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1. Passend onderwijs
 Ochtend :  Zorg in de klas: De pluszorgklas (praktijkvoorbeeld passend onderwijs), Anneke Zantboer, directeur 

De Vosseschans
 Middag : Veranderingen binnen passend onderwijs: Patrick Banis en Gerben Horst,CNV Onderwijs

2. Carrière in de school
 Ochtend :  Wat betekent de functiemix in de school: Marieke Dufour en Henk Hospes, CNV Onderwijs Academie
 Middag :  IB/AB: functiemix, functiedifferentiatie, functiewaarderen en functiebeschrijvingen, Wouter Prins en 

Anja Bartholomeus, CNV Onderwijs  

3. Doorlopende leerlijnen
 Ochtend : Referentieniveaus taal: de gevolgen in de klas, Harry Paus, SLO 
 Middag :  Beginnende geletterdheid en interactief voorlezen: Dorien Stolwijk, Onderwijsadvies en Ontwikke-

lingsbureau

4. De Brede School: de school van 0 tot 13
 Ochtend :  Nieuwe bewoners; 1 pedagogische huisstijl, Maaike Kramer, Eerste Westlandse Montessorischool
 Middag : De brede school, Miriam Walraven en Jessica van der Linden, Oberon

5. De wereld dichterbij
 Ochtend :  Breder kijken: De wereld buiten de school, Cultuur, natuur en techniek de school in halen, Bart 

Droogers 
 Middag :  Wereldburgerschap: Rondjewereld, Marieke Dufour CNV Onderwijs Academie en Mark Oortwijn 

Edukans/Kwintessens

6. Verschillende culturen in de school
 Ochtend : De cultuurshock PO-VO, Peter Koster, Onderwijs Professionals
 Middag : Culturele autonomie, Hans van Dinteren CNV Onderwijs Academie

WORKSHOPS: 

Het congres start om 10 uur met een plenaire inleiding Daarna kunt u 
twee workshops of lezingen volgen. Het congres eindigt omstreeks 16 
uur. ’s Middags worden de resultaten van het onderzoek aangeboden, 
dat CNV Onderwijs doet naar de beleving van onderwijspersoneel op het 
gebied van de veranderingen in het primair onderwijs. U kunt ook nog 
uw bijdrage leveren aan deze enquête door hem in te vullen op onze site: 
www.cnvo.nl, knop De veranderende school.

DE VERANDERENDE SCHOOL, 7 APRIL, NBC, NIEUWEGEIN

Bij deelname aan minimaal 3 
congresonderdelen (inleiding, 

workshops/lezingen) krijgt u een 
certificaat uitgereikt, dat u kunt 

gebruiken in het kader van 
uw POP, ten behoeve van uw 
deskundigheidsbevordering.

Voor deelname betalen leden van CNV Onderwijs een bijdrage in de scholingskosten van € 25,-; niet-leden betalen € 75,-.
U kunt zich aanmelden via www.cnvo.nl, knop De veranderende school.

Certificaat

Jeroen Dijsselbloem, PvdA-Tweede Kamerlid en voorzitter van de com-
missie die de onderwijsvernieuwingen onderzocht, houdt een plenaire 
inleiding over de diverse nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, gerela-
teerd aan zijn ervaringen met de onderwijsvernieuwingen in het voortge-
zet onderwijs.

Lezingen
Toezicht op school, Leon Henkens, hoofdinspecteur primair onderwijs
Rekenonderwijs op de basisschool, Jan Karel Lenstra, directeur Centrum 
Wiskunde & Informatica
Andere tijden, Jan Littink, VOS/ABB

CONGRES
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FOTO DIRK-JAN GJELTEMA

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 van basisschool ’t Staepel’tof in Renesse planten woensdag 17 maart 
een boom tijdens de Nationale Boomfeestdag. Ook burgemeester Rabelink van Schouwen-Duiveland 
graaft ijverig mee.  

‘Met passend onderwijs niet achterover leunen’
Het onderwerp passend onderwijs is controversieel verklaard 

door de Tweede Kamer, nu het kabinet demissionair is. Dit geldt 

voor de wetgeving die aan passend onderwijs vastzit, niet voor 

de ontwikkelingen die al in gang gezet zijn in het onderwijsveld. 

Minister Rouvoet noemt als voorbeelden in een brief aan de 

onderwijsorganisaties: ‘De ontwikkeling van het referentieka-

der, de gedachtenvorming rond zorgplicht, de voorbereiding in 

de samenwerkingsverbanden en de lopende en aangevraagde 

experimenten en veldinitiatieven. De demissionaire status mag 

niet leiden tot onnodige stilstand. Er staat niets in de weg om 

het reeds ingezette traject passend onderwijs met kracht voort 

te zetten, teneinde besluitvorming door een volgend kabinet 

mogelijk te maken.’ Patrick Banis, bestuurder CNV Onderwijs, 

is blij dat er nu duidelijkheid is. ‘Het is logisch dat het onder-

werp controversieel verklaard is voor zover het gaat om wet- en 

regelgeving. Aan de andere kant spoort Rouvoet de sociale 

partners wel aan om door te gaan met het hele traject op pun-

ten waar geen wetgeving voor nodig is. Dat maakt het ingewik-

keld. Want wat doe je wel en wat niet? We gaan in overleg met 

de PO- en VO-raad om daarover te praten. Wat ons betreft 

werken we zeker door aan de professionalisering en onder-

steuning van leraren, aan het beschrijven van de basiszorg die 

ouders kunnen verwachten van een school en aan het opstel-

len van een zorgprofi el voor scholen en het betrekken van le-

raren en ouders daarbij.’ Zorgen heeft CNV Onderwijs wel over 

het draagvlak in het onderwijs. Banis: ‘Nu is iedereen ervan 

overtuigd dat er iets moet gebeuren, maar ik ben bang dat er 

straks een soort achteroverleungedrag ontstaat. En dat kun-

nen we niet gebruiken, omdat een volgend kabinet hier bijna 

zeker mee door zal gaan.’ CdG
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SchoolNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS

Schoolgebouw ongeschikt voor kinderen?
Er is veel mis met het gebouw van de Nicolaas 
Maesschool in Amsterdam. Kindervingers tussen 
deuren, gevaarlijke trappen en een bloedheet binnen-
klimaat. De school wil deze verhalen niet bevestigen 
of ontkennen. Toch moet het gebouw elf jaar na de 
oplevering grondig worden gerenoveerd. De extra 
kosten voor het stadsdeel bedragen twee miljoen 
euro.

Voor het ontwerp van het schoolgebouw is het stadsdeel elf 

jaar geleden in zee gegaan met een prestigieus architecten-

bureau. Maar door een aantal ontwerpfouten is het bouwwerk 

minder bruikbaar als school, waardoor het compleet gereno-

veerd moet worden. Aan de buitenkant zijn plastic golfplaten 

geplaatst waardoor het binnen te snel opwarmt. Enkele deu-

ren zijn zo groot dat ze in de richting van elkaar open kun-

nen. De ruimte ertussen is groot genoeg voor kindervingers. 

Ook de trap is niet kindvriendelijk, want leerlingen kunnen naar 

beneden vallen. Het stadsdeel heeft voor de verbouwing van 

het schoolgebouw een ander architectenbureau ingehuurd. 

Volgens Joep Hellinga kunnen bezuinigingen destijds tot de 

problemen hebben geleid. Hij is partner bij SP Architecten in 

Waddinxveen. Het bureau is gespecialiseerd in het ontwer-

pen van schoolgebouwen. ‘De eisen waar een gebouw aan 

moet voldoen zijn verhoogd, maar het te besteden budget is 

gelijk gebleven. Een architect moet naar goedkopere materi-

alen zoeken voor zijn ontwerp. In sommige gevallen kan dit 

tot problemen leiden’, vertelt Hellinga. Komende zomer zal 

de renovatie beginnen. De leerlingen worden dan zo’n negen 

maanden ondergebracht in een noodgebouw. JD
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Personeel de klos van afschaffen bestuur- en 
managementsgelden
Schoolbesturen voelen zich onder druk gezet door de bezuiniging 

van het ministerie van Onderwijs op de subsidie voor bestuur en 

management, komend schooljaar. In totaal gaat het om 90 miljoen 

euro. In plaats van werkelijk te schrappen in het bestuurlijk en lei-

dinggevend apparaat, kiezen veel schoolbesturen voor beknibbe-

len op de personele en materiële lasten. ‘Wat moeten we anders?’, 

zegt Henk Jabben, bovenschools directeur van Meerderweert, een 

schoolbestuur met 

zestien scholen in het 

Limburgse Weert en 

Nederweert. ‘In ons 

geval gaat het om 

200.000 euro. Waar 

halen we dat zomaar 

vandaan? We kun-

nen het bestuurskan-

toor toch niet zomaar 

sluiten? We hebben 

scholen juist heel wat 

uitvoerend werk uit 

handen genomen. 

Er zitten daar twee 

man met secretari-

ele ondersteuning die 

het werk doen voor 

zestien scholen. We 

wilden toch dat scholen zich uitsluitend richten op het primaire 

proces?’ Jabben legt uit dat het geen rijke boel is bij zijn bestuur. 

Hij kent de verhalen van bestuursgebouwen met veel opsmuk en 

bestuurders in schaal 16 en 17, maar niet bij hem. ‘Het enige waar 

we fl ink op zouden kunnen besparen is het personeel, want we 

hebben nogal een hoge gemiddelde personeelslast, ondermeer door 

de bapo. Die ligt bij ons met 6 procent veel hoger dan het landelijk 

gemiddelde, en dat krijgen we niet allemaal gecompenseerd via de 

lumpsum. Dat kost ons alleen al € 400.000 per jaar. Voeg daarbij 

nog eens mindere inkomsten door een andere gewichtenregeling en 

de krimpproblematiek, dan komen we uit op een verlies van tien fte’s 

op een totaal van tweehonderd. Gedwongen ontslagen kunnen we 

dit jaar voorkomen door een 

pré fpu-regeling. Jongeren 

proberen we zo veel mogelijk 

te sparen, want daar hebben 

we er niet zo veel van.’

Ook Harrie Rigter, lid van 

het college van bestuur van 

de Bisschop Möller Stich-

ting in Sneek (30 basis-

scholen), kampt met het 

probleem. ‘Het scheelt ons 

€ 350.000 op jaarbasis. Wij 

zijn nu het vet van onze bot-

ten aan het schrapen, want 

we willen per se niet bezuini-

gen op de werkvloer. De leer-

kracht is voor ons de sleutel 

naar goed onderwijs, daar-

door is onze bestuurslaag al 

relatief klein. Maar we staan met de rug tegen de muur, want dit is 

niet de enige subsidie die straks wegvalt. Het wordt mooi verkocht, 

maar feitelijk is het gewoon een verkapte bezuiniging.’ PM
Ook werkzaam op een school die gaat bezuinigen, mail uw 

ervaringen naar bezuinigingen@cnvo.nl. 

SchoolNIEUWS

• ‘‘Wir haben es nicht gewüsst.’ Lang niet gehoord, die 
uitspraak. Dus ik zat met mijn oortjes te klapperen 
dinsdagavond, toen kardinaal Simonis deze boute uit-
spraak deed bij Pauw en Witteman. ‘Een beladen uit-
spraak, maar wel waar’, zei hij.
• Ik denk bij die kreet aan de jodenvervolging en wie 
niet? En dat vind ik van een hele andere orde dan het 
misbruik in katholieke instellingen. Niet dat dat laatste 
niet erg is natuurlijk, maar het zijn onvergelijkbare 
grootheden. 

• De media staan bol van de verhalen van mensen die 
als kind hun verhaal al deden, maar van school wer-
den gestuurd of zwijgplicht kregen. Of de dader werd 
overgeplaatst, zodat hij elders zijn kwalijke gang kon 
gaan. Helaas komen we dit tegenwoordig nog steeds 
tegen. Een misstand op school? De doofpot in! Want o 
wee, de goede naam van de school! Nicht gewüsst, jaja. 
Ciska de Graaff
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SchoolSchoolSchoolSchool

Leraren dupe van bezuinigingen?
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Meedenken over 
katholieke canon?
CNV Onderwijs roept leden in het primair onderwijs op mee 

te denken over het ontwerp van een katholieke canon. Zo’n 

canon moet leraren helpen om over feesten, symbolen en 

rituelen uit de katholieke traditie te spreken en zo bij te dra-

gen aan de levensbeschouwelijke vorming van leerlingen. 

In samenwerking met de Katholieke Bijbelstichting zal de 

vakbond werken aan zo’n canon, die zal uitmonden in een 

digitaal programma. Inbreng van leraren uit het katholiek 

onderwijs is daarvoor onmisbaar. Zij kunnen zitting nemen 

in een klankbordgroep, die van start zal gaan in april. Het 

werk zal bestaan uit enkele vergaderingen per jaar en het 

becommentariëren van conceptteksten. Meedenken in de 

klankbordgroep? Meld je aan bij Jeske Hamers, jhamers@

cnvo.nl. Niet meedenken maar wel een mening? Vul de 

enquête in op www.cnvo.nl/enquete/katholieke-canon.

Iedereen kan boeken en websites vinden over solliciteren. Er 

wordt prachtig omschreven hoe het perfecte gesprek wordt 

gevoerd. Die kun je lezen … en dan? Dan moet je het gaan 

dóen. Het gesprek is jouw kans om te laten zien waar jouw 

kracht ligt. Het is aan jou om dit over te brengen. Hoe ga je 

zelfverzekerd een gesprek in en overtuig je de schooldirec-

teur van jouw kwaliteiten? Dat leer je in de training solliciteren 

op woensdagavond 28 april van 19 tot 21.30 uur aan de 

Tiberdreef 4 in Utrecht. Deze training is speciaal voor studen-

ten. Voor studentleden is de training gratis, niet-leden betalen 

25 euro. Inschrijven kan voor 21 april via de volgende link:

http://www.cnvonderwijsacademie.nl/starters-en-studenten/

individuele-cursussen/succesvol-solliciteren-in-het-onderwijs/ 

Let op, beperkt aantal plaatsen!

Wat was!

18 maart: Vandaag is het de Dag van de Leer-
plicht. Het doel van deze dag is om jongeren, 
ouders en scholen te wijzen op het belang van 
schoolgaan. De Eerste Kamer heeft de maat-
regel om kinderbijslag in te trekken bij veel 
spijbelen vorige maand goedgekeurd. 
(Bron: Brabants Dagblad)
19 maart: Een 47-jarige vader van een kleuter 
heeft een directeur van een basisschool in de 
Bossche wijk Hambaken geslagen. De direc-
teur wilde een confrontatie ontwijken, en ging 
het schoolgebouw binnen, maar hij werd met 
een tas op zijn rug geslagen. Toen hij zich om-
draaide, kreeg hij twee klappen in zijn gezicht. 
De politie heeft de vader aangehouden. 
(Bron: ANP)
• Volgens kinderarts Rob Bakker begint de 
middelbare school te vroeg. Het dag- en nacht-
ritme van adolescenten wordt hierdoor ernstig 
verstoord. Dit blijkt uit zijn onderzoek naar 
vermoeidheidsklachten bij kinderen. De les-
sen zouden volgens hem een uur later moeten 
starten. In de ergste gevallen krijgen jongeren 
CVS, het vermoeidheidssyndroom. Na drie jaar 
is de helft van die groep nog niet hersteld. 
(Bron: www.frontpage.fok.nl)
22 maart: Ruim één derde van de ouders wil 
liever geen kind met hiv in de klas van zijn 
of haar kind. Dit blijkt uit het onderzoek van 
TNS-NIPO in opdracht van het Aids Fonds. Ook 
geeft meer dan één op de tien docenten aan 
bezwaar te hebben tegen een collega met hiv. 
Om aandacht te vestigen op dit probleem wordt 
de campagne Sluit hiv uit, niet de mensen met 
hiv gehouden. 
(Bron: Nederlands Dagblad)
• Om het schreeuwend tekort aan technici op 
mbo-niveau op te lossen, gaat het middelbaar 
beroepsonderwijs samen met het bedrijfsleven 
veertig centra voor Innovatief Vakmanschap 
opzetten. Tot 2014 wordt een tekort van 26.000 
mensen in de techniek verwacht. 
(Bron: De Telegraaf)

Oproep Onderwijsdag 
Friesland 2012
Wie wil meewerken aan de voorbereiding en de organisa-

tie van de Onderwijsdag Friesland 2012? Wij zijn op zoek 

naar enthousiaste personen die willen meedenken over de 

inhoud, meewerken aan de organisatie van deze dag en per-

sonen die via pr en publiciteit bekendheid willen geven aan 

dit initiatief. Stuur een mail naar mjvdkooij@hotmail.com

SOLLICITATIETRAININGstudenten
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ROG
Geachte
minister, 
beste 
Andre,

Allereerst wil 
ik je hartelijk 
danken voor 
de bereidheid 
om – naast twee 
ministerschappen en een 
gezinsleven – de briefwisseling die 
ik met Sharon Dijksma had voort te 
zetten. Ik begrijp dat in deze demis-
sionaire periode er een pas op de 
plaatst gemaakt moet worden rond 
tal van belangrijke ontwikkelingen in 
het onderwijs. Wat dat betreft spreek 
ik de wens uit dat na de verkiezingen 
van 9 juni de politieke leiders van 
ons land ook daadwerkelijk politiek 
en sociaal leiderschap zullen tonen. 
De crisis zal voortvarend aangepakt 
moeten worden en forse investerin-

gen in onderwijs 
zijn daarbij 
hoogst nood-
zakelijk. In dat 
licht wil ik nu al 
aandacht vragen 

voor de ernstige 
gevolgen die de 

bezuinigingen op 
Bestuur en Manage-

ment hebben in het primair 
onderwijs. Van steeds meer school-
leiders en leraren vernemen wij dat 

deze bezuiniging vaak rechtstreeks 
het primaire proces raakt. Leraren 
en onderwijsondersteuners worden 
wegbezuinigd, en dat kan onmoge-
lijk de bedoeling zijn geweest van 
deze maatregel. Ik ben er vast van 

overtuigd dat versterking van het 
onderwijs in Nederland  niet gepaard 
kan gaan met bezuinigingen op het 
primaire proces. Sterker nog, in het 
primair onderwijs is een enorme 
behoefte aan de inzet van administra-
tieve krachten, conciërges en onder-
wijsondersteuners waar in de huidige 
bekostiging onvoldoende middelen 
beschikbaar zijn. Maar ik geloof ook 
dat er middelen zijn die anders en 
beter ingezet kunnen worden. Ik denk 
dan aan het vereenvoudigen van de 

vele subsidie- en fi nancieringsstro-
men in het primair onderwijs. Maar 
ik denk ook aan afschaffi ng van de 
´gratis schoolboeken´, want het blijft 
toch vreemd om geld voor onderwijs 
te gebruiken voor inkomenspolitiek! 

IN HET PRIMAIR ONDERWIJS IS EEN ENORME BEHOEFTE 
AAN ADMINISTRATIEVE KRACHTEN, CONCIERGES EN 
ONDERWIJSONDERSTEUNERS

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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Het schandaal over seksueel 
misbruik door geestelijken op 
katholieke instellingen breidt 

zich als een olievlek uit. 
Nu blijkt het ook in Nederland 

goed mis te zijn geweest. 
De klachtenstroom kwam 
op gang na verhalen over 

misstanden op een internaat 
in ’s Heerenberg in de jaren 

vijftig en zestig. Daar zouden 
paters zich hebben vergrepen 

aan jongens die aan hun 
educatieve en pedagogische 

zorg waren toevertrouwd. 
Schooljournaal belicht een 

zwarte bladzijde uit het rijke 
roomse (onderwijs)leven.

Kerk trekt boetekleed aan na stortvloed klachten

‘Veel onderzoek naar dit type daders is er niet, maar op grond 
van mijn ervaring en kennis zeg ik dat dit mensen zijn die fl ink 
met zichzelf in de knoop zaten.’ Dat vindt Anke Bisschops, als 
pastoraal psychologe verbonden aan de Universiteit van Tilburg, 
over de religieuzen van Nederlandse katholieke ordes en con-
gregaties die zich te buiten zijn gegaan aan kindermisbruik. 

Misbruik inktzwarte  bladzijde in historie 
  katholieke opvoeding  en onderwijs

Uitzicht op de 
binnenplaats 
van seminarie 
Rolduc te 
Kerkrade, 1954.

Ze deden dat in instellingen als internaat Don Rua in ’s Heeren-
berg, pensionaat Eikenburg in Eindhoven, het Canisius College 
in Nijmegen, Huize Ruwenberg in St. Michielsgestel en het 
blindeninstituut Sint Henricus in Grave. Zelfs jonge kinderen 
die onder gezag stonden van de Kinderbescherming waren niet 
veilig. Zo zouden meerdere fraters zeker twaalf jongens vanaf 
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Schooljournaal 11

zeer jonge leeftijd misbruikt hebben in kindertehuis Huize 
Nazareth in Tilburg.
De instituten waren vooral te vinden in Noord-Brabant, 
Limburg en Gelderland. Inmiddels zijn er meer dan duizend 
meldingen binnengekomen bij de katholieke hulpinstelling 
voor slachtoffers in pastorale relaties Hulp & Recht. De jongste 
melding gaat over een pater in Enschede die in 2000 wegens 
seksueel misbruik uit zijn functie is gezet, de oudste over een 
Tilburgse frater die halverwege de jaren dertig niet van de leer-
lingen kon afblijven.

VERONTWAARDIGING
‘Met u voel ik me geschokt en beschaamd. Wij moeten onder-
kennen dat er structureel ernstige fouten hebben gezeten in 
het toenmalige opvoedingssysteem’, trekt bisschop Jos Punt 
van Haarlem-Amsterdam het boetekleed in een brief namens 
de katholieke kerk. De tekst werd twee weken geleden voor-
gelezen tijdens de eucharistieviering in de parochies van zijn 
bisdom. ‘De grote afstand tussen leraar en leerling, de geringe 
controle en het verregaand ontbreken van sensibiliteit voor 
deze gevaren, heeft het mogelijk gemaakt dat een – weliswaar 
kleine – groep paters, broeders en zusters met een verstoorde 
seksualiteit jarenlang slachtoffers heeft kunnen maken en kin-
deren voor het leven heeft getekend. Hoewel dergelijke mis-
standen ook in niet-kerkelijke instellingen bestaan, ontslaat het 
de kerk niet van een bijzondere verantwoordelijkheid. Juist als 
kerk stellen wij hoge morele eisen aan onszelf en anderen. Wij 
accepteren dan ook volledig dat de samenleving haar veront-
waardiging nu eerst en met name op de katholieke kerk richt.’

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 
’Vaak wordt het celibaat naar voren geschoven als mogelijke 
oorzaak van seksueel misbruik, maar dat is echt niet het grote 
probleem’, weet pastoraal psychologe Bisschops. ‘Mensen kun-
nen best zonder seksuele uitwisseling, maar mensen kunnen 
niet zonder emotionele contacten. Iemand bij wie je jezelf kunt 
zijn, eerlijk over wie of wat je bent. Wij zijn sociale wezens. 
De katholieke kerk was echter als de dood voor gelegenheids-
homofi lie in de internaten en seminaries , zoals we dat kennen 
uit gevangenissen. Om de testosteron te beteugelen waren 
echte vriendschappen, die zich kenmerken door emotionele 
intimiteit, verboden voor de leerlingen en voor de staf. Men 
was bang dat deze zouden uitmonden in seksuele intimiteit.’ 
Dat standpunt is volgens Bisschops funest geweest. ‘Dat leidde 

bij de daders, vaak zelf emotioneel verwaarloosd en soms ook 
met een geschiedenis van misbruik, tot dit verwrongen, seksu-
eel grensoverschrijdend, gedrag. En ze kozen, bewust of onbe-
wust, precies die kinderen uit die het meest kwetsbaar waren, 
omdat ze heimwee hadden, of zich door hun karakter moeilijk 
konden aanpassen aan de harde discipline van het internaat of 
het seminarie. Tegenover deze groep’, benadrukt ze, ‘stonden 
de jongens die het hartstikke naar hun zin hadden met al die 
sportmogelijkheden, de boeken, het toneel.’ 

SCHAAMTEGEVOEL
Leidinggevenden in de kerk, maar ook daarbuiten, wisten in 
die tijd nauwelijks om te gaan met psychische problemen’, 

Misbruik inktzwarte  bladzijde in historie 
  katholieke opvoeding  en onderwijs

MENSENWERK
‘Verbaasd en geschrokken’, is Pieter Kohnen, 
woordvoerder van de Nederlandse Bisschoppen-
conferentie over de hoeveelheid klachten over 
geweld en misbruik door katholieke geestelijken. 
‘Iedere instelling kent wel een zwarte bladzijde, 
maar die van ons is inktzwart. Dit staat zo haaks 
op de boodschap van het evangelie die de kerk wil 
uitdragen.’
Kohnen legt uit dat van de klachten die binnenko-
men bij Hulp & Recht tachtig tot negentig pro-
cent gaat over internaten geleid door mannelijke 
religieuzen. De andere tien tot twintig procent 
komt van klein-seminaries, bisschoppelijk col-
leges of uit parochiesituaties. Hij benadrukt dat de 
meldingen, die variëren van seksuele intimidatie 
tot zwaar seksueel geweld, uiterst serieus wor-
den genomen. ‘Er komt daarom onder leiding van 
oud-Onderwijsminister Deetman een onafhankelijk 
onderzoek naar aard en omvang van het misbruik 
en de context waarin het gebeurde. Ook wordt 
onderzocht of destijds door verantwoordelijken 
van ordes, congregaties en bisdommen voldoende 
accuraat is gereageerd.’ Kohnen benadrukt: ‘We 
moeten kinderen een veilige omgeving kunnen 
garanderen in een kerkelijk milieu. Maar het blijft 
mensenwerk.’

historie katholieke opvoeding 
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niet alleen mocht laten nablijven. Men was zich er kennelijk 
heel erg van bewust dat er “iets” zou kunnen gebeuren als een 
leraar alleen achterbleef met een kind in de klas.’

SPORTVERENIGING
Van Vugt is er vrij zeker van dat het misbruik dat nu aan het 
licht is gekomen, niets te maken heeft met het geloof. ‘Wel met 
de geslotenheid van de instellingen, waar niet zoals op gewone 
scholen leerlingen in en uit lopen. Je ziet het ook in andere 
situaties waarbij volwassenen veel macht hebben over kinderen 
en pubers. Neem een sportvereniging, waarbij de coach bepaalt 
wie er wel en niet mee doet en waar ook nog eens veel fysiek 
contact is. Vrijwel altijd gaat dat goed, maar sommigen kunnen 
hun handen niet thuis houden.’ Hij ziet het celibaat evenmin 
als belangrijkste oorzaak van het misbruik. ‘Heel veel mensen 
hebben geen seks omdat ze geen partner hebben, of om wat 
voor reden dan ook. Maar daarom vallen ze nog geen kinderen 

lastig. De daders waren toch vaak mensen met sociaal-
emotionele problemen. Ze hadden geen echte vrienden 
en sociale contacten en uitten zich dan in dit soort ver-
knipt gedrag waar kinderen het slachtoffer van werden.’

REPUTATIE
Dat sommige pedofi elen hun kans schoon zagen in de 
internaten, daar gelooft Van Vugt niet in. ‘Men werd 
lid van een congregatie en kreeg soms pas jaren later 
een defi nitieve taak toebedeeld. Ik geloof wel dat de 
gelegenheid de dader schiep. Kinderen die een andere 
geestelijke of hun ouders vertelden over wat er was 
voorgevallen, werden meestal niet geloofd. Straf was 
eerder hun deel, want je mocht immers niet jokken over 
de pater. Daarbij was er vrij weinig onderlinge commu-
nicatie. Dus wat moest je als broeder die misschien wat 
vermoedde, maar niets zeker wist? Want vergeet niet, 
autoriteiten waren nog vrij ongenaakbaar in die dagen. 
In zo’n sfeer kon het misbruik gedijen. Kreeg de leiding 
er weet van, dan werd zoiets zeker niet getolereerd. Ook 
in de jaren vijftig was seksuele toenadering tot kinderen 
absoluut verboden. Alleen probeerde men dan van alles 
om het schandaal binnenskamers te houden. De goede 

naam, de reputatie ging voor alles. Begrijpelijk, want zeker voor 
internaten en seminaries was het vertrouwen van de ouders heel 
belangrijk. De dader werd overgeplaatst, en ging soms in een 
andere instelling vrolijk verder. Dat toedekken van de proble-
men is dus achteraf een zeer onverstandige keus geweest. Nu het 
misbruik uitkomt, komt dat beleid als een boemerang terug.’
Peter Magnée 

Wie na het lezen van dit artikel behoefte heeft aan een persoonlijk 

gesprek kan bellen met de Stichting Korrelatie, (0900) 1450. Chat-

ten en mailen met een hulpverlener kan ook via www.korrelatie.nl. 

Wie in contact wil komen met de commissie Deetman mailt naar 

onderzoekrk@gmail.com. Meldingen van misbruik kunnen worden 

gericht aan Hulp & Recht, Postbus 13277, 3507 LG Utrecht, of 

mail naar beleidsmedewerker@hulpenrecht.nl. Voor meer infor-

matie: www.hulpenrecht.nl. 

legt Bisschops uit. ‘De houding was meer van praat er maar 
liever niet over, want daar wordt het alleen maar erger van. 
Het schaamtegevoel was groot, men gaf zich er ook totaal geen 
rekenschap van wat het misbruik betekende voor de kinderen.’ 
Volgens haar is de hele samenleving doordesemd van seksueel 
misbruik in situaties waarin mensen macht hebben over ande-
ren: werk, school, relaties. ‘Door wat ik doe ken ik heel veel 
mensen die misbruikt zijn, of familieleden of kennissen hebben 
die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Geen van hen is ka-
tholiek. De kerk is een makkelijk doelwit omdat het een insti-
tuut is. Wie slachtoffer is geworden van een leraar kan moeilijk 
het hele onderwijs aanklagen.’

IMPACT
Historicus Joos van Vugt, verbonden aan het Soeterbeeck Pro-
gramma van de Radboud Universiteit in Nijmegen en gespeci-
aliseerd in de geschiedenis van religieuzen en het katholiek on-

derwijs, beaamt dat. ‘Als een leraar met kinderen in de fout gaat, 
worden zijn collega’s daar heus niet op aangekeken. Als een 
religieus een misstap begaat, zijn ze meteen allemaal niet meer 
te vertrouwen. Ze zijn immers lid van dezelfde gemeenschap, 
ze zullen er dus wel van geweten hebben. Toch is het maar een 
klein percentage geweest dat over de schreef is gegaan. Alleen 
is de impact inmiddels zo groot dat ook leraren op gewone ka-
tholieke jongens- en meisjesscholen, die tot begin jaren zeventig 
hebben bestaan, wat hebben uit te leggen aan hun familie- of 
kennissenkring. Op die scholen werkten verhoudingsgewijs veel 
broeders en zusters, van congregaties als de Broeders van Maas-
tricht en de Zusters Ursulinen. Onterecht ontstaat er een sfeer 
van “waar rook is, is vuur”. Terwijl er juist binnen deze geloofs-
gemeenschappen heel veel regels waren om te verhinderen dat 
men alleen met kinderen was. Ik kwam bij het bestuderen van 
jongensscholen bijvoorbeeld de regel tegen dat men leerlingen 

Salesianen van Don Bosco: leerlingen bij het studiehuis van het 
Don Bosco-internaat in Leusden, 1937

SCH10_0250_TDS6_2e ktrn.indd   12 23-03-10   17:14



Schooljournaal 13

COLUMNCOLUMNCOLUMNMijke Pelgrim

Mijke Pelgrim (31) is 
docent Engels en werkt 

op het Sint Nicolaaslyceum 
in Amsterdam.

Bloot
Nu de lente zich weer aandient, vind ik het hoog tijd om 
wat extra aandacht te besteden aan mijn fysiek. Getraind 
moet er worden! En dus schrijf ik me in bij een grote 
sportschool op vijf minuten fi etsen van mijn huis. 

Een week later loop ik met een opgeruimd gemoed het 
sportcomplex in. Recht in de armen van Willemijn. Een 
paar jaar geleden gaf ik haar les op het Goois Lyceum en 
nu is ze student aan de UvA. Willemijn is al omgekleed en 
klaar voor actie, maar ze herkent me en we maken een 
praatje voordat zij aan de slag gaat en ik de kleedkamer 
inloop. ‘We zullen elkaar nog wel vaker tegenkomen!’, 
roep ik bij het afscheid.
Tijdens het omkleden dringt de volle omvang van de 
situatie tot mij door. Het klopt: Willemijn en ik zullen 
elkaar vaker gaan tegenkomen. Tijdens een Zumba-
les, terwijl ik verwoed mijn booty sta te shaken, of als ik 
in een of ander martelwerktuig aan mijn fl ubberdijen lig 
te werken. Maar ook in de kleedkamer of nog erger: als 
ik nakend de douche uit kom wandelen. 

Het goede nieuws is dat ik tenminste ben voorbereid op 
wat gaat komen. Want ik ken ook een paar horrorver-
halen van collega’s die niet zo gelukkig waren. Zoals R. 
die topless zonnend aan het Gardameer een leerling uit 
2havo naast zich ontdekte. Of H. die met zijn echtgenote 
de sauna bezocht en daar een vijftal jongedames uit zijn 
mentorklas aantrof. 
Nu is Willemijn een aardige meid. Ze zal vast geen gie-
chelmailtjes aan haar vriendinnetjes gaan schrijven over 
de moedervlek op mijn linkerbil. Of clandestien geno-
men foto’s van mijn boobies plaatsen 
op haar hyvespagina. Toch voelt het 
raar. Als juf wil je nu eenmaal niet uit 
de kleren voor het aangezicht van je 
leerlingen. Of oud-leerlingen in dit 
geval.

Maar een paar weken later is het zover en staan Willemijn 
en ik gelijktijdig in de kleedkamer. Daar kleedt een mens 
zich om en dat is wat ik dan ook maar ga doen. 
En ach, staan wij uiteindelijk niet allen met onze billen 
bloot voor onze leerlingen? Niet dat ze onbeperkt uit-
zicht hebben op onze vetophopingen, putten en overbe-

haring. De arme schatten zouden erin blijven. Maar 
met onze zwaktes, nukkigheden en slechte dagen? 
Dat bedenk ik me terwijl ik mijn gewone bh verwis-
sel voor mijn sport-bh. Ik gluur met één oog naar 
Willemijn, maar die is bezig met het vastmaken van 
haar veters.

Wat later loop ik met een rood hoofd van het roeien 
langs Willemijn, die met een even rood hoofd buik-
spieroefeningetjes ligt te doen. ‘Goed bezig, mevrouw 
Pelgrim’, puft ze. ‘Jij ook, Willemijn.’

WILLEMIJN ZAL VAST GEEN FOTO’S VAN 
MIJN BOOBIES PLAATSEN OP HAAR 
HYVESPAGINA
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Eerste docenten 
in hogere functies 
benoemd

Voor de een is het nog even 
wennen, een ander ziet er 

niets in en de derde ruikt alleen 
maar kansen. De komst van 
de functiemix zorgt voor veel 

discussie op scholen. Want 
wie komt er wel of niet in 

aanmerking? Op het Christelijk 
Lyceum Delft zijn de eerste 

hogere functies inmiddels 
verdeeld. 

De functiemix. Het is een van de meest 
besproken onderdelen van het Actie-
plan LeerKracht van Nederland. Door de 
functiemix zal het aantal docenten in 
het voortgezet onderwijs in LC- en LD-
functies tot 2014 stijgen van 35 naar 56 
procent. In de Randstad ligt dit percen-
tage dan zelfs op 85 procent.
Op het Christelijk Lyceum Delft is de 
schoolleiding inmiddels vergevorderd 
met het benoemen van leraren in hogere 
functies. Hier zijn van de ongeveer 200 
docenten inmiddels 45 personeelsleden 
hoger ingeschaald. Jogchum Zijlstra, 
rector van de school, vertelt: ‘Met het 
inschalen van deze groep hebben wij onze 
verplichting voor het benoemen van do-
centen in schaal LC ruimschoots gehaald. 
Voor wat betreft LD is dat nog niet he-
lemaal het geval. Ons streven is om op 
1 oktober 2010 te hebben voldaan aan 
onze verplichting voor 1 oktober 2011.’

DUIDELIJKHEID
Bij de invoering speelt vooral duidelijk-
heid een sleutelrol. ‘Tijdens de sollicitatie-

VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE FUNCTIEMIX IN 
HET VOORTGEZET ONDERWIJS
Wat moet ik doen om een hogere functie te krijgen?
Beantwoord de vragen uit de functiescan (te vinden op www.meerverdienen
inhetonderwijs.nl) om te kijken hoeveel kans je maakt om promotie te ma-
ken naar een hogere schaal. Leden kunnen daarnaast gratis gebruikmaken 
van de functiecoach. Deze geeft een advies op maat om de kansen te ver-
groten.

Welke docenten komen voor de functiemix in aanmerking?
Het extra budget voor meer LC- en LD-functies is alleen bestemd voor 
leraren met lesgeven als hoofdtaak, dat wil zeggen dat zij in overwegende 
mate (meer dan circa 60 procent) worden belast met een lestaak. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om leraren die extra expertise hebben en inzetten op 
pedagogisch-didactisch of vakinhoudelijk gebied.

Wat zijn voorbeeldfuncties?
Om te laten zien hoe lesgevende functies op LC- en LD-niveau kunnen 
worden ingevuld hebben de cao-partijen een aantal voorbeeldfuncties 
gemaakt. Deze voorbeeldfuncties zijn beschreven en gewaardeerd met 
behulp van het functiewaarderingssysteem FUWA-VO. Deze functies zijn 
te vinden op www.meerverdieneninhetonderwijs.nl. 

Moet mijn school gebruikmaken van de voorbeeldfuncties?
Nee, dat hoeft niet. De voorbeeldfuncties zijn bedoeld als inspiratiebron. 
Scholen kunnen die dus als voorbeeld gebruiken bij het maken van func-
ties die passen bij de eigen onderwijssituatie. Als de school eigen functies 
maakt, moeten die wel altijd beschreven en gewaardeerd worden met de 
hulp van een gecertifi ceerde FUWA-deskundige.

Kijk voor meer veelgestelde vragen en overige informatie op: 
www.meerverdieneninhetonderwijs.nl
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procedure hebben we als school een aantal 
eisen gesteld. Naast algemene normen, 
zoals het hebben van een lesbevoegdheid, 
eisten we ook een minimale werkervaring 
in het onderwijs van ten minste vijf jaar. 
Wie aan deze en andere eisen niet vol-
deed, hoefde al niet meer te solliciteren.’
Maar wie komen er dan wel in aanmer-
king? Zijlstra: ‘Wij vinden het hier op 
school erg belangrijk dat er verbindingen 
worden gelegd tussen de verschillende 
vakken. Wie bijvoorbeeld een belangrijke 
rol speelt bij het verbinden van vakken 
als biologie en scheikunde, komt in aan-
merking voor een hogere functie.’

Op basis van specialiteiten en kwalitei-
ten als deze is nu dus bijna een kwart 
van het personeelsbestand van de school 
benoemd in een hogere functie. 

BEZWAAR
Maar niet iedereen kreeg een hogere 
functie. Enkele docenten zijn afgewezen 
en niet iedereen was het daarmee eens. 
In een enkel geval werd het beleid op 

basis van kwaliteit niet geaccepteerd maar anciënniteit belangrijker 
geacht.
Voor de 45 gelukkigen die wèl een hogere functie wisten te be-
machtigen is intussen ook nog genoeg werk aan de winkel. ‘Het is 
niet de bedoeling dat ze nu lui achterover kunnen leunen’, vertelt 
de rector. ‘In overleg met de teamleider zal voor elke docent een 
ontwikkelplan worden opgesteld. Zij zullen de hogere functie dus 
wel waar moeten maken.’

‘BETREK TEAMLEIDERS’
Zijlstra wil andere scholen aanraden zoveel mogelijk de teamleiders 
erbij te betrekken. ‘Zij moeten immers het beleid uitvoeren, daar-
om is het belangrijk hen er vanaf het begin bij te betrekken. Het 
beoordelen van collega’s komt met de functiemix nadrukkelijk op 
hun bordje te liggen. Beoordelen is natuurlijk makkelijk zolang het 

positief is, maar als dat niet het geval is, dan wordt het lastiger. We 
hebben ook gesprekstrainingen gevolgd. De invoer van de functie-
mix doen we echt met elkaar.’
De rector blikt trots terug op deze eerste maanden van de functie-
mix. ‘Er zijn geen fouten gemaakt in het proces en ook van de MR 
kreeg ik heel positieve feedback. Dat is erg bemoedigend, want de 
MR is soms erg kritisch. Hier en daar valt nog wat teleurstelling 
te verwerken, maar op geen van de drie locaties van deze school is 
sprake van grote onrust. En daar ben ik best trots op.’
Edwin van Baarle
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‘Identiteit op inspiratieniveau’, is volgens San van Eersel, advi-
seur identiteit van de bond katholiek primair onderwijs (kbo), 
tegenwoordig de leidraad van veel katholieke basisscholen. 
‘Tradities worden nu op een meer eigentijdse manier vorm ge-
geven.’ Volgens hem is de invulling van de katholieke identiteit 
in het onderwijs sterk regionaal bepaald. ‘In Limburg en Noord-
Brabant was het vanzelfsprekend dat scholen een katholieke 
uitstraling hadden. In het noorden en westen van het land was 
dat totaal anders, want daar woonden juist meer protestanten. 
Opvallend is nu echter dat in het zuiden de katholieke identi-
teit veel minder zichtbaar is dan in de overige regio’s.’ Over de 
reden is Van Eersel duidelijk: in het zuiden was je nu eenmaal 
katholiek, in de anderen gebieden moesten scholen zich onder-
scheiden. Ook de tanende invloed van de paus in Rome speelt 
een belangrijke rol. ‘De Nederlandse kerkprovincie is sterk gese-
culariseerd. Steeds minder gelovigen hechten waarde aan de 
kerk waarvan ze vervreemd zijn door de ouderwetse standpunten.’

MINDER OPENBARING
In het katholieke basisonderwijs wordt veel nagedacht over 
de invulling van de identiteit. Van Eersel organiseert daarom 
studiedagen, seminars en netwerkbijeenkomsten. Ook voert hij 
gesprekken met schoolbesturen en met schoolteams. ‘Uitgangs-
punt is vaak dat de katholieke traditie niet statisch is, maar 
juist dynamisch, net zoals identiteit dat is. Die kan voortdurend 
veranderen. Scholen willen een nieuwe taal ontwikkelen om 
dat zichtbaar te maken. Dus geen biecht, vormsel, sacramenten 
en crucifi xen, maar naastenliefde, tolerantie en respect. De 
basis lijkt daarbij steeds meer de menselijke ervaring en minder 
de goddelijke openbaring. Ieder mens vraagt zich bijvoorbeeld 
af wat de zin van het lijden is.’

Nogal wat katholieke 
basisscholen in Nederland 

zoeken naar een hernieuwde 
invulling van hun religieuze 

identiteit, die steeds vager is 
geworden. Vroeger bereidden 

scholen hun leerlingen 
voor op de communie 

en werd er aan het 
begin en aan het einde 

van de schooldag 
gebeden – de tijd 

ook dat boven 
iedere lokaaldeur 
een crucifi x hing.  
In deze tijd gaat 

het meer om 
naastenliefde en 

respect. 

Schooljournaal 16

Katholieke 
basisscholen 
zoeken naar 
hun identiteit

Sj 6 16-17
Bijschrift: a

SCH10_0250_TDS6_1e ktrn.indd   16 23-03-10   08:34



Schooljournaal 17

GEMEENSCHAPSZIN
‘Onze school staat naast de kerk, maar 
steeds minder van onze leerlingen gaan 
daar op zondag naar toe. Dat geldt ook 
voor de meeste leerkrachten’, zegt Fred 
Dekkers, directeur van katholieke basis-
school De Rossenberg in Leusden. Hij kan 
zich vinden in de analyse van Van Eersel. 
‘Wij vragen ons ook af wat het bordje ka-
tholieke basisschool in de praktijk betekent. 
Dat is inderdaad niet meer voorbereiden 
op de communie, maar wel vieringen hou-
den. Vorig jaar op witte donderdag hebben 
we met de hele school een paasviering 
beleefd, waarbij ook een aandachtstafel 
is ingericht.’ Dekkers noemt Pasen een 
moeilijk feest. ‘De  fysieke opstanding 
van Jezus is niet meer in te passen in deze 
tijd. We moesten zoeken naar een nieuwe 
betekenis van Pasen, en dan kom je uit op 
bevrijding en op een leven na dit leven. 
Ook gebruiken we de oecumenische 
lesmethode Trefwoord, waarin levensbe-
schouwelijke zaken behandeld worden. In 
wezen gaat het om respect, verantwoorde-
lijkheidsgevoel en gemeenschapszin. Dat 
zijn belangrijke waarden.‘

LEVENSVRAGEN
Tinerigt de Vries, leerkracht groep 2 
op de Leusdense school, heeft daarom 

bewust gekozen voor het katholieke basisonderwijs. ‘Ik geloof dat 
het een meerwaarde heeft, omdat ik de kinderen iets kan meegeven 
dat meer is dan alleen voorbereidend rekenen en lezen. Kinderen 
hebben levensvragen, ook over ziekte en dood. Dan kan ik vertel-
len dat ik geloof dat het leven niet ophoudt, maar hierna doorgaat. 
Hoe, dat weet ik niet precies, maar ik kan me niet voorstellen dat 
het met de dood voorbij is.’ De Vries zegt voortdurend op zoek te 
zijn naar een specifi ek katholieke identiteit. 

HOUDING
‘De traditionele invulling van het katholiek-zijn verdwijnt in hoog 
tempo. Op het moment gaat het vooral om de zoektocht, om met 
elkaar in gesprek komen. Hoe sta je in het leven en hoe verhoudt 
zich dat tot de levensbeschouwing van je school?’, duidt Karin 
Melis, identiteitsbegeleider van de Laurentius Stichting in Delft, 
een bestuur waarin 24 scholen participeren. Volgens haar zijn veel 
katholieke scholen op zoek naar identiteit. ‘In het christelijke ge-
loof staat gastvrijheid centraal: je mag zijn wie je bent en zo ben je 
welkom. Dat is de kracht en tegelijk de zwakte van de katholieke 
identiteit. Want als iedereen welkom wordt geheten, dan is het 
voor de buitenwereld niet zo gemakkelijk te onderscheiden waar 
die identiteit voor staat. Het is in elk geval niet voldoende zicht-
baar. Maar dat was het evenmin in de levenswandel van Jezus: wie 
ben je als je ook zondaars, tollenaars en hoeren en Samaritanen 
toelaat? Vandaar ook dat ikzelf geloof dat de christelijke identiteit, 
die zich door Jezus laat inspireren, bovenal een kwestie van hou-
ding is. Een attitude die zich laat ervaren als barmhartigheid, mild-
heid en gastvrijheid.’ 
Peter van Beek

Mariabeeld in de katholieke Broederschool in Heerlen.
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Mentaal
handelen

Verwoorden
communiceren

Symboliseren
formele berekeningen uitvoeren

Gebruik maken van schematische en 
meer abstracte representaties

Gebruik maken van representaties van 
werkelijke objecten en situaties (foto’s)

Informeel handelen (manipuleren) in 
werkelijkheidssituaties (doen)

Symbolen

Wiskundige 
denkmodellen

Realistische 
denkmodellen

Doen

Handelingsmodel

oppervlakte = 
lengte × breedte

Voorstellingsniveau abstract
schematiseren
wiskundige modellen

Concreet niveau doen
handelen met werkelijkheidsmateriaal
doe-activiteit

Symbolisch niveau - formeel rekenen
berekeningen uitvoeren

Voorstellingsniveau concreet - realistisch
visualiseren

lengte

oppervlakte

b
re

ed
te

‘Het rekenen in Nederland moet naar een hoger niveau.’ Deze ambitie spreekt de 
commissie Meijerink uit in haar rapport Doorlopende leerlijnen. In het rapport 
benoemt de commissie daarom functionele doelen en streefdoelen. 

Doelen sneller bereikt
Met Wizwijs bereikt u de functionele doelen voor een deel al in groep 6, en in groep 7. 
Dat is mogelijk omdat leerlingen de leerstof in veel situaties geïntegreerd krijgen aan-
geboden. Hierdoor ontdekken ze sneller de samenhang in onderwerpen en tussen de 
leerstofl ijnen. De streefdoelen bereikt u in groep 8 nog vóór de Cito-toets. Daarna 
volgt een verdieping ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Uw leerlingen 
maken bijvoorbeeld al kennis met algebra. Ook leren ze rekenen met formules in 
een Excel-spreadsheet. Rekenen op een hoger abstractieniveau dus!

Rekenen volgens het handelingsmodel
Veel deskundigen wijzen op het belang van een 
goede instructie om kinderen inzicht in de getal-
lenstructuur bij te brengen. Ook het didactisch 
werken volgens het handelingsmodel is belang-
rijk. Dit handelingsmodel ziet u in Wizwijs terug 
in de ‘ijsbergmetafoor’. Concrete handelingen 
uit het dagelijks leven vormen de basis van de 
ijsberg. Hiermee gaan leerlingen eerst informeel 
rekenen. Via denkmodellen maken ze de stap 
naar formeel rekenen met (kale) sommen. Oók 
daar is het rekenen gekoppeld aan een context 
om de betekenis van het rekenen te bewaken.

Aantoonbaar betere rekenprestaties
Wizwijs is ontwikkeld op basis van de jongste 
wetenschappelijke inzichten. Het zorgvuldig 
uitgewerkte didactisch handelen, het uitgekiende 
zorgsysteem, de effectieve instructie, het taak-
gerichte systeem van werken, de verankerde 
automatisering, de effectieve groepsinstructie, 
het differentiatiesysteem op vijf niveaus waarbij 
leerlingen dezelfde leerstof krijgen aangeboden 
én de bijzondere aandacht voor rekentaal zijn 
een garantie voor betere rekenprestaties van uw 
leerlingen! En een uitstekende voorbereiding op 
het voortgezet onderwijs.

De nieuwe rekenmethode Wizwijs: 

Beter resultaat en minder uitvallers 
door effectief en functioneel rekenen!

Breng leren tot leven                            Kijk op wizwijs.nl
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Met liefde en zorg wordt hij omringd door hen die hem het 
meest nabij zijn. Zij balsemen zijn lichaam, met mirre, wat hij 
als pasgeborene ontving als geschenk. Hij wordt in doeken 
gewikkeld, zoals ook gebeurde na zijn geboorte in die stal te 
Betlehem. Zijn dierbaren beseffen, het is voorbij. Hij is er niet 
meer. Ze plaatsen een grote, zwarte  steen voor het graf, alsof 

Ted Felen schilderde de kruisweg in de winter 
van 1962 – 1963. De hele kruisweg is afgedrukt in 
het boek Ted Felen’s Kruisweg, met bespiegelin-
gen door Edward Schillebeeckx & Bas van Iersel, 
verschenen in 2007 bij Kemper Conseil Publishing 
te Leidschendam, ISBN 9789076542348.
Met dank aan het oecumenisch maandblad Open 
Deur.

‘Josef nam het lichaam mee, wikkelde het in 
zuiver linnen en legde het in het nieuwe rotsgraf 
dat hij voor zichzelf had laten uithouwen.’ 
(Matteüs 28, 59)

ze defi nitief een punt zetten achter dit 
bewogen leven. Het wordt doodstil.

God, die wij de Eeuwige noemen,
we bidden voor allen die hun geliefden 

omringen. 
Naast hen blijven tot over de dood heen,

hen koesteren en eren.
Help ons te beseffen dat de dood het 

einde niet is,
dat de steen wordt weggerold.

Dat het licht zich altijd weer een weg 
baant door alle duisternis, 

in het vertrouwen, met dat verlangen,
vervolgen wij nu onze eigen levensweg.

Amen.

Jezus 
in het 

graf
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Titel xxxxxxx xxxxx x  xxxxxxx 
Intro

Werk &Recht
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Doordecentralisatie 
arbeidsvoorwaarden 
controversieel 
De Tweede Kamer heeft de volledige decentralisatie 
van arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs con-
troversieel verklaard. Dit betekent dat CNV Onder-
wijs het overleg over de primaire arbeidsvoorwaarden 
(zoals salarisontwikkeling, eindejaarsuitkering, ziekte 
en werkloosheid) voorlopig nog met de minister van 
OCW blijft voeren. De secundaire arbeidsvoorwaar-
den (zoals taakbeleid, benoeming, verlof en scholing) 
zijn geregeld in de tot 1 januari 2011 verlengde decen-
trale cao-PO 2009. Het overleg daarover voert CNV 
Onderwijs met de PO-Raad.

Werkdruk OOP in het VO
Ook het OOP heeft vaak te maken met een hoge 
werkdruk. Het aanpakken daarvan is een belangrijk 
punt in de cao-inzet van CNV onderwijs. In de cao-
VO staat nu dat er met elke werknemer behorend 
tot het OOP door de leidinggevende een individueel 
gesprek moet worden gevoerd over de ervaren werk-
druk. Op basis hiervan moeten afspraken worden ge-
maakt om een te hoge werkdruk aan te pakken. CNV 
Onderwijs constateert dat deze afspraak vaak (nog) 
niet is uitgevoerd. Daarom wil CNV Onderwijs hier-
over in de nieuwe cao een hardere afspraak maken.
 
Verlenging cao-bve is rond
CNV Onderwijs heeft na raadpleging van de achter-
ban ingestemd met een verlenging van de cao-bve 
tot en met 31 oktober 2010. Omdat de collega-
vakbonden en de MBO Raad al eerder akkoord 
waren gegaan, is de verlenging nu defi nitief. De 

werknemers krijgen hierdoor een eenmalige uit-
kering van € 200 bruto in april 2010 en een 

structurele uitkering van € 200 bruto in 
oktober 2010. Bonden en werkgevers 

willen voor de cao-bve 2010+, die 
in november moet ingaan, weer 

overleggen op basis van volledige 
inzetten. Dan is er vermoedelijk 

meer duidelijkheid over de arbeidsvoorwaardenruimte 
en eventuele fi nanciële tegenvallers. In de nieuwe cao 
zullen ook afspraken worden gemaakt over omzetting 
van de structurele uitkering in percentages van het 
loongebouw.

Moeizame onderhandelingen
nieuwe cao-VO
Sinds de start van de onderhandelingen op 19 januari 
is er een aantal keren (formeel en informeel) overleg 
gevoerd. Volgens de VO-raad is er weinig tot geen fi -
nanciële ruimte en is er bovendien nog een ‘onbetaalde 
rekening’ van de vorige cao. Door de economische 
crisis is het budget dat de werkgevers in 2010 van de 
overheid krijgen lager dan geraamd bij het sluiten van 
de cao 2008-2010. De onderhandelingen over de loon-
paragraaf worden hierdoor ernstig bemoeilijkt. Ook op 
andere punten zijn er forse verschillen tussen de inzet 
van de bonden en die van de VO-raad. De volledige 
inzetten zijn te vinden op www.cnvo.nl. Het volgende 
formele overleg staat gepland op 6 april.

Docenten willen maximum lessentaak in cao
Bijna 15.000 docenten in het voortgezet onderwijs 
hebben de cao-enquête over aanpak van de werkdruk 
ingevuld. In de enquête werd aan docenten gevraagd 
een keuze te maken uit drie mogelijke modellen. 
Tweederde (67%) kiest voor het expliciet vastleggen 
van de (maximum) lessentaak in de cao. Het via de 
cao toekennen van een individueel ‘trekkingsrecht’ 
kreeg 21% van de stemmen. En 12% wil regelingen op 
school niveau in overleg met de PMR. Vice-voorzitter 
van CNV Onderwijs Patrick Banis: ‘Een ruime meer-
derheid steunt dus de inzet van CNV Onderwijs. Wij 
willen over de maximum lessentaak een duidelijke 
afspraak in de cao opnemen. Mét daarbij de vrij-
heid voor de individuele leraar om in overleg met de 
schoolleiding desgewenst te kiezen voor een andere 
vorm van werkdrukvermindering.’

werknemers krijgen hierdoor een eenmalige uit-
kering van 

waren gegaan, is de verlenging nu defi nitief. De 
werknemers krijgen hierdoor een eenmalige uit-

kering van 
structurele uitkering van 

oktober 2010. Bonden en werkgevers oktober 2010. Bonden en werkgevers 
willen voor de cao-bve 2010+, die willen voor de cao-bve 2010+, die 
in november moet ingaan, weer 

overleggen op basis van volledige 
inzetten. Dan is er vermoedelijk 

werknemers krijgen hierdoor een eenmalige uit-
kering van 

structurele uitkering van 
oktober 2010. Bonden en werkgevers 
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
donderdag   1 april Rotterdam
dinsdag   6 april Roermond
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donderdag 15 april Apeldoorn
donderdag 22 april Rotterdam
dinsdag 27 april Roermond
donderdag 29 april ’s Hertogenbosch
dinsdag 11 mei Assen
woensdag 12 mei Apeldoorn
maandag 17 mei Rottertdam



Als een bestuur in het primair onderwijs wordt gecon-
fronteerd met de noodzaak om de formatie in te krim-
pen (meestal als gevolg van leerlingendaling), dan kan 
het voorkomen dat er mensen gedwongen ontslagen 
moeten worden. Bij een bestuur met werkgelegenheids-
beleid wordt in een Sociaal Plan vastgelegd volgens 
welke criteria mensen worden aangewezen die voor ont-
slag in aanmerking komen. In andere gevallen is er een 
afvloeiingsregeling die de volgorde van ontslag bepaalt.

Als op grond van een goedgekeurd bestuursformatie-
plan ontslagen aan de orde zijn, wordt de functie van 
de betreffende medewerker in het risico dragend deel 
van de formatie geplaatst (rddf). Dat gebeurt per 1 
augustus en de plaatsing duurt een jaar. Ontslag is dus 
pas mogelijk nadat een met ontslag bedreigde mede-
werker gedurende een jaar in het rddf is geplaatst. Het 
bestuur moet de aankondiging van de rddf-plaatsing 
vóór de zomervakantie via een aangetekend schrijven 
kenbaar maken .

Als je functie in het rddf staat heb je een aantal rech-
ten en plichten.
–  je moet andere, passende werkzaamheden aanvaar-

den. Dat kan zowel binnen je eigen school zijn, als 
ook bij een andere school van het bestuur, bij een 
ander bestuur of zelfs buiten het onderwijs;

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.

Wat betekent plaatsing 
in rddf voor mij?

VRAAG:

–  je moet je inschrijven als werkzoekende bij UWV 
Werkbedrijf;

–  de werkgever kan je een scholingsplicht opleggen.
 Daar horen de volgende rechten en plichten bij:

 •  scholing is werktijd en kan voor zover noodzake-
lijk onder schooltijd worden gevolgd

 •  de werkgever moet je benoemen in een vrijko-
mende functie waarvoor je na het volgen van de 
scholing bevoegd bent

 •  er wordt een redelijke termijn afgesproken waar-
binnen de studie moet zijn afgerond

–  als je tijdens je rddf-plaatsing nieuwe inkomsten gaat 
verwerven, worden die gekort op je salaris.

Als er tussentijds een vacature op een andere school 
van het bestuur ontstaat, ben je dus verplicht die te 
aanvaarden. Het feit dat iemand in het rddf staat, pre-
valeert dan boven de bepalingen in de cao met betrek-
king tot overplaatsing. Anderzijds mag de werkgever 
een passende vacature niet extern invullen, maar moet 
die worden aangeboden aan iemand die in het rddf 
staat. Staan er meer mensen in het rddf, dan kan het 
bestuur zelf bepalen aan wie een vrijkomende vaca-
ture wordt aangeboden. Is er aan het einde van het 
rddf-jaar nog steeds een formatietekort, dan kan het 
bestuur werknemers ontslaan. Daarbij moet uiteraard 
de opzegtermijn in acht worden genomen.

–  je moet je inschrijven als werkzoekende bij UWV 

–  de werkgever kan je een scholingsplicht opleggen.
 Daar horen de volgende rechten en plichten bij:

 •  scholing is werktijd en kan voor zover noodzake-

ANTWOORD:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
De actualiteit kan een grote invloed hebben op uw werk als (G)MR. Denk aan de komst van de 
functiemix, de groei van het aantal brede scholen en de plannen voor passend onderwijs. De cursus 
Actualiteiten in het onderwijs informeert u als (G)MR over de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.

Actualiteiten in het onderwijs

Inhoud
Tijdens een intakegesprek bepaalt 
u in overleg met de trainer welke 
thema’s u wilt bespreken. Per 
dagdeel kunnen twee tot drie on-
derwerpen aan bod komen. U kunt 
bijvoorbeeld kiezen voor uitleg over 
de invoering van de functiemix, de 
Wet Goed onderwijs, goed bestuur 
of de betekenis van de fusietoets.

Praktische informatie:
Neem voor meer informatie over 
de mogelijkheden en tarieven 
contact op met CNV Onderwijs 
Academie via (030) 751 1785 of 
stuur een e-mail naar 
aanvraagcursus@cnvo.nl. 

Klaas Jurjens, is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en ver-
zorgt de cursus Actualiteiten in 
het onderwijs. ‘De cursus kun je 
eigenlijk vergelijken met een 
Indische maaltijd: je stelt het 
zelf samen. Een beetje van dit 
en een beetje van dat.’ Jurjens 
vermoedt dat er vooral veel 
vraag zal zijn naar de uitleg 
over het nieuwe schoolplan, een van de moge-
lijke thema’s. 
‘Besturen zijn nu bezig met de contouren van het nieuwe school-
plan 2011-2015. Hoe koppel je dat plan aan het strategisch beleid 
van het bestuur, en het te voeren beleid in de praktijk? En hoe wil 
de (G)MR daarbij betrokken zijn? Wordt het schoolplan uitslui-
tend het werk van de directeur of reikt de (G)MR ook zelf ideeën 
aan? Die vragen bespreek ik tijdens de cursus.’ En die opzet geldt 
voor alle beschikbare thema’s in deze cursus, aldus de trainer. 
‘Vooral hoe je je als raad opstelt bij die actualiteiten is essentieel’, 
benadrukt Jurjens.  

over het nieuwe schoolplan, een van de moge-

informeert u als (G)MR over de laatste ontwikkelingen in het onderwijs.
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COLUMNCOLUMNCOLUMNPierre Wind

Pierre Wind (44) is 
televisiekok, auteur 
en docent op onder 
andere Roc Mondriaan 
Horeca in Den Haag.
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Verschrikkelijk Mooi Beroeps 
Onderwijs
Tjonge, wat was het gisteren een mooie dag. Op het ROC 
Mondriaan te Den Haag werden namelijk de landelijke 
Toptalent Horecawedstrijden voor het vmbo en mbo 
gehouden. Nu eens een keer niet het vmbo of mbo in een 
negatief daglicht, maar volledig positief in de schijnwer-
pers. Dit keer niet over de escapades van ‘Bobo’s’, maar 
de leerling in het middelpunt. En hoe! Ze schitterden. 
Waanzinnige happening. De ene student na de andere 
overtrof zichzelf. 
Bijzonder aan deze wedstrijden is de categorie Koppel-
wedstrijd. Hierin strijden een vmbo-leerling en een mbo-
student samen voor het goud. Sinds twee jaar worden deze 
wedstrijden jaarlijks op een mbo-school gehouden, zodat 
de vmbo-leerling al kennis kan maken met het mbo. Naast 
de koppelwedstrijd heb je ook de landelijke fi nale van de 
vmbo-wedstrijd. Een ongeloofl ijke constatering mijnerzijds 
was dat uiteindelijk de prestaties van de vmbo-wedstrijd 
van een hoger niveau waren dan bij de koppelwedstrijd. 
Echt waar. En dat was geweldig om mee te maken. 
Natuurlijk waren er naast de persoonlijke hoogtepunten 
ook dieptepuntjes. Zo werd ik echt gek toen ik consta-
teerde dat diverse aspirant-koks het presteerden om 
tijdens het hoofdgerecht het kalfsvlees rauw te serveren. 
Zelfs voor een kannibaal zou dit te ver gaan. Ongeloof-
lijk. Hoe haalden ze het in hun hoofd? Dat zie je of voel 
je toch? Komen ze uit een ei? Natuurlijk namen deze 
‘rauw’-gigantjes uiteindelijk niet de felbegeerde gouden 
plak mee naar huis. Een ander duo greep ook naast de 
hoofdprijs. Wel om een hele andere reden. Tijdens de 
dessertbereiding pakte één van hen 
de vruchtenbavarois uit de koellade. 
De ‘bafjes’ zaten in een glas. Ja, u 
raadt het al. Het glas werd tegen de 
laderand gestoten, waardoor deze 
kokologische uitspatting in honderden 
scherven in de lade eindigden. Het duo had alle aanwe-
zige producten in de lade niet afgedekt, waardoor het 
een glassplinterparty werd. Logischerwijs besloot de jury 
dat deze twee pollepelkoningen de producten niet meer 
mochten gebruiken. Geen dessert. Einde verhaal. Op het 
moment dat het jurylid dit vertelde, zag je aan de koppies 
dat hun wereld even in elkaar stortte. De tranen werden 

in bedwang gehouden. Prachtig om te zien. 
Ook bewonderenswaardig was de houding van twee 
zusjes. Van een begeleider vernam ik dat ze op de 
wedstrijddag hoorde dat hun oma overleden was. Aan 
hen werd de keuze gelaten: naar huis of doorgaan? 

Na een fi ks tranendal besloten ze om toch met de 
wedstrijd mee te doen. Geweldig, die ambitie. Helaas 
wonnen ze geen goud, maar het zijn wel keien. 
Op www.ikbendebeste.tv kunt u van deze geweldige 
competitiesfeer proeven. Ik ben dus ook een groot 
voorstander van wedstrijden op het vmbo en mbo. Dan 
beleef je dat de jeugd echt de toekomst heeft.  

DIVERSE ASPIRANT-KOKS PRESTEERDEN 
HET OM TIJDENS HET HOOFDGRECHT HET 
KALFSVLEES RAUW TE SERVEREN
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Barbara Colson: ‘Leraar zijn is een enorm mooi beroep, maar het vergt ook heel veel.’

Onderwijs inspireert juf tot schrijven 
       spannende roman

Werken met kleuters en toch een gruwelijk verhaal kunnen bedenken. 
Groepsleerkracht Barbara Colson (42) schreef het boek Rugtekening. 

Daarin is meester Thomas verliefd op juf Mieke. Maar Mieke blijkt 
niet alleen de lieve juf die hij in haar ziet. 
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‘Als klein meisje vond ik lezen verschríkkelijk!’ lacht Colson, 
terwijl ze koffi e inschenkt in haar huis in het Zuid-Limburgse 
Bunde. ‘De stapel boeken die ik bij mijn communie in de tweede 
klas kreeg, had ik in de zesde klas nog steeds niet gelezen. Op de 
middelbare school koos ik vooral de B-vakken: wis-, natuur- en 
scheikunde. In de vierde klas had ik een docente Nederlands, 
die mij heel erg wist te boeien. Zij was fan van Anton Koolhaas. 
Door haar ben ik lid geworden van de bibliotheek en ben ik een 
lezer geworden.’

GEEN FEELING
Eenmaal een lezer, ben je natuurlijk nog geen schrijver. Colson 
ging informatica studeren, omdat dat dé toekomst was voor 
meisjes in die tijd. ‘Ik kwam er al snel achter 
dat het niets voor mij was. Ik had er totaal 
geen feeling mee. Ik had in mijn middelbare 
schooltijd mijn moeder, die leerkracht is, 
wel eens geholpen in haar klas. Ik vond dat 
leuk. Daardoor kwam ik er op om naar de pabo te gaan. Daarna 
heb ik nog even psychologie gedaan aan de Open Universi-
teit, maar dat moest ik opgeven toen mijn eerste kind kwam. 
Onlangs heb ik de Master special educational Needs gedaan. 
Daar ligt toch mijn hart: kinderen helpen met speciale onder-
wijsbehoeften. Nu doe ik één dag de kleuters en twee dagen 
begeleid ik de rugzakleerlingen op mijn school, de Harlekijn in 
Landgraaf.’

ROTS EN GRUIS
Een paar jaar geleden gaf Colson in eigen beheer het boek 
Van rots tot gruis uit. ‘Dat was een beetje van mezelf afschrij-
ven, als ik eerlijk ben. Ik had nogal veel meegemaakt in het 
onderwijs. Ik liep stage op Curacao en mijn eerste baan was 
in de Haagse Schilderswijk. Een nogal enerverend begin van 
mijn loopbaan. Daarna heb ik elf jaar op een Jenaplanschool 
in Sittard gewerkt, ook een hele turbulente school met veel 
wisselingen van personeel en directie. Uiteindelijk zat ik tegen 
een burn-out aan en ben ik van me af gaan schrijven. De titel 
geeft het al een beetje aan: ik was altijd een rots in de bran-
ding voor mijn omgeving, ik was altijd sterk en wilde dat ook 
zijn, nam de hele school op mijn schouders, maar veranderde 
uiteindelijk van rots tot gruis. Het schrijven heeft me enorm 
geholpen. Ik heb het boekje ook nog aangeboden aan minister 
Van der Hoeven.’ Ze leest een stukje voor, waarin ze beschrijft 

hoe haar oude beer, veertig jaar bewaard, 
verdween uit haar klaslokaal en nooit meer 
teruggevonden werd.

RIJKE FANTASIE
Het boek Rugtekening ademt de sfeer van 
onderwijs. Allerlei thema’s komen langs: 
de hoge werkdruk, de vele projecten die 
gedaan moeten worden, de maatschappe-
lijke problemen die allemaal door de school 

opgelost moeten worden, het verschil tussen 
werken op een kleine of een grote school, 
werken met kleuters of oudere leerlingen, 
de gesprekken in de lerarenkamer of op het 
schoolplein. Werken in het onderwijs inspi-
reert dus blijkbaar tot een gruwelijk verhaal? 
Colson lacht: ‘Ja, het is afschuwelijk, gru-
welijk, in het onderwijs! Nee hoor, ik heb 
gewoon een rijke fantasie en lees graag thril-
lers. Ik heb gelukkig nog nooit meegemaakt 
dat er een affaire ontstond tussen een mees-
ter en juf met een gestoorde persoonlijk-
heid, met alle vreselijke gevolgen van dien. 
Ik hoor wel dat mensen het verhaal nogal 
heftig vinden en zich afvragen wie ik in het 
boek ben, maar ik kom er niet in voor, echt 
niet. De school is niet meer dan het decor 
van het verhaal. Ik werk in het onderwijs, zie 
daar dingen, sla dat op en gebruik dat. De 
lat ligt hoog in het onderwijs, je moet veel 
als leraar. Je moet toch een soort duizend-
poot zijn om alles in goede banen te blijven 
leiden. Het is een heel mooi beroep, maar 
het vergt ook enorm veel.’
Ciska de Graaff

Onderwijs inspireert juf tot schrijven 
       spannende roman

JUF/SCHRIJFSTER: ‘ALS KLEIN MEISJE 
VOND IK LEZEN VERSCHRIKKELIJK!’

Rugtekening, Barbara Colson, ISBN 
9789051796964, te bestellen via de reguliere 
boekhandel en via www.gopher.nl, € 13,90.
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Nr. 4  27.02.2010
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

CNV_Guus_CNV_Onderwijs_185x267mm  11-03-10  10:38  Pagina 1
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webbedingetjes

@ Volgende week is het Pasen. Op veel scholen wordt hier 

uitgebreid aandacht aan besteed. Kinderen associëren het 

feest vaak met paashazen en eieren eten. Meer over de ach-

tergronden van dit feest, speciaal geschreven voor kinderen, 

is te vinden op www.kindengeloof/pasen.  

@ Wie ook eieren wil beschilderen in de klas, kan voor tips 

terecht op www.vanharte.nl. Leer hier alles over het uitblazen 

van eieren, schildertechnieken en natuurlijke kleurstoffen. 

@ Als je het paasontbijt dit keer een bijzonder tintje wilt geven, 

kijk dan eens op www.pasen-recepten.nl. Hier zijn recepten te 

vinden voor een heuse paas-preisoep, een gevulde paasstol 

of een paaskwarkdessert. Ook staan er ideeën voor paas-

broden in allerlei variaties: Brabants, Twents en zelfs Grieks.  

Stelling:
Het onderwijs is gebaat bij de val van 
het huidige kabinet

eens 41,8%

oneens 58,2%

Aantal reacties: 251

@@@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@

@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

gelopen week op de site stond. De komende week vragen we uw 

mening over de uitspraak: Alle scholen moeten zelf het budget 

voor hun gebouwen beheren.

Doe de 
functiescan!

Elders in dit blad is een verhaal te lezen over de functiemix. Dit 

betekent dat er binnen de school lerarenfuncties op verschillende 

niveaus naast elkaar bestaan. Dit geldt voor zowel het primair als 

het voortgezet onderwijs. Wie in aanmerking wil komen voor de 

functiemix, moet aan verschillende eisen voldoen. Door de scan in 

te vullen op www.meerverdieneninhetonderwijs.nl kunnen leraren, 

zowel leden als niet-leden, te weten komen of ze in aanmerking 

komen voor een hogere functie. Leden kunnen daarnaast gebruik-

maken van de zogenaamde functiecoach, die een advies op maat 

geeft om de kansen nog verder te vergroten. Benieuwd? Kijk op 

www.meerverdieneninhetonderwijs.nl.

Onderzoek naar de dagelijkse 
praktijk binnen de school
Voorafgaand aan het congres voor primair onderwijs De verande-

rende school houdt CNV Onderwijs een onderzoek naar de da-

gelijkse praktijk binnen de school. Het demissionaire kabinet had 

immers beloofd om te zorgen voor rust in het onderwijs. Maar is 

die rust er ook gekomen?  Er is namelijk veel beweging binnen 

de scholen. Nieuwe ontwikkelingen, veranderende taken. Door 

het beantwoorden van de vragen uit het onderzoek, krijgt de bond 

inzicht in de ervaringen van de werkvloer. De resultaten van het 

onderzoek worden ter afsluiting van het congres op 7 april aange-

boden aan een aantal bekende politici. De vragen zijn te vinden op 

www.cnvo.nl (klik op de gele knop Congres PO en enquête. De link 

naar het onderzoek staat vervolgens onderaan de pagina).

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

een 

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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Het spel en de knikkers
Valt de knikkertijd bij u op het schoolplein ook 
vaak samen met de regentijd? Zodat de knik-
kers in het koude water van het putje belanden? 
Heerlijk, je winst graaien uit vijf centimeter drab. 
Het maakt kinderen niks uit, de beloning is er niet 
minder om. 
De knikkertijd is een vredige periode, die soms we-
ken duurt. Eén van mijn collega’s doet wel eens een 
spelletje mee, de winst verdwijnt in zijn diepe jaszak-
ken. Glunderend laat hij de glazen kogeltjes rammelen. 
Hij houdt goed in de gaten van wie hij er de meeste 
gewonnen heeft en doet een dag later altijd heel erg zijn 
best om alles weer terug te verliezen. 
Het spel is simpel en de regels blijven door de jaren 
heen onveranderd, dat vind ik wel mooi.
Maar waar ik met afgrijzen naar kijk, is het formaat van 
de stuiters. Niet normaal, zo groot als die tegenwoordig 
zijn. Het lijken soms haast kanonskogels! Bonken, konin-
gen, keizers… vier centimeter en meer in doorsnede. 
Laatst gooide een stoertje een grote, versleten bol expres 
in stukken. Hoog de lucht in, bijna op iemands hoofd, toen 
allemaal glassplinters op het plein. ‘Het is mijn eigen 
knikker, daar mag ik mee doen wat ik wil!’, meende de 
belhamel. Mooie effecten toch?
Gisteren zag ik een leeg plastic netje liggen, prijsje er 
nog op: ‘Two marbles’ voor slechts 2 euro. Zo uit het 
netje in het putje. Als ik de knikkers omreken in geld, dan 
rolt er in één potje soms voor 5 euro over het plein. 
Ik overleg met enige collega’s. Vinden 
we dit nog pedagogisch verantwoord? 
Maar ja, waar leg je de grens? Drie 
centimeter? Vier? Of maar liever he-
lemáál niet meer laten knikkeren? Zou 
ook wel weer jammer zijn. Bovendien 
helpt het natuurlijk niks, dan doen ze het wel ergens an-
ders. Tegen de macht van Intertoys en consorten kunnen 
wij niet op!

Sommige kinderen hebben zo veel geld tot hun beschik-
king, dat ze zó vanaf school naar de speelgoedwinkel 
hollen. Zouden hun ouders daarvan af weten? Of hebben 
die de strijd tegen de kinderlokkers al opgegeven?
Op mijn vraag of ze het niet erg veel geld vinden, komen 
er uit mijn klas verschillende antwoorden. Er zijn van die 

handigerds die bijna altijd winnen. Die hebben er geen 
moeite mee. Maar de verliezers zeggen zachtjes dat 
knikkeren van thuis niet meer mag. 
Groot, groter, grootst. De zucht om elkaar met heb-
bedingetjes te overtreffen zit er diep in. En open-

lijke verleiders wakkeren de hebzucht van kinderen 
dagelijks aan. Maar wij, volwassenen, maken ons 
daar nauwelijks meer druk over. We zijn er al zó aan 
gewend… 
Zouden mijn meesters en juffen vroeger ooit hebben 
moeten nadenken over het formaat van knikkers? 

ALS IK DE KNIKKERS OMREKEN IN GELD, 
DAN ROLT ER IN EEN POTJE SOMS VOOR 
5 EURO OVER HET PLEIN
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Mijn zusje heeft Downsyndroom
Het nieuwe zusje ziet er anders uit en is ook anders 
dan de andere kinderen. In het prentenboek Mijn zusje 
heeft Downsyndroom, wordt aan kinderen uitgelegd 
wat dat betekent. Het is geschreven door Jon Doppen. 
Haar dochtertje (2007) heeft het Downsyndroom. Ze 
zocht een manier om dit aan haar zoontje Chris (2005) 
in begrijpelijke taal uit te leggen. De tekeningen zijn 
gemaakt door Jeffrey van Gemeren. Om te bestellen, 
mail dan naar mark@uitgeverijpica.nl. De prijs is € 8,95.

Boek over
Het handboek Kinderen en… roeien met de riemen 
biedt leraren in het primair onderwijs informa-
tie en ondersteuning bij het omgaan met leer- of 
gedragsproblemen in de klas. Docenten horen zelf 
een oordeel te vormen over de gedragsproblemen 
van kinderen. Ze moeten zich niet laten beïnvloeden 
door al een dan niet terecht opgeplakt etiket, aldus 
de auteurs van het boek. Het boek stelt achtergrond-
informatie beschikbaar voor de leraar om zelf een 
diagnose te kunnen stellen. Deze kennis kan helpen 
een kind beter te begrijpen. Bij elk onderwerp staan 
suggesties voor verdere verdieping. Het boek telt 200 
pagina’s en is verkrijgbaar in de boekhandel voor 
€ 39,95. Kijk voor meer informatie of om te bestellen 
op www.kwintessens.nl/vakdidactiek. 

Verhalen bij levensbeschouwende thema’s
Jonge kinderen stellen allerlei moeilijke vragen. 
Vaak gaat het over onderwerpen waar niet zo maar 
een duidelijk antwoord voor is te vinden.
Het nieuwe boek Harde Kern helpt door middel van 
verhalen en thema’s om het gesprek met kinde-
ren op gang te brengen. In de verhalen van Harde 
Kern kunnen thema’s zichtbaar worden die anders 
moeilijk te vatten zijn. In dit boek staan 45 verhalen 
over 15 verschillende onderwerpen, zoals eerlijk-
heid, rijkdom, verdriet, afscheid en angst. Het boek 
is geschikt om in de klas te gebruiken, en richt zich 
op kinderen vanaf 8 jaar. Het is gedrukt in kleur en 
telt 196 bladzijden. Het kost € 19,95. Voor informa-
tie en bestellingen: www.nzv.nl.

Mijn zusje heeft Downsyndroom
Rolf Plender (54), De Regenboog, Doornspijk
‘Onlangs zag ik in Schooljournaal bij de rubriek De 
laatste man een fotootje van een leerkracht die op 
handen gedragen wordt door zes vrouwelijke col-
lega’s’, mailt Rolf Plender, leerkracht groep 8 op 
basisschool De regenboog in Doornspijk. ‘Zes?, 
dacht ik, dat valt eigenlijk nog best mee. Ik heb 
op deze school, waar ik al 33 jaar werkzaam ben, 
als laatste man te maken met wel vijftien vrou-
wen. Toch werk ik elke dag met plezier met hen 
samen. Zij verzorgen mijns inziens goede lessen, 
gaan prima met kinderen, ouders, elkaar en mij 
om, zijn fl exibel en kunnen meerdere dingen 
tegelijk! Veel zaken worden, in pauzes of voor 
en na schooltijd, op een snelle en goede manier 
geregeld. Wat dat betreft kan een oude man  van 
vijftien jonge vrouwen echt nog veel leren.
Natuurlijk is het leuk, als er zo nu en dan eens 
een man op school komt. Snel even babbelen 
met de monteur van het kopieerapparaat of de 
verwarming. Of, als op vrijdagmorgen de vuilnis-
wagen langs de school rijdt, even mijn duim op-
steken. Om het tekort aan omgang met het sterke 
geslacht verder enigszins in balans te brengen, 
ben ik jaren geleden lid geworden van een pira-
tenkoor. Elke maandagavond met vijftig kerels 
heerlijk zeemansliederen brullen. Na de repetitie 
drinken we een glas bier en vertellen we elkaar 
mannenverhalen. Dat het koor onder leiding staat 
van een dirigente, neem ik voor lief.’ PM 

De laatste man

Schooljournaal 31
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Ook de laatste man? 
Mail naar schooljounaal@cnvo.nl
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Vereniging
Titel Xxxx
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CNV Onderwijs over functionerings- en bedoordelings-
gesprekken. Info: Elly den Haan, (040) 255 32 21, ellyden
haan@yahoo.com.

Zeeland
Woensdag 14 april, 16-20 uur, Zeeuwse Bibliotheek, 
Middelburg, Cor Duinmaijer, regiobestuurder CNV Onder-
wijs over bekwaamheidsdossier. Info: Martine van der Meule 
(0118) 59 13 01, amvandermeule@hotmail.com.

Friesland
Woensdag 21 april, 16-20 uur, Op ‘e Hichte, Scharne-
goutum door Werner Verboom over Rationeel Emotieve 
Therapie (RET). Info: Dukke Hofman (0515) 41 59 89 of 
schoolleider@cbsopehichte.nl.

Congres en Jaarvergadering
Woensdag 21 april, 14.30-20 uur, CNV-kantoor, Tiberdreef 
4, Utrecht, thema: Andere tijden in Onderwijs; ook op jouw 
school? Sprekers: Anki Duin, projectleider Andere Tijden 
in onderwijs en opvang, en Patrick Banis, bestuurder CNV 
Onderwijs. Workshops over verschillende modellen voor 
andere tijden. Info: Koos Wijkhuijs (0527) 24 15 69 of 
kooswijkhuijs@hotmail.com

BVE
Vrijdag 23 april, 10.30 uur, De Twee Marken, Maarn, sector-
ledenvergadering. Bert de Vries, Inspecteur bve, over de 
werkwijze van de Inspectie en Willem Jelle Berg, bestuurder 
CNV Onderwijs, over sociale zekerheid en AOW-leeftijd. Info 
en aanmelden bij kaderservice@cnvo.nl of (030) 751 18 40.

BASISONDERWIJS
Midden-Limburg
Woensdag 14 april, Baexheimerhof te Baexem, 18-20 uur 
bijeenkomst schoolcontactpersonen, 20-22 uur leden-
bijeenkomst. Actuele informatie en onderwijscabaret. 
Aanmelden voor het buffet tot 7 april bij jacquelinearts@
hetnet.nl

Rayons Twente & Isala & Ispo Overijssel
Donderdag 15 april, 19.30 uur, De Latijnse School 
Deventer, ledenbijeenkomst met Michel Rog, voorzitter 
CNV Onderwijs, over de nieuwe structuur van de vereni-
ging. Info: gjp.kotteman@freeler.nl, e.a.knoeff@planet.nl 
of wens.vogelzang@gmail.com.

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 16 april, 09.30-16 uur, Golden Tulip Hotel Lisse, 
jaarvergadering met mw. Janny Gooijer, plv. directeur 
Kennis van het ministerie van LNV, over actualiteit binnen 
het groene onderwijs + bezoek aan de Keukenhof. 
Info + aanmelden voor 8 april via admutsaers@home.nl.

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

Zuidoost-Brabant
Donderdag 22 april, 13.30 uur, Cafe-restaurant 
“Dientje”, Kerkstraat 9 Gemert, jaarvergadering 
met Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs over 
de nieuwe structuur. Info via J. Meijs (0493) 69 38 
97 of Th. Rietveld (0492) 52 51 06.

Gelderland
Donderdag 22 april, 10.30 uur, Zalencentrum 
“Onder de Toren”, St. Maartenstraat 34, Elst, 
jaarvergadering, A. Wibier over structuur CNV 
Onderwijs. Info via H. Reijmer (0316) 33 17 62 of 
hwbreijmer@hetnet.nl.

Brabant Noordoost
Dinsdag 20 april, 14 uur, excursie naar woon-
werk-gemeenschap Bronlaak in Oploo. Info bij 
G. Verbruggen (0485) 45 14 82 of verbrug@home.nl.

Drenthe
Woensdag 7 april aanvang 13.30 uur, Wilhelmina 
Zalencentrum, Wilhelminaplein Beilen. Jaarver-
gadering, voordracht Jan Germs over het belang 
van het Drents. Info: jlwolke@home.nl, (0591) 31 
28 65.

Friesland
Dinsdag 13 april, 14 uur, CNV-gebouw, Zonnedauw 
30, Drachten. Voorjaarsledenvergadering, CNV 
Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg over 
actuele zaken. Info: 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, ellyden
haan@yahoo.com.

Woensdag 14 april, 16-20 uur, New York Café 
Eindhoven, Colette van Wezel, regiobestuurder 

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden 
maximaal twee keer vermeld. Aanmelden agendapunten minimaal 9 dagen voor 
verschijning van het blad via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie 
van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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van de bapo-regeling. Uitstel van 
deelname is door het voorstel gunstig 
voor zowel werkgever als werknemer; 
een win-win-situatie dus. 
Tijdens een discussie, ingeleid door 
Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, en 
Ben Rijgersberg, directeur Colo, pleit-
ten beiden voor een nauwere samen-
werking tussen onderwijs en sociale 
partners. Rijgersberg vond ‘dat er een 
einde moet komen aan het onderling 
gesteggel over competentiegericht 
onderwijs’. Van Zijl sprak over ‘node-
loze belangentegenstellingen’ en de 
behoefte aan ‘kortere lijnen’. Hij on-
derstreepte het belang van de kennis-
centra met de uitspraak: ‘Indien we de 
kenniscentra opheffen, dan richten we 
ze overmorgen weer op.’ Rijgersberg 
zei: ‘De kenniscentra krijgen weer 

Werkgevers in het mbo en bij de 
kenniscentra willen de bapo-regeling 
afschaffen of op zijn minst sterk 
versoberen. Dat werd vorige week 
donderdag duidelijk tijdens de Jaar-
dag FSKL in Maarn, georganiseerd 
door de functiegroep kenniscentra 
van CNV Onderwijs in samenwerking 
met de andere bonden. Voor CNV 
Onderwijs gaan de voorstellen van 
werkgeverszijde minstens één brug 
te ver. Wel hebben zij begrip voor het 
argument dat de kosten relatief hoog 
zijn, zeker in relatie tot de bezuini-
gingen waarvoor de kenniscentra 
zich gesteld zien. Daarom heeft de 
bond een voorstel ontwikkeld dat 
door negatieve én positieve prikkels 
medewerkers ertoe moet bewegen op 
latere leeftijd gebruik te gaan maken 

Vereniging
Roerige tijden kenniscentra

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

•  Oriëntatie op leidinggeven

•  Management Ontwikkel Trajecten

•  Basisbekwaamheden directeur primair onderwijs

•  Directeur primair onderwijs

Meer informatie?  
Kijk op www.ismweb.nl of www.windesheim.nl.  
Of e-mail naar ism@stenden.com of info@windesheim.nl. 

Werken aan  
uw leiderschap?
Kies voor een opleidingstraject  
van de hogescholen Stenden en  
Windesheim:

ouders’ en ‘We maken een omslag 
van vóór het beroepsonderwijs en het 
bedrijfsleven naar ván het beroepson-
derwijs en het bedrijfsleven.’
De vertegenwoordigers namens 
het ministerie van Onderwijs en de 
Onderwijsinspectie erkenden de 
toegevoegde waarde van de kennis-
centra. Ze onderstreepten het belang 
van de fl exibiliteit van de organisaties 
om zich aan te passen aan diverse 
ontwikkelingen. Toch gaan de be-
zuinigingen van 17 procent op de 
kenniscentra hoe dan ook door. Nog 
onduidelijk is met welke plannen de 
commissie-Smits eind april komt in 
het kader van de heroverwegings-
operatie voor het onderwijs. VNO-
NCW, MKB Nederland en de MBO 
Raad drongen er bij de commissie 
alvast op aan de kenniscentra niet 
weg te bezuinigen. Paul Hassing
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‘In de praktijk leer  ik het beroep veel 
sneller dan in 
de schoolbanken’

Leerling 
timmerkracht 
Clement Etnel: 
‘zo leer ik het 
beroep sneller 
dan in de 
schoolbanken.’

Schooljournaal 34

Een stagiair is druk aan de slag, hij slaat met de hamer de houten 
kozijnen op zijn plaats. Het is een nauwkeurig klusje want de 

uiteinden moeten precies op elkaar aansluiten. In noodgevallen 
kan de jongen met zijn vragen terecht bij zijn leermeester, een 
vakman. In drie maanden tijd gaan vijf leerlingen van het TeC 
Amsterdam samen een woning compleet renoveren. Er moet 

veel gebeuren voordat het huis weer bewoonbaar is.

Mbo-leerlingen verbouwen huizen in Het Pand
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De leerlingen timmerkracht gaan druk aan de slag in het huis. 
Alle muren zijn er door hen al uitgebroken. Het geraamte van 
de nieuwe indeling van de woning staat al overeind. De inde-
ling van het huis bestaat uit een woonkamer, hal, slaapkamer 
en keuken. De scholieren mogen alles zelf doen. Zo leren ze in 
de praktijk de kneepjes van het vak. Een paar leerlingen van 
TeC Amsterdam doen er samen drie maanden over om een 
woning op te knappen. Dit wordt het vierde huis dat ze voor de 
buurtbewoners renoveren. Het project Het Pand is ontstaan uit 
een samenwerking tussen Amarantis Onderwijsgroep en Woon-
stichting De Key. In april 2009 was het eerste huis helemaal 
opgeknapt. ‘Vanuit dit samenwerkingsverband Betrokken bij de 
Stad, werken de organisaties aan een stad waarin het prettig 
wonen, werken en leren is’, zegt Anneke de Maat, communica-
tieadviseur bij de woonstichting.

TEKORT AAN VAKMANNEN
Er is op dit moment een tekort aan vakmannen. Dit wordt 
veroorzaakt doordat jongeren technische beroepen minder 
aantrekkelijk vinden. ‘Door het bieden van levensechte prak-
tijkervaring, hebben leerlingen van TeC Amsterdam straks een 
betere aansluiting op de arbeidsmarkt. En door het leerwerk-
traject kunnen ze uitvinden of het vak echt iets voor ze is’, zegt 
De Maat. Per jaar kunnen zo’n vijftien leerlingen aan Het Pand 
meedoen. ‘De scholieren moeten via een offi ciële procedure 
solliciteren naar de stageplaats. Ze schrijven een brief en gaan 
op gesprek. Er worden zo’n drie huizen per jaar opgeknapt. Per 
op te knappen woning kunnen vijf scholieren meewerken’, laat 
De Maat weten. Ze zijn afkomstig van drie verschillende oplei-
dingen. Eén mbo-niveau 4 leerling bouwkunde is verantwoor-
delijk voor het in kaart brengen van de renovatiewerkzaamhe-
den, het maken van een nieuwe indeling voor de woning, de 
planning en de evaluatie bij de oplevering. Dit duurt zo’n vier 
weken. Daarna gaan de leerlingen timmerkracht aan de slag 
(mbo niveau 2). Zij werken zo’n vier maanden in de woning. 
Twee schilders in opleiding (mbo niveau 2) zorgen ervoor dat 
de woning piekfi jn geverfd wordt.

IN OPLEIDING
Ibrahim Bilge is leermeester in opleiding. Hij volgt een traject 
van acht weken bij Woonstichting De Key. Als hij het traject 
haalt dan mag Bilge om de twee weken op een vrijdag de leer-
lingen begeleiden. ‘Ik ben eigenlijk meubelmaker van beroep. 
Ik ben door De Key gevraagd of ik aan het project mee wilde 
werken. Het samenwerken met de leerlingen vind ik erg leuk om 
te doen. Ze luisteren goed naar mijn opdrachten en bij twijfel 
vragen ze advies aan mij’, vertelt hij. Tweedejaars TeC-leerling 

timmerkracht Clement Etnel (19) is 
zeer enthousiast over het project. Het 
is de derde week dat hij bezig is in het 
huis. ‘Ik werk van 7.30 uur tot 16 uur, 
en dat vier dagen in de week. Een leer-
ling bouwkunde heeft een bouwtekening 
voor ons gemaakt. De keuken mogen 
we wel plaatsen maar de badkamer niet. 
Hier zijn we niet bevoegd voor. De tegels 
in de badkamer kunnen we wel leggen.’ 
Etnel vindt het leuk om hout op maat 
te zagen. ‘Dat het daarna precies past, is 
super. Ik vind het vooral fi jn dat ik hele-
maal zelfstandig aan het werk mag gaan. 
In de praktijk leer ik het beroep veel 
sneller dan in de schoolbanken’, legt hij 
uit. Als Etnel deze opleiding heeft afge-
rond, wil hij graag verder studeren.
Jolinda Doek

GEEN SPELLETJES
Volgens Dominique Sanders zijn het echt jongens 
van de praktijk. Zij is voorlichter van Amarantis 
Onderwijsgroep en vertegenwoordigt ook TeC 
Amsterdam. ‘Ze willen graag leren. Doordat ze 
alles direct mogen doen, leren ze veel sneller. De 
leerlingen hebben een echte werkgever, dus ze 
zijn geen spelletje aan het spelen. Hier gaat straks 
echt iemand wonen, en dat is wat de stagiairs 
aanspreekt’, vertelt Sanders. De woningen worden 
geselecteerd door woonstichting De Key. Aan deze 
huizen moet van alles gerenoveerd worden. De 
panden die klaar zijn, worden straks weer ver-
huurd voor bewoning. ‘Het zou natuurlijk ideaal zijn 
als de stagiairs bij de woonstichting aan de slag 
kunnen. Er is een tekort aan technische vakmen-
sen en op deze manier zou het probleem opgelost 
kunnen worden’, meent ze. Het project Het Pand 
heeft volgens haar zeker kans van slagen in andere 
steden. ‘We richten ons nu vooral op de regio Am-
sterdam. Het loopt nog maar een jaar, dus het is 
eerst maar even afwachten hoe het hier aanslaat.’

‘In de praktijk leer  ik het beroep veel 
sneller dan in 
de schoolbanken’
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Algemene 
Vergadering
van CNV Onderwijs 

AGENDA
De agenda van de Algemene Vergadering zal er als volgt uitzien:
 
1. Opening 
2. Mededelingen
3.  Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en telcommissie 
4.  Bespreking bestuursbeleid aan de hand van het jaarverslag 2009, de 

besluitenlijst en de verantwoording besluiten AV 25 november 2009 
en eventuele actuele beleidsontwikkelingen

5. Visienota 2010-2014
6.  Voorstellen statuten & huishoudelijk reglement
7. Overige voorstellen
8. Financiële verantwoording 2009
9. Presentatie CNV Internationaal
10. Rondvraag
11. Rede van de voorzitter
12. Sluiting

Deelsessies: 
A. Politiek manifest
B.  Katholieke canon
C.  Agressie en geweld in het onderwijs
D.  Diversiteit
E.  Effect langer leven op pensioenregeling
F. Jaarrekening 2009

Voor agendapunt 6 zijn de volgende 
voorstellen ingediend:

-   Voorstel om het begrip ‘vrijwilliger’ op 
te nemen in de begrippenlijst.

Ingediend door het verenigingsbestuur.
-  2 voorstellen om de beschrijving van 

de doelstelling van de vereniging aan 
te passen, waarbij onder anderen het 
begrip ‘christelijk onderwijs’ wordt 
vervangen door ‘levensbeschouwelijk 
onderwijs’.

Ingediend door het sectorbestuur postac-
tieven.
-  Voorstel om aan de kerntaken de be-

langenbehartiging op het gebied van 
welzijn toe te voegen. 

Ingediend door het sectorbestuur post-
actieven.

Graag nodig ik u uit voor onze 18e Algemene Vergadering (AV). Tijdens deze Algemene Vergadering ligt 
de Visienota voor, waarin het verenigingsbestuur beschrijft waar wij als CNV Onderwijs voor staan en waar 
we de komende vier jaar voor gaan. Hier staan we uitgebreid bij stil, want dit gaat over ons allemaal. Onze 
deelsessies zijn ook zeker de moeite waard. In deze tijd van verkiezingscampagnes nemen wij u tijdens de 
deelsessie Politiek manifest mee in de belangrijkste onderwerpen van CNV Onderwijs tijdens de politieke 
lobby. De deelsessies Katholieke canon, Diversiteit en Agressie en geweld geven een inkijk in de actuele ont-
wikkelingen op deze gebieden. De jaarrekening 2009 en de pensioen-deelsessie zijn vaste onderwerpen die 
ook tijdens deze vergadering een eigen plaats krijgen. Op veler verzoek zullen we dit jaar voor het eerst een 
juridisch spreekuur houden voor uw rechtspositionele vragen. Kortom: deze vergadering zal wederom de 
moeite waard zijn!

Cees Kuiper, 
algemeen secretaris CNV Onderwijs 

VOORSTELLEN STATUTEN EN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Voor agendapunt 7 zijn de volgende voorstellen ingediend

-  Voorstel om van 1 augustus 2010 tot 1 januari 2011 een voor-
lopig bestuur te vormen. 

Ingediend door het verenigingsbestuur.
-  Voorstel om een door de werkgever betaalde pre-pensionerings-

cursus in te brengen in het cao-overleg.
Ingediend door het sectorbestuur postactieven.

Op de ingediende voorstellen kunnen verenigingsorganen tot 
uiterlijk dinsdag 13 april 17 uur amendementen indienen. Meer 
informatie over het indienen van amendementen en moties is 
te vinden op onze website (www.cnvo.nl). 

Onze website geeft ook informatie over:
De integrale tekst van de voorstellen en de preadviezen van het 
verenigingsbestuur.
Regels voor het spreken tijdens de vergadering en het stellen 
van vragen aan het verenigingsbestuur.

 
Eerder deze week hebben alle kaderleden die een bestuurs-
functie bekleden binnen CNV Onderwijs de AV-stukken per 
e-mail ontvangen. Alle andere geïnteresseerde leden kunnen 

Het dagelijks bestuur van CNV Onderwijs, v.l.n.r. Cees Kuiper, Michel Rog, Willem Jelle Berg en Patrick Banis.

deze stukken ook opvragen door een e-mail 
te sturen aan Fiona Knepper, fknepper@
cnvo.nl, tel.nr.: (030) 751 17 17. 

Alle leden van CNV Onderwijs zijn welkom 
op onze Algemene Vergadering. U kunt zich 
nog aanmelden via uw rayon- of afdelings-
bestuur. Ook kunt u contact opnemen met 
Fiona Knepper, e-mail: fknepper@cnvo.nl, 
tel.nr. (030) 751 17 17. Aanmeldingen die-
nen uiterlijk binnen twee weken bij ons bin-
nen te zijn.
In Schooljournaal 8 van 24 april worden de 
ingediende amendementen bekendgemaakt. 

Fo
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OVERIGE VOORSTELLEN

AANMELDING ALS BELANGSTELLENDE

OPVRAGEN VAN DE TEKSTEN VAN DE AV-STUKKEN 26 mei in de 

Eenhoorn in 

Amersfoort
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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.

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.

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.

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2010

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

MASTERCOACH

Plata Onderwijs Opleidingen 

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Bent u bevoegd leraar en wilt u uw vakkennis verdiepen 
of verbreden?
Hogeschool Utrecht biedt een ruim en divers aanbod op 
het gebied van onderwijs en opvoeding, die in aanmerking 
komen voor de lerarenbeurs. Een greep uit ons aanbod:

 (talen, maatschappij vakken en 
exacte vakken)*  

 (SEN)*

De aanvraagperiode lerarenbeurs 2010 loopt van 1 april 
tot en met 13 mei. 

Meer weten? 

*  Deze masters scoorden het best in de Keuzegids Masters 2010
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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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 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.

       

Sollicitaties kunnen tot 
10 april 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

een eerste gespreksronde
is gepland op 20 april 2010
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KLEINE ADVERTENTIES

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 

die voor één bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 

van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze 

advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aanbieden van per-

soneel. Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen

aan de redactie Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. 

E-mail: schooljournaal@cnvo.nl  Adverteerders dienen 1 week vooraf-

gaande aan de verschijningsdatum 25 euro over te maken op rekening

66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam

adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel mogelijk geplaatst.

De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden

vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om inge-

zonden annonces te wijzigen of in te korten.

Te huur:

Oostkapelle, 5-persoons vakantiewoning op eigen terrein gelegen.

De woning ligt dicht bij het strand op een park met privé-woningen.

Het park grenst aan bos en duinen. Tel. (0182) 531619; www.debeijkorf.nl

Te huur:

Chalet in Putten, Veluwe/Veluwemeer. Mooi 5-persoons chalet met 

3 slaapkamers. Vlabij subtropisch zwembad en groot bosgebied met 

veel fietspaden. Fietsen aanwezig. Laag geprijsd, hoge kwaliteit. Ook

weekends. Geen huisdieren. Info: (06) 21255428.

Vaarvakantie:

Vaar mee/zelf in Bretagne. Nog plaatsen vrij. Vertrek 30 april. Kosten

en werkzaamheden delen we. Kijk op: www.jaapboersema-maritiem.nl

Mail: jaap.boersema@planet.nl of bel (030) 6090386.

DIRECTEUR

De Vereniging voor 
Chr. Speciaal Basisonderwijs en 
Praktijkonderwijs te Dokkum zoekt:

een betrokken en deskundige

DIRECTEUR
(0,8-1,0 fte)

Functieprofiel, informatie en procedure op 
www.detwine.nl en 
www.bureaumeesterschap.nl

Stichting Proceon: Onder het bestuur van onze stichting ressorteren 14 scholen op 
17 locaties. De scholen werken op verschillende terreinen samen. Het doel van deze 
samenwerking is een krachtenbundeling om kwalitatief goed protestants christelijk 
onderwijs te blijven bieden.  De dagelijkse leiding van de stichting is in handen van een 
algemeen directeur. De scholen hebben elk hun eigen directeur, die middels intercollegiaal 
overleg een zeer invloedrijke stem hebben bij het tot stand komen van beleid.

Kijk voor meer informatie over de stichting op www.proceon.nl 

Stichting Proceon zoekt per 1 augustus 2010 
of zo mogelijk eerder een 

Directeur
voor de Bavinckschool te Hilversum

De vacature ontstaat omdat de huidige directeur 
kiest voor een baan in het bedrijfsleven.

Wij zoeken 
-   een coachend leider die de talenten van de leerkrachten ziet en weet in te zetten 

en daarmee zorg draagt voor de functionele ontwikkeling van alle medewerkers;
-   een teamspeler die de dialoog zoekt met zowel ouders, kinderen als teamleden 

en die processen helder en inzichtelijk communiceert;
-   iemand die voor een gemeenschappelijk doel kan gaan dat aansluit bij de 

huidige onderwijsontwikkeling, waarbij kwaliteitsgerichtheid en samenbinden 
sleutelwoorden zijn;

-   iemand die onderwijservaring heeft;
-   iemand die meelevend en bij voorkeur belijdend lid is van een protestants 

christelijk kerkgenootschap en 
-   iemand die de opleiding ’schoolleider primair onderwijs’ heeft gevolgd of bereid 

is deze te volgen. 

Wij bieden 
-  leergierige kinderen;
-  betrokken ouders;
-  gedreven teamleden;
-  een inspirerende leer- en werkomgeving;
-   een schitterend monumentaal Dudokgebouw met moderne faciliteiten en 

moderne methoden; 
-   een school waar wordt gewerkt met 5 gelijke dagen van 8.30 tot 14.00 uur en
-   een wtf tussen 0,6 en 1,0, afhankelijk van de wensen. Een duo directie is 

bespreekbaar.

Voor nadere informatie kunt u:
-   de algemeen directeur van Stichting Proceon, dhr. P. D. van Buuren, bellen op 

035-6852320. 
-   de huidige interim-directeur, dhr. N. de Haas, bellen op 06-10122107. 
-   de website van de school bekijken: bavinck.proceon.nl.

Rechtspositie:
Bezoldiging van de functie vindt plaats in schaal DB conform de CAO primair 
onderwijs. 

Solliciteren:
Een informatiepakket kan worden opgevraagd bij 
mw. A.L. Lustig-Brinkman. Uw sollicitatie naar deze 
functie kunt u tot uiterlijk 11 april a.s. richten aan 
de stafmedewerker personeel van de stichting, 
mw. A.L. Lustig-Brinkman, Postbus 352, 1200 AJ 
Hilversum, of per e-mail: alb@proceon.nl. 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
maandag 26 april 2010 vanaf 15.30 uur. Een 
assessment maakt deel uit van de procedure. 

Onze kanjers wachten op u!
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www.pcou.n l

Het College van Bestuur van de Stich-
ting Protestants Christelijk Onderwijs 
Utrecht (PCOU) is per 1 augustus 
2010 of eerder op zoek naar een:

DIRECTEUR 
M/V - 0,8 - 1 FTE 

voor basisschool De Krullevaar in De 
Meern. De Krullevaar is een groeischool, 

die dit jaar ongeveer 500 leerlingen zal 
tellen, verdeeld over twee locaties. Het team 

is enthousiast en gedreven. De ouderpopu-
latie is zeer betrokken en positief kritisch. De 

Krullevaar is een school die werkt volgens het 
concept Ervarings Gericht Onderwijs (E.G.O.). De 

school bestaat sinds 2000 en is over de gehele breedte 
in ontwikkeling. De directeur wordt terzijde gestaan door 

twee locatiedirecteuren.

Functieschaal DC, max. 
 4.863,- plus toelage 

directeuren van  275,- 
conform Cao PO. 

Voor meer informatie zie 
www.dekrullevaar.nl

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede
Stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs

DIRECTEUR (m/v)
voor de RK basisschool Bonifatius te Enschede

Er is een enthousiast team van 23 personeelsleden, dat les geeft aan 
ongeveer 250 kinderen, die over 12 groepen en 2 locaties zijn verdeeld.

Geïnteresseerd?
Op www.skoe.nl vindt u ons aanbod en onze
verwachtingen. Uw brief met CV ontvangen
we graag uiterlijk maandag 12 april.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

St. K.O.E.  Bouwsteen voor de toekomst.

Wegens vertrek van de huidige directeur heeft het

bestuur van de stichting KOE met ingang 

van 1 augustus 2010 plaats voor een:

Door een misverstand van de zijde van
Schooljournaal is in het vorige nummer een
personeelsadvertentie van PCPO Westland
ten onrechte voor de tweede keer gepu -
bliceerd. PCPOW laat weten dat inmiddels
de vacatures tot genoegen zijn vervuld.

Directeur
“Als teamspeler 

voor PCB Ichthus, 
waar talent groeit.”

Nieuwsgierig geworden naar deze functie in het basisonderwijs? 
Kijk op www.pcpokrimpenerwaard.nl onder het kopje 

vacatures voor de volledige advertentie!

GEZOCHT:

Rectificatie
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COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS
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Info:  www.platafoundation.nl  |  T 071-5234844
  INFOAVOND WO-DAG 17 MAART

Plata Onderwijs Opleidingen Garenmarkt 1a | 2311 PG Leiden

   

  

 

 
 

   

2010: 

onderwijs-

personeel 

blikt vooruit

Nieuw blad, 
nieuwe 

columnisten

� � � ����� �� � �� � � � ���� � � � � � � � � �� � � � � � �
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

www.cnvo.nl/adverteren

In de kop van Drenthe staat 
in het prachtige dorp Vries

Christelijke Basisschool 
“De Holtenhoek”

een school met 120 leerlingen en 
10 medewerkers.

Wij zoeken een

DIRECTEUR
die de ingezette vernieuwingen 

verder wil ontwikkelen

Meer informatie:www.conod.nl
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TOF Onderwijs voor tien toffe basisscholen in de gemeente Tubbergen

Gezocht: twee toffe directeuren

Mail je sollicitatie en CV voor 12 april naar
dhr. C. Bartman, algemeen directeur, via: 

info@tofonderwijs.nl
o.v.v. directeur St. Alphonsus of directeur De Zeven Mijlen

St. 

Welke sterke leider haalt het 
beste in ons naar boven?

W
, stu v .

Meer informatie over deze functie: 
.to

In ov : 

T : 
 B. ,  T 
 . ,  T 

v v

Heb jij fingerspitzengefühl?

.

Meer informatie over deze functie: 
.to

In ov : 
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 H. ,  T 
 . ,  T 

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

:htt:hhtcz chozzoeGezGG

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

i
w

ddieffffoofttoeewttw:tt:
        

  
  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

effefffotneitroovsjiwrrwednOFOT

neruetteccteri
        

  
  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

buTTuetneemeggeedninelohcssisabe        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

neggerrgebb

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

tecri d.. dv.v.o

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

veecteur De ZrAlphonsus of di.r Steu
ondfo@tofin

er algemeen di,, algemeen ditmanr Ba.. BaC.rr.dh
aoor 12 vMail je sollicitatie en CV 

        
  

  

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

  

en Mijlen
derwijs.nl

: viar,, viacteu
pril naara

Het samenwerkingsverband bestaat uit vier 
schoolbesturen in de regio Noord West Twente.
Samen met onze 30 basisscholen en SBO-
school werken we aan zorg voor 7620 
leerlingen met een eensluidend motto:
Een ononderbroken leerontwikkeling voor 
ieder kind.

Het samenwerkingsverband bestaat uit vier 
schoolbesturen in de regio Noord West Twente.
Samen met onze 30 basisscholen en SBO-
school werken we aan zorg voor 7620 
leerlingen met een eensluidend motto:
Een ononderbroken leerontwikkeling voor 
ieder kind.

WSNS Samenwerkingsverband
Noord West Twente
zoekt met ingang van 1 oktober 2010 een

Coördinator WSNS (v/m) primair onderwijs

omvang van  0,8 fte

Functie-inhoud
wij zoeken een coördinator die:

het gezicht is van het SWV en aanspreekpunt voor het bestuur en de organisatie
met interne en externe partijen overleg voert
zorg draagt voor een optimale samenwerking met alle betrokkenen
vernieuwend zorgbeleid initieert en stimuleert, bewaakt en evalueert
leiding kan geven aan het veranderingstraject Passend Onderwijs
verantwoordelijk is voor het beleidsplan en het activiteitenplan, de begroting en het jaarverslag
organisatietalent bezit
goede communicatieve eigenschappen bezit
op managementniveau ervaring heeft opgedaan in vergelijkbare onderwijsprocessen

www.almelosemontessorischool.nl   www.stichtingquovadis.nl
www.tofonderwijs.nl    www.sko-twenterand.nl

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Harry Weessies, coördinator,
T.: 0546 - 457199 of met Cas Bartman, voorzitter van de benoemingscommissie, T.: 06-53970697.

Reageren?
Mail uw sollicitatie met C.V. vóór 12 april 2010 naar:
Samenwerkingsverband Noord West Twente. t.a.v. dhr. C. Bartman, info@tofonderwijs.nl

De eerste gesprekken zullen plaatsvinden op 21 april 2010. Een assessment kan deel uitmaken 
van de benoemingsprocedure.

Eisen en profielschets
kijk voor meer informatie over deze vacature op

Samenwerkingsverband
Noord West Twente

Herhaalde oproep
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� die om kan gaan met passend onderwijs

� die affiniteit heeft met midden- en bovenbouw

� die de gymbevoegdheid heeft of die wil halen

� die de Protestants Christelijke identiteit van de school 

kan onderschrijven

Reageren vóór 12 april 2010. Informatie: mevrouw A. Brem, tel. 0475-461967, www. basisschooldevlinder. nl

Brieven met cv kunt u sturen naar Postbus 7216, 6050 AE Maasbracht, t.a.v. sollicitatiecommissie of mailen naar: 
a. brem@basisschooldevlinder. nl

Christelijke Basisschool De Vlinder is een school met vier
combinatiegroepen, 75 kinderen en een royaal schoolgebouw
met veel speelruimte. Kernwoorden zijn welbevinden, be-
trokkenheid en veiligheid. 

CBS De Vlinder ligt in Maasbracht, in Midden Limburg. Een levendig dorp, centraal gelegen aan de A2 en A73, maar ook 
België en Duitsland zijn dichtbij. Het dorp heeft een kern met veel voorzieningen en is de tweede binnenhaven van Nederland.

CBS De Vlinder zoekt een leerkracht

wtf 1.0, per 01-09-2010

Rondom Maasbracht is
te vinden. Het dorp

bieden genoeg 
en aangenaam te

veel water en natuur
en omliggende gebieden
mogelijkheden om goed
wonen en te recreëren.

www.cnvo.nl/adverteren www.cnvo.nl/vacatures
e-mail: heino@cnvo.nl

Woensdag voor verschijning uiterlijk 14.30 uur aangeleverd, betekent zaterdag in het blad
bij ons betaalt u geen BTW

colofon
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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 17 47   
 scholingmail@cnvo.nl

LEDENVOORDEEL
Leden van CNV Onderwijs kunnen 
profi teren van lagere premies en 
kortingen door collectieve contracten met 
verzekeringsmaat schappijen en andere 
organisaties 
(zie voor meer informatie: www.cnvo.nl):
• Dennenheuvel  
 tel. (035) 646 04 64
•  FBTO Achmea schade 

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

tel. (026) 400 40 40, coll. nr. 3725
•  Zorgverzekeraar VGZ 

tel. (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

ADRES EN TELEFOONNUMMERS 
CNV ONDERWIJS

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

SOCIAAL FONDS CNV ONDERWIJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met fi nanciële problemen:
Secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
Tel: (0164) 24 90 38
Fax: (0164) 24 90 23, 
E-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

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

WERKGROEPEN

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

brin2532@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. van der Waal-Griffi oen 

(055) 521 50 68 
mensjegriffi oen@gmail.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J. van den Groenendal

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

ANDERS ACTIEVEN
Dhr R. Ebben

(0478) 58 52 12
andersactieven@cnvo.nl

SPECIAAL ONDERWIJS Dhr.  W.J. Rensen (070)320 20 90 wjrensen@wanadoo.nl
VOORTGEZET ONDERWIJS Dhr.  T. Boot (0475) 33 89 89 t.boot@telfort.nl
POSTACTIEVEN Dhr.  W. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl
HOGER ONDERWIJS Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
AGRARISCH ONDERWIJS Dhr.  A.E.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
BVE Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
BASISONDERWIJS Dhr.  J.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.nl
ONDERWIJSDIENSTVERLENING Dhr.  F.J.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl

SECTOREN
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Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 
ontvang 
Werf leden voor CNV Onderwijs en 

Jouw partner in 
de school

positieve dingen had gehoord. Bijvoorbeeld over jul-
lie betrokkenheid bij de leden.’ Van Gaal werkt op twee 
scholen. Op de Franciscusschool, een school voor zeer 
moeilijk lerende kinderen in Veghel, is ze intern bege-
leider, op Vrije School De Zevenster in Uden remedial 
teacher. Voor beide functies volgde ze een opleiding. Voor 
die van intern begeleider deed ze ook nog een master 
verdiepingstraject praktijkonderzoek aan Fontys Hoge-
scholen. ‘Ik werk met kinderen tussen de 12 en 20 jaar 
met tal van leer- en gedragsproblemen.’ Behalve lesge-
ven bestiert Van Gaal sinds haar kinderen het huis uit zijn 
een eigen praktijk voor remedial teaching. Ze is dan ook 
een bezige bij. Naast haar werk valt ze in op de spoedei-
sende hulp van een ziekenhuis, verricht ze mantelzorg en 
zingt in een koor in de Elisabethkerk in Grave. PM

‘Er staan veel dingen in mijn werk op stapel, zoals het 
invoeren van de functiemix. Dat was net het duwtje in de 
rug dat ik nodig had om lid te worden van de bond’, zegt 
Claudinette van Gaal-Van Vonderen uit Langenboom. ’Dat 
het CNV Onderwijs werd, lag voor de hand, omdat ik via 
mijn schoonzusje, die lid is van jullie organisatie, al veel 
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Claudinette Van Gaal-
Van Vonderen (49): 

‘Lid vanwege jullie 
betrokkenheid’
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