, Zonnedauw 30, Drachten. 
Voorjaarsledenvergadering, CNV 
Onderwijsbestuurder Willem  
Jelle Berg over actuele zaken. 
Info + aanmelding bij E. Strijker, 
voor 10 april, e.strijker133@
home.nl, (0561) 61 31 89.

VROUWEN
noord-Brabant
Woensdag 31 maart bijeenkomst, 
van 16 tot 20 uur, ROC West 
Brabant Cingel College, Breda. 
Adrion de Wit en Ellen Schaap, 
regioadviseurs bij het Vf/Pf, over 
plezier in je werk in elke levens
fase. Info: Elly den Haan, (040) 
255 32 21, ellydenhaan@yahoo.
com.

limburg
Woensdag 17 maart feestelijke 
25e bijeenkomst, van 15.30 tot 
20.30 uur. Voorzitter CNV Onder
wijs Michel Rog over de vakbond, 
visagiste Marion van Gemert 
over de juiste snit en kleur en 
Lei Seuren over cyberpesten en 
chatten. Info: Annelies Inden
kleefNielissen, (0495) 56 30 22, 
aniel601@hotmail.com

gelderland
Woensdag 17 maart, van 16 tot 
20 uur, Bethelkerk Ede.  
Regio bestuurder Colette van 
Wezel over functionerings en  
beoordelingsgesprekken. Info: 
Ada Arends, (06) 45 38 83 20, 
aarends@alice.nl 

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten 
worden maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten 
uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. 
Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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columncolumncolumncolumncolumnLiesbeth Hermans
Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 

een  

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 

Mannen
De school is uit. Op de wal fietsen twee jongens achter 
elkaar aan. Ze schreeuwen scheldwoorden naar elkaar 
en blazen zich op. Vanuit het raam heeft mijn collega 
Toon zicht op het stel. Toon is oudgediende, een man 
met een schat aan ervaring. Dat wordt meppen, denkt 
hij. De hele dag heeft Roel subtiel zitten jennen en 
klieren: de pen van Robbert afpakken en net iets te laat 
weer teruggeven, een propje op zijn tafel gooien, even 
tegen zijn stoel aanduwen. Dat soort ongein. Plagerijen 
die dringend om een antwoord vragen. Robbert heeft al 
die tijd zitten broeden, de adrenaline steeg hem tot bo
ven de oren. Maar steeds zag hij de ogen van de meester 
op zich gericht. Braaf negeerde hij de uitdagingen van 
Roel. Tot na schooltijd, nu is hij het duidelijk zat. 

De fietsen worden neergekwakt, de twee gorilla’s lopen 
dreigend op elkaar af, de strijd kan beginnen. Hormonen 
vliegen over de wal. Eindelijk kunnen ze elkaar zonder 
toezicht eens even duchtig in de haren zitten. Eindelijk 
mogen ze ‘gebroederlijk’ bepalen wie de baas is. Zonder 
geniepigheden, zonder aanhangers, zonder scheidsrech
ters, zonder storende volwassenen die ‘foei!’ en ‘stop!’ 
brullen. Een open, eerlijk gevecht. Dat zal rust brengen 
in de jongenslijven. Rust en duidelijkheid. Want als het 
voorbij is, weten de boys tenminste hoe de krachten 
verdeeld zijn. Dan is de hiërarchie bepaald, de rangorde 
helder. Kunnen ze zich weer met de leerstof bezig hou
den. Hoogste tijd, want deze guerrilla suddert en broeit al 
veel te lang. In de klas jeukt en kriebelt 
het al weken, heel de groep heeft er 
last van. En meester ook.

Terwijl Toon zich op de rekenschriften 
stort, draait hij zich nadrukkelijk met 
de rug naar het raam. Hij ziet niks. 
Hij hoort niks. Hij weet van niks. Deze ridderkamp zal 
blauwe plekken opleveren, misschien zelfs een tand door 
de lip. Maar vooral ook: rust. Kan zijn groep eindelijk 
weer normaal gaan draaien. 

Dan hoort hij opeens de stem van juf Nicole. Een jonge 
collega, nu drie jaar van de pabo, vertegenwoordigster 
van de kringgesprekkengeneratie. Ze rent het plein over, 
de wal op en gilt naar de jongens dat ze op moeten hou

den. Die trekken zich daar niets van aan, die zijn druk 
bezig met belangrijker zaken. Nicole rukt Robbert van 
Roel af en gaat tussen hen in staan. Nu móeten de 
knapen wel stoppen. Loerend naar elkaar laten ze de 
preek over zich heen komen. Vechten mag niet! Ver
draagzaamheid, respect, verantwoordelijkheid. Hoe 
vaak hebben we het daar op school niet over gehad? 

Zal ik misschien maar even jullie ouders…? 
Jammer, peinst Toon, nu blijft het duel onbeslist. 
Wordt vervolgd, maar dan in de klas. Mannen onder 
elkaar regelen dit soort zaken toch anders!

DEzE RIDDERkAMP zAL BLAUWE PLEkkEN 
OPLEVEREN, MISSCHIEN zELfS EEN TAND 
DOOR DE LIP
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ambitieus in onderwijs

Noventa is de vereniging voor 
christelijk primair onderwijs in 
Achtkarspelen. De vereniging kent 
12 scholen, bijna 2000 leerlingen 
en circa 200 personeelsleden. 
Voor 2 van onze scholen zoeken we 
met ingang van het nieuwe 
schooljaar een directeur.

Directeur CBS de Stile Boelenslaan

www.noventa.nl

Directeur CBS de Lichtbron Buitenpost

Zoek je een nieuwe 
uitdaging en 
ben je ambitieus?
Solliciteer dan 
bij Noventa.

Informatie maandagmorgen, dinsdag en woensdag: 
telefoon (0572) 391965, e-mail: heino@cnvo.nl

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2010

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

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

colofon
Schooljournaal is een uitgave van CNV Onderwijs Oplage: 53.000 exemplaren Redactieadres Postbus 2510, 3500 GM Utrecht,  tel. (030) 751 10 03 E-mail Schooljournaal@cnvo.nl Hoofdredacteur Michel Rog. Redactie Edwin van Baarle, Ciska de Graaff (eindred.), Peter Magnée (eindred.), Jolinda Doek (stagiair) Secretariaat Jobien Goldberg Medewerkers Peter van Beek, Marja van Bijsterveldt, Joost Blankenspoor, Liesbeth Hermans, Marloes Oelen, Mijke Pelgrim, Pierre Wind Omslagfoto Henriëtte Guest Basisontwerp en opmaak FIZZ reclame + communicatie, Meppel Druk Ten Brink, Meppel Abonnementen € 150,– per jaar. Personeelsadvertenties opgeven en informatie bij Tineke Vos, tel. (0572) 39 19 65, ma. 8.30-12.30 uur; di. en wo. 8.30-16.30 uur Info: www.cnvo.nl/adverteren. E-mail: heino@cnvo.nl, fax: (0572) 39 33 04. Adres: de Wredestraat 9, 8141 VD Heino. Advertenties kunnen worden opgegeven tot uiterlijk woensdag 14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld dinsdag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf € 101,– incl BTW Zakenadvertenties Bureau Van Vliet BV,Ernst Henneke, e-mail: e.henneke@bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel. (023) 571 47 45, fax (023) 571 76 80. ISSN 1386-3266.
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Het College van Bestuur van de WSKO roept sollicitanten op voor de fulltime functie
van

DIRECTEUR
voor de katholieke basisschool

JF Kennedy

Obrechtlaan 12, 2692 BV  ’s-Gravenzande

Overige informatie
Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma ´Schoolleider Primair Onderwijs´ of de bereidheid hebben hiervoor te studeren.
Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Nadere inlichtingen en een uitgebreide profielschets kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de Benoemingsadviescommissie, de
heer P.W.M. Zuidgeest (0174 280 446, info@wsko.nl), zie ook www.wsko.nl

Uw sollicitatie, vergezeld van een cv, kunt u vóór 7 april richten aan WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk o.v.v. ´sollicitatie 
directeur JF Kennedyschool´.

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs

De Westlandse Stichting 
Katholiek Onderwijs
is een jonge, 
dynamische organisatie, 
die onderwijs verzorgt
aan ca. 5000 leerlingen
op 17 basisscholen en 
2 scholen voor 
speciaal basisonderwijs 
in de gemeente 
Westland. 

De organisatie bestaat 
uit ca. 470 personeels-
leden, die vernieuwend 
willen werken aan het 
dagelijks onderwijs.

Het college van bestuur 
wordt bijgestaan door 
bovenschools managers 
en geadviseerd door 
het management-
beraad, dat bestaat uit 
schooldirecteuren.

Administratieve 
ondersteuning van 
bestuur en management 
vindt zowel intern 
als extern plaats.

Op de JF Kennedyschool is de sociale ontwikkeling van kinderen zeer
belangrijk. Er is een grote betrokkenheid tussen ouders, kinderen en
leerkrachten.

Onze puzzels zijn nooit af. 
Wie puzzelt er mee?

COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

Studieperiode: sept. 2010 – april 2011 | vrijdag/zaterdag (incl. lunch)

Info:  www.platafoundation.nl  |  T 071-5234844
  INFOAVOND WO-DAG 17 MAART

Plata Onderwijs Opleidingen Garenmarkt 1a | 2311 PG Leiden

KLEINE ADVERTENTIES
Te huur:

Vanaf 3 juli in de kop van Drenthe, vlak bij bos en meer, onze sfeervole 
vakantiewoning met terras en prachtig panorama, 2-3 pers. Prachtige, rustige
omgeving, zeer geschikt voor fietsen en wandelen. Last minute: nu 245 euro
per week! Vrij: week 27, 28, 32, 33 en 34. Tel. (050) 4095282.

Te huur:

Van 10 juli tot 5 september, in nationaalpark Dwingelderveld (Dr) ons nieuwe
ruime 4 persoons chalet. Rustige plaats met privacy op RCN camping de Noord-
ster. Bosbad, privé sauna, parkfaciliteiten, fietsen en wandelen. Wij garanderen
u een kwalitatief goed en modern verblijf.
Voor meer info of foto’s bel of mail: (0521) 592626; eagle61@hetnet.nl
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De Schakel is niet compleet!
Het bestuur, team en de leerlingen van PCB De Schakel te Vinkeveen zoeken een

ENTHOUSIASTE GROEPSLEERKRACHT
m/v, (wtf 0,8 – 1,0)

die ons team vanaf 1 augustus 2010 komt versterken in de bovenbouw. Deze functie geeft uit-
zicht op een vaste aanstelling en heeft doorgroeimogelijkheden richting het management.

Wij verwachten van de sollicitant dat hij/zij
● binnen het team wil meedenken en meewerken aan de verdere ontwikkeling van de Schakel
● bewust kiest voor protestants christelijk onderwijs
● meelevend lid is van een protestantse kerk
● ervaring heeft in de bovenbouw

Voor meer informatie over de school nodigen we je uit onze website
www.schakelvinkeveen.nl te bezoeken.

Voor inlichtingen kun je bellen met
Hergo van Ginkel, directeur van de school, tel. (06) 38548449.

Stuur je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 20 maart naar
directie@schakelvinkeveen.nl of Pijlstaartlaan 1, 3645 GR Vinkeveen.

De Schakel is een dorpsschool 
in het mooie Vinkeveen. Dit dorp ligt 
in het groene hart van Nederland, 
tussen Amsterdam en Utrecht. 
Vinkeveen is vooral bekend door de
Vinkeveense Plassen.

De school bestaat uit 133 leerlingen 
en 10 personeelsleden. 
We gebruiken voor onze lessen 
moderne methodes die we elke keer
weer kritisch tegen het licht houden.
I.C.T. neemt bij ons een prominente
plaats in.

We zijn een protestants 
christelijke basisschool. Dit houdt in
dat we proberen te werken en 
te leven vanuit Gods woord.

Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden is voor zowel de Ds. D.A. van de Boschschool als de Comeniusschool, 
beiden scholen voor basisonderwijs, per direct op zoek naar een

DIRECTEUR m/v
1,0 fte
Het betreft twee vacatures voor de functie van directeur

Voor beide functies geldt dat wij iemand zoeken die:
- de beginselen van (protestants) christelijk onderwijs onderschrijft;
- affiniteit heeft met de grote stadsproblematiek en deze kent vanuit de praktijk;
- kennis heeft van het onderwijskundig proces en beschikt over aantoonbaar leidinggevende ervaring in het primair onderwijs;
- visie heeft op primair onderwijs en deze weet om te zetten in beleid en concrete acties;
- daadkrachtig en coachend leiding kan geven;
- relativeert, reflecteert, tactvol is en gevoel voor humor heeft;
- een open houding en goede communicatieve vaardigheden heeft en laagdrempelig is voor kinderen, ouders en personeel;
- een schoolleidersopleiding heeft afgerond of bereid is deze te volgen.

De Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden beheert 29 scholen voor basisonderwijs, 6 scholen voor 
speciaal basisonderwijs, 1 school voor praktijkonderwijs en 21 peuterspeelzalen in de gemeenten Den Haag,
Zoetermeer en Rijswijk. Een professioneel stafbureau verzorgt de beleidsondersteuning van bestuur en
scholen van de SCOH.

De Ds D.A. van de Boschschool is een brede buurtschool in de
wijk Escamp/Den Haag. Er worden veel naschoolse activiteiten voor
leerlingen georganiseerd. De school heeft 280 leerlingen, verdeeld
over 13 groepen. Aan de school is een peuterspeelzaal en een voor-
ziening voor naschoolse opvang verbonden. De school krijgt een
nieuw gebouw (start bouwproces in 2010). Het team is enthousiast
en ervaren en bestaat uit 35 personeelsleden.

De Comeniusschool staat in de kleurrijke wijk Transvaal/Den Haag.
In 2011 verhuist de school naar een nieuw gebouw. De school heeft
150 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. De school kent een goede
zorgstructuur en er is veel aandacht voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling en welzijn van de leerlingen. Het team, enthousiast 
en gemotiveerd, bestaat uit 24 personeelsleden. De school heeft
een voorziening voor naschoolse opvang.

Nadere informatie kan worden verkregen bij
de algemeen directeur van de SCOH, drs. T. Klaver, tel. (070) 3118787, alsmede op de website van de school www.nldata.nl/bosch resp.
www.scoh.nl/comenius

Sollicitatiebrieven met uitgebreid cv en eventuele referenties voor 27 maart a.s. richten aan 
de SCOH, t.a.v. mevrouw mr. R.A. Kolvoort, postbus 18546, 2502 EM Den Haag.
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 Wie zijn wij?
– De Stichting CPOB beheert 

10 basisscholen, 1 school 
voor speciaal basisonder-
wijs en 3 peuterspeelzalen 
in de plaatsen Culemborg, 
 Maurik, Ravenswaaij en Tiel.

– De Stichting heeft als doel-
stelling om op eigentijdse 
wijze inhoud te geven aan 
 christelijk onderwijs in de regio

– De Stichting verzorgt voor 
zo’n 2600 leerlingen kwali-
tatief goed onderwijs in een 
omgeving waarin een ieder 
zich thuis kan voelen.

– Voor verdere informatie 
verwijzen wij u naar onze 
website: www.cpob.nl

 Reacties
– Sollicitaties kunnen tot 
 27 maart 2010 worden ge-

richt aan: Stichting CPOB,
 Postbus 167, 4000 AD  Tiel, 

t.a.v. dhr. H.J. Huibers of 
aan h.huibers@cpob.nl 

 Informatie
– mevr. L. (Leida) Leutscher,
 adj. di recteur Prins Clausschool                   
 Tel: 0344 - 611730 (school)
       0344 - 610446 (privé)
– dhr. H.J. (Heb)  Huibers, 
 directeur  Onderwijs 
 en Personeel CPOB
 Tel: 0344 - 617122

– een profi elschets en een
 nadere  beschrijving    
 van de school kunt u
 vinden op de  website: 
 www.cpob.nl 
 (onder ‘vacatures’)

– een eerste gespreksronde 
 is gepland op 6 april 2010

– een psychologisch onder
 zoek (incl. assessment) maakt
 deel uit van de procedure.

Het bestuur van de Stichting CPOB is voor 
de Prins Clausschool in Tiel op zoek naar een:

DIRECTEUR  (M/V)
wtf 0,8 - 1,0*

Ingangsdatum benoeming: 1 augustus 2010

     Voor onze school zoeken wij een directeur die:

 
  
uit overtuiging kiest voor het protestants-christelijk onderwijs; 

 
  
belangstelling voor en een open houding heeft naar collega’s, kinderen en ouders;

 
  
sterke communicatieve vaardigheden heeft;

 
   
de aanwezige kwaliteiten weet te benutten en de ontbrekende competenties 
helpt te ontwikkelen; 

 
   
relevante ervaring heeft op het gebied van  lesgeven/ 
 leidinggeven binnen een basisschool;

 
  
een bijdrage kan leveren binnen interne- en externe overlegsituaties;

 
  
beschikt over een HBO+-werk-en denkniveau;

 
   
de tweejarige opleiding ‘schoolleider P.O.’ (of vergelijkbare  opleiding) 
heeft gevolgd of bereid is deze op korte termijn te volgen;

 
   
gemotiveerd is het team te helpen het in de afgelopen jaren  ontwikkelde 
 onderwijkundige beleid verder uit te bouwen en te optimaliseren;

 
   
daarbij coachend, sturend, en slagvaardig leiding kan 
 geven en duidelijke lijnen kan uitzetten;

 
   
een duidelijke onderwijskundige en pedagogische visie heeft en deze  vertaalt 
naar  concrete doelen en acties voor de school en de medewerkers.

     

Wij bieden:

 
   
een gemotiveerd team met hart voor de school, dat bereid is 
zich in te spannen om de gestelde doelen te bereiken;

 
   
actieve ouders die open communicatie van de school op prijs  stellen 
en de ontwikkelingen op een positieve manier kritisch volgen;

 
  
een (deels) ambulante functie;

 
   
salariëring volgens de CAO-P.O. (schaal DA) met toeslag conform 
CAO en CPOB-toeslag;

 
   
een directeurenberaad waarin het bovenschools management en de 
schooldirecteuren samen beleid ontwikkelen en uitvoeren;

 
   
ondersteuning vanuit het stichtingsbureau met expertise op het 
 gebied van fi nanciën, gebouwen, onderwijs en personeel;

 
   
de kans om de goede ontwikkelingen op de scholen en  binnen 
CPOB samen met anderen verder uit te bouwen.

*onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die opteren voor een fulltime betrekking 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs.
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Slim omgaan met 
hoogbegaafdheid?

Blijvend in ontwikkeling.

Deel kennis met collega’s op Leraar24.nl

Leraar24 is een online platform van, voor en door leraren. Hier vindt u dossiers 

over de meest uiteenlopende onderwijsthema’s. U kunt ervaringen uitwisselen 

en vragen stellen op het lerarenforum. Over hoogbegaafdheid bijvoorbeeld. 

De inhoud wordt bepaald én gemaakt door collega-leraren en sluit aan op 

de praktijk. Elk thema is uitgewerkt in inspirerende video’s en aangevuld met 

verdiepende informatie. Op Leraar24.nl kunt u elk moment van de dag de 

kennis halen die u op dat moment nodig heeft. Benieuwd wat leraar24 voor u 

kan betekenen? Kom kennis halen op www.leraar24.nl

Leraar24 is een initiatief van Kennisnet, Ruud de Moorcentrum (Open Universiteit), SBL en Teleac. 
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 Na de succesvolle series Peuters dansen! (deel 1, 2 en 3), 
 Kleuterdansen (deel 1 t/m 5) en De Vrolijke 
 Kring (deel 1, 2 en 3) brengt Nevofoon een 
 nieuw creatief programma voor lente- en 
 zomerprojecten op de basisschool:

 Kijk, een bij!
 Taal- en rekenstimulering via dans, drama 

 en gedichten.
 Natuureducatie.
 Mini-musical, dansen, zingen, poppenspel 

 en knutselen.
 Veel achtergrondinformatie.
 Diapresentatie over de imker.

 Een digitaal prentenboek op dvd met 
 muziek en bewegende beelden. Een cd met 
 vrolijke liedjes en een instructieboek.

 Prijs € 27,50

 Stichting Nevofoon
 Borgweg 1 -  9804 RP Noordhoorn
 Telefoon: 0594 50 55 40 - b.g.g.: 0118 60 24 78
 e-mail: nevofoon@zeelandnet.nl
 website: www.nevofoon.nl

Starten met 
opbrengstgericht
leidinggeven?

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen 
voor (aankomend) onderwijsmanagement.
 Master Educational Leadership
 opleiding Directeur Primair Onderwijs

 opleiding Basisvaardigheden onderwijsmanagement
 master-upgradeprogramma

Kijk voor meer informatie over de opleidingen en de
data van voorlichtingsavonden op: www.pentanova.nl

2010

WEG MET DJOSER

BROCHURE?

WWW.DJOSER.NL OF 071-512 64 00

De andere manier van reizen!

GROEPSRONDREIZEN WERELDWIJD
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MASTER SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (SEN)
De Master SEN van het Seminarium voor Orthopedagogiek 
is dé opleiding voor alle leraren die betrokken zijn 
bij speciale leerlingenzorg. Het leerlandschap van de 
opleiding biedt passende mogelijkheden voor elke leraar 
in elke onderwijssector. Voor de Master SEN opleiding 
kunt u gebruik maken van de lerarenbeurs. Ook onze 
Bouwstenen Master SEN bieden mogelijkheden.

De nieuwe aanvraagronde voor studiejaar 2010-2011 is van  
1 april 2010 tot en met 13 mei 2010.

In deze aanvraagronde komt een beperkt bedrag 
beschikbaar. De aanvragen worden toegekend per 
onderwijssector op volgorde van binnenkomst.

Vraag nu de Master SEN brochure aan via onze site en 
meld u zich op 1 april gelijk aan voor de lerarenbeurs.
Meer weten? www.seminarium.hu.nl

Kies voor de Master of Learning & 
Innovation!

Na het afronden van de master:

GEBRUIK UWLERARENBEURS! 

COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

Studieperiode: sept. 2010 – april 2011 | vrijdag/zaterdag (incl. lunch)

Info:  www.platafoundation.nl  |  T 071-5234844
  INFOAVOND WO-DAG 17 MAART

Plata Onderwijs Opleidingen Garenmarkt 1a | 2311 PG Leiden
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“De Lerarenbeurs 
gaf me de zet die 
ik nodig had!”
Oscar van Roy, docent Aardrijkskunde

De Lerarenbeurs gaat weer 
van start. De aanmeldings-
termijn loopt van 1 april tot  
13 mei 2010. Er zijn ongeveer 
5.000 beurzen beschikbaar. 
Wacht daarom niet te lang!

De Lerarenbeurs biedt leraren een flinke 
financiële tegemoetkoming in de kosten van 
een studie. Zo kunt u uw vakkennis verbreden 
en uw carrièreperspectief vergroten. Bijna 
14.000 leraren gingen u voor!

Meer weten? 
Ga naar www.ocwduo.nl. 

De Lerarenbeurs is een onderdeel van het Actieplan 
LeerKracht van Nederland van het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap. Het Actieplan bevat diverse 
maatregelen om de kwaliteit en de positie van leraren te 
verbeteren.

De Lerarenbeurs voor scholing. Daar worden leraren beter van!
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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

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

ledeNVOOrdeel
Leden van CNV Onderwijs kunnen  
profiteren van lagere premies en kortingen 
door collectieve contracten met verzekerings-
maat 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

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) 

KLEINE ADVERTENTIES
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 
vergoeding. 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:
In Denia Spanje geschakelde 6-p. bungalow direct aan zee en zandstrand
op 35 m. vanaf terras. Ruime kamer met ned. sat. lcd-tv, hifi inst., open
moderne keuken, serre, overd. terras aan tuin, 3 sl.k., 2 badk., beide met
douche en toilet, galeria met wasm. en afw.mach., 2 goede fietsen. Bung.
ligt in privé eigendom aan prachtige palmentuin met 2 zwemb. met kin-
derbad. Alle voorz. dichtbij. Vrij 10/07-07/08. Info (058) 2884049.

Vakantie:
ZUIDELIJK-AFRIKA: Ga kleinschalig (6-8 personen) op reis door de
noordelijke provincies van Zuid-Afrika, geniet van gastvrijheid en indruk-
wekkende natuur. Of maak een trektocht door Namibië of Swaziland/
Mozambique, alles onder leiding van ervaren lokale gidsen. De tochten
zijn uitermate geschikt voor maatwerk, familie- en/of vriendinnenreizen.
Kijk op www.kuvona.nl en/of bel Peter v.d. Meer, tel. (0570) 524445.

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.

De PCBO scholen in Meppel zijn 
kleurrijke, breed toeganke lijke scholen 
met een christelijke identiteit, waarin 
leerlingen zich optimaal kunnen 
ontplooien in een veilig klimaat. 
Er is ruimte voor creativiteit en samen-
werking, openheid en vertrouwen. 
Ons doel is dat ouders, leerlingen en 
leerkrachten zich gerespecteerd en 
geaccepteerd voelen onder het motto: 
“Iedereen doet er toe!”

Wij zoeken...

De Akker is een Christelijke basisschool in Meppel met 
290 leerlingen, 12 groepen en 26 collega’s. Ons motto 
is: ‘Een waarde(n)volle school in beweging.’ 

Kijk voor de uitgebreide vacature op 
www.pcbomeppel.nl

Een betrokken directeur V/M
(wtf 0.8-1,0)



Kijk voor de voorwaarden, informatie en aanmelding op: 
www.cnv.nl/actie of bel met 030 - 751 10 40

Werf nu een nieuw CNV lid
en ga samen naar GUUS!

• Geïnformeerd worden over de ontwik-
kelingen in de sector waarin je werkt 

• Meepraten over je CAO
• Professionele rechtsbijstand. Verzekerd 

van rechtshulp bij arbeids-kwesties en 
in privézaken

• Samen opkomen voor betere afspraken
• Individuele hulp en begeleiding met 

betrekking tot werk
• Deskundige hulp bij de belastingaangifte
• Korting op verzekeringen
• Toegang tot de vraagbaak van het CNV
• Loopbaan- en beroepsinhoudelijk advies

Hierbij heeft u de keuze uit zaterdag 
5 juni in het Abe Lenstra stadion in 
Heerenveen of voor dubbel plezier, op
maandagmiddag 14 juni in het Philips
Stadion in Eindhoven. Dan speelt het 
Nederlands elftal namelijk zijn eerste 
WK duel tegen Denemarken en kunnen
we dit samen kijken op een groot scherm.
Het concert zal aansluitend plaatsvinden.

Beperkt aantal kaartjes, 
reageer dus snel!

Unieke kans! 
Laat een ander ook kennis maken met 
de voordelen van het CNV-lidmaatschap




