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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.

Identiteit
In het artikel Katholieke scholen 
zoeken naar hun identiteit in School-
journaal 6 beschrijft de auteur de 
zoektocht naar een nieuwe invulling 
van de identiteit in het katholieke 
basis onderwijs. Hij komt tot de con-
clusie dat die moet worden gezocht in 
begrippen als respect, verantwoorde-
lijkheidsgevoel en gemeenschapszin. 
Maar die waarden zullen veel open-
bare of bijzonder-neutrale scholen 
ook in hun vaandel hebben staan. De 
laatste twintig jaar zijn de christelijke 
(protestantse en katholieke) scholen, 

zeker in het westen van het land, in 
een vrije val terecht gekomen ten 
aanzien van hun christelijke identi-
teit. Het aantal kinderen uit christe-
lijke gezinnen is in de meeste groe-
pen teruggelopen tot geen of enkele 
kinderen. In de grote steden komt 
het overgrote deel van de kinderen 
uit islamitische gezinnen. Verder 
is het aantal leerkrachten met een 
christelijke achtergrond dramatisch 
gedaald. Hierdoor zijn zaken als het 
zingen van christelijke liedjes, het 
bidden, het vieren van christelijke 
feesten en het vertellen van bijbel-

verhalen geleidelijk aan steeds meer 
naar de achtergrond gedrongen. Als 
de vlag de lading niet meer dekt, 
is het de vraag of je scholen dan 
nog christelijk moet of mag blijven 
noemen. Misschien moeten we wel 
toe naar een situatie met minder 
christelijke scholen, maar dan wel 
met een duidelijke signatuur.
Jan Dirk Renes  

Status
In Schooljournaal 7 las ik de column 
van Liesbeth Hermans. Die maakt op 
pijnlijke wijze duidelijk hoe het er-
voor staat met de status van de leer-
kracht. Welke arts of advocaat zou 
het accepteren als een leek op hun 
vakgebieden hun professionaliteit in 
twijfel zou trekken? Zouden de vader 
of moeder van Anouk het accepteren 
als de invulling van hún functie in 
twijfel zou worden getrokken? Bij een 
leerkracht is dat kennelijk geen punt. 
Educatief partnerschap van ouders 
is een hot item. Ouders worden meer 
dan ooit betrokken bij het onderwijs 
aan hun kinderen. En dat is maar 
goed ook, want het zijn hún kinderen 
waarvoor zíj de verantwoording dra-
gen. Maar in hoeverre begrijpen de 
ouders van Anouk (en zij zijn niet de 
enigen) wat educatief partnerschap 
inhoudt? Is het een waardevolle 
ondersteuning van de leerkracht op 
school, waarbij de professionaliteit 
serieus wordt genomen of is het niet 
meer dan educatieve betweterigheid?
Barry de Haan, Den Haag

Ziekteverzuim 
Naar aanleiding van het artikel in Schooljournaal 3 over het besparen 
van een half miljard op het ziekteverzuim, hoop ik dat vooral leidingge-
venden, besturen, én arboartsen hier nauwkeuriger aandacht aan gaan 
besteden. Dat hun handelen adequaat is én vooral gericht op het belang 
van de kinderen, de leerkracht en hun gezamelijke continuïeit. Een 
voorbeeld: een nooit zieke, goede en met plezier functionerende, wat 
oudere leerkracht met opkomende holteontsteking wordt door de arbo-
arts met een ‘zacht lijntje’ én ‘zelf gepsychologiseer’ richting vervroegd 
pensioen gewerkt. Dit omdat de wérkdruk de mogelijke oorzaak zou 
kunnen zijn. Een schriftelijk, met naam en toenaam omschreven ver-
zoek van het bestuur in het belang van de leerkracht – reden waarom 
met de arboarts moet worden overlegd –, wordt genegeerd. De arts 
volgt zijn eigen plan. Er wordt zelfs géén second opinion aangeboden. 
Wel ‘gedreigd’ met een psychiater via USZO, omdat de leerkracht aan 
de gemaakte afspraak met het bestuur wil vasthouden én daarna weer 
aan het werk wil. Het bestuur neemt een afwachtende houding aan in 
verband met de brief van de arboarts, ondanks vragen per telefoon van 
betrokkene hierover. Deze raakt daarna verzeild in een situatie van 
‘achterkamertjespolitiek’ tussen de arts, een onbekende coach en haar 
directie, en komt niet meer aan het werk, door de hierdoor ontstane 
complexe situatie. Naam bekend bij redactie 
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fOtOYannick OkkeN

‘Een nullijn voor onderwijspersoneel zou dramatisch zijn!’ Dat 

zegt Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs, over het voorne

men van het demissionaire kabinet om de lonen van ambte

naren en daarmee van onderwijs op nul te zetten. 

Bij het ter perse gaan van dit nummer van Schooljournaal was 

die kogel nog niet door de kerk, maar de kans is groot dat 

dat bij verschijning wel zo is. Rog: ‘Dit getuigt van schizo

frenie. Het innovatieplatform, aangevoerd door Balkenende, 

heeft zojuist gezegd dat er meer geïnvesteerd moet worden 

in onderwijs en onderzoek om tot de top 5 te gaan behoren 

als het gaat om de kenniseconomie. Ook bijna alle politie

ke partijen roepen om het hardst dat er geïnvesteerd moet  

worden in onderwijs. Als dan toch besloten wordt om de  

salarissen van onderwijspersoneel op de nullijn te zetten, is 

dat heel tegenstrijdig.’ Rog meent dat hiermee een lijn ingezet 

wordt waarmee onderwijspersoneel verder op achter stand 

gezet wordt ten opzichte van de markt. ‘En dat is onver

antwoord in tijden dat er lerarentekorten zijn en aankomen. 

Het beroep moet juist aantrekkelijker gemaakt worden en 

dat gaat met een salarisachterstand niet lukken. Bovendien 

worden bezuinigingen op bestuur en management vaak 

af gewenteld op personeel, en daar komt de bezuiniging 

op ambulante begeleiding nu ook nog bij.’ Het Actieplan 

LeerKracht, waardoor bijvoorbeeld geld komt voor de 

functiemix, blijft ongemoeid. Rog: ‘Daardoor is het alsof met 

de ene hand iets gegeven wordt en met de andere hand iets 

genomen wordt. Wij zullen de partijen die nu zo hard roepen 

om meer geld voor onderwijs, vragen hun woorden in daden 

om te zetten en boter bij de vis te geven.’

CdG

‘Nullijn	salarissen	onderwijs	getuigt	van	schizofrenie’

Leerlingen van basisschool Het Drieluik in Almere toonden woensdag de t-shirts aan burgemeester Jorritsma 
van hun stad. Ze hadden die gemaakt in het kader van de Grote Rekendag. Deze landelijk georga niseerde 
dag, de achtste alweer, is een initiatief van het Freudenthal Instituut. Het is bedoeld om te laten zien dat 
rekenen leuk is. De rekenspecialisten hadden dit jaar als thema Meten te lijf bedacht. Hiervoor konden leer-
lingen hun eigen maten meten als lengte, schoen- en kledingmaat of zelfs de afstand van oor tot oor. 



Onderwijsassistent blijkt eigenlijk lerarenondersteuner te zijn
Een onderwijsassistent die eigenlijk lerarenondersteuner blijkt te 

zijn. Het overkomt een lid van CNV Onderwijs. Zij werkt sinds 

2003 als onderwijsassistent en krijgt onlangs, met het oog op de 

functiemix, een functiebeschrijving onder ogen. Ze denkt: ‘Hé, 

ik doe veel meer dan dat! Ik geef zelfstandig les aan groepjes of 

aan individuen, ik zit bij oudergesprekken, ik signaleer sociaal

pedagogische problemen bij leerlingen, etcetera.’ Ze schakelt 

CNV Onderwijs in. Belangenbehartiger Frans Slijkhuis tekent 

bezwaar aan bij de Bezwarencommissie Functiewaardering voor 

het katholiek onderwijs. De uitspraak is dat mevrouw ingeschaald 

moet worden in de functie leraarondersteuner, schaal 7 in plaats 

van de schaal 4 van onderwijsassistent. De commissie stelt: De 

commissie is tot dit oordeel gekomen omdat mevrouw voldoen-

de aannemelijk heeft gemaakt dat zij de onderwijsinhoudeljjke en 

leerlingbegeleidende taken van de lerarenondersteuner uitvoert. 

Slijkhuis: ‘Ik ben heel blij dat deze mevrouw het heeft aangedurfd 

aan de bel te trekken. Vermoedelijk lopen er tig onderwijsassisten

ten rond die veel meer doen dan in hun functieomschrijving staat. 

En schoolbesturen hebben vaak geen enkel idee wat mensen in 

de praktijk allemaal opgedragen krijgen.’ Ook de voorzitter van 

de functiegroep Onderwijsondersteunend Personeel van CNV 

Onderwijs, John van den Groenendal, is een gelukkig man. ‘De 

functiebeschrijving in relatie tot de opgedragen werkzaamheden 

is ons al jaren een doorn in het oog. Met name bij onderwijs en 

klassenassistenten is die verhouding vaak enorm scheef. Hopelijk 

heeft deze uitspraak van de Bezwarencommissie een precedent

werking en is het een motivatie voor veel onderwijsondersteuners 

in gelijksoortige omstandigheden om ook stappen te nemen.  

Onderwijsondersteuners moeten loon naar werken krijgen!’

Mensen die zich herkennen in bovenstaande situatie, kunnen 

een mailtje sturen naar belangenbehartiging@cnvo.nl. Op ver

zoek kan CNV Onderwijs functiebeschrijvingen toesturen. CdG
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Enquête leden beroepsonderwijs: 
meer geld naar primaire proces  
‘Er zijn scholen waar minder dan vijftig procent van het budget wordt uitgegeven aan het primaire 

proces, terwijl dat toch in feite is waar het om draait in het onderwijs. Veel geld gaat naar onder

houd en bestuur, luiden de klachten die wij horen uit onze achterban.’ Bestuurder Willem Jelle 

Berg van CNV Onderwijs verbaast zich dan ook niet over het hoge percentage (59 procent) leden 

uit het beroepsonderwijs van de bond, 

die vindt dat een minimaal percentage 

van de middelen ten goede moet ko

men aan het primaire proces. Dat bleek 

uit een vrijdag gepresenteerde enquête 

onder de leden. Andere belangrijke 

uitkomsten zijn dat 51,6 procent vindt 

dat het inzetten van nietdocenten  

(instructeurs) te ver is doorgeschoten.  

Nagenoeg de helft (49,6 procent) wil 

dat de betrokkenheid van het perso

neel bij onderwijskundige en organisa

torische ontwikkelingen wordt vergroot. 

Net geen meerderheid (44,3 procent) is 

voor het afwijzen van een open bestel 

en marktwerking in het beroeponder

wijs. Berg: ‘Wat ons zorgen baart is dat 

het percentage docenten stevig aan het 

dalen is sinds 2000. En werden ze dan 

nog maar vervangen door instructeurs, 

want die zijn tenminste nog betrokken 

bij het primaire proces. Maar zelfs dat is 

lang niet altijd het geval.’ PM 

INSPECtIE: 

ZWAkkE 
SCHOlEN 
MOEtEN 
FOut BIJ 
ZICHZElF 
ZOEkEN
Het aantal zwakke scho
len daalt, maar nog steeds 
krijgen 145.000 leerlingen 
onderwijs van onvoldoende 
kwaliteit omdat zij op een 
zwakke of zeer zwakke 
school zitten. Dat meldt de 
Onderwijsinspectie woens
dag in haar jaarverslag. 
De zwakke scholen zit
ten vooral in het noorden 
van het land en in de vier 
grote steden. In het spe
ciaal onderwijs staat bijna 
30 procent van de scholen 
onder verscherpt toezicht. 
De Inspectie stelt dat deze 
scholen kritischer naar 
zichzelf moeten kijken en 
niet de oorzaak van hun 
ondermaatse prestaties bij 
de leerlingen moet zoeken. 
Verder stelt de Inspectie 
dat prestatiegericht on
derwijs nog te weinig van  
de grond komt. Het tekort 
aan gekwalificeerde leer
krachten laat zich verder 
vooral voelen in het voort
gezet onderwijs. Daar is 
één op de zes docenten 
niet bevoegd voor het vak 
dat hij geeft. In het mbo is 
dat één op de tien.

Schoolnieuws
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Nullijn staat cao voortgezet 
onderwijs in de weg
Volgens de VOraad stelt het kabinet in 2010 geen enkele financiële ruimte beschikbaar 

voor het maken van een loonafspraak. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk 

om voor het voortgezet onderwijs tot een nieuwe cao te komen. Vicevoorzitter van  

CNV Onderwijs Patrick Banis: ‘Het kabinet schendt hiermee de eerder bij herhaling 

door verschillende bewindslieden gedane toezegging dat de gebruikelijke systematiek 

voor het vaststellen van de arbeidsvoorwaardenruimte gehandhaafd zou worden. Als 

het aan het kabinet ligt wordt het onderwijspersoneel nu dus op de nullijn gezet en 

losgekoppeld van de loonontwikkeling in de marktsector. Voor CNV Onderwijs kan dat 

geen basis zijn om een cao te sluiten. Wij beraden ons nu op mogelijke drukmiddelen 

om de politiek op andere gedachten te brengen. Binnenkort zullen wij de leden daar

over nader informeren.’
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Jaap Smit nieuwe 
voorzitter CNV
Als de Algemene Vergadering van het CNV op 10 mei ak

koord gaat, heeft de vakcentrale een nieuwe voorzitter: Jaap 

Smit. Hij is nu nog algemeen directeur van Slachtofferhulp 

Nederland. Eerder werkte hij onder meer als predikant, als 

geestelijk verzorger bij de koninklijke landmacht en voor en

kele adviesbureaus. Hij ziet de nieuwe functie als een uitda

ging en zei over het CNV: ‘Het is geen club van “samûh voor 

ons eigûh”, maar een club van “samen voor ons allen”!’

gezocht

Wat was!

13 april: Een tijdelijke school in Helmond moet 
verhuizen, omdat het gebouw te dicht bij een 
hoogspanningsmast staat. Ook blijkt dat er 
ten onrechte een bouwvergunning is verleend. 
(Bron: Omroep Brabant)
• Investeren in het hoger onderwijs is noodzake-
lijk om de concurrentiepositie van Nederland 
te versterken, stelt het rapport van de commis-
sie-Veerman. Ze stelt dat bezuinigen niet zal 
bijdragen aan het plan om één van de sterkste 
kenniseconomieën ter wereld te worden. 
(Bron: De Pers)
14 april: Een vader loopt met een mes een roc in 
Doetinchem binnen en achtervolgt een groepje 
jongeren die zijn zoon lastig zouden hebben 
gevallen. Een medewerker van de school weet 
de man om te praten zijn mes af te geven. Tegen 
hem is proces-verbaal opgemaakt. 
(Bron: ANP)
15 april: In Eindhoven is een Eindhovense 
Sociaal Maatschappelijke School (eSMS) geopend. 
De opleiding is speciaal opgezet voor jongeren 
die voortijdig hun school hebben verlaten.  
(Bron: Omroep Brabant)
17 april: Uit een enquête van de Vrije Univer-
siteit Amsterdam blijkt dat negentig procent 
van de moslimouders grote behoefte hebben 
aan islamlessen buiten de reguliere schooltijd. 
(Bron: Het Parool)
• Een school in Amerika heeft leerlingen tijdens 
hun slaap bespioneerd. Via de tracking-software, 
waarmee het Lower Merion-schooldistrict verlo-
ren en gestolen laptops monitorde, kon dit wor-
den vastgelegd. Er zijn mogelijk ook duizenden 
foto’s gemaakt terwijl ze zich thuis omkleedden. 
Een van de leerlingen heeft de school aange-
klaagd. 
(Bron: Security.nl)
• Leerlingen in het voortgezet onderwijs krijgen 
meer mogelijkheden om door te stromen naar 
hogere niveaus. Dit plan van demissionair 
staats secretaris Marja van Bijsterveldt treedt 
per 1 augustus in werking. Vmbo-leerlingen 
kunnen dan zonder aanvullende toelatingseisen 
overstappen naar havo 4. 
(Bron: De Telegraaf)

SOllICItANtEN 
FuNCtIEMIx

De redactie van Schooljournaal is op zoek naar leden in 

het primair onderwijs die hebben gesolliciteerd of van plan 

zijn dat te doen op een hogere functie in het kader van de 

functie mix. Reacties kunnen worden gemaild naar Edwin 

van Baarle, evbaarle@cnvo.nl

Pabodocenten presteren 
goed in het vmbo   
Docenten met een pabodiploma doen het beter dan 

hun collega’s met een tweedegraadsbevoegdheid in het 

vmbo, zo wijst recent onderzoek van het Sectorbestuur  

Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) uit. toch mogen middelbare 

scholen geen docenten meer voor de klas zetten die na  

1 augustus 2006 hun pabodiploma hebben gehaald. SBO

directeur Weima pleit ervoor de regeling voor het praktijkon

derwijs, waar tweederde van de docenten alleen een pabo

bevoegdheid heeft, te versoepelen. Momenteel geven in het 

voortgezet onderwijs 5.600 mensen les met alleen een pabo 

diploma. Van hen hebben er 850 het papiertje na augustus 

2006 behaald. Weima heeft een medestander aan ludy  

Visser, lid van het sectorbestuur voortgezet onderwijs 

van CNV Onderwijs en docent Nederlands op scholen

gemeenschap Pantarijn in Rhenen. ‘Ik heb een tweedegraads 

bevoegdheid lang een must gevonden, zeker voor het vak, 

maar daar ben ik van terug gekomen. Wij hebben nu een  

docent met een paboachtergrond die geweldig functioneert 

in de onderbouw van de vmbo, vooral in de omgang met leer

lingen. Alleen inhoudelijk moet ze misschien nog wat bijge

spijkerd worden, maar dat hoeft voor mij geen extra studie van 

vier jaar te zijn. Waarom geen bijscholings cursus in combi

natie met functioneringsgesprekken?’ PM



Ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl
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geachte minister
beste Andre, 

Afgelopen week bezocht ik een 
school voor leerlingen met ern-
stige meervoudige beperkingen. Ik 
ben weer eens bevestigd in het feit 
dat de werkomstandigheden voor 
personeel op deze scholen in alle 
opzichten ronduit zwaar te noemen 
zijn. Ik was dan ook zeer onder de 
indruk van de toewijding, de inzet en 
het geduld van de leraren en bege-
leiders die ik daar sprak.  
Maar ik ben ook zeer ongerust 
geworden over de aangekondigde 

bezuinigingen op enerzijds het 
rugzakje in het speciaal basison-
derwijs en anderzijds de bezuiniging 
op ambulant begeleiders. De totale 

bezuini-
ging van 
30 miljoen 
euro per 
jaar zou vol-
gens uw plan-
nen al komend 
schooljaar ingevoerd 
worden. De schoolleiding gaf mij aan 
met de handen in het haar te zitten 
en niet te weten hoe zij deze bezuini-
ging nog kunnen opvangen. Het blijkt 
vaak al moeilijk genoeg te zijn om 

de awbz-middelen door te geleiden 
naar de school die de noodzakelijke 
zorg verleent. 
Ik denk eerlijk gezegd dat het niet 

verantwoord is 
deze bezuinigingen 
nu door te voeren. 

Het betreffen mid-
delen die worden 

ingezet voor de meest 
kwetsbare leerlingen  

die deze ondersteuning niet 
kunnen missen. 
Helaas zien we dat veel school-
besturen dezelfde ‘oplossing’ kiezen 
als bij de € 90 miljoen bezuiniging 
op het bestuur- en management-
potje en dat is snijden in het pri-
maire proces. CNV Onderwijs wil 
daarom graag met u het gesprek 
aan en wil alles in het werk stellen 
om het onderwijs en de begeleiding 
aan zorgleerlingen op peil te hou-
den. Ik hoop van harte dat u ingaat 
op onze uitnodiging! 

Het is niet verantwOOrd deze bezuiniging  
nu dOOr te vOeren

‘elke van den bosch is een fijne collega. ik kan heel goed 
met haar samenwerken en ze is erg betrokken bij haar 
werk’, meent leerkracht Jolanda van beuzekom. samen 
geven ze les aan groep 5 en 6 van jenaplanschool  
de Kwakel in berkel en rodenrijs. van den bosch staat 
twee dagen voor de klas. ze heeft het project de 
Kwakel goes tanzania opgericht om 4OO leerlingen 
in tanzania te ondersteunen. ‘Onze eigen leerlingen 
worden hier nauw bij betrokken. zo hebben we geld 
opgehaald door een lege-flessen-actie en het maken 
van eigen bouwsels.’ iedere groep van de basisschool 
heeft een eigen naam. de klassen 5 en 6 heten 
de dolle dolfijnen. Het zijn 27 kinderen verdeeld 
over 2 groepen. ‘van den bosch is altijd vrolijk, 
maar wel zeer duidelijk.’ ze weet de kinderen 
ook enthousiast te krijgen voor andere projecten. 
‘iedere drie weken werken wij aan een ander 
thema. deze thema’s wisselen dan in groep 5 of 6.’ volgens van 
beuzekom gaat haar collega erg leuk met de leerlingen om. ‘zij is onwijs enthousiast, 
bevlogen en steekt heel veel tijd in de klas en het project. Haar positieve drive inspireert ons 
allemaal. ze verdient het om in het zonnetje te worden gezet.’ JD

in ‘t zOnnetJe 

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

Onderwijzers 
en begeleiders 
in het speciaal 
onderwijs verdie-
nen inderdaad veel 
bewondering en waarde-
ring. Ze hebben een zware taak en 
dit kabinet vindt dat ze hierbij alle 
mogelijke ondersteuning moeten 
krijgen. Dat neemt niet weg dat we 
in het speciaal onderwijs kritisch 
moeten kijken naar de beschikbare 
middelen. De afgelopen jaren is het 
aantal leerlingen met een indicatie 
voor het speciaal onderwijs en voor 
een rugzak zo sterk gegroeid, dat 
het budget op de rijksbegroting keer 
op keer overschreden is. We moeten 
daarom maatregelen nemen.

U schrijft dat er 
voor het speciaal  
onderwijs 
bezuinigingen 
zijn aangekon-

digd. Dat klopt 
niet helemaal. 

Tot nu toe kregen 
speciale scholen 

voor basisonderwijs een 
hogere bekostiging dan regu-

liere basisscholen om leerlingen met 
een rugzak op te vangen. Er werd 
geen rekening gehouden met de 

extra middelen die al in het speciaal 
basisonderwijs beschikbaar zijn. In 
feite was er sprake van een dubbele 
bekostiging, dat trekken we nu recht. 
We proberen vanzelfsprekend uiterst 

behoedzaam om te gaan met geld 
in het basisonderwijs, helemaal als 
het om zo’n kwetsbare groep leer-
lingen gaat. Zij zijn de laatsten die 
mogen lijden onder bezuinigingen. 
Door bijvoorbeeld minder geld toe 
te kennen aan bovenschools ma-
nagement, kunnen we leraren en 
kinderen in het basisonderwijs juist 
ontzien. Zo krijgen scholen volgend 
jaar nog steeds 50 euro per leerling 
méér. Managers zullen tegelijkertijd 
extra kritisch naar hun eigen kosten 
moeten kijken.

U was in uw column wat ongerust 
over de bezuinigingen in het speciaal 
basisonderwijs. Ik hoop dat ik met 
deze toelichting iets van uw zorgen 
heb kunnen wegnemen.

in feite was er spraKe van dubbele 
beKOstiging in Het speciaal basisOnderwiJs, 
dat treKKen we nu recHt

Op 26 mei vindt de 18 e Algemene Vergadering (AV) van CNV 

Onderwijs plaats in de Eenhoorn te Amersfoort.

Amendementen
Op de voor deze AV ingediende voorstellen, waarvan een 

overzicht is gepubliceerd in Schooljournaal van 27 maart, 

konden amendementen worden ingediend tot 13 april. Er zijn 

twee amendementen ingediend. Eén amendement is inge-

diend op de definitie van vrijwilliger en één amendement op 

de doelstelling van de vereniging. Beide amendementen zijn 

ingediend door het sectorbestuur postactieven. De amen-

dementen en de preadviezen zijn te lezen op onze website  

(www.cnvo.nl > CNV Onderwijs > Vereniging). 

Opvragen AV-stukken
Alle kaderleden hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. 

De leden die zich hebben aangemeld voor onze AV krijgen in 

de week van 26 april het agendaboek thuisgestuurd. Overige 

belangstellenden kunnen alle AV-stukken opvragen door een 

e-mail te sturen aan Fiona Knepper (fknepper@cnvo.nl).

Spreken tijdens AV 
Tijdens de AV heeft iedereen het recht om het woord te voe-

ren. Om de vergadering ordelijk te laten verlopen zijn daarvoor 

een aantal specifieke regels. Mocht bij bestudering van de 

vergaderstukken het idee ontstaan dat vanuit uw verenigings-

orgaan bij een bepaald onderwerp iemand het woord wil voeren 

of een vraag wil stellen aan het verenigingsbestuur, neemt u 

dan vooraf contact op met de bestuurssecretaris Joany Krijt, 

postbus 2510, 3500 GM Utrecht, e-mail jkrijt@cnvo.nl. U wordt 

dringend verzocht om de vragen schriftelijk en uiterlijk een 

week van tevoren in te sturen.

Schoolnieuws

Algemene Vergadering CNV Onderwijs
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Marokkaanse docent in klas met Wilders-fans

‘vreselijk dat ze alle allochtonen over één kam scheren!’

‘Onbekend maakt onbemind’
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    Op de dag van de gemeenteraadsver-
kiezingen vroeg ik in mijn mbo-klas ni-
veau 3/4, allemaal 18- tot 22-jarigen, wie 
er zou gaan stemmen en op wie. Bij  
Wilders gingen massaal de armen om-
hoog. Ik ben nogal theatraal als docent, 
dus ik deed mijn ogen dicht en zei: “Dit 
heb ik niet goed gezien, we doen het nog 
een keer!” En weer, al die armen omhoog. 
Ik schrok daar zo van! Mede ingegeven 
door een eerdere, soortgelijke discussie 
in een andere klas, had ik echt een week 
nodig om mijn leerlingen weer te zien als 
de aardige leerlingen die ze zijn.’

Zélf nadenken
‘Ik ben met de klas in gesprek gegaan 
over hun politieke voorkeur. Ze vragen 
zich af waarom toch al die buitenlanders 
hier heen moeten komen, buitenlanders 
die hun banen en huizen inpikken! Ik 
zei: “Hallo jongens, er staat zo’n buiten-
lander voor jullie neus hoor, wat vinden 
jullie dan van mij?!” “Ja, maar u bent 
anders juf, u werkt, u ben een goeie! Ze 
zijn ook niet allemaal slecht!” Wel lief 
dat ze mij meteen verdedigden, maar 
vreselijk dat ze alle allochtonen over één 
kam scheren. Zo erg dat ze niet naden-
ken! Mijn leerlingen komen uit witte 

dorpen in Noord-Holland en kennen geen allochtonen. Geen 
“goede”, maar ook geen “slechte”. Maar over de “slechte” 
horen ze wel verhalen in de media en kreten van hun ouders 
of anderen. Onbekend maakt onbemind. Het zou al schelen 
als alle leerlingen op gemengde scholen zouden zitten. Dan 
ontmoeten ze elkaar tenminste. Ik vind dat elke school, zeker 
in verkiezingstijd, dit soort dingen bespreekbaar moet maken. 
Leer leerlingen kritisch nadenken, stel vragen over hun stand-
punten. Kijk, ik heb die kinderen in mijn hart gesloten, dus zal 
ze nooit veroordelen als ze toch op Wilders stemmen, maar ik 
wil wel dat ze zélf na gaan denken.’

op de denkstand
‘Ik heb uitgelegd dat ik het jammer vind dat Wilders iedereen 
over één kam scheert, ook mensen zoals ik, die hun steentje 
aan de maatschappij bijdragen. De “goeie” allochtonen krijgen 

Verhalen van witte docenten over zwarte 
leerlingen zijn er genoeg, een verhaal van een 

zwarte docent over witte leerlingen is nieuw. De 
Marokkaanse Nuha El Hamami (32) is docent 

economie op een vrij wit mbo in Amsterdam en 
schrok zich rot toen bleek dat haar leerlingen 

massaal Geert Wilders-fan zijn. Ze publiceerde er 
een brief over in de Volkskrant. ‘Ik had zeker een 

week nodig om daar over heen te komen.’ 
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dan ook een houding van “Daaag, dan hoeft het voor mij ook 
niet meer!” En we zijn met zo velen, de zogenaamde “goeie” 
allochtonen! Waarom is daar nooit aandacht voor? Ik krijg het 
de leerlingen maar niet aan het verstand gepeuterd, dat slechts 
een kleine groep 
het verpest voor 
de rest. Ik ontken 
helemaal niet dat er 
problemen zijn met 
allochtonen. Maar ik laat in mijn klas ook de andere kant van 
het verhaal zien en dat er ook oplossingen zijn, waar we sámen 
aan kunnen werken. Als ik op straat voor hoer wordt uitge-
scholden of er wordt in mijn auto ingebroken, of dat nou door 
Jantje of Mohammed is, dan heb ik daar ook last van. Ik zie de 
leerlingen dan wel denken: “Zo heb ik het nog nooit bekeken” 
of “Daar zit wel wat in”. Ik vind het al winst als ik ze aan het 

denken zet. Als ze even stil staan bij wat 
hun kreet “vol is vol” eigenlijk inhoudt. Of 
wat het betekent als Wilders zijn zin krijgt 
met zijn hoofddoekjesverbod en hoe zich 
dat verhoudt met de Grondwet. Ik heb ze 
gevraagd of ze zich wel realiseren hoe goed 
ze het hebben dat ze hier geboren zijn en 
niet in de Sahara. Dan zie ik die hoofden 
wel op de denkstand gaan.’

etiketje
‘Nee, ik heb me nooit bedreigd gevoeld, 
ook al liepen hier wel eens leerlingen in 
Lonsdale-jacks en op kistjes. Ik vond het 
wel heel erg dat een jongen, toen de les 
was afgelopen, tegen me riep op extreem-
rechts te gaan stemmen. Ik had hem 
gezegd dat hij wel moest gaan stemmen, 
rechts of links. Hoe hij mij antwoordde, 
vond ik wel schokkend. Ik kon het altijd 
goed met hem vinden en dan zulke idee-
en! Een collega van me heeft hem er op 
aangesproken. Mijn volgende les kwam hij 
niet opdagen. De keer daarna was hij er 
weer en was het weer als vanouds.  
Wat me vooral raakt is dat ze het over dé 
buitenlanders hebben. Toen ik tien jaar 
geleden begon in het onderwijs, kreeg ik 
regelmatig de vraag: “Wat bent u?” Ik werd 
daar altijd kwaad om, zei dan: “Ik ben een 
mens.” Het geeft een gevoel dat je nooit 

goed genoeg bent. Het maakt niet uit dat 
je een vrijgevochten vrouw bent, een leuke 
baan hebt, zelfstandig woont, geen hoofd-
doek draagt, toch wordt er meteen een 
etiketje op je geplakt. Moet ik mijn haar 
blonderen om daar ooit vanaf te komen?
Ciska de Graaff

‘Onbekend maakt onbemind’

‘iK Had ecHt een weeK nOdig OM MiJn leerlingen 
weer te zien als aardige leerlingen’

’
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4,1 miljard, ofwel twintig procent van de 
huidige kosten. Dat is het bedrag dat onderwijs 

volgens de commissie Smit kan bijdragen 
aan de bezuinigsopdacht van 35 miljard. 

De beleidsambtenaren denken daarbij aan 
klassenvergroting en het sluiten van 1.200 

kleine scholen in het basisonderwijs, minder 
lesuren en het schrappen van vakken en 

profielen in het voortgezet onderwijs, afschaffen 
van ouderenregeling bapo en het bezuinigen 

van ruim een half miljard op zorgleerlingen. De 
direct getroffenen zijn not amused. 

nu tiende – volgens de commissie Smit haalbaar zijn in de 
mondiale onderwijs top tien, met het pakket aan bezuinigings-
voorstellen (brede heroverwegingen) die begin deze maand 
werden gepresenteerd. De ambtelijke werkgroep denkt dat in 
de eerste plaats te bereiken door het onderwijs doelmatiger te 
maken (betere controle op de prestaties, sneller doorlopen van 
opleidingen), waardoor minder personeel nodig is. Verder  
door te snijden in zaken die volgens hen niet wezenlijk bijdra-
gen aan het rendement (bapo, klassenverkleining, te kleine 
scholen, te veel vakken en te veel profielen). Ook het terug-
dringen van de kosten voor zorgleerlingen naar het niveau 
van 2003, toen het rugzakje werd geïntroduceerd, en het 
heffen van eigen bijdragen (lesgeld, lesmateriaal, het stellen 
van leeftijdsgrenzen), dragen bij aan het optimisme van de 
ambtenaren.

Minder Zorg
‘Ik geef het je te doen: 26 leerlingen, waarvan vier pdd’ers en 
drie adhd’ers, en dat ook nog op grotere scholen. Dat gaat 
niet lukken’, waarschuwt Yvonne Fokkens, leraar groep 4 op 
school voor speciaal basisonderwijs De Trimaran (ruim 200 
leerlingen) in Oldenzaal, naar aanleiding van het idee te be-
zuinigen op zorgleerlingen. Ze gelooft minder in de kansen 
van passend onderwijs als de klassen weer groter worden in 
het reguliere basisonderwijs. Zorgleerlingen dan maar in het 
speciaal onderwijs houden, is volgens haar ook geen optie. 
‘We zijn er financieel niet op vooruit gegaan nu de gelden 
voor de leerlinggebonden financiering anders worden ver-
deeld. Het was luxe, maar dit is het andere uiterste. Het 
betekent in ieder geval minder zorg en grotere klassen, door 
inkrimping van de formatie.’    

geen bedrijf
‘Ik snap wel dat er bezuinigd moet worden, maar grotere klas-
sen lijken mij geen goed idee’, zegt Eliza Maliepaard, directeur 
van basisschool Het Baken (330 leerlingen) in Spijkenisse. 
‘Zeker niet nu hier de conciërges ook nog eens worden weg-
bezuinigd. Moeten de leerkrachten weer zelf regelen dat er 

Onderwijs schrikt op van bezuinigingvoorstellen ambtelijke werkgroep

‘Geld eraf? Er moet 
 juist geld bij!’ 

‘Ik ken de berichten over het sluiten 
van kleine scholen, maar ik raak niet zo 
snel in paniek.’ John Verweij, directeur 
van zowel basisschool It Tredde Sté (74 
leerlingen) in het Friese Jirnsum als 
het vlakbij gelegen De Lege Geaën (56 
leerlingen) in Sibrandabuorren, reageert 
laconiek op de nogal drastische plannen 
van de commissie Smit om 1.200 kleine 
basisscholen te sluiten of tot fusie te 
dwingen. ‘Er zijn gelukkig nog genoeg 
mensen die het belang inzien van kleine 
scholen voor een dorp; het brengt ou-

ders en de gemeenschap samen. Ik 
begrijp het ook niet, want van die 

schaalvergroting in het voortge-
zet onderwijs komen ze inmid-
dels ook weer terug. Kinderen 

verdwijnen in de anonimiteit 
op grote scholen.’

snijden
Toch moet een vijfde 

plek – Nederland staat 



kopiën worden gemaakt en de pakjes melk worden uitgedeeld. 
Eigenlijk moet er geld bij, want ik wil juist extra handen in de 
klas.’ Hij is er niet op tegen dat de commissie Smit de lat hoger 
wil leggen als het gaat om prestaties. ‘Onderwijs kost veel geld, 
maar een school is geen bedrijf. Je werkt op maat en probeert 
bij ieder kind het maximale eruit te halen.’ 
De eerder genoemde Friese schooldirecteur John Verweij houdt 
daarom een warm pleidooi voor het behoud van de kleine 
school. ‘We zijn kleinschaliger, maar onderwijsinhoudelijk 
echt niet minder, als je maar vanuit een goed concept werkt. 
De school in Sibrandabuorren is een Daltonschool. 
Vorig jaar scoorden we met onze leerprestaties 
boven het landelijk gemiddelde. En wat ik 
voor een kleine school ook heel belangrijk 
vind, is dat kinderen geneigd zijn om veel 
op te trekken als groep. Ook zorgleerlingen horen 
erbij. Verwijzingen naar het speciaal onderwijs zijn bij 
ons eerder uitzondering dan regel.’

tijdwinst
Een medestander van kleinere scholen, maar dan in het mbo, is 
Lei Dircks, ondanks gepensioneerd als teammanager bij Gilde 
Opleidingen in Roermond. ‘Ik ben verklaard tegenstander van 
die fusies. Door kleinere instellingen, met een gericht aantal 

opleidingen, gaat de kwaliteit er alleen 
maar op vooruit. Vooral omdat er een 
intensiever contact is tussen directie en 
personeel en leerlingen. Dat levert zeker 
tijdwinst op.’ 
In Jopie Nieuwenhuyzen-De Vries, vmbo-
docent onderbouw aan scholengemeen-
schap Oude Hoven in Sleeuwijk, heeft de 
commissie Smit een medestander als het 
gaat om haar vakgebied. ‘Wij krijgen steeds 

meer leerlingen met een rugzak of met leer-
wegondersteunend onderwijs. Die kinderen 
zijn erbij gebaat als er meer structuur komt 
met minder vakken, en meer samenwerking 
tussen de docenten. Nu bestaan de vakken 
vaak als losse eilandjes naast elkaar.’ 
Peter Magnée
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‘grOtere Klassen geen gOed idee’
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columnMijke pelgrim
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Mijke pelgrim (31) is 
docent engels in het 

voortgezet onderwijs.

de grote boze wolf
‘Ze had gezegd dat ze huiswerk zou gaan maken bij 
Marit. Dat doet ze een paar keer per week, dus dat was 
niks abnormaals.’ Ik knik. Daphne en Marit zijn ook 
op school onafscheidelijk. Zitten altijd naast elkaar. 
Kletsen een beetje, giebelen een beetje, maar zijn 
vooral ook hard aan het werk, want ze houden allebei 
van hoge cijfers.

‘Toen ze er met etenstijd nog niet was, belde mijn 
vrouw maar eens op. Ze kreeg de moeder van Marit 
aan de lijn. “Daphne? Nee hoor, die is hier niet geweest 
vanmiddag. Zal ik even aan Marit vragen of zij mis-
schien weet waar ze uithangt?” Maar Marit wist van 
niks. We besloten nog even af te wachten.’ Daphne’s 
vader frummelt wat aan het blocnootje dat hij heeft 
meegenomen. ‘Dat wachten hebben we nog een half 
uur volgehouden. Maar Daphne is nooit te laat thuis 
en liegen over waar ze heen gaat, is ook niks voor 
haar. Lida en ik zeiden altijd tegen elkaar dat we maar 
boften met zo’n gehoorzame dochter. Daphne was ook 
nooit met jongens bezig. Daar had ze het veel te druk 
voor, dachten we. Met huiswerk, met ballet.’

Gehoorzame dochters groeien uiteindelijk uit tot 
nieuwsgierige pubers. Die soms spannend boven 
verstandig verkiezen. Die het sprookjesbos inwandelen 
omdat het er zo mooi en mysterieus uitziet en verge-
ten dat de grote boze wolf daar ook woont. ‘Om half 
zeven hebben we nog een 
keer naar het huis van Marit 
gebeld. Als Daphne tòch iets 
geheims aan het onderne-
men was, zou Marit daar zeker vanaf weten. En anders 
zouden we naar de politie gaan.’ Marit werd onder druk 
gezet en uiteindelijk kwam het verhaal eruit. Daphne 
had op de TMF-chat een jongen leren kennen en ze 
was helemaal in de wolken geweest toen hij haar had 
meegevraagd naar de bioscoop. Ze had besloten om 
stiekem te gaan, omdat ze van haar ouders vast niet 
zou mogen. 

‘We zijn natuurlijk meteen in de auto gesprongen en 
toen we voorreden kwam ze, tot onze grote opluch-
ting, net naar buiten gelopen. Met een gezicht als een 

oorwurm en een pokdalige jongeman van een jaar 
of twintig naast zich, die hardnekkig probeerde haar 
hand vast te houden.’ Daphne’s vader probeert zijn 
mond tot een glimlach te forceren. ‘Ze wist niet hoe 

snel ze de auto in moest komen. “Hij zag er in het 
echt heel anders uit dan op de foto”, mompelde ze 
vanaf de achterbank.’
Daphne’s vader kijkt me aan. De schrik zit er duide-
lijk nog goed in. Ik besluit mijn mentorklasje maar 
weer eens te trakteren op een lesje veilig internet-
gebruik. 

ze Had HeM leren Kennen Op de tMf-cHat



Meisje spijkert docent bij op computergebied.
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‘Pas op voor 
de ballen, sukkel!’

‘Welcome at my Scarface. Say hello to my little game,’ staat op 
het beeldscherm van één van de leerlingen uit groep 8. ‘We maken 

met zijn viertjes een vette game’, vertelt hij vol enthousiasme. 
De omslag van de misdaadfilm Scarface vormt de achtergrond 
van hun spelletje. ‘Het is uiteindelijk de bedoeling dat de Avatar 

poppetjes net zulke vette vechtscènes uitvoeren als er in Scarface 
plaatsvinden. Maar hoe dat precies werkt, hebben we nog niet 

uitgevonden’, leggen de jongens samen uit.

Grote generatiekloof docenten en gamende leerlingen

hun eigen spelletjes maken. De groep 
bestaat uit negen jongens en één meisje. 
Ze zitten in groep 8 van de basisschool 
De Dapper in Amsterdam. De kinderen 
krijgen één keer per week les van leraar 
Jan van Arkel. Hij heeft een online 
cursus gevolgd bij Gamescool om een 
lesprogramma voor kinderen te kun
nen ontwikkelen. In de Gamescool leren 
docenten in zes online lessen en twee 
bijeenkomsten de kneepjes van het vak 
games bouwen, game design en het ge
bruik van spelletjes in de klas.

Meezingen
De leerlingen mogen van Van Arkel zelf 
invulling geven aan hun lesprogramma. 
Al gauw komen ze samen op het idee om 
games te gaan maken. Volgens de leraar 
leren kinderen veel door het maken van 
hun eigen games. Hun creativiteit kun
nen ze er ook in kwijt. ‘De scholieren 
leren verder nadenken over oorzaak 
en gevolg. Als mijn Avatar in aanraking 
komt met de bal, wat moet er dan gebeu-
ren? Wanneer heeft de speler nu verloren 
of gewonnen? Bij zulke vragen staan ze 
niet stil als ze zelf spelletjes spelen. Maar 
als ze games maken, worden ze eigenlijk 
gedwongen om daar over na te denken’, 
meent Van Arkel. De les wordt plotseling 
verstoord door twee laatkomers. De twee 
jongens vissen direct achter het net want 
er staan twee computers te weinig. ‘Ga 
dan maar samen achter een computer 
zitten’, roept de leraar. Het wordt ru
moerig in het lokaal. De kinderen halen 
koptelefoons uit de doos. Via de website 

Verschillende poppetjes vliegen kris kras over het beeldscherm. 
‘Dat zijn Avatar mannetjes’, zegt één van de ontwerpers. ‘Die 
hebben we zelf ontworpen via een website’, roept een ander. 
Alles aan het wezentje kan net zo lang veranderd worden tot 
het compleet naar wens is. Het gecreëerde poppetje van de 
jongens is helemaal in het zwart gekleed, op zijn gezicht staat 
een litteken. De jongens leren samen met andere klasgenoten 
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Youtube luisteren ze naar muzieknum
mers. Een donkere jongen met lange 
dreads begint spontaan mee te zingen. 
‘We are the World, we are the children’, 
zingt hij. Zijn buurtjongen zingt met 
hem mee. ‘Nee, dit liedje is totaal niet 
geschikt om toe te voegen aan een spel
letje. We luisteren gewoon even.’

CoMputerregels 
Twee andere kinderen spelen stiekem 
een game tegen elkaar. Maar de docent 
betrapt hen al snel. ‘Meester Jan! Kom 
effe!’ Hij praat met een licht buitenlands 
accent. Trots laat hij zijn werk aan hem 
zien. ‘Wat is het doel van het spelletje?’, 
vraagt de docent. ‘Is dat niet duidelijk?’, 
zegt de jongen. Er staat op de achter
grond van het spelletje: ’Pas op voor de 
ballen, sukkel. De Avatar mag beslist niet 
geraakt worden door de ballen, anders is 
de game over. Boven de pc’s hangt een 
briefje met de computerregels. Er staat 
op dat het voor de kinderen verboden 
is om te chatten, downloaden, msn’en 
en printen. Voor deze les wordt een uit
zondering gemaakt. Volgens Van Arkel 

zijn basisscholen, ouders en leerkrachten erg huiverig voor het 
internetgebruik van hun kinderen. Hij denkt dat dit één van de 
redenen was waarom weinig basisscholen interesse toonden in het 
gaming lesprogramma. Van Arkel: ‘Tijdens mijn les Computerclub 
leer ik ze juist om op verantwoordelijke wijze met ict om te gaan. 
En ik informeer de kinderen ook over de gevaarlijke kanten van 
Internet. Kinderen zijn juist helemaal niet met schunnige dingen 
bezig, misschien wel met schunnige taal. Ze zijn eerder geïnteres
seerd in bling bling, dingen zoals: stoere auto’s, geld of zaken die in 
hun ogen gaaf zijn.’

generatiekloof
De oprichter van www.Gamescool.nl Wouter Baars loopt tegen 
hetzelfde probleem aan. Volgens hem is er geen grotere generatie
kloof zichtbaar dan die tussen kinderen en docenten op het 
gebied van gaming. Baars: ‘De meeste docenten waar het om 
gaat zijn in de veertig, deze generatie is niet met de computer 
opgegroeid. Toch wordt er steeds meer door iedereen erkend dat 
gamen een belangrijke plaats in het onderwijs zou moeten inne
men.’ De kinderen van Computerclub gaan zorgeloos verder met 
het ontwerpen van hun spelletjes. Het enige meisje van de groep 
houdt van roze en glitters. Ze heeft het derde level voor haar game 
net ontworpen. Een roze vlak met sterretjes vormt de achtergrond 
en gele hartjes de schietballetjes. ‘Ik weet nog niet precies wat het 
doel van mijn spelletje is, dat moet ik eerst nog maar eens ont
dekken.’ 
Jolinda Doek

kinderen leven zich uit in maken van computerspelletjes.
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beelden kunnen vertalen. ‘Saai’, zegt een jongen. ‘We kunnen 
beter een rap in elkaar draaien. Dat zullen de ouders ook leuker 
vinden.‘ Het landelijke project over conflicthantering Peers of 
Romeo & Julia is bij de doelgroep op deze school duidelijk over
gekomen. Vier volle dagen werden ze bijgespijkerd over de ins 
and outs: vermijden, aangaan of oplossen?

Meelopers 
‘Niet alle vmboleerlingen hebben de vaardigheden om een 
conflict op te lossen,’ zegt Najib Mouaouine, docent en project
medewerker op het Meander College. ‘Op alle scholen, ook op 
de onze, zijn regelmatig incidenten tussen leerlingen, en tussen 
leerlingen en docenten. Sommige jongens en meisjes gaan di
rect het conflict aan en dat is niet altijd handig. Daarom leren 

leerlingen  
maken een  
collage over  
wat ze geleerd  
hebben over 
conflict
hantering.

Vmbo-leerlingen bijgespijkerd in
conflicthantering

Vier dagen lang waren alle reguliere lessen 
geschrapt op het Meander College in Zwolle en 

werkten leerlingen met hun mentoren, de docent 
drama en de projectmedewerker van Peers of 

Romeo & Julia aan conflicthantering. 
Vmbo-leerlingen kregen spelenderwijs inzicht in 

het voorkomen van ruzies of erger.
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‘We kunnen een collage maken. Daar 
kan alles wat we geleerd hebben over 
conflicthantering op gezet worden.’ Het 
is even stil in een van de groepjes vmbo
leerlingen van de Zwolse school die op 
deze vrijdagochtend met z’n vieren of 
vijven overleggen hoe ze het geleerde in 
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we hen inzicht te krijgen in de verschillende conflicthanterings
stijlen. Ook is het project van belang voor de ontwikkeling van 
jonge mensen in de puberteit. Ze vormen zich, krijgen steeds 
meer een eigen identiteit. Dat kan gepaard gaan met conflicten. 
Daarbij is de groep essentieel, want die kan druk uitoefenen die 
voor meelopers soms te groot is om te kunnen weerstaan. Dat 
geldt bijvoorbeeld voor roken, drinken en spijbelen. In het pro
ject leren jongeren assertiever te zijn. Dan kunnen zij gemak
kelijker tegen de druk op.’

fC zwolle
Basis van het project is het Romeo en Juliaverhaal van Shake
speare , waarin liefde en conflicten een belangrijke rol spelen. 
‘Iedere projectdag begint met een filmfragment waarin de 
leerlingen zien hoe het familieconflict zich ontwikkelt,’ vertelt 
Mouaouine. ‘Romeo maakt bijvoorbeeld de keuze om het con
flict aan te gaan. Dan stopt het filmpje en krijgen leerlingen de 
opdracht het verhaal zelf af te maken. Dat werkt uitstekend. Een 
deel van de lessen vindt plaats in ruimtes van het FC Zwolle 
stadion, want een voetbalstadion is helaas vaak een plaats waar 

conflicten worden aangegaan: schelden en 
dingen kapotmaken.’

politieagent
Belangrijke spil in het project is de docent 
drama. ‘Ik kan met de leerlingen oefenen in 
rollenspelen oefenen,’ zegt Sandra Kuyvenhoven
Bonthuis. ‘Leerlingen kunnen leren de ik
boodschap over te brengen. Het is beter tegen 
een leerling die een ander probeert over te 
halen te spijbelen, te zeggen “Ik wil nu dat 
je ophoudt” dan “Wil je misschien ophou
den?” Ook leren de leerlingen omgaan met 
autoriteiten. Zo is er een rollenspel waarin 
een politieagent een leerling aanhoudt. Dan 
kan de leerling agressief worden, een smoesje 
verzinnen of proberen tot een oplossing te 
komen. Als je dat met leerlingen speelt, zien 
ze ook het effect van verbale agressiviteit: die 
is niet doelmatig, want de agent zal eerder een 
bekeuring uitschrijven.’

eerste indruk
De leerlingen kijken met tevredenheid terug 
op de projectweek. ‘Veel beter dan gewoon 
les,’ zegt Robin. ‘Veel afwisseling en geen 
saaie boeken voor je neus. Je leert elkaar ook 
beter kennen. Jezelf trouwens ook. Ik wist 
eigenlijk niet hoe ik een conflict moest hante
ren. Nu heb ik daar wat tools voor gekregen.’ 
Lisa is vooral ‘de eerste indruk’ bijgebleven: 
‘In het project heb ik geleerd dat de eerste in
druk die een persoon maakt erg belangrijk is. 
Mensen plaatsten iemand eigenlijk meteen in 
een hokje, ook emotioneel: hij is aardig, stom, 
ouderwets of komt agressief over. Die indruk 
die mensen hebben is moeilijk bij te stellen. 
Dat is goed om te weten.’ 
Peter van Beek

Vmbo-leerlingen bijgespijkerd in
conflicthantering

waaroM ConfliCthantering? 
Peers of Romeo & Julia is een initiatief van de 
Landelijke StichtingTegenZinloosGeweld in sa-
menwerking met Stichting Euro’s voor Vrede en 
Pax Christi Vlaanderen. De projectweek wordt 
zowel in Nederland als in Vlaanderen op vijftien 
middelbare scholen uitgevoerd. De project-
week bestaat uit vier dagen, waarbij leerlingen 
door verschillende werkvormen inzicht krijgen 
in en oefenen met conflicthantering. Op dag 
vier presenteren de leerlingen wat zij hebben 
geleerd. Het project kent een e-learning compo-
nent waarbij leerlingen gebruik maken van een 
digitale leeromgeving. 
Meer info: www.peersof.eu.
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Beperking fiscale aftrek 
ziektekosten
De politiek heeft de fiscale aftrek van ziektekosten, via 
een eerste stap in 2008 en nog eens in 2009, zeer sterk 
ingeperkt. Aanleiding was het fors oplopende verlies 
aan belastingopbrengst doordat steeds grotere groepen 
belastingplichtigen deze aftrekpost wisten te benut
ten. Via het CNV is intensief gelobbyd om de politiek 
tot fundamentele bijstelling van de plannen te bewe
gen en de koopkracht van chronisch zieken, gehandi
capten en ouderen afdoende te beschermen. Dit heeft 
gelukkig wel tot allerlei compenserende maatregelen 

geleid via de Wet tegemoetkoming chronisch 
zieken en gehandicapten (Wtcg). Maar 
deze wet kan toch bij lange na niet 

voorkomen, dat er afhankelijk van 
de specifieke situatie zeer forse 

inkomensnadelen kunnen ontstaan. Deze negatieve 
inkomenseffecten zijn een bewuste en breed gedragen 
politieke beslissing geweest.

Compenserende  
maatregelen wtcg?
Voor chronisch zieken en gehandicapten (waaronder 
ook ouderen) is er een algemene tegemoetkoming ge
komen. De hoogte hangt af van bepaalde zorgcriteria 
en varieert tussen de € 150, en € 500, netto. De tege
moetkoming over 2009 wordt pas in november/december 
2010 uitbetaald. Ook geldt er vanaf januari 2009 een 
korting op de eigen bijdrage AWBZ en WMO. De kor
ting over 2009 wordt deze maand uitgekeerd (alleen bij 
verblijf in een AWBZinstelling is de korting meteen 
al verrekend op de factuur). Vanaf januari 2010 wordt 
de korting in alle gevallen direct verrekend. Ten slotte 
is er vanaf 2009 een nieuwe, beperkte fiscale aftrek 
voor specifieke zorgkosten van toepassing. Voor arbeids
ongeschikten (35 procent of meer) is er vanaf 2009 een 
jaarlijkse tegemoetkoming van € 350, netto. Specifiek 
voor ouderen zijn de AOWtegemoetkoming en de 
fiscale ouderenkorting iets verhoogd. De inkomensgrens 
voor de ouderenkorting is hoger komen te liggen, waar
door een grotere groep ouderen hiervoor in aanmerking 
komt. En ook de inkomensgrens voor huurtoeslag is voor 
ouderen verhoogd. Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten is 
uitvoerige informatie over de Wtcg te vinden.

aBp wil robuust 
pensioenstelsel 
Pensioenfonds ABP is groot voorstander van het col
lectieve en solidaire pensioenstelsel, zoals we dat in 
Nederland kennen. Maar om het in stand te houden, 
moet er het een en ander gebeuren. ABP zou graag 
zien dat er een uitgebreider en transparanter pensioen
contract komt, waaruit duidelijk blijkt welke risico’s 
er worden gelopen en welke maatregelen het ABP
bestuur kan nemen. Het bestuur moet er voor zorgen 
dat lusten en lasten evenwichtig worden verdeeld. 
Zie voor het hele pleidooi: www.cnvo.nl/verlofontslag/
pensioen.

P(G)MR’en opgelet!
CNV Onderwijs attendeert P(G)MRleden op het 
instemmingsmoment dat nu nadert over het func
tieboek en het bestuursformatieplan in het primair 
onderwijs. In het Convenant LeerKracht van Nederland 
en in de verlengde caoPO 2009 is opgenomen dat 
per 1 augustus 2010 de eerste stap van de functiemix 
moet worden gezet. Dit betekent dat zowel in het 
functieboek (artikel 5.3 van de verlengde caoPO 
2009) als in het bestuursformatieplan (artikel 2.7) ook 
de 8 procent LBfuncties in het basisonderwijs en de 
3 procent LCfuncties in het speciaal (basis)onderwijs 
moeten zijn opgenomen. Indien een werkgever, om 
welke reden dan ook, verzuimt om deze functies op 
te nemen, raadt CNV Onderwijs de P(G)MR aan 
niet in te stemmen met dat functieboek en bestuurs
formatieplan. Vraag in zo’n geval de werkgever om 
een nieuwe beslissing en neem contact op met MR
advies van CNV Onderwijs (mradvies@cnvo.nl). 
MRadvies kan je dan verder adviseren. Raadpleeg 
voor belangrijke momenten bij de invoering van de 
Functie mix PO ook nog even de Functiemixkalender 
PO op de site www.meerverdieneninhetonderwijs.nl
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Zo tegen de maand mei worden de formatieplannen 
voor het nieuwe schooljaar weer gemaakt. Een van de 
maatregelen die in zo’n formatieplan vastgelegd kun
nen worden is de noodzaak een of meerdere werkne
mers over te plaatsen. Daarbij komt dan natuurlijk ook 
de vraag aan de orde op welke wijze wordt bepaald wie 
er wordt overgeplaatst.
Uitgangspunt bij een overplaatsing wegens formatie
tekort is dat wordt gezocht naar iemand die bereid is 
vrijwillig naar een andere school van het bestuur te 
gaan. Daartoe maakt de werkgever de noodzakelijke 
overplaatsing bekend en vraagt of er vrijwilligers zijn. 
Als dat zo is worden tussen de werkgever en de over 
te plaatsen werknemer afspraken gemaakt over de 
voorwaarden waaronder die overplaatsing plaats vindt. 
Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Zijn er geen vrijwilligers, dan zal er iemand aange
wezen moeten worden. Vaak wordt aangenomen dat 
daarbij de afvloeiingslijst bepalend is voor de aanwij
zing van de over te plaatsen werknemer. Dat is echter 
niet zo. Aan te bevelen is om in een beleid vast te 
leggen welke criteria worden gehanteerd bij de aanwij
zing van de over te plaatsen werknemer. Daarbij valt te 
denken aan zaken als: passendheid van het werk, het 
aantal scholen/locaties waar iemand werkt, de reisaf
stand tussen huis en de nieuwe werkplek en voor zover 
van toepassing de reisafstand tussen de verschillende 

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.

Kan mijn werkgever mij 
zomaar overplaatsen?

vRaag:

werkplekken. Dit beleid moet bij de vaststelling ook 
worden voorgelegd aan de P(G)MR.
Als er geen overplaatsingsbeleid is zal de werkgever de 
hierboven genoemde afwegingen wel moeten maken op 
het moment dat verplichte overplaatsing aan de orde 
komt. Als werkgever en werknemer niet tot overeen
stemming komen over de overplaatsing of over de voor
waarden, dan is de werkgever verplicht schriftelijk uit 
te leggen op welke wijze hij de belangen van de school 
en die van de werknemer heeft afgewogen.
Iemand die wordt overgeplaatst en op dezelfde dag op 
meerdere locaties moet gaan werken, heeft recht op ver
goeding van de reiskosten tussen de verschillende locaties 
(op basis van de vergoeding die geldt voor dienst reizen). 
Daarnaast is de reistijd tussen de locaties werktijd.
Tegen een verplichte overplaatsing kan een werknemer 
die in het bijzonder onderwijs werkt binnen zes weken 
nadat het schriftelijke besluit door de werkgever aan de 
werknemer kenbaar is geworden beroep instellen. In het 
schriftelijke besluit moet de werkgever de werknemer op 
deze mogelijkheid wijzen en daarbij ook het adres van 
de commissie vermelden. 
Naast de hierboven beschreven situatie zijn er ook an
dere redenen voor overplaatsing, zoals bijvoorbeeld een 
conflict, een medische reden, disfunctioneren. Daarbij 
gelden soms andere procedures en regels dan bij over
plaatsing wegens formatietekort.

aNTwOORd:

OvERzICHT REgIOSPREEkuREN 
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
donderdag   3 juni Apeldoorn
donderdag 10 juni Rotterdam
dinsdag  15 juni Roermond
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Het zal niemand zijn ontgaan: de invoering van de functiemix is in volle gang. Ook de (G)MR speelt 
hierbij een belangrijke rol, vooral nu de eerste deadlines rap naderen. CNV Onderwijs Academie 
komt graag langs om daar uitleg over te geven. 

Voorlichting over de functiemix

Inhoud
Tijdens deze voorlichting komen 
de achtergronden, bedoeling en 
de spelregels van de functiemix 
aan de orde. Ook komt de rol van 
medezeggenschap aan bod.

Praktische informatie
De bijeenkomst is bedoeld voor 
leden van MR, GMR en deel raden in 
het primair en voortgezet onder-
wijs. CNV Onderwijs Academie 
verzorgt de voorlichting op uw ei-
gen locatie op een door u gewenst 
tijdstip. De duur van de voorlich-
ting is 1,5 tot 2 uur. Neem voor 
de mogelijkheden contact op met 
CNV Onderwijs Academie via (030) 
751 17 47 of stuur een e-mail naar 
scholing@cnvo.nl.

Hans van Dinteren is trainer bij 
CNV Onderwijs Academie en 
verzorgt voorlichtingen over de 
functiemix. ‘Bij sommige MR’en 
merk je dat ze vrij goed op de 
hoogte zijn van de functiemix, 
bij anderen beperkt de ken
nis zich tot wat ze er over in 
de krant hebben gelezen. En 
vooral bij die laatsten merk je 
dat ze soms heel onzeker worden als ze plannen 
rondom de invoering van de functiemix krijgen voorgelegd van 
de directie of het bestuur. Doordat ze de kennis missen, voelen ze 
zich ook niet in staat om een oordeel daarover te geven. Tijdens 
deze voorlichting leggen we daarom in het kort uit wat de func
tiemix inhoudt en wat daarover in de cao is vastgelegd. En dat is 
nodig, want een enkele keer probeert een bestuur de invoering 
van de functiemix buiten de afspraken in de cao om te regelen. 
Maar dergelijke gevallen vormen echt uitzonderingen. Over het 
algemeen verloopt het proces prima en bieden wij de nodige on
dersteuning aan de MR.’



Schooljournaal 23

columnPierre WindPierre Wind
straffen
Doe de ogen even dicht. Ná het lezen 
van deze passage natuurlijk. Leef je 
in: jaren vijftig, jaren zestig.  
Docent voor de klas. Studenten 
allen netjes in de banken. Muis-
stil. Allen hangend aan de lip 
van de leraar. Ware sponsen. Ze 
nemen alles op. Discipline. Geen 
mobieltje. Geen petjes of andere za-
ken die ‘niet bij de les’ horen. Puur een 
kwestie van kennisoverdracht. Een riem 
hangend aan het bord , het rietje dat quasi-
nonchalant ligt op het bureau van de zeer 
gerespecteerde onderwijsspecialist. Hiervoor 
is gezonde vrees. Wie droomt er niet van klassikaal 
onderwijs?
Ik wel. En probeer het zelfs in de praktijk uit te voeren. 
Natuurlijk wel de vorm aangepast aan de huidige tijd-
geest, want ik kom niet uit een ei. Ik besef terdege dat 
je het beeld en de exacte handelingen uit het ‘vroeger’-
tijdperk niet kan kopiëren. Maar wel interpreteren. Ik sta 
niet met een rietje of riem een half uur op iemand in te 
beuken. Maar ik hanteer wel degelijk straffen. Bijvoor-
beeld in de praktijkles. Steen en been wordt er in het 
onderwijsland geklaagd over absentie. Gelukkig is dat bij 
mij en directe collega’s nauwelijks het geval. Op jaar-
basis misschien hoogstens vijf procent. En dat zijn dan de 
‘normale’ verzuimgevalletjes zoals griepjes, overlijden en 
dergelijke. 
Natuurlijk moet je als docent er in eerste instantie voor 
zorgen dat je les voor de student interessant genoeg is 
om er voor op school te komen, 
maar de verplichting moet in 
het studentDNA worden gegrift. 
Ik doe dat door middel van een 
hele simpele regel: niet komen 
opdagen zonder geldige afmel-
ding, betekent twee keer inhalen. 
Met afmelding één keer. Écht, niemand wil twee keer 
komen inhalen. Ook al zijn mijn lessen nog zo ‘leer
moment’proof. Staat er op de cijferlijst, na een periode, 
bij de naam van de student geen getal ingevuld, dan kan 
zo’n leerling uiteindelijk niet slagen, want in de ‘oer’-
prestatie- en opleidingregels staat dat het vereist is om 

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

Foto: Mirjam van der Hoek

bij de praktijkvakken voor honderd procent aanwe-
zig te zijn. 
Natuurlijk moet je voordat je zo’n ‘straf’ invoert, dit 
eerst juridisch goed afbakenen. Zodat het wel klopt. 
Kikkûh van deze regel is dat het waanzinnig werkt. 
Alleen de eerste weken van de invoering hoef je 
paal en perk te stellen, daarna wil niemand de regel 
meer teisteren. Vereist is wel consequentie. Niet 
de regel verzwakken door lieflachende smekende 
studenten. Gewoonweg keihard de regel hand haven. 
Dezelfde regel wordt bij mij gehandhaafd met 
betrekking tot de kledingvoorschriften. Wanneer de 
student het in zijn hoofd haalt om niet in het volledig 

voorgeschreven praktijktenue te verschijnen, geldt 
‘naar huis’. Logischerwijs treedt dan de absentie-
regel in, want de student heeft de praktijkles niet 
bijgewoond. Gevolg: een praktijkles vol met keurig 
uitziende studenten. Ja, onderwijs is niet zo moei-
lijk! 

IK Sta nIet met een RIetje of RIem een 
Half uuR oP IemanD In te beuKen, maaR 
IK HanteeR Wel DegelIjK StRaffen
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Stage lopen op legendarisch vlaggenschip 
Holland-Amerika-Lijn

De ss Rotterdam, ooit gebouwd 
voor de transatlantische over-
tocht naar New York, ligt sinds 
enige tijd permanent aan de kade in 
de Maasstad. Het bij de oplevering in 
1959 ultramoderne vlaggenschip van 
de Holland Amerika Lijn ligt afge-
meerd op de kop van Katendrecht, op 
een steenworp afstand van Hotel  
New York, destijds het vertrekge-
bouw voor de reis naar de nieuwe we-
reld. Het schip is met zijn 228 meter  
lengte, 28 meter breedte en 41 meter 
hoogte nog altijd imposant, maar 
varen is voorgoed verleden tijd. Nu 
is de ss Rotterdam hotel, restau-
rant, congrescentrum en attractie 
tegelijkertijd, waarbij bezoekers 
kunnen kiezen uit een uitgebreide 
rondleiding, een nachtelijke tour 
met spannende scheepsverhalen en 
zelfs een tocht speciaal voor jonge 
kinderen. Het schip is aangepast aan 
zijn nieuwe bestemming, wat bleef is 
het karakteristieke jaren vijftig-inte-
rieur, de weelderige architectuur en 
de kunstcollectie. Te midden hiervan 
lopen leerlingen van de Rotterdamse 
roc’s Zadkine en Albeda College hun 
stage. Nu nog in de keuken en in de 
bediening, maar wellicht straks ook 
in de bar, de beveiliging, de facilitaire 
ondersteuning, de congresruimtes en 
bij sale/marketing. PM Fo
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Stage lopen op legendarisch vlaggenschip 
Holland-Amerika-Lijn

Milton Austerlitz (24), leerling kok niveau 2 (basiskok) in de keuken van restaurant Het Lido, overlegt met stage begeleider  
Naomi van der Haar, kookdocent op zijn school roc Zadkine.

Jody de Bloeme (17), leerling 

opleiding gastvrouw, roc Albeda 

College, dekt de tafels voor het 

diner in het chique restaurant 

Club Room.

Patricia Schouten (18), leerling 

zelfstandig werkend kok 

(beroeps begeleidende leerweg), 

roc Albeda College, treft 

voorbereidingen voor de lunch 

in restaurant Het Lido.
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webbedingetjes

@ Op 20 mei vindt de jaarlijkse Annie M.G. Schmidtdag 

plaats. Op deze dag worden overal in het land activiteiten 

georganiseerd rond de beroemde kinderboekenschrijfster.  

Op www.beleven.org/feest/annie_mg_schmidt_dag zijn korte 

verhalen te vinden waarmee ook in de klas aandacht kan 

worden besteed aan het werk van deze vrouw. 

@ Nu Moederdag snel naderbij komt, wordt overal in de 

klassen weer druk geknutseld. Op zoek naar leuke ideeën?  

Kijk dan eens op www.knutselidee.nl/startmoeder.htm

@ Wie ‘Europa’ het klaslokaal wil binnenhalen, kan terecht 

op www.europaeducatief.nl Hier zijn verschillende les

suggesties te vinden, zowel voor het basis als het voortge

zet onderwijs.

Stelling:
In het voortgezet onderwijs moet meer 
maatwerk komen, zodat de talenten van 
leerlingen zich kunnen ontwikkelen

eens 78,7%

oneens 21,3%

Aantal reacties: 82

@@@

@@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

mening over de uitspraak: Langer doorwerken in het onderwijs 

is een betere optie dan het bevriezen van de salarissen

Op 9 juni vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. 

Het belooft een spannende tijd te worden, ook voor het onderwijs. 

Vooral nu er een periode aanbreekt waarin veel bezuinigd moet 

worden om de overheidstekorten weg te werken. De verschillende 

partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s veel aandacht 

aan onderwijs. Ook CNV Onderwijs laat van zich horen. In een poli

tiek manifest dat aan alle partijen is verstuurd roept de bond onder 

meer op om te blijven investeren in het onderwijs. Uiteindelijk komt 

dat ook de economie ten goede. In aanloop naar de verkiezingen 

is op www.cnvo.nl een knop geplaatst met het thema Kamerver

kiezingen. Hier is het complete manifest van CNV Onderwijs te vin

den. Ook kunnen leden van de bond hier hun mening achter laten, 

niet alleen over de inhoud van het politieke pamflet, maar ook over 

de plannen van de verschillende partijen. De komende tijd zal op 

de website meer informatie worden geplaatst over de verkiezingen, 

met name rond de plannen en bezuinigingen die in de verschillende 

verkiezingsprogramma’s worden voorgesteld. 

Passend onderwijs
Passend onderwijs is de laatste jaren een populair gespreks

onderwerp. Op www.cnvo.nl is een dossier over dit thema samen

gesteld. Daarin zijn onder meer de nieuwsbrieven te vinden die 

het Infopunt Passend Onderwijs regelmatig verstuurt. Kijk onder 

dossiers/publicatie > dossiers > passend onderwijs.

ApenstAArtjesTweede 
Kamer verkiezingen
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coLumnLiesbeth Hermans
Liesbeth Hermans (48) is leerkracht groep 7/8 op 

een  

Daltonschool in Steenwijk, onderwijskundige en auteur van 

het boekje Lieve Inspecteur - observ
aties in het basisonderwijs. 
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Tijdens de gymles spreek ik Ringo aan op het 
dragen van zijn gymbroek. Of beter…op het niet 
dragen ervan. Want dat kledingstuk bungelt on
deraan zijn nogal stevig uitgevallen billen. En niet 
doordat het elastiek is uitgerekt. 
Wat moet je, als je intellectuele prestaties geen 
indruk maken? Dan maak je sier met je prachtige, 
roze bloemetjesonderbroek. Hét teken dat je overal lak 
aan hebt!
Ik verordonneer hem het zaakje op te trekken. Ringo kijkt 
mij verstoord aan. Zelfs mijn overweging om de zwaarte
kracht maar een handje te helpen, brengt hem niet in 
beweging. Pas op het signaal dat ik niet zeker weet of 
dan niet álles gaat afzakken, komt meneer in actie. Met 
een ruk hijst hij de boord op. Tot onder de oksels... 
Ik lach hem vriendelijk toe. 

’s Avonds hebben we schoolkeuzegesprekken. Ringo’s 
moeder komt grijnzend het kamertje binnen: of wij nog 
kledingadvies hebben? Ze vertelt me zuchtend dat ze de 
pogingen heeft gestaakt om haar kerel er fatsoenlijk bij 
te laten lopen. 
Over de vraag hoe het met Ringo na groep 8 verder moet, 
praten we met hem en zijn ouders in volle harmonie. Geen 
wonder, dit gesprek is het besluit van een lang proces. Wat 
hébben mijn duopartner en ik daar de afgelopen maanden 
veel energie in gestopt. Ons stond al heel lang voor ogen 
welke kant deze jongen op zou moeten: naar een school 
waar hij iets technisch mag doen, met 
zijn handen bezig zijn. Een opleiding tot 
een goede vakman, dat is het voor hem, 
want hard werken, dat kan hij als de 
beste. 
Maar zijn vader en moeder twijfelden. Ze liepen met hun 
zoon langs verschillende scholen voor voortgezet on
derwijs. Totdat ze tussen alle bomen de weg in het bos 
helemaal kwijtraakten. Wat een mogelijkheden! 

Natuurlijk hebben wij op school een protocol voor het 
traject van schoolkeuze. Maar protocollen en modellen 
kunnen óók argwaan oproepen en wantrouwen zaaien. Zo 
van… wat zit er achter die mooie, dure, moeilijke woorden 
verstopt? Protocollen scheppen afstand. In mijn gemeenste 
buien verdenk ik sommige onderwijsmensen er wel eens 
van dat ze die dingen dáárom juist zo graag gebruiken.

Wat deze ouders nodig hadden, was een regelmatig 
gesprek van mens tot mens. Zodat ze gaandeweg het 
gevoel kregen: die juffen, die weten wel wat het beste 
is voor onze knul. Die juffen, die kennen onze Ringo 
heel goed. 

Maar zo’n gevoel krijg je alleen als je iemand écht 
ontmoet. Van hart tot hart, zeg maar. En dat kost tijd. 
En veel gesprekken. Ook over heel andere dingen dan 
zoonlief en het onderwijs. 
Toen moeder eenmaal dit vertrouwen had, zei ze let
terlijk tegen mijn duopartner: “Juf, wij weten het niet 
meer, zeggen jullie het maar!”
En dat hebben we gedaan. 

MoeDer zeI: ‘Juf, wIJ weten Het nIet  
Meer, zeggen JuLLIe Het MAAr’
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Primair onderwijs staat niet stil

‘Schaalvergroting, lumpsum, tweede fase, vmbo’, somt Dijssel
bloem op over het onderzoek dat zijn commissie deed naar de 
vernieuwingen in met name het voortgezet onderwijs. ‘En dat 
alles onder grote politieke druk en zonder extra middelen. Tot 
1998 bemoeide de overheid zich met alle facetten van het on
derwijs. Daarna kwam er een omslag en trad de overheid terug. 
Maar het vertrouwen van het onderwijs in de overheid nam 
niet toe.’ Volgens Dijsselbloem is de kerntaak van de overheid 
het veilig stellen van deugdelijk onderwijs. ‘Vastleggen wát er 

Jeroen Dijsselbloem (links) in gesprek met CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog.
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Onderwijs en veranderingen. Het lijken wel 
synoniemen. CNV Onderwijs organiseerde  

op 7 april een congres over  
De veranderende school. Jeroen 

Dijsselbloem, voorzitter van de commissie 
die de vernieuwingen in het onderwijs 
onderzocht, zei daar: ‘De plannen tot 

bezuinigingen in het onderwijs – en daarmee 
weer veranderingen in de school – gaan mijn 

bangste vermoedens te boven.’

‘Bezuinigingsideeën 
gaan mijn bangste 
vermoedens te boven’
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geleerd moet worden, niet hóe. Dat wát 
was heel vaag geworden, er werd meer 
gesproken over hóe er geleerd moet 
worden. Nu is de overheid veel scherper 
geworden op het wát: taal, rekenen, re
ferentieniveaus, doorlopende leerlijnen, 
inspectietoezicht, kwaliteit leraren, scho
ling. De komende jaren draait het om het 
doorzetten van de aandacht voor kwali
teit, vooral van docenten.’

DReigeNDe wOLKeN
De zogenaamde heroverwegingen lijken 
roet in het eten te gaan gooien. Dijssel
bloem: ‘Er hangen dreigende wolken bo
ven het onderwijs. De bezuinigingsideeën 
gaan mijn bangste vermoedens te boven: 
schaalvergroting, klassenvergroting – ja, 
minimaal dertig procent van de klassen 
meer dan 31 leerlingen – en minder geld 
voor zorgleerlingen.’ Gesis in de zaal on
der de leden van CNV Onderwijs: ‘Tsssss, 
echt waar?’ en ‘Dat is terug naar af zeg!’ 
Dijsselbloem vervolgt: ‘Wij willen bezui
nigen op wildgroei van opleidingen, op 
huisvestingspotjes die overblijven bij de 
gemeenten, op spaargedrag van scholen. 
Daarbij beloof ik namens de PvdA dat al 
het geld terugvloeit naar het onderwijs: 
een vervolg van Actieplan LeerKracht, 
meer geld voor scholing, tijd voor jonge 
leerkrachten om ervaring op te doen, 
meer onderwijstijd. Meer tijd voor on
derwijs, laat dat het centrale thema voor 
onderwijs zijn in de komende jaren!’

MeeRwAARDe
Eén van de veranderingen die de ko
mende jaren zeker doorgang zal vinden, 
is de vorming van meer brede scholen. In 
Monster is een voorziening in de maak 
voor 0 tot 13jarigen. Maaike Kramer, 
directeur van de Eerste Westlandse 
Montessorischool, vertelt op het congres: 
‘Als je succes wilt hebben met je brede 
school, moet je het niet doen voor de 
werkende ouders of voor de pr van de 
school, maar omdat je een meerwaarde 
ziet voor kinderen. En die zien wij!’
Kramer vaagt de aanwezigen wat er top 
zou kunnen zijn aan een brede school. 
Een leraar: ‘Professionele opvang voor 
0 tot 13 jaar in één gebouw.’ Een ander: 
‘Dat kinderen niet meer van hot naar her 
hoeven te worden gesleept voor school 

of opvang.’ Kramer vult uit eigen ervaring aan: ‘Het is top dat de 
zorg voor leerlingen nu goed in beeld gebracht kan worden. Wij 
zien de kleintjes nu al rondlopen, horen al eens wat, weten wie we 
straks in de klas gaan krijgen. De overdracht in één gebouw werkt 
veel soepeler.’ Een leerkracht annex werkende moeder werpt op als 
pluspunt: ‘Voor ouders is het ook makkelijk om de kinderen op één 
locatie te hebben.’ ‘Dat is geen argument’, vindt Kramer. ‘Wat wel 
een argument is, is dat het voor kinderen fijn is om in één gebouw 
te zitten. Dat voelt veilig en vertrouwd. Bovendien kunnen de mid
den en bovenbouwers de peuters voorlezen. Het maakt echt wat 
los bij de oudere kinderen, fantastisch om te zien. Wat ook handig 
is, is dat de 4jarigen die het even niet redden om wakker te blij
ven, nog even in de peutergroep terecht kunnen.’

ROZe VeRf
‘Wat wil je per se niet?’, is de volgende vraag die in de workshop 
aan de orde komt. ‘De verantwoordelijkheden van het gezin 
overnemen’, zegt de één. ‘Een vangnet voor maatschappelijke 
problemen worden’, zegt de ander. Kramer erkent: ‘Er wordt een 
stukje opvoeding van de school verwacht.’ Een directeur vult aan: 
‘Dat is gewoon een gegeven. Ouders zijn goedwillend, maar som
migen laten toch steken vallen. Dan heb ik liever dat wij op school 
opvoeden, dan dat het helemaal niet gebeurt.’ Kramer laat foto’s 
van haar school zien, met daarin een aantal gemeenschappelijke 
lokalen. ‘Perk af wat je niet wil. Groepslokalen zijn van de school, 
zodat kinderen werk kunnen laten liggen. Maar het handvaardig
heidslokaal kan na schooltijd prima dienst doen als locatie voor de 
naschoolse opvang. Aanvankelijk hadden we elk onze bus roze verf, 
inmiddels doen we er samen mee.’ Kramer moet toegeven dat haar 
school geluk had. ‘De kinderopvang wilde graag onze Montessori
visie overnemen en wil dus graag van ons leren. Als je één peda
gogische huisstijl kunt afspreken, maakt het de samenwerking een 
stuk makkelijker. Het was eerst back to back, toen face to face, nu 
hand in hand en ooit wordt het hopelijk cheek to cheek.’
Ciska de Graaff

Primair onderwijs staat niet stil

LeDeN CNV ONDeRwiJs ONZeKeR OVeR 
pAsseND ONDeRwiJs
Ruim zestig procent van 360 geënquêteerde leden van CNV Onderwijs 
vindt zichzelf onbekwaam om nieuwe zorgleerlingen passend onder
wijs te bieden. 71 procent heeft geen vertrouwen in de samenwer
kingsverbanden die gaan bepalen of een kind recht heeft op extra geld. 
Ook blijkt uit de enquête dat de leden de hoge prioriteit voor rekenen 
en taal delen: 53 procent spreekt zich uit voor een instaptoets taal en 
rekenen voor leerlingen in groep 2. De uitkomsten werden aangeboden 
aan CDAKamerlid Bas Jan van Bochove. Hij reageerde: ‘Er is dus een 
enorme steun voor de prioriteit voor rekenen en taal, iets wat ook in 
de Kamer breed gedragen wordt.’ In een aansluitende forumdiscussie 
zei René van Harten van de POraad: ‘Je kunt kwetsbare kinderen niet 
controversieel verklaren.’ Ook Van Bochove vindt dat de voorbereidin
gen voor passend onderwijs volop moeten doorgaan.
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Sinds het schooljaar 2008-2009 is de 
zorgaanpak van Roc Leiden sterk gepro-
fessionaliseerd. In samenwerking met de 
universiteit Leiden werd een conferentie 
belegd waaruit concrete resultaten naar 
voren kwamen. ‘Zo hebben we de eer-
ste verantwoordelijkheid bij de mentor 
gelegd’, zegt projectmanager interne 
zorgstructuur Jan Willem Simmelink, 
verantwoordelijk voor het oplossen 
van de schooluitval. ‘Die docent moet 
constateren dat een leerling spijbelt. De 
mentor voert daarna een gesprek met de 
leerling om erachter te komen waarom 
de leerling dat doet. Belangrijk is daarbij 
ook dat docenten er steeds meer van 
doordrongen raken dat een goede absen-
tenregistratie van het grootste belang is. 
Het mag niet meer zo zijn dat een docent 
denkt of zegt: die leerling daar kan ik 
toch niks mee. Een mentor kan met die 
absentiegegevens de leerling juist con-
fronteren met het spijbelgedrag.’

Veel trajecten
Soms kan de mentor het spijbelprobleem 
oplossen. Lukt dat niet dan volgt op Roc 
Leiden de volgende stap: de trajectbege-
leider voert gesprekken met de leerling 
en stelt samen met hem of haar een 
plan op. Daarnaast heeft de school ook 
nog vier loopbaanadviseurs in dienst. 
‘Leerlingen kiezen vaak de verkeerde 

opleiding’, zegt een van hen, John Manuputty. ‘Velen hebben een 
heel andere verwachting van de opleiding dan die in werkelijk-
heid is. Het kan ook zijn dat de gekozen opleiding te moeilijk is 
of helemaal niet bij hen past. Iemand die geen dienstverlenende 
instelling heeft, mislukt in de zorg. Leerlingen beginnen eerst te 
spijbelen, raken steeds meer achter en durven op een bepaald 
moment niet meer naar school. Ik help hen een betere keuze te 
maken, zodat ze wel op een passende opleiding terecht komen. 
Het kan ook zijn dat de leerling complexere zorg nodig heeft. Dan 
komt de jongerencoach in beeld, die de leerling bijvoorbeeld naar 
de huisarts kan verwijzen. De huisarts op zijn beurt kan doorver-
wijzen naar een psycholoog.’

Switch
Wesley Rhijnsburger (17) was zonder begeleiding zeker definitief 
gestopt met zijn studie. ‘Ik ben begonnen met een elektro-opleiding, 
maar daar vond ik niks aan. Ik spijbelde regelmatig en was totaal 
ongemotiveerd. Via mijn mentor en de loopbaanadviseur heb ik 
een beroepskeuzetest gedaan. Daaruit bleek dat ik veel beter een 
horecaopleiding kon volgen. Ik heb die switch gemaakt en ik heb 
het nu naar mijn zin. Goed dat mijn mentor ingegrepen heeft. 
Anders zat ik straks zonder diploma.’
Peter van Beek

leerlingen beginnen eerst te spijbelen, raken steeds meer achter en durven op 
een bepaald moment niet meer naar school.
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Roc Leiden perkt 
schooluitval in

Van de 9.000 leerlingen die Roc 
Leiden telt, dreigt ieder jaar een 

op de zeven voortijdig de school 
te verlaten. ‘Dat begint vaak 

met spijbelen,’ weet de met het 
oplossen van de schooluitval 

belaste manager. ‘Snel handelen 
is van groot belang. Als je 

als school te lang wacht met 
ingrijpen, is de kans groot dat je 

de leerling verliest.’
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Kom in beweging
De stichting CliniClowns vraagt basis-
scholen om voor hen in beweging te 
komen. Ze willen dat de scholen een 
sponsorloop organiseren. Op deze ma-
nier komen kinderen in actie voor zieke 
kinderen: Kids4CliniClowns.
Zo kunnen meer kinderen met een 
ziekte of handicap even vergeten dat 
ze in een vervelende situatie zitten. De 
stichting helpt de basisscholen door het 
aanbieden van een gratis kant-en-klaar 
sponsorlooppakket. Het pakket bestaat 
uit onder meer een sponsorkaart, stem-
pelkaart, ouderbrief, perskaart en een 
oorkonde voor leerlingen. Scholen die 
willen meedoen kunnen zich aanmelden 
via www.lespakketclinicclowns.nl. Het 
gratis sponsorlooppakket kan worden 
aangevraagd via:  
sponsorloop@cliniclowns.nl

Symposium levensbeschouwelijk 
begeleiden
Op woensdag 16 juni organiseert Pabo Arnhem het 
symposium Midden in de week maar zondag niet. 
Hier zal een inhoudelijke uitwisseling van gedach-
ten en ervaringen plaatsvinden over het levensbe-
schouwelijk begeleiden van kinderen. De uitwisse-
ling wordt ondersteund met het presenteren van 
onderzoeken van Pabo Arnhem en Pabo Zeeland 
en een aantal verschillende workshops. Het sym-
posium wordt gehouden in het gebouw van Pabo 
Arnhem, Ruitenberglaan 27, Arnhem en duurt van 
13 tot 17 uur. Deelname aan de bijeenkomst is 
gratis, maar opgave is verplicht. Meer informatie is 
te vinden op www.han.nl/pabo.symposium. Opgeven 
via: tom.schoenmaker@han.nl,  
tel. (06) 24 92 72 45.

Strijd tegen lerarentekort
Het ministerie van Onderwijs wil het leraarschap aantrek-
kelijker maken. Daarom is door hen het project Innovatie
Impuls opgestart om het verwachte tekort aan leraren 
tegen te gaan. Leerlingen als docent en videolessen zijn 
slechts een paar concepten die scholen zelf hebben aan-
gedragen. Uit alle voorstellen heeft de jury zeven veelbelo-
vende ideeën geselecteerd. Alle scholen in het primair en 
voorgezet onderwijs die met één van de ideeën aan de slag 
gaan, hebben tot en met 1 mei de tijd zich daarvoor in te 
schrijven. Zij krijgen dan ondersteuning en een financiële 
bijdrage. In totaal is daarvoor 20 miljoen beschikbaar.  
Kijk voor meer informatie of een inschrijvingsformulier op 
www.innovatieimpulsonderwijs.nl.

brochure over kinderarbeid 

en onderwijs
Begin mei verschijnt een nieuwe brochure in de 

reeks Allemaal naar School. In de artikelen wordt de 

relatie tussen onderwijs en kinderarbeid omschre-

ven. Via een aantal portretjes wordt verteld over de 

wensen en dromen van voormalige kindarbeiders.  

Er zijn ook interessante suggesties voor activiteiten 

in de klas en op school uit te halen. De brochure is 

onder vermelding van brochure EFA 6 kinderarbeid, 

plus naam en adresgegevens, kosteloos aan te vra-

gen bij CNV Onderwijs via fhuisman@cnvo.nl.

Positieve groepsvorming
Bij orthoconsult staat in juni een tweedaagse training over 
groepsdynamieken op de agenda. De cursus, bedoeld voor 
mentoren in het voortgezet onderwijs, wordt gehouden in 
Utrecht. De trainingen geven concrete handvatten om de start 
met leerlingen zo vorm te geven dat een klas een leuke groep 
wordt. Het begin van het schooljaar is namelijk hét moment 
om positief te starten met een klas. Het ontstaan van het 
groepsproces gaat snel, het is daarom belangrijk dat dit goed 
verloopt. Alle deelnemers ontvangen het Handboek positieve 
groepsvorming. De trainingen vinden plaats op 7 en 15 juni en 
de begeleider is Maya Bakker van Salto. De kosten bedragen:  
€ 420,-. Inschrijven kan via: www.orthoconsult.nl.
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toen mijn vader een struik werd
Toen mijn vader een struik werd heet het nieuwe boek van kinderboekenschrijver Joke van Leeuwen. Het 
verhaal gaat over het leven van Toda en haar vader, 
dat voorgoed verandert omdat er oorlog uitbreekt. 
Toda’s vader moet het leger in en daarom wordt ze 
naar haar moeder gestuurd. Het is een begin van een gevaarlijke reis, waarbij ze overgeleverd is aan de hulp van vreemde mensen. In het boek (ISBN 9045110849) staan veel illustraties en handgeschreven briefjes. Het is geschikt voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar en ligt in de boekhandel voor € 12,95. 

De laatste man
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lespakket Lekker Werk
Het lespakket Lekker Werk is opnieuw vormgegeven. 
Het is een uitgave van Stichting opleidingsfonds 
vleesbewerkende en vleesverwerkende bedrijven (Sovvb). 
Het programma gaat over het werk van de slager en is 
gemaakt voor groep 6 tot en met 8. Er wordt aandacht 
besteed aan actuele onderwerpen als halal, scharrel- 
en biologisch vlees, hygiëne en voedselveiligheid. Ook 
vertellen vier medewerkers uit de slagerij over hun werk. 
Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, 
dertig leerlingenkranten en werkbladen. Voor docenten 
is het pakket kosteloos te bestellen door een e-mail te 
sturen naar info@slagers.nl.

matthijs Stemmer, Prof. groenschool,  
amersfoort 

Hoewel niet de laatste man in zijn team – hij is 
een van de vier (naast een oudere collega, een 
directeur en een conciërge tussen dertig vrou-
wen) –, past het relaas van Matthijs Stemmer (34) 
uit Amersfoort toch in deze rubriek. Stemmer, 
leraar aan de Prof. Groenschool voor slechtho-
rende kinderen en kinderen met spraak/taal-
problemen: ‘Zeven jaar geleden kwam ik onze 
organisatie binnen als logopedist. De eerste man 
op die positie, en dat heb ik geweten ook. De 
gesprekken aan tafel gingen (en gaan) doorgaans 
over kleding, opvoeding, zwangerschap en de 
irritaties over hun mannelijke partners. Tijdens 
een teambuilding kreeg ik van een collega zelfs 
alle frustraties over haar echtgenoot over mij 
heen vanwege de manier waarop ik een tomaat 
sneed. Ja, sorry, ik ben een man en blijf dat. 
Inmiddels heb ik een modus gevonden. Pauze is 
bedoeld voor rust, niet om huwelijkse frustraties 
aan te horen. Ik mag doen wat ik wil. Makkelijk is 
dat niet. Als ik koffie in een theekopje doe, is het 
al fout. Mijn troost is de laatste schooldag. Dan 
houden we met de vijf mannen van de hoofd-
vestiging een exclusieve mannenbijeenkomst 
met sigaren (het liefst Cubanen) en whisky. Wij 
zonderen ons dan af van onze tachtig vrouwelijke 
collega’s en praten over mannenzaken. Alleen 
zo kan ik een heel schooljaar aan “verbale” 

klappen opvangen. Een verademing.’ PM

Studiedag leidinggeven 
resultaatgericht onderwijs
Vrijdag 28 mei vindt de Pulse Primair Onderwijs 
Studiedag Leiding geven aan resultaatgericht onder
wijs plaats in De Reehorst in Ede. Dit is een initiatief 
van uitgeverij Koninklijke van Gorcum BV en Bos 
Onderwijs Consultancy. Schoolleiders in het primair 
onderwijs moeten de kwaliteit van het onderwijs op 
hun school bewaken en bevorderen. Als de inspec-
tie hier een negatief oordeel over heeft, dan zijn 
daar consequenties aan verbonden. Deze studiedag 
geeft directies en bovenschoolse managers veel 
praktische informatie om hiermee op een goede 
manier aan de slag te gaan. De bijeenkomst begint 
om 9.30 uur en duurt tot 17 uur. Inschrijven kan via 
de website: http://sites.google.com/site/
resultaatgerichtleidinggeven/aanmelden.

Ook de laatste man? 
Mail naar schooljournaal@cnvo.nl



In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten 
worden maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten 
uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. 
Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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Jaarvergadering 
postactieven in teken 
verenigingsvernieuwing 
‘Zo werkt democratie nu eenmaal. Wij waren hier 
als sectorbestuur geen voorstander van, maar 
onze leden hebben anders beslist.’ Ans Wibier, 
voorzitter van de sector postactieven, heeft be-
grip voor het voorstel van het rayon Achterhoek, 
vorige week op de jaarvergadering. Die luidde 
dat alle 28 rayons eens in de twee jaar door een 
stemgerechtigde afgevaardigde moeten worden 
vertegenwoordigd op de Algemene Vergadering 
(AV) van CNV Onderwijs. Wibier: ’Op grond van 
ervaringen in de afgelopen jaren dachten wij 
dat onze kaderleden zich niet zo op hun gemak 
voelden op de AV tijdens discussies met de vaak 
veel beter geïnformeerde leden van het dagelijks 
bestuur. Daarom wilden wij de sectorbestuurs-
leden meer het woord laten voeren. Maar het is 
prima zo. De leden beslissen.’ 
Een tweede regeling waartegen de verzamelde 
postactieven verzet pleegden was het voorstel 
om ontmoetingsdagen voortaan per provincie te 
regelen. Het rayonbestuur Den Bosch stelde met 
succes voor het woord provincie te vervangen 
door regio’s. Wibier: ‘De verenigingsvernieuwing 
is een moeizaam proces. Het is wennen van 
beide kanten, maar het gaat wel door.’ 
In soortgelijke bewoordingen liet de voorvrouw 
van de gepensioneerden zich uit over de trans-
formatie per 1 augustus van haar sector tot 
sectorraad. ‘Bij vernieuwen hoort nu eenmaal 
ook dat je soms met pijn in het hart afscheid 
moet nemen van oude gewoontes en rechten. Dat 
is niet altijd leuk, maar wel onvermijdelijk. Dan 
kun je twee dingen doen: blijven hangen in en 
mokken over hetgeen verloren gaat, of de knop 
omzetten en er helemaal voor gaan.’
Leo van der Meer uit rayon Achterhoek werd tot 
penningmeester van het sectorbestuur gekozen. 
Van der Meer, oud-directeur van een categoriale 
mavo enthousiast: ‘Ik heb veel ervaring als pen-
ningmeester bij kerkelijke en onderwijsorganisa-
ties. Dat wil ik nu in dienst stellen van de sector 
postactieven. Weet je, ik ben veel te jong om nu 
al achter de geraniums te zitten of iedere dag 
hetzelfde rondje te lopen in het dorp.’ 
PM

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

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

limburg
Donderdag 6 mei, 14 uur, Cultureel Centrum Don 
Bosco, Heel. Ledenvergadering over bestuurszaken 
+ nieuws over pensioenen. Aanmelden voor 2 mei via 
jkurver@online.nl of (077) 398 35 96

Den bosch
Donderdag 20 mei, 14 uur, Rest. De Keurvorst, 
Marktstraat 14, Ravenstein. Ledenbijeenkomst over 
rayon in de nieuwe structuur. Aanmelden voor 7 mei, 
jetvanderheijden@compaqnet.nl of (073) 613 77 18.

rayon Zaag
Dinsdag 25 mei, 10 uur, Goede Herder Kerk, Van 
Boshuizenstraat 420-422, Amsterdam Buitenveldert. 
Jaarvergadering, huldiging jubilarissen + lezing 
Reizen met de OVchipkaart. Info: ansvandendool@
kpnplanet.nl of (06) 22 46 27 43.

VROUWEN
Drenthe
Woensdag 19 mei, 16 uur, basisschool Krullevaar, 
Hoogeveen, over NLP in het onderwijs door 
Petra Wienen. Info: Dette Boiten (0528) 27 84 87, 
rodevlecht@gmail.com

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. 
Bijeenkomsten worden maximaal twee keer vermeld. 
Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor 
verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een 
uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda
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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

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

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

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

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

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

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

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

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

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

werkgroepen

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

brin2532@planet.nl

VrOUWeNGrOeP
Mevr. M. van der Waal-Griffioen  

(055) 521 50 68 
mensjegriffioen@gmail.nl

ONDerWIjSONDerSTeUNerS
Dhr. j. van den Groenendal

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

ANDerS ACTIeVeN
Dhr r. ebben

(0478) 58 52 12
andersactieven@cnvo.nl

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

seCtoren
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werf leden voor CnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!

Jouw partner in 
de school

‘Er is gelukkig nog nooit iets misgegaan, maar ik waar
schuw leerlingen vaak dat het geen kristalsuiker is waar 
ze hun proefjes mee doen. Het zijn chemicaliën, en daar 
kunnen enge dingen door gebeuren bij ondeskundig 
gebruik.’ Veiligheid gaat voor alles bij Lia Siebelder, 
technisch onderwijsassistent (toa) op Christelijk College 
Schaersvoorde. ‘Het zijn jonge kinderen, ze moeten wel 
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hun aandacht erbij houden. Het looppad vrij houden is 
ook zo’n punt en natuurlijk goed je handen wassen.’ 
Siebelder is ook precies als het gaat om haar rechts
positie. ‘Ik vind dat het werk van een toa financieel  
ondergewaardeerd wordt. We zouden er best een 
schaal bij mogen krijgen. Echt niet zo gek als je be
denkt dat we heel zelfstandig werken. We runnen het 
sciencecentrum met zijn vieren, zijn allemaal hoog 
opgeleid en hebben onze specialismen.’ Ze zegt het 
desondanks geweldig te vinden in het onderwijs. ‘Het 
is heel afwisselend. Het is vooral een uitdaging om van 
vmbo’ers, soms met leerwegondersteunend onderwijs, 
de aandacht vast te houden. Ze zijn minder geconcen
treerd en heel visueel ingesteld, maar net zo nieuws
gierig als een vwo’er.’ PM

Lia Siebelder (51): 
‘Toa’s mogen er best een 

schaal bijkrijgen’


