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

Reactie Mijke  
Pelgrim (2)
Ik las de column van Mijke in School-
journaal 5 en er kwam stoom uit 
mijn oren toen ik de glimlachende 
afdelingsleider voor mij zag! Ik vind 
zijn reactie beneden alle peil, onjuist, 
beledigend voor jou en onbegrijpelijk. 
Hij had jou moeten complimenteren 
met jouw opmerking over het trekken 
van een ‘ondergrens’. Ook had hij jou 
moeten steunen in jouw opvatting ‘…
niet van onze leerlingen, waarom dan 
wel van hun ouders’. Ik vind dat jij vol
komen gelijk had. Hij had de ouder(s!) 
en Enrique uit moeten nodigen op 
school en hen in jouw bijzijn moeten 
vertellen wat de normen en waarden 
op jullie school zijn. Hij gaat mijns 
inziens voor ‘pappen en nathouden’ 
terwijl jij hem een ‘inburgeringsitem’ 
verstrekte: hij zou wat mij betreft voor 
dit stukje inburgering gezakt zijn. 
Martin van Hooft

Reactie Mijke  
Pelgrim (3)
Heel herkenbaar is de column Meldpunt 
van Mijke Pelgrim in Schooljournaal 5. 
‘Zo’n gekke vader, daar kun je toch wel 
tegen?’ Wat een misvatting van de af
delingsleider. Juist daar waar je rekent 
op normaal fatsoenlijk gedrag, word 
je niet begrepen, serieus genomen, 
wordt er aan je integriteit getwijfeld. 
Je kunt je afvragen wat de handelings
bekwaamheid is van zo’n afdelings
leider! Heeft hij in zijn carrière nooit 
grensoverschrijdend gedrag mee ge
maakt van ouders? Is hij zo bekwaam 
geworden dat dergelijke opmerkingen 
hem niet meer raken?
Ik vind het bijzonder knap van je om 
overschrijdend taalgebruik bespreek
baar te maken. Daar waar docenten 
leerlingen onderwijzen en communi
catief gedrag aanleren (voorbeeldfunc
tie), hoort zeker ook een uitstraling 
richting ouders: ‘Zo gedragen wij ons.’ 

Het kan best eens zo zijn dat ouders 
uit de ban springen, maar zij mogen 
hier niet mee weg komen. 
Floorie Santegoed

Werkdruk  
referendum
Laatst hield CNV Onderwijs een refe
rendum over werkdruk. Maar weet 
men wel wat werken is? Ik gaf in mijn 
tijd 36 lessen van 50 minuten en dan 
had je nog een half uur per les voor de 
andere leerlinggerichte taken, zodat 
de werkweek 48 uur was. Later wer
den het 30 lessen bij een werkweek 
van 40 uur, wat een weelde. Niemand 
kletste over werkdruk. Werken is 
gezond. Het beroep van leraar was ook 
geen bijbaan! Les werd gegeven tot 
de laatste dag en in de laatste week 
van de zomervakantie was je bezig 
om op de eerste dag van het nieuwe 
jaar weer klaar te staan voor de leer
ling.Funest is thans het gezeur aan 
je hoofd van ministeriële bedenksels 
en managementgedoe. Werk op niveau 
schaal 7 wordt betaald op niveau 12 
en hoger. Investeringen gaan al jaren 
op aan die graaiers en bestuursleden, 
die zich vroeger onbetaald voor het 
algemeen belang beschikbaar stel
den. Zelfs met bezuinigen kunnen de 
prima salarissen gehandhaafd blijven 
en er leerlinggericht geïnvesteerd 
worden. Maar wat doet de bond met 
het CNVschoolmanagement hijgend 
in hun nek? Een referendum houden. 
Ik ken de uitslag al! 
Evert Lamme

Reactie Mijke Pelgrim (1)
Met verbijstering las ik de column van Mijke Pelgrim in Schooljournaal 5 
waarin zij bericht over de scheldende vader. Als mij zoiets zou over
komen, dan zou de bewuste vader onmiddellijk door de directie worden  
uitgenodigd voor een gesprek. De reactie van de afdelingsleider vind 
ik ronduit slap, het gaat hier niet om het incasseringsvermogen van 
mevrouw Pelgrim, maar om de eisen die een school stelt aan het 
gedrag van ouders. Krijgt mevrouw Pelgrim bij fysiek geweld te horen 
dat ze best wat bokslessen had kunnen volgen? Een slechte beurt, Sint 
Nicolaaslyceum in Amsterdam! Kom op voor jullie personeel en maak 
duidelijk beleid, beter vooraf dan achteraf!
Cora Konings, Den Haag
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Vorige maand hield gezondheidsorganisatie Simavi de actie Wandelen voor Water. Op honderd basisscholen 
werd in groep 7 en 8 lesgegeven over het belang van veilig drinkwater. Klap op de vuurpijl was de wandel-
tocht op woensdag 24 maart toen in diverse plaatsen, zoals hier in Den Haag, kinderen zelf mochten 
ervaren wat hun leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden dagelijks ervaren als ze kilometers lopen met 
zware emmers drinkwater. Met hun actie haalden de leerlingen geld op voor een waterproject in Kenia.

‘Bezuinigingen leiden tot kaalslag in onderwijs’
‘De voorstellen voor onderwijs leiden tot kaalslag.’ Dat zegt 

Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, over de voorstellen 

van de ambtenarenclub die 20 procent (4,1 miljard) poogt 

te bezuinigen op onderwijs. Een paar opties op een rijtje: de 

klassen vergroten van gemiddeld 23 naar 26 leerlingen, mbo-

opleidingen schrappen én inkorten, het aantal vakken en 

profielen in het voortgezet onderwijs inkrimpen, 1.200 kleine 

basisscholen dicht, 565 miljoen bezuinigen op zorgleerlingen, 

minder lesuren in het voortgezet onderwijs (van 1.000 naar 850), 

afschaffing van de bapo en invoering van teambeloning om 

leraren tot betere prestaties aan te zetten. Met deze voorstellen 

denkt de commissie de kwaliteit van het onderwijs te vergroten. 

Want, om maar één voorbeeld te noemen: er is nooit bewezen 

dat klassenverkleining bijdraagt aan beter onderwijs.

CNV Onderwijsvoorzitter Rog spreekt van ‘onbegrijpelijke 

voorstellen vol tegenstrijdigheden.’ Hij vreest dat de stappen 

die de afgelopen jaren vooruit zijn gezet, in één klap vernietigd 

zullen worden: ‘De commissie onderschrijft het belang van de 

kenniseconomie, maar haar voorstellen leiden tot een forse daling 

van die kwaliteit.’ Hij noemt bijvoorbeeld de klassenvergroting 

in het primair onderwijs en de lesuurvermindering in het 

voortgezet onderwijs. ‘En dan als commissie maar volhouden 

dat je de onderwijskwaliteit in het oog houdt!’ 

Rog wijst ook op de ingrepen bij zorgleerlingen: een bezuiniging 

van ruim 556 miljoen euro. ‘Op termijn zal de maatschappij een 

hoge prijs betalen voor nog meer zorgleerlingen die minder 

les en aandacht krijgen. Het proces van passend onderwijs 

was al zeer kwetsbaar, maar nu wordt het draagvlak geheel 

weggeslagen. Bovendien zullen minder handen in de klas 

gevolgen hebben voor alle andere leerlingen, omdat ook voor 

hen de aandacht en zorg minder worden.’ 

CdG

FOtOHenrietteguest
. .



Schooljournaal 5

Schoolnieuws

‘Meneer, dit staat zo ver van mijn bed. Ik kan mijn tijd wel be-

ter besteden dan antwoord te geven op een zaak waarvan 

ik de ins and outs niet ken. Ik geef hier geen commentaar 

op.’ Het is het wat korzelige antwoord van een schoolleider 

van een basisschool in Maassluis op de vraag of een leraar 

die aankondigt vrouw te worden net zo probleemloos zijn 

baan zou behouden als een turnleraar in het Waalse Ohain. 

De 43-jarige Jean-Charles Lecharlier, al vijftien jaar turnleraar 

op de Ecole Ouverte ondergaat volgend jaar een geslachts-

operatie. Ondertussen volgt hij een hormonentherapie en 

worden zijn vrouwelijke vormen langzaam zichtbaar. De 

man die voortaan als Katana door het leven wil, wilde graag 

zijn baan behouden. Dat mocht van zijn directeur Ghislain  

Maron. In de krant Het Laatste Nieuws gaf ze aan er geen 

enkel probleem mee te hebben en het bijzonder moedig van 

hem te vinden dat hij er zo voor uitkwam. Ze gaf aan een 

lange wandeling te hebben gemaakt om na te denken hoe 

de school met deze zeer ongewone situatie moest omgaan. 

Ook raadpleegde ze deskundigen op juridisch en pedago-

gisch gebied om de gevolgen beter in te schatten. Collega’s 

en ouders reageerden opvallend begripvol. En voor wie dat 

wil staat een aantal psychologen klaar om vragen te beant-

woorden. Ict-leerkracht Willem Hooyman van de Roxenisse-

school in Melissant ziet evenmin bezwaren. ‘Het is een 

privé-zaak. Als iemand goed functioneert, waarom zou hij 

dan wegmoeten? Maar je zult het wel goed moeten uitleg-

gen aan de leerlingen, vooral aan de kleintjes.’ Ook de afdeling 

individuele belangenbehartiging van CNV Onderwijs ziet 

geen bezwaar om iemand als Katana in dienst te houden. 

‘Zeker als iemand naar behoren presteert zullen school-

besturen met heel overtuigende bezwaren moeten komen 

wil een rechter instemmen met ontslag. PM 

nieuwsnieuwsnieuwsnieuws

turnleraar	mag	blijven	als	turnlerares	



Tientallen MR-leden van scholen uit het hele land bezochten op  

24 maart het eerste MR Proeflokaal. De bijeenkomst in Utrecht was 

georganiseerd door CNV Onderwijs Academie. Voor de bezoekers was 

een rijk gevuld programma samengesteld. Zo konden ze verschillende 

workshops volgen, onder meer over het functioneren van de MR, de 

functiemix en het beoordelen van beleid. Op de informatiemarkt konden 

MR-leden met al hun vragen terecht bij een van de trainers van CNV  

Onderwijs Academie. Niet alleen over het werk als MR, maar ook over 

de mogelijkheden van CNV Onderwijs Academie. Tijdens de high tea 

was er gelegenheid om kennis te maken met andere MR-leden en erva-

ringen uit te wisselen. Een impressie van de bijeenkomst is te vinden op 

www.cnvo.nl/academie.

Nieuwe school 
krijgt te veel 
aanmeldingen
Het loopt storm met het aantal aanmeldin-
gen voor de nieuw te starten Isaac Beeckman  
Academie in Kapelle (Zeeland). Er zijn 67% 
meer inschrijvingen binnengekomen dan de 
school kan plaatsen. ‘Het persoonlijke onder-
wijs dat wij bieden, wordt door leerlingen en ou-
ders zeer aantrekkelijk gevonden. De klassen 
zijn met gemiddeld zestien leerlingen kleiner 
dan op andere scholen’, vertelt directeur Suzan 
Polet. De school bestaat nog niet, maar voor 
het nieuwe schooljaar kan de Isaac Beeckman 
Academie 80 leerlingen plaatsen. Er kwamen in 
totaal 134 aanmeldingen binnen. Via de website 
kunnen ouders met een kind op de basisschool 
alvast reserveren voor komende schooljaren. 
‘Dit geeft natuurlijk geen garantie op plaatsing, 
maar het vergroot de kans wel iets. Havo- en 
vwo-leerlingen kunnen hier onderwijs op maat 
volgen. Tempo en niveau worden op hen aan-
gepast’, legt Polet uit. Ook onder docenten 
is de school een gewilde plek. ‘Vijf van hen  
zullen voor vast aan de slag gaan, zij geven de 
kernvakken. Voor deze vacatures kregen we  
73 sollicitaties binnen.’ Een ongekend aantal 
gezien het lerarentekort. ‘Ik heb veel zin om met 
dit kleine team het komende schooljaar aan de 
slag te gaan.’ JD

Schoolnieuws

•	ik	ben	jaloers	op	de	commissie-Smit.	Deze	ambtena	ren-
club	had	carte	blanche	om	eens	lekker	te	gaan	snijden	
in	de	uitgaven	voor	onderwijs.	Dat	lijkt	me	heerlijk!	
Zonder	restricties	gewoon	de	botte	bijl	er	in.	
•	Als	ik	persoonlijk	die	opdracht	had	gehad,	had	ik	
ook	wel	wat	kunnen	bedenken.	ik	schud	ze	zo	uit	
mijn	mouw:	geen	onzinnige	commissies	meer	zoals	de	
commissie-Smit,	niet	al	te	veel	overhead,	geen	peperdure	
colleges	van	bestuur	meer,	geen	gratis	schoolboeken,	een	

staatssecretaris	en	bijbehorende	ambtenaren	minder,	
enzovoort,	enzovoort.	
•	Natuurlijk	gaan	al	die	gekke	voorstellen	niet	door.	De	
politieke	partijen	die	hun	verkiezingsprogramma’s	al	
af	hebben,	willen	namelijk	helemaal	niet	bezuinigen	op	
onderwijs.	integendeel,	er	zijn	er	zelfs	die	willen	inves-
teren!	Zij	hebben	het	begrepen:	investeren	in	onderwijs	
helpt	de	economie	juist	vóóruit.	Die	maatregelen	zijn	
pas	echt	heerlijk	om	te	bedenken!	Ciska de Graaff
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Eerste MR Proeflokaal 
groot succes
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Helft schoolleiders 
wil uitstel Cito-toets
Volgens 79 procent van de schoolleiders wordt het school-

advies van de leerkracht van groep 8 belangrijker als de 

Cito-toets in de toekomst later in het schooljaar wordt af-

genomen. Dat blijkt uit een onderzoek onder vijfhonderd 

leden van CNV Schoolleiders. Van de respondenten vindt 

48 procent het verschuiven van de Cito-toets een (zeer) 

goed idee, 38 procent vindt het een slecht idee. Een kleine 

meerderheid, namelijk 51 procent, ziet de zeven weken ex-

tra les door verschuiving van de toets als een voordeel. Het 

opschuiven heeft echter alleen effect als de keus voor het 

voortgezet onderwijs ook wordt opgeschoven. Een over-

grote meerderheid, 83 procent, verwerpt de opvatting dat 

er na de Cito-toets niet meer zou worden geleerd. Harry 

Blume, voorzitter van CNV Schoolleiders, concludeert dat 

het vooruitschuiven van de Cito-toets om meer onderwijs-

tijd te krijgen, geen geldige reden is voor deze ingrijpende 

verschuiving voor het basisonderwijs en het voortgezet on-

derwijs. ‘Een verschuiving heeft gevolgen voor het tijdstip 

van het schooladvies en het overleg met de ouders. Heb-

ben zij nog voldoende tijd om een schoolkeuze te maken?  

Misschien moeten we gewoon aan een andere toets den-

ken, die meer informatie oplevert waardoor een meer gefun-

deerd schooladvies mogelijk wordt.’

JAARVERGADERING

Donderdag 15 april houdt de sector Postactieven van CNV 

Onderwijs haar jaarlijkse algemene ledenvergadering in  

De Schakel in Nijkerk. De bijeenkomst begint om 10.30 

uur en duurt tot 16 uur. De belangrijkste agendapunten zijn 

het jaarverslag en de herziening van het sectorreglement.  

Vergader- en congrescentrum De Schakel ligt op loop-

afstand van het station aan de Oranjelaan 10.

postactieven Wat was!

31 maart: Een speciaal lichtsysteem SchoolVision 
heeft een blijvend effect op de concentratie van 
schoolkinderen, zo blijkt uit onderzoek van hoog
leraar onderwijskunde Peter Sleegers. Kinderen 
blijken meteen 9 procent hoger te scoren op een 
concentratietoets. (Bron: De Telegraaf)
• Scholieren lopen kans op een boete van 45 euro
 als ze hun afval niet netjes opruimen. De 
gemeente Amsterdam let extra op bij school
gebouwen om de omgeving daar beter schoon 
te houden. (Bron: De Telegraaf)
• Een scholiere van een middelbare school uit 
Ede heeft twee docenten aangevallen. De span
ningen liepen zo hoog op dat ze één van hen bij 
zijn keel heeft gegrepen. Van de andere docent 
heeft ze de autobanden lek gestoken. Het meisje 
is door de politie aangehouden en verhoord.  
(Bron: Nu.nl)
1 april: Meer dan één op de zeven leraren wordt 
online gepest door hun leerlingen. Dit blijkt uit 
onderzoek van lerarenorganisatie Association 
of Teachers and Lectures in GrootBrittannië. 
De organisatie gaat adviezen uitbrengen om dit 
probleem tegen te gaan. (Bron: De Telegraaf)
• Basisschool de Kleine Reus in Amsterdam 
kan het aantal aanmeldingen niet meer aan. 
Het is voor het eerst dat er op de school geloot 
moet worden voor toelating. (Bron: Het Parool)
3 april: De islamitische school As Siddieq in 
Amsterdam krijgt weer volledige subsidie van 
het ministerie van Onderwijs. Volgens de On
derwijsinspectie van houdt de school zich weer 
aan de regels, en krijgt daarmee weer beschik
king over de eerder ingehouden ruim twee ton 
subsidie. (Bron: Elsevier)
6 april: Deze dag is door de VN uitgeroepen tot 
Wereld Autisme Dag. De komende week wordt 
door het autismefonds en de Nederlandse  
Vereniging voor Autisme extra aandacht be
steed aan autisme. (Bron: Trouw)
• De VVD wil een taaltoets verplichten voor 
kleuters. Alle 3jarigen moeten een taaltoets 
doen voor ze naar de basisschool gaan. Peuters 
die het Nederlands niet goed beheersen krijgen 
extra bijles, aldus het verkiezingsprogramma. 
(Bron: Nu.nl)

Onderhandelaars akkoord 
cao-GAO
Onlangs is er een onderhandelaarsakkoord bereikt 

over de cao-GAO. Deze geldt voor werknemers van de 

Groep Arbeidsvoorwaarden Onderwijsadviesbureaus. 

Meer infor matie is te vinden op www.cnvo.nl/de-cao/

odv/nieuws. Leden kunnen tot en met vrijdag 16 april 

hun oordeel over het onderhandelingsresultaat geven.
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Geachte voorzitter, 
beste Michel,

Sinds het ministerie van Onderwijs er-
mee begonnen is, hebben bijna 14.000 
leraren een lerarenbeurs gekregen. 
Vooral in het primair onderwijs is het 
enthousiasme ervoor groot. Ruim de 
helft van de toegekende beurzen ging 
dan ook naar leraren in die sector. 

Leraren in het mbo blijven daar bij 
achter, terwijl de roep om meer 
kwaliteit nergens harder klinkt 
dan in het mbo. Juist docenten in 
die sector kunnen de lerarenbeurs 
aangrijpen om hun opleidings- 
niveau te verhogen, hun vakkennis  

te verdiepen of zich te 
specia liseren.
Waarom maken ze er dan 
zo weinig gebruik van? Aan 
de lerarenbeurs ligt het 
niet. Die is juist bedacht om 
leraren de zeggenschap over 
hun eigen scholing te geven. 
Daarom kunnen docenten zich 
gewoon individueel aanmelden. En 

voor de uren die zij besteden aan 
studie, krijgen scholen vervangings-
geld. Dat vraagt natuurlijk wel wat 
van de organisatie, maar uiteindelijk 
krijg je er veel voor terug: betere 
leraren en meer onderwijskwali-
teit! Tot 13 mei kunnen leraren zich 

weer aanmelden voor een beurs. 
Voor de kwaliteit van het onderwijs 
in het mbo zou het goed zijn als 
meer docenten uit die sector er een 
beroep op zouden doen. In lijn met 
de gedachte achter de lerarenbeurs: 
dat vakmensen heel goed in staat 
zijn om zelf te bepalen wat ze nodig 
hebben om kwaliteit te kunnen bie-
den. Dat is geen kwestie van ruimte 
krijgen maar van ruimte nemen. 
Omdat je staat voor je vakmanschap. 
En voor de studenten die het daarvan 
moeten hebben.

Voor de kwaliteit Van het onderwijs in het mbo 
zou het goed zijn als meer docenten uit die 
sector een beroep zouden doen op de lerarenbeurs

‘lia jongeneel is een vrouw met hart en humor. 
de kinderen in de klas staan bij haar op nummer 
één’, zegt collega jenny derks, kleuterjuf van de 
nicolaasschool in heythuysen. jongeneel werkt als 
invalster op twee basisscholen. Van oorspong is ze 
kleuterjuf, maar sinds kort geeft ze ook les aan groep 
3 en 4. ‘in het begin vond ze het erg spannend om 
voor een andere klas te staan. ik vind het knap hoe 
snel ze zich heeft weten aan te passen. de lessen van 
oudere kinderen zijn veel meer gestructureerd vorm 
gegeven, kleuters daarentegen krijgen les volgens een 
thema.’ Volgens derks leer je als kleuterjuf door deze 
methode flexibel met kinderen om te gaan. ‘zowel 
met oudere als jongere kinderen gaat ze goed om. 
als er bijvoorbeeld een kleuter valt in de klas, dan 
doet ze net of ze de dokter belt voor een hele 
voorraad verband. kinderen barsten in lachen uit 
door al haar grappige scènes. ze zijn hun pijntjes 
dan zo weer vergeten.’ ook alle leraren kunnen op 
haar rekenen. ‘bij ziekte van leerkrachten, staat zij 
altijd klaar om in te vallen. kortom: een super collega, die het verdient om in het 
zonnetje te worden gezet.’ JD

in ‘t zonnetje 

VAN bijsterVeldt

kleuterjuf, maar sinds kort geeft ze ook les aan groep kleuterjuf, maar sinds kort geeft ze ook les aan groep kleuterjuf, maar sinds kort geeft ze ook les aan groep 

e lessen van e lessen van 

erks leer je als kleuterjuf door deze erks leer je als kleuterjuf door deze 

ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het ortom: een super collega, die het verdient om in het 

ook iemand in ‘t zonnetje zetten? mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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Geachte 
staatssecretaris, 
beste Marja,

Vorige week, bij de 
presentatie van de 
tussentijdse ‘foto’ van 
de Kennisinvesterings-
agenda, bleek dat het nog 
steeds onduidelijk is hoe veel 
tijd docenten in het mbo besteden 
aan deskundigheidsbevordering. Een 
ernstige zaak, omdat de kwaliteit van 
het onderwijs in geen enkele sector 
zo ter discussie staat als in het mbo. 
Jouw oproep aan docenten in die 
sector om meer gebruik te maken van 
de lerarenbeurs is me dan ook uit het 
hart gegrepen! Dat geldt overigens 
ook voor het hbo, waar de aanmel-
dingen tot nu toe ook achterblijven 
bij de andere onderwijssectoren. 
De lerarenbeurs is overigens een 
prachtig voorbeeld van hoe wij het vak 

van leraar 
kunnen 
verster-
ken en 
de status 
van het 

beroep 
kunnen 

verhogen. We 
zijn er als vak-

vereniging ook trots 
op dat we deze faciliteit – samen met  
de overheid en sectorraden – hebben 
kunnen realiseren. Het is een invulling 

van wat wij in onze missie beschrijven 
als het weerbaar en wendbaar maken 
van onderwijspersoneel. Op onze 

website is uitgebreide informatie te 
vinden over de nieuwe aanvraagronde 
voor de lerarenbeurs. Maar ook de 
mbo-instellingen hebben een verant-
woordelijkheid. Om de kwaliteit van 
het onderwijs in het mbo te verhogen, 
zullen zij de trend om leraren te ver-
vangen door instructeurs snel moeten 
keren. En leraren moeten daadwer-
kelijk de tijd en ruimte krijgen voor 
bijscholing en opscholing. Zo kunnen 
we de kwaliteit van het onderwijs en 
de begeleiding van leerlingen werke-
lijk naar een hoger plan tillen!

Zie ook: http://www.cnvo.nl/dossiers
publicaties/dossiers/actieplan- 
leerkracht/artikel/40015/

om de kwaliteit Van het onderwijs in het mbo te  
Verhogen, zullen de roc’s de trend om leraren te 
VerVangen door instructeurs snel moeten keren

Versus

Schoolnieuws

Rinnooy Kan: 
‘Onderwijs heeft echte vrienden nodig’
‘Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig 

echte vrienden. Juist de komende jaren hebben onderwijs, 

onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig.’ Dat 

zei Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER en van de 

werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplat-

form, vorige week. Hij presenteerde de derde evaluatie van de 

Kennisinvesteringsagenda (KIA), dat laat zien hoe Nederland er 

voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: ‘Helaas con-

stateren we dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. 

We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Neder-

land beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, 

Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om 

tot de top 5 te behoren, raakt daarmee verder uit zicht.’ De 

evaluatie van de KIA-coalitie, bestaande uit zo’n beetje alle or-

ganisaties in de kennisketen, waaronder ook CNV Onderwijs, 

is aangeboden aan politici, in de hoop dat ze er iets mee zullen 

doen in de aanloop naar de verkiezingen. Rinnooy Kan: ‘Dus 

niet het mes zetten in onderwijs en kennis, maar juist meer 

investeren: kennisinvesteringen maken onze economie ster-

ker en leveren juist meer geld op. Als iets echt lonend is voor  

Nederland, dan zijn het investeringen in onderwijs en kennis, 

dat is echt onomstreden!’ 

Uit de evaluatie blijkt dat de situatie op twee punten is verslech-

terd in Nederland: te weinig jongeren halen hun startkwalificatie 

en de kwaliteit en beschikbaarheid van het onderwijspersoneel 

is zorgelijk. Lichtpuntjes zijn er ook: de prestaties van leerlin-

gen in het beroepsonderwijs zijn gestegen, evenals de kwaliteit 

van uitdagend hoger onderwijs. Het innovatieplatform presen-

teerde een vijf stappenplan: zorgen voor een topdocent voor 

elke leerling, meer maatwerk in het onderwijs, zorgen voor een 

leergieriger cultuur, realiseren van sterke toppen in onderzoek 

en meer innovatieve bedrijven in Nederland. CdG

roG
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Het afschaffen van de subsidie op bestuur en management blijkt voor 
een aantal schoolbesturen in krimpregio’s de druppel die de emmer 

doet overlopen. Een combinatie van onder meer hoge bapo-lasten door 
vergrijzing van het personeelsbestand, mindere inkomsten door terugloop 

van leerlingen en een andere, minder gunstige gewichtenregeling dwingt 
het bovenschools management tot een financiële pas op de plaats, waarbij 

gedwongen ontslagen niet worden vermeden.

Banen op de tocht door afschaffen subsidie bestuur 
en management

Schoolbesturen 
krimpregio’s trekken 
het financieel 
         niet meer
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basisschool de brêge in it Heidenskip, een van de scholen van schoolbestuur Nije Gaast, dreigt de komende jaren in de buurt 
van de opheffingsnorm te komen.
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‘Het is niet te hopen dat ook nog eens 
de toelage voor kleine scholen (min-
der dan veertig leerlingen, red.) uit de 
lumpsum wordt geschrapt. Dat scheelt 
toch al gauw zo’n 100.000 euro per 
school’, becijfert Ep van Hijum. Hij is 
algemeen directeur van schoolbestuur 
Nije Gaast in Zuidwest-Friesland, dat 
15 scholen (1.273 leerlingen) telt voor 
primair onderwijs in en rond Balk. Net 
als Oost-Groningen, Zuid-Limburg en 
Zeeuws-Vlaanderen wordt ook dit deel 
van Friesland hard met de economische 
werkelijkheid geconfronteerd. Ook hier 
trekken jongeren en gezinnen weg naar 
plekken waar wel werk is en waar wel 
voorzieningen zijn, zoals Heerenveen 
en Leeuwarden en de Randstad. Het is 
ook de reden dat de meeste scholen re-
latief klein zijn in dit gebied. Van Hijum: 
‘Onze grootste school heeft 265 leerlin-
gen, maar de meesten hebben gemiddeld 
tussen de zestig en honderd kinderen. 
Drie zitten er onder de veertig leerlingen 
en dat worden er binnen een paar jaar 
vijf.’ Hij ergert zich aan de gemakzuch-
tige wijze waarmee de Tweede Kamer een 
streep heeft gezet door de bestuur- en 
managementsgelden. De bedoeling is 
daarmee 90 miljoen euro per jaar te be-
sparen. ‘Het signaal is dat de politiek niet 
schroomt om te schrappen in de over-
head, maar wij hebben het geld, in ons 
geval ruim 130.000 euro, zoveel mogelijk 
in de scholen geïnvesteerd. Waar haal ik 
dat bedrag ineens vandaan?’

WAter tot AAN lippeN 
Nije Gaast staat niet alleen in zijn zor-
gen. In het vorige Schooljournaal schreef 
de redactie al over de financiële zorgen 
voor schoolbestuur Meerderweert in 
krimpregio Weert en die van de Bisschop 
Möller Stichting in Sneek. 
Ook bij veel andere schoolbesturen in 
Friesland, die scholen hebben in ge-
bieden die ontvolken, staat het water 
tot aan de lippen. Inleveren op het 
bovenschools management is nergens 
een optie, zo blijkt uit een overzicht in 
de Leeuwarder Courant. Moeten scholen 
dan weer worden belast met taken die wij 
hen net uit handen genomen hebben, is 
de redenering van schoolbesturen. Omdat 
volgens hen ook op zaken als gebouwen 

en energie niet valt te besparen, blijven de personeelslasten over. 
Die beslaan gemiddeld zo’n 85% van de uitgaven.

pAyroll-coNstructie
Van Hijum legt uit dat de financiële tegenvaller niet op zichzelf 
staat. ‘Er blijkt een structureel tekort in de exploitatie te zijn 
ontstaan, nu (geplande) uitgaven niet meer volledig worden ge-
compenseerd door inkomsten, omdat de regering in verschillen-
de subsidies het mes heeft gezet of van plan is dat te gaan doen. 
De begroting die ik in eerste instantie had ingediend, kende een 
tekort van 250.000 euro. Door allerlei kaasschaafmaatregelen 
(zie kader) hebben we de kosten enigszins teruggebracht, maar 
de grootste post blijft toch het personeel. Ruim 83% van ons 
budget gaat daar aan op. Wil je echt bezuinigen, dan ontkom 
je er niet aan in die uitgaven te snijden. En dus worden werk-
nemers (zes fte’s, red.) die het laatst zijn binnengekomen in het 
risicodragend deel van de formatie (rddf) geplaatst. Niet dat 
ze meteen ontslagen worden, maar je moet iets, want minder 
leerlingen betekent nu eenmaal minder bekostiging door de 
overheid’, benadrukt Van Hijum. ‘Over een jaar beslissen we 
pas of het vertrek definitief wordt. Kunnen we op grond van 

perspectief
‘Laten we er niet omheen draaien, het is natuurlijk doodgewoon een 
bezuiniging van 90 miljoen op de lumpsum’, zo oordeelt CNV Onder-
wijsbestuurder Patrick Banis over het stopzetten van de subsidie 
voor bestuur en management, volgend schooljaar. ‘Maar wat wij als 
vakbond kwalijk vinden is dat de oplossing van het financiële pro-
bleem direct bij het personeel wordt gezocht. Er wordt bij sommige 
schoolbesturen niet eens een poging gedaan om te kijken wat er bij 
bestuur en management bezuinigd kan worden. Het is natuurlijk een 
opeenstapeling van oorzaken, dat beseffen wij best, en het ligt ook 
breder dan onderwijs, maar besturen in krimpregio’s anticiperen 
onvoldoende op de hele problematiek die daar mee samenhangt. We 
gaan binnenkort met het ministerie overleggen wat zij zouden kun-
nen doen om de ergste nood te verlichten, maar wacht als school-
bestuur nou niet met je strategische personeelsplanning tot het 
moment dat Den Haag eindelijk actie onderneemt. Zeker als je weet 
dat het gat in de begroting alleen maar in omvang toeneemt.’
‘Eén van de maatregelen die wij gaan voorstellen is het geven van 
een overbruggingskrediet. Bijvoorbeeld om jongeren in dienst te 
kunnen houden. CNV Onderwijs is een verklaard tegenstander van 
het last in-first out-principe, omdat die vooral beginnende leerkrach-
ten treft. We zouden ook willen dat schoolgebouwen in krimpgebie-
den multifunctioneler gebruikt gaan worden. Denk aan het integre-
ren van kinderopvang of de bibliotheek. Want met minder leerlingen 
worden de exploitatielasten steeds hoger.’ 
Hij maakt zich ook grote zorgen over de toekomst van de pabo’s. 
‘Wat heb je nog voor perspectief als je zo’n opleiding volgt in of vlak-
bij een krimpregio? Onderzocht zou in ieder geval moeten worden of 
de problemen tijdelijk van aard zijn. Als de grijze golf straks verdwe-
nen is, is er dan weer voldoende werk?’  
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het aantal leerlingen 
echt niet zonder deze 
leerkrachten, dan 
moeten we ze wel-
licht op een andere 
manier benoemen. 
Bijvoorbeeld via een 
uitzendbureau, de 
payroll-constructie. 
Voordeel is dat je niet 
vast zit aan allerlei 
verplichtingen.  
Natuurlijk zouden we  
het graag anders doen, 
maar de omstandig-
heden dwingen ons 
ertoe. Er moeten  
miljarden bezuinigd 

worden. Wie weet wat het nieuwe kabinet voor het onderwijs 
nog in petto heeft.’ Een langgekoesterde wens van Van Hijum 
is dat hij voor langere tijd over een bepaald budget kan be-
schikken. ‘Tien jaar zou al mooi zijn, maar twintig jaar is nog 
beter, recessie of niet. Dan pas heb je de vrijheid om een orga-
nisatie op een goede manier op te zetten.’ Nu is er volgens 
hem geen vast eenduidig beleid, omdat verantwoordelijke 
politici toch iedere vier jaar hun geurspoor willen achterlaten, 
of zich door incidenten laten verleiden tot een beleidsmaat-
regel of een besparing.

jobstijdiNG
‘Ik zeg het met pijn in het hart, maar ga solliciteren’, zegt locatie -
leider Jan Volbeda van basisschool It Finster (180 leerlingen) 
in Workum tegen een jonge juf en meester die in het rddf zijn 
geplaatst. ‘Blijf niet afwachten, tot je straks geen werk meer 
hebt, bouw zekerheid in. Al zou ik het heel jammer vinden als 
ik deze gewaardeerde leerkrachten kwijtraak. De wetenschap 
dat ze aan het einde van het volgende schooljaar mogelijk weg 
moeten, hangt als een molensteen om mijn nek.’ Maar de twee 
jonge leerkrachten, die vorige week vrijdag de jobstijding van 
schoolbestuur Nije Gaast in hun postvakje vonden, willen  
helemaal niet weg uit deze omgeving. Zij: ‘Ik wil het even 
afwachten. Maar het houdt me wel bezig. Had ik alles van te 
voren geweten, dan had ik misschien een andere baan gezocht 
waar ik met kinderen kan werken.’ Hij, optimistisch: ‘Ik ga er 
vanuit dat het wel goed komt. Dit bericht komt overigens niet 
uit de lucht vallen. We worden al sinds de herfst bijgepraat 
over wat ons mogelijk boven het hoofd hangt.’ Beiden hebben 
een werkgarantie tot de zomer van 2011. Moeten ze dan defi-
nitief weg, dan worden hun plaatsen overgenomen door leraren 
die boventallig zijn op een van de andere scholen van dit be-
stuur. Hij: ‘Maar die bezuiniging van 90 miljoen moet absoluut 
van tafel. Dat andere besturen daar een nieuwe auto van heb-
ben gekocht, kun je ons niet verwijten. Ik word er onder meer 
van betaald.’
Peter Magnée 

locatieleider jan Volbeda: ‘dat twee van mijn beste leerkrachten wegmoeten, hangt als een 
molensteen om mijn nek.’ 

NeGAtief HuisHoudboekje 
Bij ongewijzigd beleid koerst schoolbestuur Nije 
Gaast voor dit jaar af op een gat in de begroting 
van 264.000 euro, in 2011 van 450.000 euro en in 
2012 van 600.000 euro. De tekorten zijn vooral 
ontstaan door terugloop van het aantal leerlingen 
in deze krimpregio (enige honderden minder dan 
aanvankelijk gedacht), nieuwe regelgeving rond 
beleggen en belenen (18.000 minder dan begroot), 
het verlagen van de rentevergoeding voor school-
fondsen (daardoor minder exploitatietekort), het 
aanstellen van twee conciërges (eigen bijdrage van 
het bestuur 27.500 euro), het stopzetten van de 
automatische prijscompensatie voor leermiddelen 
à 20.000 euro en het plaatsen van intern begelei-
ders in schaal LB. Geld is in de afgelopen jaren 
uitgegeven aan onder andere: nieuwbouw- en ver-
bouwingskosten, digitale schoolborden, moderne 
methoden voor alle vakgebieden, extra groepen en 
onderhoud in de gebouwen.
Mogelijke besparingen moeten worden geleverd 
door de afschrijvingstermijnen van leermidde-
len, meubilair en computers met een paar jaar te 
verlengen, de grote schilderbeurt uit te stellen, 
het aantal werknemers op het kantoor van het 
schoolbestuur te verminderen, een vacaturestop, 
vertrekkend onderwijspersoneel niet te vervan-
gen, grotere combinatieklassen, schaalvergroting 
(fusie met een andere vereniging), het samenvoe-
gen van scholen, schoonmaak (deels) aan ouders 
te vragen en wellicht het onderbrengen van het 
onderwijsbureau in een lege ruimte van een van 
de scholen.
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columncolumncolumnmijke pelgrim

mijke pelgrim (31) is 
docent engels en werkt 

op het sint nicolaaslyceum 
in amsterdam.

de sterkste jongen  
van de wereld
Youri’s rugzak is te zwaar. De banden trekken zijn 
schouders naar achteren. Wat hij in zijn tas heeft, 
lijkt zwaarder dan zijn tengere tweedeklasserslijf.
Op papier is Youri een normale leerling. Zijn cij-
fers zijn in orde, zij het soms wat wisselvallig, en 
in zijn dossier worden verder geen bijzonderheden 
genoemd. En toch.. en toch. Noem het onderbuik-
gevoel, noem het juffen-instinct: ik weet gewoon dat 
er iets niet klopt. Ik zie het aan hoe hij zich gedraagt 
naar zijn medeleerlingen. Ik hoor het aan zijn te 
harde lach. Youri is het gewicht van zijn rugzak van 
zich af aan het schreeuwen. En nu gaat dat nog goed 
maar ik maak me zorgen over de toekomst. 
Een paar collega’s delen mijn bezorgdheid en voor-
zichtig wordt geprobeerd om wat informatie los te 
krijgen bij Youri’s thuisfront. Zonder enig resultaat. 
‘Youri houdt van leren en is altijd netjes en beleefd’, 
schrijft zijn moeder. ‘Soms lijkt het alsof hij verdrie-
tig is, maar dan is hij eigenlijk toch vrolijk.’
Eén van de moeilijke dingen aan lesgeven is dat je 
uiteindelijk altijd wordt ingehaald door de statis-
tieken. Omdat je simpelweg zoveel leerlingen voor 
je neus hebt dat ze er wel tussen moeten zitten: de 
kinderen met trau-
matische ervarin-
gen in hun rugzak, 
kinderen met een 
nare thuissituatie, 
kinderen die dingen op hun bordje hebben liggen die 
voor volwassenen al nauwelijks te verteren zouden 
zijn. 
En dan is het lastig dat je zo’n kind wekelijks, soms 
zelfs dagelijks, voor je neus hebt terwijl je het lang 
niet altijd helpen kan. Uiteindelijk is dat ook niet je 
baan. Je moet gewoon lesgeven. Nederlands, Wis-
kunde… Engels in mijn geval.
Als ik Youri zo door de gangen zie sjokken, zou ik 
die tas van hem zo graag wat lichter willen maken. 
Maar dat gaat niet. En zo lang moeder de deur dicht-

houdt voor iedere vorm van toenadering, zitten we 
als school sowieso in een lastig parket.

Ondertussen houdt Youri zich overeind. Zet zijn ene 
voet voor de andere. Gaat verder en gaat vooruit, 
hoe zwaar zijn rugzak ook is. Ik loop een stukje met 
hem mee en probeer, waar dat in mijn macht ligt, 
wat obstakels voor hem uit de weg ruimen.
Over een paar jaar zal hij groter en sterker zijn. 
Dan voelt zijn rugzak hopelijk minder zwaar.  
Wat kunnen we soms anders doen dan maar ge-
woon de ene voet voor de andere zetten en hopen 
dat het beter wordt?

‘soms lijkt het alsof hij Verdrietig is, 
maar dan is hij eigenlijk toch Vrolijk’
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Arbeidsvoorwaarden moeten op de schop, vindt 62 procent van de 
respondenten op een onderzoek van uitgeverij ThiemeMeulenhoff en 
de Volkskrant. Deze krant organiseerde onlangs in Utrecht een debat 
over arbeidsvoorwaarden van docenten. De geluiden daar varieerden 
van ‘Ik ben dik tevreden met mijn salaris’ tot ‘Ik ga niet het onderwijs 

in voor het geld, maar voor het contact met de leerlingen.’

Arbeidsvoorwaarden docenten op de schop?

  ‘Straks alleen nog maar dolo’s: 
docenten op 
   loopafstand’

‘Met meer geld beter onderwijs? Nee, integendeel zelfs!’ gooit 
Wim Groot, hoogleraar Evidence Based Onderwijs in Maastricht, 
de knuppel in het hoenderhok. ‘De uitgaven voor onderwijs zijn 
enorm gestegen de laatste jaren. Maar is daarmee de kwaliteit 
ook verbeterd? Nee, op punten is die zelfs achteruit gegaan. ’ 
Volgens Groot is het extra geld voor onderwijs voor een groot 
deel gegaan naar salarisstijgingen. ‘De lonen zijn procentueel 
even veel gestegen als in de marktsector. Het geld was dus puur 
nodig om gelijke tred te houden. De achterstanden zijn niet 

ingehaald. Tussen 1995 en 2005 ging de 
gemiddelde werknemer er 40 procent op 
vooruit, de gemiddelde onderwijswerk-
nemer maar 25 procent. Verder zijn met 
het geld de klassen verkleind. Daardoor 
zijn er meer leraren nodig en die zijn 
schaars, dus de gemiddelde kwaliteit van 
de leraar ging er per saldo op achteruit. 
De kwaliteit van de docent is cruciaal 
voor de leerprestaties van leerlingen.  
Een goeie leraar kan een wereld van ver-
schil maken, maar een slechte dus ook. 
Die laatste laat nog jarenlang sporen na. 
Als we het onderwijs echt vooruit willen 
helpen, moeten we investeren in de kwa-
liteit van de docent en beginnen met het 
wegwerken van de salarisachterstanden.’

kANtjes VANAf lopeN
Harry Toebes, schoolleider van de Anton 
Gaudi Scholengemeenschap in Purmerend, 
vertelt over de extra middelen voor indi-
viduele beloning van vmbo- en praktijk-
onderwijsdocenten. ‘In samenspraak met 
de MR en personeelszaken hebben we 
vastgelegd welke teamresultaten behaald Michel rog: ‘functies creëren onder die van de leraar.’
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Onderwijsvoorzitter Rog reageert: ‘Niemand 
gaat het onderwijs in voor het salaris. Die 
intrinsieke motivatie bij leraren moeten we 
ook zeker behouden. Maar tegelijk hebben 
we wel te maken met een lage status van 
het beroep en dat hangt toch samen met het 
salarisniveau.’ Hoogleraar Groot vult aan: 
‘De meest getalenteerde studenten moeten 
kiezen voor het onderwijs. Hoe? Door het 
salaris te verhogen, het beroep exclusief te 
maken – dus geen zij-instromers meer – en 
mensen het gevoel te geven dat ze uitverko-
ren zijn als ze leraar mogen worden.’
Ciska de Graaff
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  ‘Straks alleen nog maar dolo’s: 
docenten op 
   loopafstand’

moeten worden om voor extra beloning in aanmerking te komen. 
Elk team geeft aan welke kwaliteitsverbeteringen zij willen be-
halen en wij beoordelen aan het eind van het schooljaar of dat 
gelukt is. Dit jaar is er 143.000 euro beschikbaar. Je kunt dat 
besteden aan teamactiviteiten of scholing, maar ook aan een 
laptop of individuele beloning.’
Marjan Vermeulen, onderzoeker bij KPC Groep, meent dat 
teambeloning in het onderwijs een goede vorm is van extra 
belonen. ‘Onderwijs maak je immers samen. Je kunt er wel een 
vorm van individuele beloning aan koppelen, om te voorkomen 
dat mensen er de kantjes vanaf lopen en anderen alles laten 
doen. Alleen een individuele beloning werkt niet, want dan 
krijg je onderlinge strijd.’ 

Niet kNelleNd
‘Er kan heel veel in de huidige cao hoor, dus ik zou ‘m zeker 
niet als knellend omschrijven, zoals sommigen doen’, bena-
drukt Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs. ‘Wij willen 
diffe rentiatie in functies en daarmee in beloning. Vandaar ook 
de functiemix. We willen níet dat leraren vervangen worden 
door instructeurs of klassenassistenten. We willen wél dat die 
functio narissen docenten taken uit handen nemen, zodat de 
docent weer aan lesgeven toekomt. Alleen het feit al dat deze 
functies ónder die van leraar komen te hangen, werkt status-
verhogend voor de leraar.’ Hij krijgt de handen in de zaal niet 
op elkaar voor deze stelling. Dat lijkt een beetje te komen door 
angst. Een roc-docent zegt: ‘Functiedifferentiatie is linke soep. 
Niet doen dus! Straks hebben we alleen nog maar instructeurs 
en een paar dolo’s: docenten op loopafstand. Het is compleet 
onbeheersbaar!’ Voor prestatiebeloning – de goede docent meer 
betalen dan de minder goede – zijn de aanwezigen ook niet te 
porren. Onderzoeker Vermeulen daarover: ‘De mensen die daar 
over het algemeen wel voor zijn, denken zelf dan meer salaris te 
krijgen. Zodra ze horen dat dat niet het geval is, zijn ze er niet 
meer voor.’ Als prestatiebeloning niet gekoppeld zou zijn aan 
leerlingprestaties, maar aan zwaarte van de klassen, kan 58 pro-
cent wel instemmen, aldus het onderzoek van ThiemeMeulen-
hoff en de Volkskrant.

dik teVredeN
Overigens lijken de leraren in de zaal niet zo ontevreden over 
hun salarissen. Een docent aan de lerarenopleiding: ‘Ik zit eind 
schaal 11 en ben dik tevreden!’ Een ander: ‘Ik vind het een 
beetje mager, maar ik wil vooral minder dingen om het lesgeven 
heen’, en een eerstejaars student Spaans: ‘Ik overweeg om do-
cent te worden, maar daarbij speelt het salaris voor mij geen 
rol. Ik doe dat dan voor het contact met de leerlingen.’ CNV 

V.l.n.r. Vermeulen, toebes, Groot en rog, in discussie  
over arbeidsvoorwaarden docenten.



Schooljournaal 16

‘Tienerouders op 
mbo vallen tussen
wal en schip’

Leerlingen op het Friesland College in 
Leeuwarden met een kind of één op komst, 

hebben nu een plek waar ze terecht kunnen met 
al hun vragen en verhalen: hun eigen school. 

Het daar gevestigde ontmoetingscentrum 
Jonge Ouders, dat ze zelfs onder lestijd kunnen 

bereiken, biedt hen een helpende hand bij het 
opvoeden van hun kroost. Eén van de bedenkers 

van het project, Anneke Kramer: ‘Er zijn veel 
jonge ouders die door allerlei problemen tussen 

wal en schip dreigen te vallen. Met dit initiatief 
proberen we het aantal drop-outs te verkleinen.’

Praten over geld en opvoeden houdt opleiding 
interessant voor jonge moeders  

‘Er zitten Friese meiden tussen de cursis
ten, maar ook Antilliaanse moeders en 
vaders afkomstig uit Colombia’, vertelt 
Anneke Kramer, coördinator van het 
door Stenden Hogeschool opgerichte 
ontmoetingscentrum Jonge Ouders. Die 
kunnen naar binnen lopen voor informa
tie en advies over wonen, leren, werken, 
opvoeden en financiën. Het centrum 
bevindt zich in het Friesland College, 
een regionaal opleidingencentrum. Er 
zijn leerlingen jonger dan 23 jaar die al 
vader of moeder zijn. De twee jongste 
deelnemers zijn beiden veertien jaar. De 
oudste moeder is 27 jaar. ‘We stellen geen 
leeftijdsgrens, maar we richten ons toch 
wel echt op tienerouders. Zij hebben hele 
andere vragen dan leeftijdsgenoten’, zegt 
de coördinator. Het ontmoetingscentrum 

is een samenwerkings verband tussen Stenden Hogeschool en het 
Friesland College. Zij werken ook nauw samen met de gemeente 
Leeuwarden en met hulporganisaties Stichting Ambulante Fiom  
en Sinne Welzijn uit de Friese hoofdstad. Maar ook andere instan
ties worden betrokken om goede hulp te kunnen verlenen. Op de 
eerste verdieping bevindt zich het klaslokaal annex ontmoetings
centrum. De ruimte is van alle gemakken voorzien. Er staan vijf 
computers om te werken aan huiswerk, voor de kleintjes is er een 
speelgoedhoek aanwezig. Hun ouders kunnen plaats nemen op de 
grote blauwe bank om een oogje in het zeil te houden. 

Alle ouders welkom
Het project Jonge Ouders is ook bedoeld voor nietleerlingen 
die jonge vaders en moeders zijn. Kramer: ‘Inmiddels zijn er  
36 jonge ouders geregistreerd. Zij komen regelmatig bij ons 
langs.’ Ongeveer dertig van hen komen uit het mbo. Om de 
twee weken vinden er lunchbijeenkomsten plaats. Deze gaan 
over onderwerpen als opvoeding, geld of zwangerschap. ‘Jonge 
ouders vinden het heel fijn om elkaar te ontmoeten. Hierdoor 
kunnen ze verhalen en ervaringen met elkaar uitwisselen. Het 
is vaak één van de belangrijkste redenen dat ze tijdens deze 
bijeenkomsten binnen komen. Van daaruit zijn we met deze 
ouders een vertrouwensrelatie aan het opbouwen. Zo ga je als 
hulpverlener steeds een stapje verder door er achter te komen 
wat ze nodig hebben om hun opleiding af te maken.’

ToekomsT door sTArTkwAlificATie
Het uitgangspunt van het Friesland College is dat de jonge 
ouders een startkwalificatie halen in de vorm van een mbo 
niveau2 of havodiploma. ‘We hebben veel jonge ouders van 
niveau 1 of 2. Een aantal zijn buitenlands en doen langer over 
niveau 1 omdat ze de Nederlandse taal niet goed beheersen.  
Het is belangrijk dat ze een startkwalificatie halen want hiermee 



Jonge ouders vinden het prettig elkaar te ontmoeten om verhalen en ervaringen uit te wisselen.
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vergroten ze hun kansen op de arbeids
markt’, legt Kramer uit. Uit het onderzoek 
van het roc blijkt dat veel jonge moeders 
met een nieuwe opleiding beginnen, zon
der de vorige af te ronden. De combinatie 
van studeren en het opvoeden van een 
kind valt hen zwaar. Het Stenden College 
heeft hier ook een onderzoek naar uit
gevoerd. ‘Wij zijn er achter gekomen dat 
jonge ouders vooral behoefte hebben aan 
informatie, steun en een vast contactper
soon. De vaders zoeken vaak ook advies.’ 
Als ze meer ondersteuning willen, dan 
worden de deskundige instellingen inge
schakeld. Het ontmoetingcentrum is ook 
een leerbedrijf van Stenden Hogeschool. 
De studenten doen onderzoek naar de 
doelgroep en proberen achter hun behoef
tes te komen.

PersoonliJke 
begeleiding
Een stagiair en professional zijn vier dagen 
in de week in het centrum aanwezig om 

ouders met vragen te helpen. Stagiair Marieke de Ruiter heeft 
het project vanaf begin september 2009 meegemaakt. Zij 
volgt de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH) 
en is tweedejaars. ‘Ik onderhoud bijvoorbeeld het contact 
met de ouders. Veel van hen begeleid ik persoonlijk. Om de 
zoveel tijd hebben we individuele gesprekken. Het is altijd 
weer een uitdaging om goede begeleiding te geven’, meent ze. 

Het ontmoetingscentrum wil zich misschien in de toekomst 
uitbreiden over de hele provincie Friesland. Coördinator  
Kramer: ‘Ik denk dat we het afgelopen half jaar hebben bewe
zen dat we bestaansrecht hebben. In deze periode bieden we 
niet alleen ondersteuning aan jonge ouders in Leeuwarden, 
maar er lopen ook een paar cursisten rond in Heerenveen. 
Het project heeft zeker een kans van slagen in andere provin
cies. Maar we willen bijvoorbeeld ook ondersteuning bieden 
aan jongeren uit het vmbo. Het is daarna maar afwachten 
hoe het project Jonge Ouders zich verder gaat ontwikkelen.’ 
Jolinda Doek

‘De combinatie van stuDeren en het 
opvoeDen van een kinD, valt jonge 
moeDers zwaar’
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Alle deelnemers 
luisteren 
aandachtig naar 
de lezing van 
leo fijen.

Leo Fijen, hoofd godsdienst en cultuur bij omroep KRO/RKK. 
‘Het is niet normaal hoe mijn leerlingen communiceren, want 
ze praten alleen maar met elkaar via sms’jes. Hoe kan ik tegen
wicht bieden aan zulke taferelen?’ Fijen: ‘Het is zeer respectloos 
tegenover buitenstaanders als ze tijdens een bijeenkomst hun 
aandacht op iets anders richten. Dus: mobieltjes uit tijdens de 
lessen.’ Volgens hem komen elke dag honderden impulsen op 
iedereen af. Ook hij ondervindt dit vaak, want hij bevindt zich 
regelmatig in druk gezelschap of in een lawaaiige stad. Er zijn 
veel dingen die beslag leggen op ieders tijd. ‘Je moet goed selec
teren welke zaken het belangrijkst zijn om je aandacht aan te 
besteden. Want anders ben je nooit helemaal eigen baas over je 
tijd. Om dit te bereiken moet je eerst compleet verbonden zijn 
met jezelf’, meent hij. 

in Ademnood
Een andere docente in de zaal snapt totaal niet hoe ze grip kan 
krijgen op haar eigen tijd. ‘Ik ben altijd verbonden aan allerlei 

schoolregels. Hoe kan ik rustig voor 
de klas staan als alles me opjaagt? 
Fijen: ‘Organiseer je dag goed en 
wees daarbij reëel. Je kunt niet al
tijd blijven doorgaan, neem dus niet 
te veel hooi op je vork. Trek vol
doende tijd uit voor verplichtingen 
die nu eenmaal op het programma 
staan.’ Hij raakt zelf door alle im
pulsen snel in ademnood. Om dit 
te voorkomen stapt hij altijd om zes 
uur uit zijn bed. ‘Een uur lang ben 
ik dan compleet stil. Er heerst dan 
absolute stilte in mijn woonkamer. 
Het is een moment dat ik tot mijzelf 
kom. Mijn warrige gedachten en 
hersenspinsels zakken dan langzaam 
weg. Ik kom dan echt tot rust. Er 
is niets wat me dan nog op een dag 
kan opjagen. Ik kan alles aan.’
Jolinda Doek

          kan ik rustig 
     voor de klas staan   
als alles me opjaagt?’

Ex-Kruispunt-presentator Leo Fijen laat zich niet 
meer gek maken door alle drukte om hem heen. 

Hij heeft tijdens zijn trektochten langs kloosters 
geleerd hoe hij stilte in zijn leven kan creëren. 

Kennis die hij deelt met zijn publiek tijdens zijn 
lezing op het Paascongres van CNV Onderwijs. 

‘Ik ben niet van plan om elke dag tachtig e-mails 
te beantwoorden. Ik stel mijn eigen grenzen, 

waardoor ik grip op mijn leven houd.’ 
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     voor de klas staan        voor de klas staan        voor de klas staan   
‘Hoe

De congresruimte van Leerhotel Het 
Klooster in Amersfoort zit bijna helemaal 
vol. Er zitten veel oudere mannen in het 
publiek, bijna allemaal netjes in pak. 
Vrouwen zijn in de minderheid. Toch 
staat er een docente op uit de menigte. 
Galmend klinkt haar stem door de 
enorme ruimte. Ze stelt haar vraag aan 
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Ieder CNVlid kan gratis en vrijblijvend 
een telefonisch loopbaanadviesgesprek 
voeren met Adviesbureau Kans. Alleen 
als er begeleiding volgt, moet dat betaald 
worden. Uranka: ‘De kosten leggen we 
meestal voor aan de werkgever, die in 
veel gevallen – zeker als het om een 
arbeidsconflict of een ontslagprocedure 
gaat – gebaat is bij een herplaatsing van 
de docent.’ De mate van begeleiding 
blijkt verschillend. Soms zijn er vier tot 
tien gesprekken nodig, in andere geval
len is een intensieve begeleiding van 
wekelijkse gesprekken gedurende een 
half jaar noodzakelijk. ‘Vooral baan
coaching kost veel tijd,’ zegt Uranka. 
‘Dan moeten mensen iets anders gaan 
doen dan les geven.’ 

ZwAAr
Dat gold bijvoorbeeld voor Liselot van 
der Voort (58) uit Deventer. Zij was eer
stegraads docente biologie, had lesgege
ven op de Rijksuniversiteit Groningen en 
later op een middelbare school toen zij 
zwanger werd. Daarna zorgde zij zeven
tien jaar voor haar gezin. Hierna wilde 
ze weer werken, maar diep in haar hart 
wist ze dat ze eigenlijk iets anders wilde 
dan voor de klas staan. ’Ik ben meer een 
coach dan docent,’ vertelt ze. ‘Ik heb 
een paar jaar een klas van tien moeilijk 
lerende leerlingen gehad en dat vond ik 
heerlijk, maar toen daar geen geld meer 
voor was, moest ik weer voor een gewone 
groep pubers en dat viel me heel zwaar. 
Ik kreeg onder meer problemen met orde 
en kon het werk niet aan. Ik was 57, maar 
wilde nog geen ontslag nemen, omdat ik 
het gevoel had dat mijn werkzame leven 
nog niet was afgerond. De afdeling P & O 
van mijn school wees me op de mogelijk

heid van loopbaancoaching bij Kans. Ik maakte een afspraak en 
na vele goede gesprekken, heb ik gesolliciteerd als eerste mede
werker mediatheek op de Marnix Academie in Utrecht. Tot mijn 
geluk kreeg ik de baan.’

PleZier
Sinds 1 januari vorig jaar werkt Van der Voort in de mediatheek. 
‘Heerlijk,’zegt ze. ‘Een verademing. De éénopéén contacten 
met de pabostudenten vind ik geweldig. Ik ben ook medever
antwoordelijk voor de collectievorming van de mediatheek en 
ook dat is een erg leuk onderdeel van mijn werk. Ik krijg welis
waar minder betaald dan als docent, maar dat vind ik onbelang
rijk: ik heb nu eindelijk werk dat ik met plezier doe.’
Peter van Beek

Al elf jaar begeleidt Adviesbureau Kans, dat gelieerd is aan het 
CNV en kantoren heeft in heel Nederland, docenten die zich willen 

heroriënteren op de arbeidsmarkt. ‘Ieder jaar voeren we honderden 
gesprekken om docenten te helpen een andere baan te vinden,’ 

zegt senior-loopbaancoach John Uranka. ’Vaak komen de leraren 
uit een arbeidsconflict, maar er zijn er ook die iets anders willen 
dan lesgeven. Intensieve begeleiding leidt dan vaak tot succes.’

Adviesbureau Kans 
succesvolle 
baancoach

Voor meer 
informatie: 
www.advies
bureaukans.nl
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expertisepunt 
medezeggenschap mbo  
Op 1 maart is de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR) van kracht geworden in het mbo. Dat bete
kent dat alle instellingen uiterlijk 1 maart 2011 een 
Ondernemingsraad (OR) moeten hebben. Dat lijkt 
nog ver weg, maar er valt nog veel werk te verrichten. 
Want er moeten nog een aantal belangrijke keuzes 
worden gemaakt, bijvoorbeeld over de inhoud van 
het ORreglement. En er moeten natuurlijk ook verkie
zingen worden georganiseerd. Om dit proces zo soepel 
mogelijk te laten verlopen, is onlangs door de bonden 
en de MBO Raad een gezamenlijk expertisepunt inge
steld. Dit expertisepunt heeft ook een website.  
Op deze website vindt u bijvoorbeeld een voorbeeld
reglement. Bonden en MBO Raad zijn druk bezig om 
deze website verder te vullen met nuttige informatie. 
Ga eens kijken op: www.expertisepuntwmeb.nl 

cnV wil offensieve strategie
Met een realistische en offensieve strategie die per
spectief biedt op een duurzame samenleving voor 
mens en milieu antwoordt de Vakcentrale CNV op 
de jongste cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). 
In maart maakte het CPB bekend dat er voor € 29 
miljard zal moeten worden omgebogen om de over
heidsfinanciën gezond te houden. Dit gegeven gaat 
een grote rol spelen bij de komende verkiezingen. Het 
CNV wil dat de politieke partijen in hun verkiezings
programma’s duurzaamheid, solidariteit en verant
woordelijkheid centraal stellen. Het CNV kiest voor 
verhoging van de productiviteit door meer mensen 
aan een baan te helpen, door slimmer te werken en 
door te investeren in onderwijs en innovatie. Zo kan 
Nederland weer tot de mondiale top van kenniseco
nomieën behoren. Bezuinigingen kunnen volgens het 
CNV vooral gevonden worden in een drastische ver
groening van het belastingsstelsel, het afschaffen van 
renteaftrek voor ondernemingen, hervorming van de 
woningmarkt en een kritische blik op de taken van de 
overheid. Het CNV gaat de politieke partijen zo veel 
mogelijk voor deze visie proberen te winnen.

leraren godsdienstig en  
humanistisch vormings
onderwijs hebben cao
CNV Onderwijs heeft de cao ondertekend waarin 
de arbeidsvoorwaarden zijn geregeld voor de leraren 
die godsdienstig of humanistisch vormingsonderwijs 
verzorgen in het openbaar primair onderwijs. Deze cao 
volgt in grote lijnen de cao primair onderwijs, met aan
passingen voor deze specifieke doelgroep. De leraren 
hebben een dienstverband bij een privaatrechtelijke 
stichting van waaruit zij dit vormingsonderwijs aan de 
openbare scholen verzorgen. De cao heeft een looptijd 
van 1 augustus 2009 tot 1 januari 2011. Aan leden  
van CNV Onderwijs op wie deze cao van toepassing  
is wordt binnenkort nadere informatie  
toegezonden.

van CNV Onderwijs op wie deze cao van toepassing 
is wordt binnenkort nadere informatie 

van 1 augustus 2009 tot 1 januari 2011. Aan leden 
van CNV Onderwijs op wie deze cao van toepassing van CNV Onderwijs op wie deze cao van toepassing 
is wordt binnenkort nadere informatie 

Hoe zit het met de functiemix in het mbo?
In de onderhandelingen over het Convenant Leer-
Kracht van Nederland is er voor de sector bve voor 
gekozen om het beschikbare geld – oplopend tot € 131 
miljoen – vooral te besteden aan verbetering van de 
carrièrepatronen. Door deze keuze hebben de instellin
gen weinig ruimte om verbeteringen in de functiemix 
door te voeren. Maar dat betekent natuurlijk niet dat 
de functiemix mag verslechteren. Zo moet de trend om 
het aantal instructeurs te vergroten ten koste van het 
aantal docenten absoluut gekeerd worden. En binnen 
de groep docenten mag de verhouding tussen de be
zoldigingsschalen niet ongunstiger worden. Dit is ook 
vastgelegd in de convenantafspraken, waarbij voor de 
tekortregio’s (de Randstad en Almere) juist geld is vrij 
gemaakt voor uitbreiding van het aantal hoger betaal
de docentfuncties. CNV Onderwijs zal, samen met de 
medezeggenschapsraden, bovenop de ontwikkeling van 
de functiemix in het mbo blijven zitten. Zie voor meer 
informatie: www.cnvo.nl/nieuws/artikel/40081
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Overzicht regiOspreekuren 
donderdag   8 april ’s Hertogenbosch
dinsdag 13 april Assen 
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 Rotterdam
dinsdag 25 mei Roermond
donderdag 27 mei ’s Hertogenbosch
woensdag   2 juni Assen



Straks wordt het wellicht heel gewoon door te werken 
na je 65ste, maar op dit moment is het nog zo dat 
leeftijdsontslag in principe op je 65ste plaatsvindt. De 
verschillende cao’s in het onderwijs bieden echter de 
mogelijkheid om ook na het bereiken van de pensioen
gerechtigde leeftijd door te (blijven) werken. Voor 
werknemers in het primair onderwijs is dit geregeld in 
artikel 3.10 van de cao. Dit artikel geeft twee manieren 
om vanaf 65 jaar werkzaam te zijn: 
– Door leeftijdsontslag uit te stellen.  
–  Door na leeftijdsontslag weer een nieuw dienst

verband aan te gaan.

Als werkgever en werknemer uitstel van leeftijds
ontslag afspreken, dan is er op 65jarige leeftijd geen 
ontslag en krijgt de werknemer ook niet automatisch 
een ABPouderdomspensioen. De AOW gaat wel 
gewoon in.  
De uitstelafspraak geldt voor maximaal een jaar en 
kan steeds worden herhaald voor weer een periode van 
maximaal een jaar. Als je blijft doorwerken na je 65ste 
loopt de pensioenopbouw door op dezelfde manier als 
voor die tijd. Ook blijft het recht op loondoorbetaling 
bestaan als je ziek wordt. Het demissionaire kabinet 
heeft overigens een wetsontwerp ingediend waardoor 
het mogelijk moet worden om de AOW uit te stellen 
naar een latere leeftijd, tot maximaal 70 jaar.  

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.

mag ik na mijn 65ste doorwerken?
vraag:

Vindt er bij 65 jaar wel 
leeftijdsontslag plaats, dan 
kunnen werkgever en werknemer 
vervolgens besluiten een nieuwe arbeids
overeenkomst aan te gaan. Zo’n overeenkomst 
is altijd tijdelijk voor telkens maximaal één jaar. Voor 
werknemers die nog onder het overgangsrecht fpu val
len, zal bij 65 jaar automatisch naast de AOW ook het 
ouderdomspensioen ingaan. Werknemers die daar niet 
onder vallen kunnen zelf de keuze maken wanneer ze 
het ABPkeuzepensioen in laten gaan. In de nieuwe 
betrekking kan ABPpensioen opgebouwd worden, 
maar dan zal de werknemer zowel het werkgevers als 
het werknemersdeel van de pensioenpremies moeten 
betalen. Dat is bij elkaar zo’n 20% van het salaris. Ook 
verliest de werknemer in deze situatie het recht op 
doorbetaling van salaris bij ziekte. 

Langer doorwerken levert vanaf de leeftijd van 62 jaar 
jaarlijks een fiscale bonus op via belastingkorting.  
De hoogte hangt af van de leeftijd en het inkomen. 
Voor zover je kunt kiezen is uitstel van leeftijdsontslag 
dus aantrekkelijker dan leeftijdsontslag bij 65, gevolgd 
door een nieuw dienstverband. Deze bepalingen gel
den ook voor werknemers in voortgezet onderwijs, 
mbo en hbo.

Vindt er bij 65 jaar wel 
leeftijdsontslag plaats, dan 
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Jouw partner in training en advies

cursussen
In het primair onderwijs is de functiemix momenteel hèt gespreksonderwerp. Natuurlijk is het fijn 
dat de carrièremogelijkheden van het onderwijsgevend personeel groter worden, maar het kan ook 
zorgen voor scheve gezichten. In de nieuwe cursus Functiemix als perspectief voor het team toont 
CNV Onderwijs Academie de toegevoegde waarde van de functiemix.

Functiemix als perspectief voor het team

Inhoud
Tijdens deze middag wordt er 
samen met directeur en teamleden 
draagvlak gecreëerd voor de 
functie mix. Centraal staat de vraag 
waar de school zich de komende 
jaren naartoe gaat ontwikkelen. 
Deze manier van werken zorgt 
ervoor dat leraren die een LB-
functie krijgen ook gezien worden 
als een meerwaarde voor de school. 

Praktische informatie
Deze cursus wordt op maat ver-
zorgd. Neem voor de mogelijkheden 
contact op met CNV Onderwijs  
Academie via (030) 751 17 47 of 
stuur een e-mail naar  
scholing@cnvo.nl.

Henk Hospes, is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en verzorgt 
samen met collega’s deze cursus: 
‘In de cursus creëren we draag
vlak voor de functiemix. 
In de eerste plaats vragen we 
de cursisten hoe ze op dit 
moment tegen de school aan 
kijken. Wat maakt de school 
tot wat het nu is? Wat zijn de 
sterke punten van het team? De kracht van het 
team kan bijvoorbeeld zijn dat men elkaar opvangt. Dat moet je 
vasthouden! De vervolgvraag is dan hoe men tegen de toekomst 
aan kijkt. Wie kan beter formuleren hoe een school eruit komt te 
zien dan de leerkrachten zelf?  Aan dit toekomstbeeld koppelen 
we expertise en competenties. Hoe kunnen we als team worden 
versterkt? Daarna is het nog een kleine stap om aan die expertise 
en competenties een LBfunctie te verbinden. De cursus kan voor 
een directie tot gevolg hebben dat er een andere koers moet wor
den gevaren. Maar dan wel een koers met draagvlak!’ 

is trainer bij CNV 

sterke punten van het team? De kracht van het 
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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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onderwijs nieuw leven in kunnen blazen. Hebben ze 
niet gedaan. Schande. Ergo, het is nog veel drama-
tischer geworden. Ik zie de laatste weken in diverse 
media Plasterk openlijk solliciteren naar de post van 
minister van Onderwijs voor de komende vier jaar. 
Ongelooflijk, wat een plaat voor zijn kop. Beide totaal 
onbekwaam voor deze positie. En de journalist van 
dienst maar slapen. Waarom worden PvdA, CDA, 
ChristenUnie én Plasterk  hier niet op gewezen in 
deze heftige verkiezingsstrijd? Het gaat nu helaas 

vooral over hoofddoekjes en de financiële crisis. 
Bewezen gefaald beleid wordt gedoogd. Hier had 
Zembla dus aandacht aan moeten besteden. Jammer, 
gemiste kans. 

Zembla
21 maart 2010. Een historische dag. De dag van de uit-
zending van Zembla waar een beeld van het huidige mbo 
werd geschetst. De volgende ochtend was de bewuste 
uitzending onder het onderwijspersoneel hèt gesprek bij 
het koffieapparaat, in de fietsenstalling en in de docen-
tenkamer. Overal. Ieder had natuurlijk zijn visie daarop.
Terecht. Alles is al gezegd. Waarom zou ik op deze 
pagina hier dan nog over beginnen? Wil ik eigenlijk niet. 
Maar mijn gevoel zegt: het moet! 
Goed dat de uitzending er was. Maar ik moet er wel bij 
vermelden dat ik het een zeer slecht uitgevoerde docu-
mentaire vond. Veel te eenzijdig belicht en veel te veel 
uitgaand van een relatief klein groepje studenten. Na-
tuurlijk heeft de student gelijk, maar vergeet ook niet dat 
ze elkaar ‘steeds’ gekker maken en dat ze de publiciteit 
ook wel errug fijn vinden. Wordt de door Zembla  terecht 
aangetoonde problematiek door de student gebruikt als 
excuus om niet te presteren? Waar was de ouder, die zijn 
kind van school af haalde en naar een wel goed preste-
rende roc stuurde? In de docu ontstond het beeld dat het 
in heel roc-onderwijsland klote gaat. Totaal onjuist. Er 
zijn roc’s die het juist heel goed doen. Waarom zag je die 
niet? Je zag wel heel kort een kleine, goed functioneren-
de ambachtschool. Maar je kan geen appels met peren 
vergelijken.  
Dat het Amsterdams Roc ASA zijn naam mag veranderen 
in Roc ASO staat vast. Wat mij betreft: vandaag nog 
sluiten en pas weer open als alles op orde is. Desalniet-
temin verwijt ik Zembla stemmingmakerij, omdat ze niet 
met de oplossing kwamen en ook niet de échte ‘daders’ 
in beeld brachten. Waarom zag ik in de uitzending het 
ministerie van Onderwijs niet op de pijnbank? Dát is de 
hoofdschuldige. En die kun je verpersoonlijken in de 
ministers en staatssecretarissen van de afgelopen tien 
jaar. Zij zijn verantwoordelijk voor de invoering van het 
competentiegericht onderwijs. Veel 
schooldirecteuren, maar zeer zeker 
de docenten hebben dat systeem vanaf 
dag één nooit gewild. Ja, het is door 
de strot geduwd. Het is onvoorstelbaar 
dat de heer Plasterk en mevrouw  
Verbijsterendveldt hiervoor niet gefileerd worden. Zij 
hadden de afgelopen drie jaar het competentiegericht 
onderwijs nog kunnen terugdraaien en het klassikale 

het amsterDamse roc asa mag 
veranDeren in roc aso



Tarik Yousif: ‘Het mochten geen ontwerpen voor op de maan worden, maar echte opdrachten van vastgoedontwikkelaars 
en woningbouwcorporaties uit de buurt.’
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‘Creative Urbans legt onontgonnen 
potentieel bloot’

Talent ontwikkel je alleen door daarop te 
focussen. Als Nederland ook in de toekomst 

onderscheidend wil blijven, is het afhankelijk van 
dat talent en dus van de ontwikkeling daarvan in 
het onderwijs. Volgens Tarik Yousif, oprichter en 

creatief directeur van Creative Urbans, herbergen 
onze scholen veel verborgen talent. Hij heeft met 

medeoprichtster Fatima Mzallassi een manier 
gevonden om dit potentieel te delven. ‘Pure 

noodzaak. We moeten heel inventief zijn om ook 
over twintig jaar hetzelfde welvaartsniveau te 

kunnen behouden.’ 

Oprichter Tarik Yousif pleit voor focus op jong talent

Tarik Yousif zou je kunnen beschrijven als iemand die, net als 
zijn Creative Urbans over twintig jaar, nu al het verschil maakt. 
Hij was al op jonge leeftijd succesvol in het bedrijfs leven, werd 
in Amsterdam en omstreken bekend als een ‘allochtoon met 
visie’ en stroomt nog steeds over van de drang om zichzelf te 
ontwikkelen. Je kunt je een mindere inspiratiebron voorstel
len voor talentvolle Amsterdamse havo en vwoscholieren 
die graag onderdeel willen worden van Creative Urbans. Dit is 
een stichting die naschoolse projecten initieert waarin jonge
ren actief worden betrokken bij stedelijke vernieuwing, ofwel 
hun eigen leefomgeving. Zes tot acht maanden lang creëren 
ze twaalf uur per week in een team met jonge architecten en 
stedenbouwkundigen hun eigen visie op openbare ruimtes en 
bouwprojecten en leggen die voor aan projectontwikkelaars en 
woningbouwcorporaties. Creative Urbans heeft de afgelopen 



‘Creative Urbans legt onontgonnen 
potentieel bloot’
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drie jaar negentig jongeren afgeleverd waarvan, zo verzekert 
Tarik, 78 het verschil kunnen maken.

leVensgrooT ZelfVerTrouwen
‘Alle acht scholen voor havo en vwo in AmsterdamWest vinden 
het fantastisch. De directeur van het Comenius Lyceum, het 
enige zwarte lyceum van Nederland, is zelfs onze grootste  
ambassadeur geworden’, vertelt Yousif. ‘Wij leggen de leerlingen 
het vuur na aan de schenen, leren ze een visie te ontwikkelen, 
projectmatig en in teamverband te werken. Ze moeten zelf den
ken. Er bestaat geen hiërarchie, geen meester of juf. Daarvoor 
moeten ze ongelooflijk sterk in hun schoenen staan.’ Volgens 
de directeur komen zijn leerlingen dan ook met een levensgroot 
zelfvertrouwen terug en kunnen ze zich veel beter uitdrukken 
en presenteren. ‘Ons creatieve, praktijkgerichte proces sluit 
uitstekend aan op de inhoudelijke lessen op school. Dat hadden 
we niet eens zo bedacht.’

knuTseldingeTJe
De Creative Urbans van Yousif leren niet alleen een goed on
derbouwd verhaal neer te zetten, maar ook onderdeel van iets 
te zijn. Ze worden niet alleen gestimuleerd om zelf na te  den
ken over hun omgeving, maar leren het ook als hun eigendom 
te ervaren. Yousif: ‘Je bent pas burger, een actief lid van een 
stad, als je dat wíl zijn. Als iemand zijn buurt niet als eigendom 
ervaart, dan zet hij zich daar ook niet voor in. Maar als hij zijn 
omgeving zelf mag ontwerpen, gaat hij zich bijvoorbeeld wel 
storen aan rotzooi op straat. Daarom moest Creative Urbans 
ook geen “knutseldingetje” worden. Het mochten geen ont
werpen voor op de maan worden, maar echte opdrachten van 
vastgoedontwikkelaars en woningbouwcorporaties uit de buurt. 
Een gemiddeld talentontwikkelingsprogramma duurt zes weken; 
wij gaan acht maanden het diepe in.’

in de fik
Naast levensechte opgaven en een langdurig lesprogramma zijn 
de strikte toelatingseisen een derde pijler van Creative Urbans. 
Yousif en zijn medewerkers werken met havo en vwotalenten. 
De gedachte daarachter is dat er veel te weinig met deze groep 
wordt gedaan. Talent wordt niet onderkend, terwijl daarin de 
toekomst van Nederland ligt. ‘Ik heb als vader geleerd om het 
positieve te stimuleren en aan het negatieve geen aandacht 

te schenken. Wat doen we met de Nederlandse jeugd? 
Precies het omgekeerde. Als je in Nederland op school 
je best doet, dan heerst er een cultuur om je verder met 
rust te laten. Die komt er wel, wordt er dan gezegd. Pas 
als je de auto van de conciërge in de fik steekt of de 
directeur een klap verkoopt, staan er zestig organisaties 
om je heen die je van alles aanbieden. Er was een partij 
die een miljoen euro in Creative Urbans wilde steken 
als we met risicojongeren zouden gaan werken. Dan 
heb je ons idee vanaf zin één niet begrepen’, schampert 
Yousif.

Alles willen weTen
Een mooi voorbeeld van het effect van Creative Urbans 
op nog niet ontdekte hoofdstedelijke talenten wordt 
gegeven door Göksel Basyisit. Hij is een bescheiden 
jongen die door Yousif en de anderen vaak gekscherend 
werd getypeerd als een zeikerd. Alles willen weten en 
niets voor de waarheid aannemen, dat was zijn devies. 
Yousif: ‘Ja, maar waarom dan? Dat kan toch ook an
ders?’, zo ging het altijd bij Göksel. Hij is na Creative 
Urbans en het behalen van zijn havodiploma naar 
InHolland Delft gegaan. Daar bestaat namelijk een 
speciaal propedeuse schakeljaar. Via dat jaar kunnen 
talentvolle exhavisten toch naar de TU Delft. Hij staat 
elke dag om zes uur op om de bus naar Delft te pakken 
en komt ’s avonds pas om zeven uur thuis. Zijn houding 
en wilskracht zijn een voorbeeld voor anderen. Dat 
heeft Creative Urbans bij hem losgemaakt.’
Joost Blankenspoor

Oprichter Tarik Yousif pleit voor focus op jong talent

potentieel bloot’potentieel bloot’potentieel bloot’potentieel bloot’potentieel bloot’

Yousif is bezig met de ontwikkeling van een 
Creative Urbans-bijbel waarin staat hoe en wat 
de stichting doet. Dit heeft als doel om in de 
toekomst met andere partijen, bijvoorbeeld 
schoolgemeenschappen, afspraken te kunnen 
maken om zelf met het principe aan de slag te 
gaan. Creative Urbans heeft inmiddels projecten/
plannen opgezet in Almere, Schiedam en  
Tilburg.

Voor meer informatie: www.creativeurbans.nl
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Ze was een gewoon meisje in 
de oorlog. Niet het kind uit een 

joodse familie of dochter van 
verzetsstrijders of NSB’ers. Toch 
stelde Truke Korpershoek, oud-
(hoofd)kleuterleidster, voormalig 

opleidingsdocente en lid van  
CNV Onderwijs, haar herinneringen 

aan de bezetting op schrift. Ook 
gaat ze de scholen langs om te 

vertellen over haar ervaringen in die 
bijzondere tijd.

Herinneringen van een gewoon oorlogskind, dat is de ondertitel 
van het boek dat Truke Korpershoek twee jaar geleden uit-
bracht. ‘Ik heb geen ernstige dingen meegemaakt in die jaren, 
maar wel als kind de oorlog beleefd. En dat was een bijzondere 
tijd. Later, toen ik niet meer werkte, kwamen die beelden van 
de oorlog weer naar boven. Ook de kinderen van mijn neef, op 
wie ik regelmatig paste, vroegen vaak of ik wilde vertellen over 
de bezetting. Het onderwerp begon steeds meer te leven, zowel 
voor mij als voor hen.’

scHuileN iN eeN cAfé
Korpershoek woonde in 1940 met haar familie in het dorp 
Maasland, in de buurt van Rotterdam. Ze kwam uit een groot 
gereformeerd gezin. ‘Ik was vier toen de oorlog begon. Dat is 
net de leeftijd dat je vaker buiten komt. Voor mij was de oorlog 
normaal, ik wist niet beter. Mijn oudere broers en zussen beleef-
den die tijd heel anders. Die spraken ook altijd over “voor de 
oorlog”. Ik kende dat niet.’ 
Korpershoek begon korte verhalen te schrijven over de oorlogs-
jaren. In 2007, schuilend in een café op Terschelling tegen een 
buiten woedende storm, raakte Korpershoek toevallig in gesprek  

Het boek Van voetenverdriet tot 
Pietie broertje (ISBN 978-9O-788O2-O3-7) 
is te bestellen via de boekhandel en  
www.uitgeverijdilemma.nl.  
Meer informatie over het Landelijk Steunpunt 
Gast sprekers is te vinden op  
www.steunpuntgastsprekers.nl.

Herinneringen 
van een gewoon 
oorlogskind

truke (tweede van links) op school in 1943.
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met een uitgeversechtpaar. De geschreven ver-
haaltjes kwamen ter sprake. De oud-kleuter-
leidster verzond enkele teksten en het echtpaar 
raakte erg enthousiast. Een jaar later verscheen 
het boek Van voetenverdriet tot Pietiebroertje. 
Inmiddels ligt de tweede druk in de winkels.

‘Houd je kiNd tHuis!’
Wonend op het platteland van Zuid-Holland 
leek de oorlog vaak ver weg. Toch ondervonden 
ook de inwoners van Maasland de gevolgen 
van de bezetting. ‘Vooral later kwamen er te-
korten aan voedsel en kleding. Eigenlijk aan 
alles. Mijn vader had veel joodse collega’s. Ze 
verdwenen; werden gedeporteerd of doken 
onder. Ik weet niet of mijn ouders wisten wat er 
gebeurde in de kampen. Mijn broertje had een 
hersenvliesontsteking gehad. Die diagnose was 
toen nog niet gesteld, maar hij was wel doof en verstande-
lijk gehandicapt geworden.  
Mijn ouders gingen van specialist naar specialist om er achter 
te komen wat er aan de hand was. Inmiddels was de oorlog 
uitgebroken. Tijdens één van de laatste bezoeken zei een speci-
alist: “Als je van je kind houdt, dan laat je hem thuis blijven.” 
Er waren in die tijd genoeg instellingen waar zulke kinderen 
naartoe konden gaan.’ Maar in Duitsland werden de bewoners 
van soortgelijke inrichtingen de eerste slachtoffers van Hitler’s 
zucht naar de Übermensch. 

bANG
Bang is ze niet vaak geweest in die jaren, vertelt Korpers-
hoek. ‘Ik had een veilig thuis en dan kun je als kind veel 
hebben. Maar toen ik een keer melk ging halen bij één van 
mijn ooms ben ik wel bang geweest. Van mijn moeder moest 
ik altijd een bepaalde route nemen over het kerkplein, an-
ders kon ik Duitsers tegenkomen. Kort daarvoor hadden 
Duitsers overal in het dorp loopgraven gemaakt, ook naast 
de kerk. Daar was vroeger een begraafplaats geweest en door 
dat graven kwamen schedels en botten naar boven. Het was 
winter en het begon al te schemeren toen ik daar liep. Ik 
vond het doodeng om daar te lopen met al die schedels in 
de loopgraven. Maar het kwam ook niet in me op om een 
andere route te nemen, want ik was nogal plichtsgetrouw en 
luisterde naar mijn moeder.’

GAstlesseN
Tegenwoordig vertelt Truke Korpershoek haar verhaal ook 
op scholen, iets dat haar vanwege haar onderwijsachtergrond 
makkelijk afgaat. ‘Vorig jaar heeft een school in Maasland 
veertig exemplaren van mijn boek gekocht. Die hebben ze 
klassikaal gelezen, waarna ik langskwam op die school.  
De leerlingen stelden aan één stuk door vragen aan mij. Geen 
enkel kind heeft tussendoor met een klasgenoot gepraat of 
naar buiten gekeken. Zo geboeid waren ze. Voor die kinde-
ren was mijn boek natuurlijk heel herkenbaar. Ze kennen de 

Het jongere broertje van truke dat leed aan de gevolgen van een 
hersenvliesontsteking.

straten en gebouwen die erin worden 
genoemd. Het is goed dat kinderen we-
ten hoe hun leeftijdgenoten in de oorlog 
hebben geleefd. Hoe het is om niet vrij 
te zijn, niet genoeg eten en kleding te 
hebben. Je leerde heel sober te zijn en de 
kinderen van nu weten bijna niet meer 
wat dat is.’ 

iNkleureN VAN jeuGd
Als verteller over de oorlog is Korpershoek 
aan gesloten bij het Landelijk Steunpunt 
Gastsprekers WOII – Heden dat is onder-
gebracht bij het Herinneringscentrum 
Kamp Westerbork. Regelmatig worden er 
bijeenkomsten georganiseerd voor de vrij-
willigers van het Herinnerings centrum. 
Tijdens zo’n dag ving Korpershoek een 
gesprek op van andere vrijwilligers, die 
de oorlog als joods kind in de onderduik 
hadden meegemaakt. ‘Een vrouw zei: “Ik 
vind het mooi om dit werk te doen, want 
het heeft toch mijn jeugd beheerst.” 
Waarop een vrouw tegenover haar zei: 
“M’n jeugd beheerst? Het beheerst m’n 
leven nóg!” Die had de oorlog dus nog 
niet verwerkt. Tijdens die dagen is de 
openingszin eigenlijk altijd: “Wat is uw 
achtergrond?” Dat is heel apart. Maar 
het is net alsof die jaren wat duidelijker 
worden door al die ontmoetingen met 
vrijwilligers. Je weet wat er is gebeurd, 
maar door de verhalen van de mensen 
die het echt hebben meegemaakt, wor-
den die jaren wat duidelijker. Het is alsof 
je de tijdsperiode van je jeugd inkleurt.’
Edwin van Baarle
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webbedingetjes

@ Op de website www.joodsmonument.nl is lesmateriaal te 

vinden over de oorlog. Het draait hierbij om de joodse familie 

De Jongh, van wie de arrestatie in 1942 door een overbuur-

man werd gefilmd. Ook het leeghalen van de woning, enkele 

maanden later, is op film vastgelegd.

@ Ook op www.hollandscheschouwburg.nl zijn lesopdrachten 

te vinden over de oorlog. De gedenkplaats van het voorma-

lige theater waar in de oorlog joden werden samengebracht 

voor transport, moet leerlingen laten nadenken over hun ver-

antwoordelijkheid in de samenleving. Met name de dilemma’s 

waar mensen in de oorlog voor kwamen te staan, spelen een 

belangrijke rol.

@ Oorlogsmonumenten in de buurt van de eigen school zoe-

ken? Dat kan op www.oorlogsmonumenten.nl. Bezoekers 

kunnen hier zoeken naar herdenkingsplaatsen in de eigen om-

geving en meer informatie vinden over de slachtoffers die met 

de monumenten worden herdacht.

Stelling:
Alle scholen moeten zelf het budget 
voor hun gebouwen beheren

eens 62,1%

oneens 37,9%

Aantal reacties: 95
@@@

@@@@@

@

@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll 

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

afgelopen weken op de site stond. De komende week vragen we 

uw mening over de uitspraak: In het voortgezet onderwijs moet 

meer maatwerk komen, zodat de talenten van leerlingen 

zich kunnen ontwikkelen

Blijf op de 
hoogte!

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond de cao? 

Kijk dan eens op www.caoinhetonderwijs.nl. Hier zijn niet alleen de 

laatste berichten te vinden over lopende onderhandelingen, maar 

ook de teksten van de cao’s. Bezoekers uit het primair en voortge-

zet onderwijs kunnen hier ook informatie vinden over de functiemix.

Hyves-pagina voor starters en studenten
Een jaar geleden richtten medewerkers van CNV Onderwijs een 

Hyves-pagina op, speciaal voor starters en studenten. Inmiddels heb-

ben 277 leden zich aangemeld op startersenstudenten.hyves.nl Deze 

jonge leraren (in spe) kunnen hier terecht met al hun vragen, tips vin-

den voor in de klas, maar ook gewoon ontspannen met leuke filmpjes.

Starten in het onderwijs
Veel meer informatie voor starters en studenten is te vinden op 

www.starteninhetonderwijs.nl. Wat zijn bijvoorbeeld je rechten als 

stagiair? Mag je invallen? Hoe verloopt een arbeidsvoorwaarden-

gesprek als je gaat solliciteren? Antwoorden op deze en nog veel 

meer vragen zijn terug te vinden op deze site. Ook staan hier de 

columns van Mijke Pelgrim, net als links naar interessante websites 

van andere leraren. 

Impressie MR Proeflokaal
Op 24 maart vond het eerste MR Proeflokaal plaats. Een korte im-

pressie en video zijn te bekijken op www.cnvonderwijsacademie.nl.

ApenstAArtjes
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u vraagt, wij  
draaien (door)
Mijn twee collega’s van groep 
4 zitten volop te discussië-
ren in de hal, Renée heeft 
een nog rodere kleur 
dan Nienke. De vloer ligt 
bezaaid met paperas-
sen. Op een monitor is 
het leerlingvolgsysteem 
in beeld. ‘Wat zijn jullie toch 
aan het doen?’ Daar branden 
 ze los. Ze zijn een handelings-
plan aan het opstellen voor 
Anouk. Die kan niet goed meeko-
men, veel leerstof vindt zij lastig en zij 
kan zich slecht concentreren. 
Twee maanden geleden probeerden de leer-
krachten dat voorzichtig aan Anouks ouders te vertel-
len. Die konden er maar moeilijk inkomen, dat doch-
terlief een zwakke leerling zou zijn. Kreeg zij op school 
wel voldoende aandacht? Ze wilden haar perse laten 
testen bij een particulier instituut. De second opinion van 
deskundigen, daar hadden ze meer vertrouwen in dan de 
first opinion van schooljuffen. Per slot van rekening zal 
het niet voor niks zijn dat je in de krant zoveel negatiefs 
leest over de pabo’s van tegenwoordig!
Uitgebreide vragenlijsten kwamen naar school. Of juf dit 
‘even’ wilde invullen? En deze, kan die ook nog ‘even’? 
Onderzoeksbureau Child & future – voor education en 
counseling – constateerde dat het meisje lijdt aan ADD 
en dat ze weinig wendbaar is in haar 
denken. ‘Eventueel mede veroorzaakt 
door een onevenwichtig intelligentie-
patroon. Mogelijk een gevolg van een 
geboortetrauma?’ 
Vroeger zou men er niet te moeilijk 
over hebben gedaan: ‘Dit kind is geen licht’. Later ver-
medemenselijkt tot: ‘Ze zit aan haar plafond’. Om kort te 
gaan, Anouk moet van de researchers extra begeleiding. 
Want haar ouders verlangen waar voor hun geld. 
Hier zitten de duopartners dan op hun woensdagmiddag. 
‘Nou, wat gaan jullie doen voor onze Anouk?’ Ze voelen 
de vraag in hun rug branden.
Eerst maar het vak rekenen, in allerlei mappen zoeken 
ze naar werkbladen met sommen onder de 100.  

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. 

columncolumncolumncolumnliesbeth hermans

Foto: Mirjam van der Hoek

Het kopieerapparaat hoest complete pakketten 
op. Daar kan het meisje mee vooruit. Ook speuren 
de juffen naar digitale oefenstof. De computer kan 
bepaalde sommen leuk aanbieden, dat motiveert. 
Een uurtje later lopen ze terug naar Anouks dos-
sier in het elektronisch leerlingvolgsysteem, druk 
babbelend over wat ze kunnen toevoegen. De schrik 
slaat hen om het hart: de website is foetsie! Pagina 
verlopen… Al het werk van eerder op de middag voor 
niets. De kleur op hun wangen is inmiddels bijna 
donkerpaars. 

Het is vijf uur, thuis wachten hun gezinnen. De sta-
pels taal- en rekenwerk van vanmorgen verdwijnen 
in de tassen. Vanavond dan maar nakijken, als het 
eigen kroost op bed ligt. 
Morgenvroeg vóór de lessen beginnen snel even de 
methodes doornemen en de rest van de dag improvi-
seren. Gelukkig hebben ze allebei ervaring genoeg.
Nu alleen nog hopen dat ze vannacht goed kunnen sla-
pen en niet wakker liggen van Anouk en haar ouders … 

de second opinion Van deskundigen, 
daar hadden ze meer Vertrouwen in 
dan de first opinion Van schooljuffen
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doceNteN GeZocHt 
voor Examenchat
De website Scholieren.com zoekt docenten 
(Nederlands, Biologie, Geschiedenis, Wis-
kunde, Duits, Natuurkunde, Scheikunde, 
Economie, Engels, Aardrijkskunde, Frans) 
die chatsessies willen houden met examen-
kandidaten van alle onderwijsniveaus. De 
leerlingen krijgen hierdoor de gelegenheid 
om al hun vragen te stellen over hun exa-
menstof. De Examenchat wordt gehouden 
van zondag 2 tot en met donderdag 14 mei. 
Elke dag vindt er een nieuwe chatsessie 
plaats over een ander vak met de bijbeho-
rende docent. Het gesprek zal in totaal een 
uur in beslag nemen.
Als er een computer aanwezig is met inter-
netverbinding, dan kan het chatten vanuit 
huis gebeuren. Scholieren.com regelt een 
account. Als blijk van waardering krijgen 
de deelnemende docenten een bol.com-
kadobon ter waarde van € 25,-. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
Micky Devente, micky@scholieren.com, 
(06) 51 54 98 30. Zie ook: www.scholieren.com. 
Of kijk op Twitter: twitter.com/scholieren.

Taaltraining voor 
onderwijsassistenten 
Voor de extra handen in de klas wordt er een 
cursus aangeboden door Taaltraining Robuust 
VVE van CED-Groep. Uit recent onderzoek van 
Folkert Kuiken blijkt dat het taalniveau van de 
klas- en onderwijsassistenten zeer te wensen 
overlaat. Het is belangrijk dat ze hun taalvaardig-
heden vergroten om de taalontwikkeling van jonge 
kinderen goed te kunnen stimuleren.  
De training bestaat uit zeven bijeenkomsten van 
drie uur. De inhoud is gebaseerd op het Raamwerk 
Nederlands van de MBO-Raad. Er is ook rekening 
gehouden met de leerwensen van de deelnemers. 
Zo willen ze bijvoorbeeld dat er aandacht wordt be-
steed aan interactief voorlezen en onbekende woor-
den uit teksten herleiden. Voor meer informatie kunt 
u een e-mail sturen naar m.hattink@cedgroep.nl.

Houden aan schoolregels
In bijna elke klas komt wel eens ongewenst gedrag 
voor. Met het Taakspel houden leerlingen zich beter 
aan de klassenregels. De effectiviteit hiervan is be-
wezen door Erkenningcommissie Interventie van het 
Nederlands Jeugd Instituut. De CED-Groep heeft het 
ontwikkeld voor groep 3 tot en met 8 van het basis-
onderwijs, voor kleutergroepen en voor de opvang. 
Leerlingen spelen Taakspel in teams. De leerkracht 
bepaalt zelf welke klassenregels er tijdens het spel 
gelden. Leerlingen krijgen alleen een beloning als ze 
zich aan de regels houden. Uit de praktijk blijkt dat 
training en begeleiding nodig zijn om de gewenste 
effecten te behalen. Schoolbegeleiders volgen drie 
trainingsdagen. Voor meer informatie kunt u mailen 
naar: m.roetering@cedgroep.nl.

Werkconferentie taal- en 
leesonderwijs
Op woensdag 26 mei organiseren PO-Raad en het 
Projectbureau Kwaliteit de werkconferentie Doel-
gericht naar beter taalleesonderwijs. De conferentie 
is bestemd voor taalcoördinatoren, intern bege-
leiders, leerkrachten en schoolleiders die werk 
maken van taalleesonderwijs. Er wordt bijvoor-
beeld aandacht besteed aan technisch lezen in de 
onderbouw. Uit onderzoek van de initiatiefnemers 
blijkt dat er nog veel is in te halen in de midden- en 
bovenbouw op de gebieden woordenschat en  
begrijpend lezen. De studiedag vindt plaats in 
Stadion Galgenwaard in Utrecht. Inschrijven kan op 
www.deelnameregistratie.nl.
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de zoektocht op zwarte scholen

Er is een nieuw boek verschenen: Witte zwanen, 

zwarte zwanen, de mythe van de zwarte school, 

van Anja Vink. De journalist en voormalig docent 

Nederlands, doet onderzoek naar antwoord op 

de vraag of een school met alleen achterstands-

leerlingen echt wel goed is voor kinderen. 

Sinds het ontstaan van zwarte scholen wordt er 

veelvuldig gesproken over analfabete ouders 

en slechte leraren. Maar wat is hier werkelijk 

van waar? Het boek kost € 17,50 en is nu in de 

boekhandels verkrijgbaar.
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conferentie Governance
Op 15 juni wordt de conferentie: Goed onderwijs, goed 
bestuur: dilemma’s bij implementatie gehouden. Het wordt 
georganiseerd om deelnemers voor te bereiden op de 
nieuwe wet Goed onderwijs, goed bestuur, die naar ver-
wachting in werking treedt per 1 augustus. De wet heeft 
gevolgen voor de praktijk van toezicht houden en bestu-
ren in het primair en voorgezet onderwijs. CPS biedt het 
congres aan om besturen te ondersteunen bij de dilemma’s 
waarvoor ze gesteld kunnen worden. De conferentie is 
bedoeld voor leidinggevenden en besturen, en wordt 
gehouden van 10 uur tot 16 uur bij CPS in Amersfoort. Er 
worden dan verschillende workshops en lezingen gegeven. 
Voor meer informatie: www.cpsacademie.nl. 

Aan de slag met de PH-Meter
Er is een PH-Meter verkrijgbaar van CED Groep. Het 
gedrag van leerkrachten en pedagogische mede-
werkers wordt met deze meter in kaart gebracht. 
Onderdelen als bijvoorbeeld het opstellen en zicht-
baar maken van gedragregels en feedback op gedrag 
staan centraal. Door deze informatie kunnen docenten 
hun handelen heel expliciet afstemmen op de onder-
wijsbehoeften van een groep kinderen. De PH-meter 
legt geen standaarden op, maar deze bepalen scholen 
zelf. Zo kunnen ze komen tot een basisarrangement 
voor de grootste groep kinderen en tot een intensie-
vere aanpak voor kinderen met specifieke onderwijs-
behoeften. Voor meer informatie, neem contact op 
met Aurey Machielsen: a.machielsen@cedgroep.nl.

daan Verhulst, de kamperschouw, kamperland 

’Hé collega!, ik ga wat op ‘t prikbord in de wc han-
gen. Een leuk artikel dat ik las in Schooljournaal.’ 
‘Oh, wat dan?’ ‘Nou, van zo’n man die alleen 
zit tussen allemaal vrouwen’ ‘Als je het zo leuk 
vindt, schrijf daar dan een stukje over.’ ’Ja, maar 
stel je voor dat ik het te ongezouten breng. Dat ik 
iemand boos maak, of voor het hoofd stoot met 
een opmerking. Je snapt het wel, met al die ver-
schillende vrouwen hier. Dan vatten ze dat van 
mij natuurlijk weer verkeerd op.’ 
’Dit gesprek had ik vanmorgen met “onze meester’’ 
Daan Verhulst uit Westkapelle’, mailt één van zijn 
vrouwelijke collega’s op basisschool De Kamper-
schouw in Kamperland. ‘Hij is onze haan in het 
kippenhok die voor de boodschappen zorgt, voor 
goed en gezond eten tijdens de lunch en voor lek-
kere dingen voor op de tosti’s. Hij kan er niet tegen 
als wij wéér eens spetteren van woede, huilen om 
wat ons verdrietig maakt of onze “baarverhalen” 
delen. Hij wil ook allerlei klusjes voor ons opknap-
pen (al is dat in zijn vrije tijd), stuurt kaartjes naar 
onze kinderen als ze jarig zijn en neemt de bouw/
onderwijs/post/ict-mannen haast een toelatings-
examen af om binnen te komen. Onze Daan, die 
veel lol heeft in lesgeven, van kinderen altijd het 
positieve weet te benoemen en hen heel goed op 
hun gemak weet te stellen. Die Daan durft het niet 
aan om te schrijven naar uw rubriek. Maar wij wel. 
Want wij dragen hem op handen.’ PM

de laatste man
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ook de laatste man? 
mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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postactieVen
Algemene ledenvergadering
Donderdag 15 april, 10.30 uur, De Schakel, Nijkerk. 
Algemene Ledenvergadering. Onderwerpen: o.a. 
jaarverslag + herziening sectorreglement.  
Info: W. Stoop, xstoop@planet.nl

den bosch
Dinsdag 20 april, 13.30 uur, SCC De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115, Den Bosch. Bijeen-
komst rayoncontactpersonen over Rechts-
hulp Plus. Info: B. Vermeulen, (0411) 62 18 71, 
r.a.m.vermeulen@wxs.nl.

Zuidoost-brabant
Donderdag 22 april, 13.30 uur, Café-restaurant 
Dientje, Kerkstraat 9 Gemert, jaarvergadering 
met Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs over 
nieuwe verenigingsstructuur. Info: J. Meijs (0493) 
69 38 97, Th. Rietveld (0492) 52 51 06.

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

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

friesland
Dinsdag 13 april, 14 uur, CNV-gebouw, Zonnedauw 
30, Drachten. Voorjaarsledenvergadering met 
CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg over 
actuele zaken. Info: E. Strijker (0561) 61 31 89, 
e.strijker133@home.nl, .

rayon kennemerland
Woensdag 28 april, 13.30 uur, Theehuis Cruquius, 
Cruquiusdijk 2, Cruquius. Rayonledenvergadering 
+ rondleiding museum. Aanmelden voor 18 april, 
Charles Heerschop, heerschop.gerritsen@tiscali.nl, 
(023) 533 89 98.

rayon breda
Woensdag 28 april, 10.30 uur, Tussenpauze,  
Kerkstraat 10, Bavel. Ledenvergadering over ont-
wikkelingen testament en erfrecht + lezing over 
Huis Nassau van Breda. Info: Th. Hensen (076) 
522 44 78, theo.hensen@hetnet.nl.

in de agenda staan activiteiten van cnV onderwijs. bijeenkomsten worden 
maximaal twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor 
verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie van de agenda: 
www.cnvo.nl/agenda

Vrouwen
Noord-brabant
Woensdag 14 april, 16-20 uur, New York Café, Eindhoven. 
Colette van Wezel, regiobestuurder CNV Onderwijs, over 
functionerings- en beoordelingsgesprekken. Info: Elly den 
Haan, (040) 255 32 21, ellydenhaan@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, mvandermeule@hotmail.com.

friesland
Woensdag 21 april, 16-20 uur, Op ‘e Hichte, Scharnegoutum.  
Werner Vterboom over Rationeel Emotieve Therapie (RET). Info: 
Dukke Hofman (0515) 41 59 89, 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 7 tot 7-model, 5 gelijke 
dagen-model, bioritme-model en arbeidsvoorwaardelijke 
aspecten. Info: Koos Wijkhuijs (0527) 24 15 69,  
kooswijkhuijs@hotmail.com.

bVe
Vrijdag 23 april, 10.30 uur, De Twee Marken, Maarn, sector-
ledenvergadering. Sprekers: 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: (030) 751 18 40, kaderservice@cnvo.nl.

basisonderwijs
Midden-limburg
Woensdag 14 april, Baexheimerhof te Baexem, 18-20 uur 
bijeenkomst schoolcontactpersonen, 20-22 uur leden-
bijeenkomst. Actuele informatie en onderwijscabaret.  
Info: jacquelinearts@hetnet.nl

rayons twente & isala & ispo overijssel en flevoland
Donderdag 15 april, 19.30 uur, De Latijnse School Deventer, 
ledenbijeenkomst met Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs, 
over nieuwe verenigingsstructuur. Info: Wolter Vogelzang, 
(0529) 43 15 62, 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 groene 
onderwijs + bezoek Keukenhof. Info: admutsaers@home.nl.
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COACHKRACHT
Intensieve 20-daagse opleiding
COACHEN MET NLP EN TA IN HET ONDERWIJS

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

Info:  www.platafoundation.nl  |  T 071-5234844

Plata Onderwijs Opleidingen Garenmarkt 1a | 2311 PG Leiden

Een gevangenis heeft
ook een brievenbus …

STICHTING INSIDE-OUTSIDE zoekt mannen en vrouwen 
die willen corresponderen met ter dood veroordeelde 
of levenslang gestrafte gevangenen in hun eenzame 
bestaan in een Amerikaanse gevangenis.

website: www.stichting-inside-outside.org 
email: inside-outside@planet.nl

Volg de Master  
Leren en Innoveren

Starten met onderwijsvernieuwing?

Start 2e leergang: september 2010

Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie: www.lereneninnoveren.nl

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.

6
9

1
2

Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl

le 
es in 

mair
wijs! 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

33_SCH07  7-4-10  14:00  Pagina 1
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Door het onder één dak brengen in Kei 13 van De Horizon, school voor
interconfessioneel Dalton onderwijs en De Borgloschool, school voor
openbaar tweetalig onderwijs, zijn we op zoek naar een:

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

Manager Onderwijs (wtf. 1,0; schaal DB)

• die ondernemend is en wil investeren in deze, 

voor de organisatie, nieuwe baan 

• die voldoende (didactische) kennis heeft, 

specifiek van het Dalton onderwijs, 

en van het Tweetalig onderwijs (VVTO)

• die ideeën heeft hoe een onderwijskundige 

lijn voor kinderen van 2 tot 13 jaar kan 

worden opgezet voor de basisvaardigheden

• die communicatief vaardig is, mensen aan zich 

weet te binden en om kan gaan met verschillende 

belangen

• die als “people manager” de beide teams kan 

enthousiasmeren en motiveren 

• die probleemoplossend denkt en werkt

• die evenwichtig, stressbestendig, integer en 

humoristisch is

• die goed kan luisteren en het gehoorde om kan 

zetten in daadkrachtig beleid en/of handelen

• die samenwerken met opvang (kinderdagverblijf, 

peuterspeelzaal en naschoolse opvang) hoog in 

het vaandel heeft staan

• die oog heeft voor het algemeen belang van Kei 13.

Wij bieden de nieuwe manager:
• het mede gestalte geven aan het eerste kind-

centrum van Deventer in een splinternieuw gebouw

• een bijzondere werkkring met, naast verant-

woordelijkheid voor het basisonderwijs, 

ook betrokkenheid bij het voorschools leren 

• zeer enthousiaste en hardwerkende collega’s 

• goed georganiseerde opvang.

Geïnteresseerd geraakt in de baan?
Mail dan een brief gericht aan de Benoemings 

Advies Commissie OD Kei 13. Het emailadres is

h.meuzelaar@po-deventer.nl. Via dit adres is 

ook een informatiepakket op te vragen met een 

uitgebreide functiebeschrijving en een folder over 

het kindcentrum.

De brieven dienen op 26 april binnen te zijn.
De eerste gespreksronde vindt plaats op 10 mei 

vanaf 17.30 uur. De tweede ronde voor de overblijvers

uit de eerste ronde vindt plaats op 18 mei, ook vanaf

17.30 uur. 

De gesprekken vinden plaats in gebouw De Kroon

(het bestuursbureau van zowel OPOD als St. Quo

Vadis) aan de Kon. Wilhelminalaan 9 te Deventer. 

Een assessment maakt deel uit van de procedure. 

Kei 13 is een multifunctionele
accommodatie in de wijken
Steenbrugge en Keizerslanden,
waar twee basisscholen, een
peuterspeelzaal, een kinder-
opvang en zorginstellingen de
gezamenlijke zorg hebben 
voor kinderen van nul tot 
dertien jaar. 

Kei 13 is een gezamenlijk 
initiatief van stichting OPOD, 
Quo Vadis en Raster.

Onderwijs, een vak apart!
- Professionele arbeidsbemiddeling voor groepsleerkrachten,
docenten, OOP-ers en interim-managers

- Voor reguliere en vervangingsvacatures in
basis-, speciaal-, voortgezet- en beroepsonderwijs

- Dagelijkse update van alle actuele vacatures

Kijk op: www.FairFlex.nl
Voor inschrijving of meer informatie
bel 0522 - 238 810
of e-mail naar info@fairflex.nl

werving & selectie
detacheren & uitzenden

payrolling
invalpools

interim management

FairFlex Onderwijs is lid van de ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen
FairFlex Onderwijs is VRO gecertificeerd volgens de NEN 4400-1 norm

De Laurentius Stichting wil bijzónder goed onderwijs bieden, vanuit de 
katholieke grondslag. Ons onderwijs stimuleert de ontwikkeling van kinde-
ren tot mensen die leven en werken vanuit een grondhouding waarin een
blijvende oriëntatie plaatsvindt op de waarden in de katholieke traditie.
Mensen met hoop en vertrouwen in elkaar en in de toekomst. Samen 
met leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten bouwen we binnen de 
Laurentius Stichting aan gemeenschappen waar, in een veilige en op-
bouwende leef- en werkomgeving, ieder het beste tot zijn recht kan 
komen en waarbij de begrippen ‘openheid’, ‘groei’, ‘vrijheid en verant-
woordelijkheid’, ‘eigenheid’ en ‘samen’ centraal staan.

Onder de Laurentius Stichting ressorteren 23 scholen voor basis- en speciaal
basisonderwijs en 1 praktijkschool (voortgezet speciaal onderwijs). Er werken
bijna 700 medewerkers samen aan het katholiek onderwijs voor meer dan 7000
leerlingen uit Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Delft, Den Haag, Den Hoorn,
Nootdorp en Rijswijk.

Voor onze katholieke basisschool Het Baken te Berkel & Roden-
rijs zijn wij zo spoedig mogelijk op zoek naar een 

DIRECTEUR
(V/M) - wtf 1.0

die samen met het team kan bouwen aan de verdere ontwikkeling
van basisschool Het Baken.

Reageer uiterlijk 26 april a.s.!
Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken:

www.laurentiusstichting.nl www.bshetbaken.nl
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Het College van Bestuur van de Stichting voor Protestants-Christelijk Basis- en Orthopedagogisch
Onderwijs te Rotterdam-Zuid vraagt voor de

A.J. Schreuderschool SO en VSO ZMLK in Rotterdam een

ALGEMEEN DIRECTEUR
(wtf 1.000)

De A.J. Schreuderschool biedt:

● een school in ontwikkeling gericht op:
- uitstroomprofielen en leerroutes
- leerlijnen
- verbrede toelating
- een digitaal LVS;

● een team met passie voor de kinderen;
● een dynamische werkomgeving.

Het bestuur biedt:

● ruime mogelijkheden voor professionele ontwikkeling in een IPB-structuur gebaseerd op de
NSA-competenties;

● een volledig ambulante weektaak.

Wij zoeken een directeur die:

op leidinggevend terrein:
● bewust kiest voor PC-onderwijs en samen met het team en ouders vorm en inhoud geeft aan

de brede identiteit van de school;
● een afgeronde schoolleideropleiding heeft of hier studerende voor is;
● leidinggevende werkervaring heeft, bij voorkeur in het speciaal onderwijs;
● inspirerend leiderschap laat zien.

in relatie tot het team:
● medeverantwoordelijk is voor het scheppen van een klimaat waarin teamleden, ouders en 

kinderen zich gemotiveerd, gestimuleerd, geïnspireerd, ondersteund en gewaardeerd voelen;
● kan luisteren;
● teamsfeer en samenwerkingsbereidheid kan bevorderen en initiatieven aanmoedigt;
● flexibel is en open, laagdrempelig en respectvol communiceert naar alle geledingen binnen

en buiten de school.

op onderwijskundig terrein:
● prioriteiten kan stellen, besluitvaardig is, verantwoordelijkheid kan nemen en resultaatgericht

werken kan bevorderen;
● beschikt over een helikopterview;
● samen met het team de ontwikkelingen die de school heeft ingezet op pedagogisch en 

didactisch gebied kan borgen en verder uitbouwen.

U kunt voor afspraken en informatie terecht bij:

A.J. Schreuderschool, 
de heer A. Langerak (directeur a.i.) a.langerak@ajschreuder.nl  tel. (010) 4196849 
de heer H.M. de Kok (adjunct-directeur SO) bdk@ajschreuder.nl  of 
mevrouw H.M. Hartman (locatiecoördinator VSO) r.hartman@ajschreuder.nl 
Stichting voor PCBO, de heer C.J. Terdu (voorzitter College van Bestuur), tel. (010) 4191300.

Belangstellenden worden uitgenodigd voor 23 april a.s. hun sollicitatie te richten aan: 
Stichting P.C.B.O., t.a.v. de heer C.J. Terdu, Postbus 50529, 3007 JA  Rotterdam.

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

De stichting beheert 
26 basisscholen en 4 scholen
voor speciaal onderwijs, 
biedt werkgelegenheid aan 
1000 personeelsleden en beschikt 
over een professioneel bureau 
voor bestuursondersteuning, 
personeels- en onderwijszaken.

De A.J. Schreuderschool is een 
PC-school voor speciaal onderwijs
(ZMLK) en heeft 2 afdelingen: 
SO-afdeling (4-12 jaar)
Guido Gezelleweg 24 en
VSO-afdeling (12-20 jaar)
Slinge 154 met nieuwbouwplannen. 
zie www.kortekniestuhlmacher.nl

De A.J. Schreuderschool telt: 
● 188 leerlingen
● 9 SO-groepen
● 9 VSO-groepen (2 locaties)
● 32 leerkrachten waaronder 

2 interne begeleiders
● 6 vakleerkrachten
● 21 klassenassistenten
● 3 conciërges
● 2 psychologen
● 2 logopedisten

Hoofddoel van onze school is 
de leerlingen een zo groot mogelijke
redzaamheid bij te brengen.

Het onderwijs richt zich op 
de praktijk van het leven en 
beoogt een zo goed mogelijke 
voorbereiding te zijn op een 
zo zelfstandig mogelijke toekomst
m.b.t. wonen, werken en vrije tijd.
www. ajschreuder.nl

Een assessment behoort tot 
de mogelijkheden.

Vakantie: ZUIDELIJK-AFRIKA: Ga kleinschalig (6-8 personen) op reis door de noordelijke provincies van Zuid-Afrika, 
geniet van gastvrijheid en indrukwekkende 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: Vakantiewoning in natuurlijke omgeving en ca. 15 minuten lopen naar zee, met veel rust, ruimte en privacy. Bungalow-
park Prinsenhof, Ouddorp aan Zee (Zuid-Holland), 6 personen; € 495,= per week, excl. toeristenbelasting. Vanaf 31 juli 2010. Huisdieren zijn niet
toegestaan. Info/reserveren: H. van Eck, tel. (033) 4803924.
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CBS Prinses Máxima is 1 augustus 2006 gestart en heeft inmiddels
honderd leerlingen verdeeld over vijf groepen. De school ligt in een
Vinexwijk. Het ligt in de ambitie uit te groeien tot een school met
240 leerlingen. Het team wil inspirerend onderwijs bieden dat aansluit
bij de tijd waarin wij nu leven. Bevorderen van het zelfvertrouwen
en de competentie-ervaringen van kinderen zullen in diverse leer -
situaties het uitgangspunt zijn. 

CBS Prins Maurits is een school uit de zeventiger jaren en ligt in 
Berkel-Noord. De school heeft een stabiel aantal leerlingen van rond
de honderd, verdeeld over vijf groepen. Sinds 2006 wordt gewerkt
volgens de principes van fasenonderwijs. Kort gezegd houdt dat in,
dat een schooljaar in twee stukken wordt verdeeld en dat kinderen
na ieder half jaar kunnen overgaan naar de volgende fase. Fasen -
onderwijs is een vorm van ‘het nieuwe leren’ waarbij onderwijs op maat
wordt geboden, passend bij de ontwikkeling in de maatschappij.

Voor een uitgebreide profielschets verwijzen wij naar de advertenties op de website: www.spectrum-vpco.nl 
Nadere informatie voor de directeursfunctie kan worden verkregen bij de algemeen directeur van Spectrum-VPCO, de heer
A.J. van Zanten, tel. (010) 5221567. Voor de functie van intern begeleider kan men informatie inwinnen bij de directeur van de
school, dhr. A.J. Olivier, tel. (010) 5117078.
Sollicitatiebrieven met een uitgebreide cv en eventuele referenties s.v.p. voor 19 april a.s. richten aan het bestuur van Spec-
trum-VPCO, Postbus 96, 2660 AB Bergschenhoek of info@spectrum-vpco.nl

Het bestuur van Stichting Katholiek Onderwijs Losser en
Overdinkel is per 1 augustus 2010 op zoek naar een

DIRECTEUR (m/v)
voor RK Basisschool De Wegwijzer

te Losser

De school heeft 150 leerlingen, een enthousiast team en
actieve, betrokken ouders. 

Wij zijn op zoek naar een daadkrachtige teambuilder met
een duidelijke visie op katholiek onderwijs.

Kijk voor meer informatie over deze vacature op
www.skolo.nl

www.cnvo.nl/adverteren

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

Verschijningsschema
SCHOOLJOURNAAL 2010

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

Spectrum-VPCO is een professionele organisatie en verantwoordelijk voor zeven basisscholen in Lansingerland
(ten noorden van Rotterdam). 150 medewerkers zijn dagelijks verantwoordelijk voor het onderwijs aan ruim 1800
leerlingen. Het stafbureau verzorgt de beleidsondersteuning van bestuur en scholen.

Het bestuur van Spectrum-VPCO is per 1 augustus 2010 voor CBS Prinses Máxima op zoek naar

een directeur (m/v) 

Voor CBS Prins Maurits zoekt men voor dezelfde datum 

een intern begeleider
Beide scholen voor basisonderwijs liggen in Berkel en Rodenrijs. De vacatures kunnen zowel parttime als fulltime worden ingevuld
(wtf 0,62-1,0).

Voor beide functies geldt dat wij iemand zoeken die:
- vanuit een persoonlijk geloofsleven inhoud wil geven aan de prot. chr. identiteit van de scholen;
- belangstelling voor en een open houding heeft naar collega’s, kinderen en ouders;
- beschikt over goede sociale en communicatieve vaardigheden,
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WSKO zoekt een DIRECTEURDIRECTEUR zonder koudwatervrees

voor basisschool ’t  Startblok, Veilingweg 1a in Honselersdijk

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

De organisatie bestaat
uit ca. 500 personeels -
leden, die vernieuwend
werken aan het dagelijks
onderwijs.

Het College van Bestuur
is het bevoegd gezag
van alle katholieke 
scholen in de gemeente
Westland. 
Het  wordt geadviseerd
door het management-
beraad, dat bestaat uit 
6 van de 20 school -
directeuren.

Wie staat er samen met ons in de startblokken ………….?

Vraag de profielschets op via info@wsko.nl voor meer informatie en bezoek de website van ’t Startblok:
www.startblok.wsko.nl

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

Nadere inlichtingen en een uitgebreide profielschets kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de benoemings -
adviescommissie, de heer P.W.M. Zuidgeest (0174-280446, info@wsko.nl), zie ook www.wsko.nl

Uw sollicitatie, vergezeld van een cv, kunt u vóór 24 april richten aan WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk
o.v.v. ´sollicitatie directeur ’t Startblok´.

Coöperatief leren

BoegbeeldBetrokkenheid

CreativiteitCoach

Durf Initiatiefrijk

Loyaliteit

Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs

Personeelsadvertenties

Zaterdag 24 april verschijnt het volgende Schooljournaal.
Vanwege de meivakantie komt het daarop volgende magazine
op zaterdag 15 mei uit. 
Misschien goed om daar met uw sollicitatieprocedure rekening
mee te houden!

CNV Onderwijs, jouw partner op school
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De geschiedenis in mijn eigen hand

Geschiedenis maak ik zelf. Elke dag weer. Hoe ik straks terugkijk op

mijn eigen geschiedenis? Dat lukt alleen als ik weet hoe het vroeger

ging. Met De Trek kan ik dat écht meemaken. Ik mag een ruilhandel

tussen jagers en boeren naspelen. Of een Romeinse gevechtshelm maken. Met een speer op rendieren

jagen in een computerspel. Op internet dingen van vroeger opzoeken. Naar veel mooie filmpjes, foto’s en 

tekeningen kijken en naar een echt museum gaan. Door De Trek snap ik veel beter wat er vandaag in de 

wereld gebeurt, en waarom. En begrijp ik ook een beetje hoe de toekomst eruit zal zien. Een toekomst waar

ik nu de geschiedenis voor maak – elke dag weer!

Check op www.detrek.nl/actie voor internetspellen over de Tweede Wereldoorlog. 5 gratis spellen om thuis

of op school te spelen, incl. lesvoorbeeld.

Met De Trek heb je de geschiedenis in je eigen hand: detrek.nl

Breng leren tot leven
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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   
(030) 751 17 47    
scholing@cnvo.nl

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

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

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

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

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

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

OmbudslijN eN 
persONeelsAdVerTeNTies
Tineke Vos bemant de Ombudslijn, geeft 
informatie over verzekeringen en verzorgt 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Zij is bereikbaar op: 
ma. 8.30 - 12.30 uur; 
di. en wo. 8.30 - 16.30 uur. 
tel. (0572) 39 11 82 (ombudslijn, verzekeringen) 

Na je bachelor natuurlijk 
ook je master!

Hbo-master
Special Educational Needs 
(SEN)

Prospectus ontvangen? Mail naar oso@fontys.nl
of bel naar 0877 877 133. 

Informatieavond: 13 april op alle lesplaatsen.

Maak gebruik van de lerarenbeurs! 

JIJ

MAAKT

HET 

VERSCHIL!

www.fontys.nl/oso

of (0572) 39 19 65 (personeelsadvertenties), 
e-mail: heino@cnvo.nl, 
adres: De Wredestraat 9, 8141 VD Heino.

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

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



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
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