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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.

Makkelijk onderwijs?
Pierre Wind lijkt een vooruitstrevend 
persoon met onder meer zijn smaak-
pretparken. Helaas laat hij in dit blad 
regelmatig een andere kant zien. Zo 
ook in Schooljournaal 8 waarin hij het 
‘kikkûh’ vindt dat straffen zo goed 
blijken te werken. Omdat studenten 
lijdzaam zijn regels moeten volgen 
vindt Pierre dat het onderwijs ‘niet 
zo moeilijk’ is. Ik ben ooit ook eens 
begonnen als frontaal-klassikale 
docent en begrijp wel wat hij bedoelt. 
Het éénrichtingsverkeer (kennisover-
dracht, afspraken, regelgeving) vraagt 
weinig van de docent en stokken 

achter de deur zorgen ervoor dat 
de student zich kritiekloos schikt. 
Makkelijk toch? De lesgever die op 
zoek gaat naar de (kritische) mens 
achter de student, die ontwikkeling 
naar zelfstandigheid wil bevorde-
ren, samen met zijn pupillen andere 
(lees: leukere/effectievere) wegen 
van leren wil uitproberen, nota heeft 
genomen van enkele vastgestelde 
nadelen van het ‘oude’ onderwijs, 
niet te beroerd is om trainingen/
cursussen in de richting van modern 
onderwijs te volgen, díe docent zal 
dat alles in het begin wellicht niet 
zo makkelijk vinden. De ervaring 

heeft mij echter geleerd, dat het 
inruilen van het wij-zij-denken tegen 
het samenwerken onderwijs niet 
alleen voor alle betrokkenen plezie-
riger maakt, maar ook aanmerkelijk 
betere (niet alleen cognitieve) resul-
taten tot gevolg heeft. 
Billy de la Croix

Niet geloofwaardig  
De brief over ziekteverzuim waarin 
wordt geklaagd over de opstel-
ling van de bedrijfsarts, komt niet 
erg actueel en daarmee niet erg 
geloofwaardig over. Het is al weer 
heel wat jaren geleden dat USZO is 
opgegaan in UWV. Ik krijg de indruk 
dat de redactie een oude brief uit 
de kast heeft getrokken die past bij 
de brief waarop wordt gereageerd. 
Als dat het geval is, is er sprake van 
manipulatie. Mocht de briefschrijver 
wel recent deze brief hebben inge-
stuurd, dan is het kennelijk een oude 
mopperaar.
Anton Termaat

Naschrift redactie: Deze brief is recent 
naar de redactie gestuurd. Het is een 
persoonlijk relaas, waarin dus ook 
persoonlijke gevoelens beschreven 
worden. Om dit af te doen als een 
schrijven van een oude mopperaar, is 
niet gepast. Verder lijkt het er op dat 
de briefschrijver het voorval enige tijd 
geleden heeft meegemaakt, waardoor 
er nog geschreven wordt over het 
USZO.

Schizofrenie
Graag wil ik reageren op dit artikel in Schooljournaal 8 over de nullijn 
voor onderwijspersoneel. Inhoudelijk ben ik het volledig met dit artikel 
eens. Het is onbegrijpelijk dat de salarissen op de nullijn worden 
gezet. Er moet geïnvesteerd worden in onderwijs en leerkrachten. 
Echter, ik stoor me aan het feit dat de voorzitter, de heer Rog, de 
stoornis schizofrenie hier op een onjuiste manier gebruikt. Het woord 
betekent letterlijk gespleten geest, zoals in het artikel ook naar voren 
komt. Deze letterlijke vertaling leidt vaak tot misverstanden, want de 
mensen die aan deze ziekte lijden, hebben immers geen gespleten 
persoonlijkheid. Schizofrenie is een ziekte waarbij het denken, het 
gevoelsleven en het gedrag ernstig verstoord zijn geraakt. Het is een 
psychotische aandoening die zich meestal openbaart tussen het vijf-
tiende en dertigste levensjaar, in zeldzame gevallen eerder. 
Ik kan me goed voorstellen dat de heer Rog niet van alle stoornissen 
even goed op de hoogte kan zijn, maar het zou hem en de redactie 
sieren, eerst de definitie van een stoornis te bekijken, alvorens deze te 
gebruiken. Wil ik afsluiten met de wijze woorden van John F. Kennedy: 
‘If you think education is expensive, try ignorance!’ 
Hanneke Muller, Haarlem
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CNV Onderwijs: blij met steun  
Tweede Kamer tegen nullijn 
‘De Tweede Kamer heeft een overduidelijk signaal af-
gegeven waar het kabinet niet omheen kan.’ Dat zegt 
Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs naar aan-
leiding van de aangenomen motie van GroenLinks-
Kamerlid Azough tegen de nullijn in het onderwijs. 
De motie – VVD en CDA stemden tegen – houdt in 
dat de lerarensalarissen de lonen van de markt blij-
ven volgen. Azough diende haar voorstel een dag 
na de deadline van het vorige Schooljournaal in als 
reactie op de opmerkingen van staats secretaris 
Bijleveld (CDA) in de Volkskrant dat het bevriezen 
van de lerarensalarissen onontkoombaar zou zijn.  
Volgens Azough wordt het vak van leraar er zo niet 

aantrekkelijker op, terwijl de komende jaren veel  
leraren met pensioen gaan. Rog hoopt dat het kabinet 
een soortgelijk besluit zal nemen en ‘de werkers in het 
onderwijs niet in de kou zal laten staan.’ Hij wijst er 
ook op dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt door 
sociale partners en het kabinet waarin de salarissen 
in het onderwijs de markt volgen. Rog stellig: ‘Een 
goede werkgever behoort zijn beloften te houden.’ 
Twee weken geleden riep hij op deze plek al uit dat een  
nullijn voor onderwijspersoneel dramatisch zou zijn.  
Hij vreesde dat het onderwijspersoneel verder op ach-
terstand zou worden gezet. 
PM 

FOtO	Antoinette	BORCHeRt

De lente. Mooi moment voor kinderen om met eigen ogen te zien wat er groeit en bloeit. Zoals op de 
dag voor Koninginnedag, toen de zon zich even van zijn beste kant liet zien. Op de foto bestudeert Klaas 
Steenbergen, beheerder natuurtuinen van het Milieu Educatie Centrum in Hoogezand-Sappemeer, de 
pinksterbloem samen met klas 4 van basisschool Het Ruimteschip in die plaats. 
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Schoolnieuws

Er bestaat een groeiende trend om kinderen een etiket te  

geven vanwege een leerprobleem of gedragsstoornis zoals 

adhd, dyslexie en autisme. Voor vakbond CNV Onderwijs en het 

tv-programma Rondom 10 was dit een reden om samen hier-

over een onderzoek te starten, waar ruim 2.300 leerkrachten aan 

mee deden. Er zijn zo veel kinderen in het basisonderwijs met 

gedragsproblemen dat andere leerlingen in de klas daaronder 

lijden. Dat vindt de helft van de leraren in het basisonderwijs. De 

meerderheid van hen heeft tussen de één en vijf probleemleerlin-

gen in de klas, aldus het onderzoek. Zevendertig procent van de 

respondenten heeft zo veel probleemkinderen in de klas dat hun 

werk er onder lijdt. De opleiding is een probleem: die bereidt on-

derwijspersoneel volgens bijna twee derde van de ondervraag-

den onvoldoende voor op de omgang met probleemleerlingen. 

Wat een deel van het onderwijspersoneel ook verontrust is het 

groeiende aantal kinderen dat medicijnen krijgt wegens leer- of 

gedragsproblemen. Een kwart denkt dat gelabelde kinderen te 

snel medicatie krijgen. Bijna twee derde van de onderwijzers 

heeft één of meer kinderen in de groep die medicijnen krijgen 

wegens probleemgedrag. Het groeiende aantal etiketkinderen 

komt vooral doordat kinderen steeds meer prikkels krijgen, me-

nen de ondervraagden. Een andere verklaring voor de toename 

is dat problemen en stoornissen eerder worden gesignaleerd. 

Ook de alsmaar ingewikkelder wordende samenleving en de 

groeiende druk op kinderen om te presteren, spelen een rol. Vier 

op de vijf leraren (81%) vindt dat labelkinderen tot extra werkdruk 

leiden. De grote meerderheid van het personeel in het basison-

derwijs (62%) vindt het wel een goede ontwikkeling dat kinderen 

een etiket krijgen wegens een probleem of stoornis. Daarmee 

krijgen ze immers extra zorg en aandacht. JD

nieuwsnieuwsnieuwsnieuws

‘Gewone	leerling	lijdt	onder	grote	aantal	zorgleerlingen’



Schoolnieuws

•	Veel	ouders	zullen	opgelucht	adem	halen.	De	vakantie	
is	voorbij.	en	daarmee	het	gezeur:	‘Mam,	pap,	wat	gaan	
we	doen	vandaag?’	Lamlendig	op	de	bank	hangende	
kinderen.	Hebben	ze	weken	gezeurd	dat	ze	niet	naar	
school	willen,	zijn	ze	vrij,	is	het	weer	niet	goed.	Ouders	
rennen	van	Artis	naar	efteling	en	van	Archeon	naar	
zwembad	om	de	kids	te	vermaken.
•	Fout!	Niet	doen!	Niks	‘verveling	of	ledigheid	is	des	
duivels	oorkussen’.	Nee,	laat	kinderen	zich	maar	eens	

lekker	vervelen!	Dat	zeggen	deskundigen	in	koor:	‘Wie	
alles	voor	zijn	kroost	invult,	krijgt	kinderen	die	elke	dag	
vermaak	eisen.’	‘Creativiteit	ontstaat	uit	het	niets	doen.’	
‘Verveling	helpt	een	kind	om	een	zelfstandig	mens	te	
worden.’	‘Hersenen	groeien	beter	bij	rust.’
•	Ouders	die	hun	kinderen	aan	hun	vervelingslot	hebben	
overgelaten,	hebben	het	dus	goed	gedaan.	Leraren	zullen	
hen	dankbaar	zijn!
Ciska de Graaff
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  ‘Juf DEBRALEE 

DiE TE sNEL 
uiT ONs LEVEN 

VERDWEEN’
Juf Debralee Middel is overleden. Zij werd 

29 jaar. in Schooljournaal van 21 novem-

ber 2009 stond een groot verhaal over 

haar. Ze vertelde daarin dat ze eierstok-

kanker had en dat ze niet meer beter werd. 

Tussen de chemo’s door was ze zo veel 

mogelijk op haar twee scholen te vinden,  

De Heyster in Hoensbroek en de Beatrix-

school in Brunssum. in het interview zei 

ze: ‘ik heb verteld dat ik nog veel dingen 

wil doen voordat ik dood ga. Zo wilde ik 

bijvoorbeeld een parachutesprong maken. 

Een jongetje vroeg: “Maar juf, is dat niet gevaarlijk? Wat als de parachute nou niet open 

gaat? Dan ga je nog eerder dood!”’ Ze eindigde het gesprek met: ‘Nee, de laatste 

chemo heeft niet geholpen. Verschrikkelijk, maar mij krijgen ze er nog niet onder hoor!’ 

Op 22 april overleed Debralee. Ans Haagmans, directeur van basisschool De Heyster in 

Hoensbroek: ‘Het is voor ons allen erg emotioneel en droevig. Wij proberen dit echter 

een plek te geven, ook omdat Debralee van ons vraagt om van het leven een feest te 

maken, net zoals zij gedaan heeft. Voor ons was Debralee een mooie vlinder die te snel 

uit ons leven verdwenen is. Bij elke vlinder die wij zien denken wij aan haar, zo zal ze 

niet vergeten worden. Wij hebben een gedenkhoek voor haar ingericht, waar kinderen, 

ouders en belangstellenden een persoonlijk bericht kunnen achterlaten voor Rob, de 

echtgenoot van Debralee. Op onze website www.bsdeheyster.nl staan foto’s en kun-

nen mensen reageren.’ CdG

mooie vlinder

Debralee temidden van haar leerlingen 
(november 2009).
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mooie vlinder
AMBAssADEuRs 

fuNCTiEMix  
GEZOCHT!
Heeft u in de afgelopen periode er-

varing opgedaan met de invoering 

van de functiemix? En wilt u die 

ervaring delen met collega’s in het 

primair- of voortgezet onderwijs? 

Dat kan! Wanneer u zich opgeeft 

als functiemix ambassadeur, be-

zoekt u samen met een collega-

vertegenwoordiger scholen om te 

praten over de functiemix. Meer 

informatie is te vinden op www.

hetkaninhetonderwijs.nl. Hier kunt 

u zich ook opgeven. Daarnaast 

organiseert het ministerie van On-

derwijs op 26 mei samen met de 

sociale partners een debat over de 

functiemix. Een journalist gaat in 

gesprek met leraren uit het primair- 

en voortgezet onderwijs, sociale 

partners reageren op stellingen en 

directies en MR-leden worden aan 

de tand gevoeld over de functiemix. 

De staatssecretaris schuift aan als 

tafeldame en beantwoordt vragen 

uit het publiek. De muziek wordt 

verzorgd door een Haagse school-

band. Het debat is live te volgen op 

www.hetkaninhetonderwijs.nl.
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Nieuwe werver 
personeelsadvertenties 
Schooljournaal
Nina smit volgt Tineke Vos op als acquisiteur van personeels-

advertenties voor Schooljournaal. Tineke Vos heeft door een 

zware rugoperatie haar werk eerder uit handen moeten geven 

dan zij wilde. Aansluitend gaat ze met prepensioen. 23 jaar 

lang wierf zij – naast ander werk voor CNV Onderwijs – met 

hart en ziel advertenties voor Schooljournaal, opgebouwd 

vanuit het niets tot vaak enorme omzetten. 

Nina smit werkte na haar hbo-studie voeding en diëtetiek  

als diëtist. Na haar aanstelling bij CNV Onderwij s 

was ze de laatste weken vaak in Heino te vinden, 

waar Tineke Vos haar de fijne kneepjes van het acquisitievak 

bijbracht. Nina: ‘ik heb er enorm veel zin in. ik wil uitdragen 

dat Schooljournaal een geweldig en relatief niet duur podium 

is voor adver-

teerders, ook 

uit het voort-

gezet onder-

wijs en het 

mbo. Daar-

mee bereik 

je toch maar 

mooi 53.000 

mensen in het 

onderwijs. En 

dat mogen alle school besturen in heel Nederland weten!’

Nina smit is van maandag tot en met woensdag van 08.30 tot 

17 uur bereikbaar voor adverteerders op nummer (030) 751 

17 78 of per mail nsmit@cnvo.nl. informatie over tarieven en 

formaten is te vinden op www.cnvo.nl/adverteren. CdG

Onderhandelaars akkoord 
cao AOJ
De onderhandelaars van CNV Onderwijs en de andere vak-

organisaties hebben vorige week een akkoord bereikt met de 

werkgevers over een nieuwe cao AOJ. Gelet op de onzekere 

tijden voor de branche kozen de partijen voor een beleidsarme 

cao, dat wil zeggen dat de huidige cao vrijwel ongewijzigd wordt 

overgenomen. Wel is er onder meer afgesproken dat de sala-

risschalen en individuele salarissen per 1 juli 2010 structureel 

worden verhoogd met 0,5 procent. Bovendien ontvangt iedere 

werknemer per 1 januari 2011 een eenmalige uitkering van 0,75 

procent van het bruto-salaris over de resterende cao-looptijd 

in 2011 (salarissen januari tot en met juni), inclusief de op deze 

periode betrekking hebbende vakantietoeslag. Leden van CNV 

Onderwijs kunnen tot 1 juni 2010 hun stem uitbrengen over het 

akkoord. Kijk op www.cnvo.nl > De CAO > ODV > Nieuws.

Wat was!

29 april: Scholen moeten beter ventileren, stelt 
de Gezondheidsraad in een rapport. In de winter 
zijn klaslokalen vaak benauwd en in de zomer is 
het er vaak te warm. De raad vindt dat de over-
heid maatregelen moet treffen.  
(Bron: De Telegraaf)
• Een priester-leraar van het Vrije Technische 
Instituut (VTI) in Roeselare ontkent dat hij zich 
schuldig heeft gemaakt aan misbruik van een 
minderjarige. De raad van bestuur van het VTI 
zal op basis van de ingewonnen informatie 
stappen nemen. 
(Bron: Rorate.com)
1 mei: De regering van China heeft een special e 
commissie ingesteld om de veiligheid op 
scholen te vergroten. De aanleiding is de reeks 
aanvallen op schoolkinderen.  
(Bron: De Telegraaf)
4 mei: Scholen zijn boos op de chaos en formu-
lierendrift rondom het aanvragen van subsi-
dies. Uit onderzoek onder schoolleiders blijkt 
dat 80 procent van de schooldirecteuren in het 
dagelijks werk belemmerd wordt door verant-
woordingslast bij deze doelsubsidies. 
(Bron: De Telegraaf)
• In Beieren ontstaat grote ophef over de direc-
teur van een gymnasium die een 17-jarig meisje 
van school wil sturen omdat zij zich heeft laten 
uitschrijven uit de rooms-katholieke kerk.  
(Bron: De Pers)
6 mei: Vanwege het seksueel misbruik van 
een 13-jarige leerling wordt een Kampense 
godsdienstleraar uit Apeldoorn veroordeeld tot 
vijftien maanden cel, waarvan zeven voorwaar-
delijk. Het meisje krijgt 2.600 euro schade-
vergoeding. (Bron: De Stentor)
8 mei: Naar nu blijkt hebben acht gewapende 
mannen in Peru een klas met 23 leerlingen en 
een aantal begeleiders van de Berger 
Scholengemeenschap uit Bergen overvallen.
De scholieren waren daar voor vrijwilligers-
werk. Een begeleider werd in zijn rechterknie 
geschoten. De groep is inmiddels weer in  
Nederland terug gekeerd.  
(Bron: De Pers)
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geachte staatssecretaris, 
beste Marja,

Met het Convenant LeerKracht heb-
ben vakbonden, sectorraden en 
het ministerie van Onderwijs een 
belangrijke eerste stap gezet in 
het verhogen van de aantrekkelijk-
heid van het beroep van leraar. Een 
belangrijk onderdeel uit het con-
venant is de functiemix, waardoor 
meer leraren in een hogere functie-
schaal terecht komen. Een prachtige 
afspraak die ervoor zorgt dat leraren 

die carrière willen maken het onder-
wijs niet hoeven te verlaten. Extra 
scholing of pedagogisch-didactische 
expertise kunnen zodoende beter 
worden beloond. Bovendien zouden 

leraren 
in staat 
worden 
gesteld 
zich verder 
te ontwik-
kelen via 
de Leraren-
beurs. Maar 
om eerlijk te zijn 
maken wij ons zorgen 
over de invulling van deze afspra-
ken in de mbo-sector. Voor de inzet 
van de middelen van de functiemix 

hebben we in deze sector een aantal 
afwijkende afspraken gemaakt. We 
hebben vooral ingezet op het ver-
korten van de carrièrelijn, terwijl 
met name in de Randstad ook het 

aantal docenten in 
LC- en LD- schalen 
zou toenemen. 
Wat we echter 
waarnemen is 
dat steeds minder 

onderwijspersoneel 
wordt betrokken bij 

het primaire proces. En 
bovendien merken we dat 

leraren steeds vaker worden 
vervangen door instructeurs. En dat 
was zo niet afgesproken. Er zou juist 
een halt worden toegeroepen aan de 
downgrading, zoals we dat noemen. 
Het is een zorgelijke ontwikkeling 
die we echt moeten keren. Zeker 
nu in het voortgezet onderwijs als 
gevolg van de functiemix steeds 
meer leraren in functieschaal LC 
en LD terecht komen. En met alle 
negatieve verhalen over de kwaliteit 
van het mbo kunnen we het ons niet 
veroorloven om niets te doen!

Zorgen over invulling afspraken 
functiemix in de mbo-sector

‘trudie van de geest is echt een super collega, ze verdient 
het om in het zonnetje gezet te worden’, vertelt kim van 
raamsdonk. Ze werken beiden op basisschool pius x in 
Wateringen. van de geest is al enkele jaren met pensioen, 
maar ze valt nog regelmatig in bij de kleutergroepen. van 
raamsdonk, die lesgeeft aan groep 1 en 2: ‘dertig jaar geleden 
was ze al mijn kleuterjuf. ik hoop dat ik later net zo kwiek 
ben als zij.’
van de geest komt twee keer per week om te helpen op 
de school. bijvoorbeeld bij het knutselen of het afnemen van 
toetsen. van raamsdonk: ‘bij de natuurlessen neemt ze altijd 
dingen uit de natuur mee, zoals een slak of bloemen. de 
lessen worden voor de kleuters hierdoor veel levendiger.’ bij 
afwezigheid van de kleuterjuffen valt ze ook vaak in. ‘Ze 
heeft een paar maanden lang mijn zwangerschapsverlof 
gedaan, zodat ik mijn borstvoeding kon kolven. dit noemde 
ze altijd een natuurmomentje.’ Ze is volgens van raamsdonk 
ook niet te vermoeid om het zware werk voor haar rekening 
te nemen. ‘als er zand voor de zandbak nodig is, dan gaat zij dat wel even halen en komt met zware 
zakken op haar schouders aangelopen. de kleuters springen haar al om de nek als ze aankomt, ze genieten 
echt van elkaar. en dit op 68-jarige leeftijd en volledig vrijwillig. deze bikkel verdient een pluim.’ JD

in ‘t Zonnetje 

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

De Leraren-
beurs biedt le-
raren inderdaad 
alle gelegenheid 
om hun opleidings-
niveau te verhogen en hun 
vakkennis te verdiepen. Jammer 
genoeg wordt hier in het mbo nog te 
weinig gebruik van gemaakt. Ik kan 
niemand dwingen, maar het is niet 
slim als je zo’n kans laat liggen!
Het voortgezet onderwijs in de 
Randstadregio’s kreeg als eerste 
het geld voor de functiemix. De posi-
tieve effecten zijn hier al merkbaar. 
Het mbo was pas eind 2009 aan de 
beurt, het is daarom nu nog wat 
vroeg om resultaten te kunnen zien. 
Maar ook ik zie een neerwaartse 

beweging, zowel 
wat betreft het 
aandeel lera-
ren in hogere 
schalen als de 

verhouding 
onderwijzend en 

ondersteunend 
personeel. Het mbo 

zal er dan ook extra hard 
aan moeten trekken om de 

doelstellingen te halen. Daarom heb 

ik vorige week in gesprek met de 
MBO Raad erop aangedrongen dat 
er echt werk moet worden gemaakt 
van de functiemix-afspraken. Want 
juist het mbo kan zich op dit punt 
geen afwachtende houding permit-
teren.

Om nog meer ruimte te geven voor 
een actief beloningsbeleid binnen 
het mbo, hebben we in het mbo 
naast het Convenant LeerKracht een 
pilot Teambeloning in de startblok-
ken gezet. Internationaal onderzoek 
gaf aan dat zo’n instrument positieve 
effecten heeft op de onderwijspres-
taties. Als we dertien roc’s bereid 
kunnen vinden om hieraan deel te 
nemen, kunnen we komend school-
jaar al van start. Dat zou 12 miljoen 

euro extra voor leraren in het mbo 
betekenen.
Kansen genoeg dus, maar de sector 
moet deze natuurlijk wel zelf benut-
ten, juist ook de docenten. Kom op, 
doe mee en help ons prachtige mbo 
nog beter te maken!

juist het mbo kan Zich op dit punt geen 
afWachtende houding permitteren

Pak als lid van CNV Onderwijs nu
zomervoordeel bij OHRA

Pak úw zomervoordeel op
www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Als lid van CNV mag u

www.ohracollectief.nl/cnvo3725 deze zomer niet

missen. U vindt er volop voordeel. Als u onze

autoverzekering online afsluit ontvangt u namelijk

30% korting. Ook krijgt u 15% extra korting op onze

permanente reisverzekering.

Nu geen verzekering nodig? Bezoek dan toch

www.ohracollectief.nl/cnvo3725 voor de WK tool.

Hiermee troeft u uw collega’s en vrienden af op WK

voetbalkennis. Bovendien vindt u er interessante

aanbiedingen op zomerproducten. En krijgt u als

OHRA verzekerde een gratis KwikFit zomercheck

voor uw auto.

Om het zomergevoel compleet te maken verloten

we ook nog eens € 250,00 vakantiezakgeld!

Kijk voor alle informatie op

www.ohracollectief.nl/cnvo3725.

Een voordelige vakantie gewenst!

advertentie
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Invoering functiemix primair onderwijs 
in volle gang

Twee jaar geleden werd er voor het eerst 
over gesproken in het Convenant LeerKracht 

van Nederland, inmiddels zijn de eerste 
sollicitatiebrieven de deur uit. De invoering van  

de functiemix in het primair onderwijs is in  
volle gang. Schooljournaal laat enkele 

betrokkenen aan het woord.
‘Onderscheid durven maken’
‘De functiemix is een goed plan. Nu is er alleen de mogelijk-
heid om te laten zien dat je bent gegroeid in je vak door de 
klas uit te gaan. Ik ben blij met de manier waarop onder-
scheid wordt gemaakt tussen goede leraren en goede leraren 
die zich verder willen specialiseren of verdiepen. Ik wil bij de 
laatste groep horen. Ik begrijp niet goed waarom we in het 
onderwijs zo bang zijn om onderscheid te maken tussen ver-
schillende lerarenniveaus. Voorheen telde alleen het aantal 
dienstjaren. Directies weten heus wel welke leraren geschikt 
zijn voor de hogere LB-functie. Collega’s en leerlingen weten 
dat ook. We durven elkaar er alleen niet op aan te spreken. 
Na minstens tien jaar heb ik afgelopen maand voor het eerst 
een voorzichtige vorm van een beoordelingsgesprek gehad. 
Ik heb de functiescan inmiddels ook ingevuld, maar geen 
contact opgenomen met een coach. Omdat ik me al verdiept 
had in de stof, wist ik dat ik qua opleiding goed zit. Ik ben nu 
bezig met een tweede master. Bij het bestuur heb ik aange-
geven dat ik in aanmerking wil komen voor een LB-functie, 
met de vraag wat ik daar verder voor moet doen. Voorlopig 
heb ik binnenkort eerst een afspraak met de P&O-mede-
werker. Op school is er een algemeen schrijven rondgegaan 
waarin staat dat het niet lukt om op tijd de functiemix in te 
voeren. De GMR heeft gevraagd om toch per augustus te 
zorgen voor de eerste hogere functies. Nu wacht ik de din-
gen die komen gaan even af.’ 
Anonieme leerkracht, naam bij de redactie bekend  

‘scholing mag best worden 
beloond’
‘Zeker ben ik van plan om te solliciteren naar een LB-
functie. Ik ben leerkracht van groep 3 op een reguliere ba-
sisschool. Ik vind mezelf een goede leraar en heb een grote 
inbreng in het team. Ik voldoe aan alle voorwaarden. Dat 
blijkt ook uit de functiescan. Verder heb ik altijd veel gedaan 
aan bij- en nascholing. Op dit moment ben ik bezig met een 
masterstudie Gedrag. Tot nu toe heb ik drie modules succes-
vol afgerond. Ik ben niet gaan studeren om meer te kunnen 
verdienen, maar nu ik eenmaal bezig ben en merk hoe zwaar 
het is om naast een baan een studie te volgen, vind ik dat 
dit best beloond mag worden. Tenslotte word ik er ook nog 
echt een betere leerkracht van. Op school hebben we nog 
helemaal geen informatie gekregen over de functiemix. Er is 
nog geen functieboek, geen sollicitatieprocedure, helemaal 
niets. Het bevreemdt mij al jaren dat iedereen hetzelfde 
verdient. Terwijl er toch veel verschillen tussen leraren zijn. 
De één heeft hart voor de school, de ander komt op het 
laatste moment, bereidt zich onder de les pas voor en gaat na 
schooltijd weer snel weg. Ik ben dus een voorstander van de 
functiemix, ook al ben ik huiverig voor de scheve gezichten. 
Echt objectief beoordelen lijkt me ook een probleem. Speelt 
de persoonlijke visie van de directeur een rol?’
Anonieme leerkracht, naam bij de redactie bekend
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‘Grijp je kans!’
De functiemix is bedoeld om te zorgen dat de leraar de func-
tie en beloning krijgt waar hij recht op heeft. Voorheen kon 
je alleen carrière maken als je de klas uitging. Nu kun je ook 
carrière maken als je in de klas blijft. In het primair onderwijs 
is nu een cultuuromslag gaande. Leraren waren daar gewend 
om dezelfde functie en beloning te krijgen. En daar ligt ook 
een uitdaging voor schoolleiders, want die moeten nu hun 
personeel ook echt gaan beoordelen. Sommige scholen klagen 
dat ze het niet kunnen bekostigen door allerlei bezuinigingen. 
Dat is niet waar. Scholen krijgen allemaal extra geld om de 
functiemix te bekostigen. Een deel van de kosten moeten ze 
zelf ophoesten, maar dat geld hebben ze al eerder ontvangen. 
Dat zijn de beroemde Van Rijn-gelden. Ik roep leraren op om 
hun kans te grijpen en te solliciteren naar een hogere functie. 
En schoolleiders: toon lef, toon leiding! Zorg dat je jouw ka-
pitaal, de leraren, beloont en stimuleert in hun professionele 
ontwikkeling.’ 
Patrick Banis, bestuurder CNV Onderwijs
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‘geen inflatie schaal la!’
‘Het is goed dat er aandacht komt voor professionalisering, 
voor het ontwikkelen en doorgroeien van mensen. Maar de 
manier waarop de functiemix wordt ingevoerd, daar ben ik 
minder gelukkig mee. Er zijn strakke deadlines en percentages 
gesteld, maar tegelijkertijd was er nog veel onduidelijkheid 
over de financiering. Op 1 augustus moeten de eerste perso-
neelsleden in een hogere functie worden benoemd, dat gaat 
volgens mij wel lukken. We proberen wel een inflatie van de 
LA-functie te voorkomen. We zouden niet willen dat mensen 
zich minder waard of achtergesteld voelen. Voorheen voelden 
alle leraren zich gelijkwaardig. Bovendien zit niet iedereen te 
springen om een opleiding te volgen en zich te ontwikkelen. 
Daarin is nu wel een cultuuromslag gaande. Er wordt in de 
lerarenkamers steeds meer over gepraat. Men raakt eraan ge-
wend. Het is heel goed dat die beweging tot meer ontwikkeling 
door de functiemix in gang is gezet.’
Annemarie van Raay, sectormanager HRM van stichting Tabijn  
uit Heemskerk
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Op zoek naar meer informatie over de functiemix 
of wilt u weten wat uw kansen zijn? Bezoek dan 
de website www.meerverdieneninhetonderwijs.nl 
en vul de functiescan in. Daarnaast verzorgt CNV 
Onderwijs Academie de cursus: De beleving van 
de functiemix. Kijk op www.cnvo.nl/academie 
(Persoonlijke ontwikkeling > Maatwerk) Wilt u 
informatie over andere mogelijkheden rond de 
functiemix? Neem dan contact op met Jacqueline 
van Grevengoed, tel. (030) 751 1785. 

‘Goed op schema’
‘Ik begrijp de bedoeling van de functiemix. Maar ik denk 
dat het beter was geweest wanneer de sollicitanten meer 
tijd voor scholing hadden gehad. Was de regeling eerder tot 
stand gekomen, dan hadden leraren zich al vorig jaar kun-
nen opgeven voor de Lerarenbeurs en waren ze nu al een 
eind op weg met hun studie. Ons bestuur loopt wel goed op 
schema. Vorige maand gingen de vacatures de deur uit en 
konden leraren gaan solliciteren. De uitgangspunten van 
de functiemix zijn heel goed. Maar in de praktijk zitten er 
veel haken en ogen aan. Ik werk op een kleine school en 
ik moet die 6 procent halen op 1 augustus. Als ik nu een 
leerkracht hier in schaal LB benoem die volledig werkt, 
dan zit ik al bijna op 25 procent. Dat kost veel geld en bo-
vendien heb ik dan voor een aantal jaren geen plek meer 
voor nieuwe LB’ers. Het is dus in de praktijk allemaal wat 
ingewikkelder dan het in eerste instantie leek. Op kleine 
scholen is het niet altijd even makkelijk om iemand met de 
juiste kwalificaties te vinden. En als er niemand is en je zou 
mensen van andere scholen moeten laten solliciteren, dan 
krijg je binnen het bestuur een hele stoelendans en dus veel 
onrust.’ 
Martien de Pauw, directeur basisschool De Marke, Gieten

‘niet geschoten is altijd mis’
‘Vorige week heb ik de sollicitatiebrief gepost. Ik denk echter 
niet dat ik in aanmerking kom, omdat ik twee dagen per 
week werk en daarvan maar een halve dag lesgeef. Ik vind 
dit wel erg jammer. Al mijn hele loopbaan ben ik bezig me-
zelf verder te ontwikkelen. Toen ik begon met werken ben ik 
meteen gestart met een tweejarige opleiding aan het  
Seminarium voor Orthopedagogiek. Daarna nog een oplei-
ding tot intern begeleider, een aantal cursussen en de oplei-
ding tot schoolopleider. Komend schooljaar wil ik weer een 
studie oppakken, maar ik kom helaas ook niet in aanmerking 
voor de Lerarenbeurs. Omdat ik ook nog moeder ben van 
vier jonge kinderen, wordt het moeilijk om meer te gaan 
werken. Daarnaast is het door inkrimping ook niet mogelijk 
om uitbreiding van uren te krijgen. Toch heb ik de gok ge-
waagd, niet geschoten is altijd mis.’
Martine van der Ploeg, schoolopleider bij VCPO Centraal Twente

‘investeren in kwaliteit 
personeel’
‘De functiemix is een prima middel om extra inzet en 
kwaliteiten te belonen. Nu maakt het in principe niet uit 
hoeveel tijd en energie je in je onderwijstaak steekt. Er mag 
best worden geïnvesteerd in personeel dat kwaliteit levert, 
meer kwaliteit dan de gemiddelde collega. Specialismen 
moeten beloond kunnen worden en niet als vanzelfspre-
kend binnen het standaardsalaris vallen. In het bedrijfs-
leven is dit al sinds jaar en dag gemeengoed. Waarom zou 
dit niet binnen het onderwijs kunnen? We moeten toch be-
drijfsmatiger gaan werken? Dan ook een passende beloning! 
Bovendien kan het collega’s ook uitdagen om meer inhoud 
aan hun onderwijstaak te geven. Ik ben van plan binnen-
kort te solliciteren op de functie van leerkracht plusgroep. 
Deze functie zal in de LB-categorie vallen. De functiescan 
heb ik enige tijd geleden al ingevuld. Ik heb met de coach 
telefonisch overleg gehad. Uit dat gesprek bleek dat mijn 
onderwijsloopbaan de overstap naar een LB-functie moge-
lijk moet maken. Het enige dat het personeel nu weet, is 
dat het bestuur “ermee bezig is”. De functie waar ik op heb 
gesolliciteerd is bij mijn weten de eerste functie binnen het 
bestuur die onder de nieuwe functiemix gaat vallen.’
Alfons Bakker, leerkracht groep 7A/plusklas De Vuurvlinder, 
Veenendaal

Edwin van Baarle
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serooskerke
Ik zou kunnen schrijven dat ze er een puinbak van heb-
ben gemaakt. Dat ze de kampboerderij volledig hebben 
afgebroken, met inbegrip van de bijgebouwen. Dat elke 
maaltijd ontaardde in een foodfight zodat we de boter-
hammen met pindakaas, patat met mayo en chocolade-
vlaklodders van het plafond moesten krabben. En dat 
we ’s nachts geen oog dicht hebben gedaan, omdat er 
altijd nog wel iemand aan het donderjagen was.
Maar dat zou niet waar zijn. Want al twee dagen 
lang zijn ze gewoonweg ‘lief’. Lief voor de leraren 
die als begeleiding mee zijn, lief voor de planten en 
dieren die ze hier voor hun biologieproject moeten 
onderzoeken, maar vooral ook lief voor elkaar. Onze 
dertig derdeklassers schudden het zomaar even uit hun 
mouw, alsof het niets is: dat iedereen het gezellig vindt, 
dat iedereen mag meedoen, dat iedereen zich thuis 
voelt.

De hemel draagt bij aan de feestvreugde met een 
stralend zonnetje en een strakblauwe lucht. En dus 
besluiten we in de namiddag van kampdag twee dat 
onze kinderen wel genoeg aan hun biologie hebben 
gedaan. Er is een meertje naast de boerderij en het zou 
zonde zijn om daar geen gebruik van te maken. Zo’n 
drie minuten na onze aankondiging 
ligt de helft al in het water en staat de 
rest zich verwoed om te kleden. Alleen 
Micky doet het wat rustiger aan. Een 
paar jaar terug verloor ze haar onderbeen door een 
auto-ongeluk en nu heeft ze een prothese. Daar kan ze 
ongeveer alles mee. Ze laat hem alleen niet graag zien 
en loopt daarom zelfs op de heetste zomerdagen in een 
lange broek.

Maar vanmiddag gaat Micky mee zwemmen met de 
rest. En dus gaat de broek uit en de prothese, die niet 
tegen water kan, af. ‘Hee Pepijn, hou je mijn been even 
vast?’, gilt ze over het gekwetter van haar klasgeno-
ten heen. Pepijn knielt naast haar zodat Micky op zijn 

columncolumncolumnmijke pelgrim

mijke pelgrim (31) is 
docent engels in het 

voortgezet onderwijs.
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schouder kan leunen en houdt de enkel vast terwijl 
ze de prothese losmaakt. Als dat gebeurd is, legt 
hij het ding voorzichtig op een handdoek. Dan lopen 
ze naar het water, Pepijn met zijn elke-dag-in-het-
zwembad bruine benen en Micky met haar gezonde 

linker- en gehavende rechterbeen die allebei zo 
wit zijn dat het haast pijn doet aan mijn ogen. Drie 
hinkstappen later is er geen verschil meer. Ik zie al-
leen nog hun twee uitgelaten gezichten die boven het 
water uitkomen, totdat ze opgaan in de spetterende 
en spartelende wirwar van hun klasgenoten.

Mijn collega’s en ik zitten in de zon en kijken uit over 
onze zwemmende kinders. ‘De wereld is mooi in  
Serooskerke’, zeggen we tegen elkaar. ‘En straks 
gaan we ijsjes halen.’

‘hee pepijn, hou je mijn been even vast?’



Schooljournaal 14

‘Een 
agressieve 
leerling… 
begint bij  
jezelf’

‘Ik zit al dertig jaar in het onderwijs, stel al 
dertig jaar regels en die worden al dertig jaar 
met voeten getreden’, verzucht een docent 

wanhopig. Hij is eind april op een congres over 
agressiepreventie en conflictreductie in het 

onderwijs. Leren over functionele stiltes, stickers 
met gedragsregels en het limbische systeem.
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‘Bij ons op school hangen overal stickers 
met gedragsregels’, vertelt een docent 
van een scholengemeenschap in de 
Randstad. ‘Ik heb het idee dat dat wel 
werkt. Het is een mooie aanleiding om 
te praten over ongewenst gedrag en over 
normen en waarden. De stickers zijn 
uitgedeeld aan alle leerlingen en veel van 
hen hebben ze in hun agenda geplakt. 
In de brugklas wordt er gestructureerd 
aandacht aan besteed. Daarna zakt het 
wel een beetje weg. Dat is jammer.’ Ze 
zegt dat er inmiddels ook intensieve sa-
menwerking is met het ziekenhuis in de 
buurt. ‘Samen met hen organiseren we 
informatieavonden voor ouders over co-
mazuipen. Daar heb ik mee te maken, ja. 
Laatst had ik een leerling van 14 jaar die 
zich in coma gezopen had. Zo hebben we 
nu ook te maken met een paar loverboys 
die in de buurt van de school op jacht 
zijn naar nieuwe slachtoffers. Genoeg re-
den dus om mijn licht eens op te steken 
over agressiepreventie op school.’

gsm weg!
‘Doe die gsm eens weg! – Ja, maar ik 
keek alleen even hoe laat het is – Weg 
dat ding! – Mijn huiswerk staat er op! 
– Geen discussie, inleveren dat ding!’ – 
Het is mijn eigendom – Hier geven, ik 
wil het niet, je verstoort de les.’ Zomaar 
wat mogelijkheden om te anticiperen op 
de wijd verspreide mobieltjesterreur in 
veel klaslokalen. Alice van der Mark,  
coördinator sociale veiligheid en integri-
teit aan Roc Mondriaan in Den Haag, 
haalt ze aan in haar inleiding op het con-
gres. ‘Toen ik zelf begon in het onderwijs, 
in 1976, kwam ik uit het Westland en 
keek ik mijn ogen uit op het lbo: ik wist 
niet dat zulke kinderen bestónden! Ik 
werd continu de klas uitgedragen. Met 
Kerst was ik wanhopig. In januari heb ik 
ze de oorlog verklaard. Met Pasen had ik 
de strijd gewonnen.’ Van der Mark ver-
telt dat tien procent van alle leerlingen 
lichte gedragsproblemen heeft en vijf 
procent ernstige. ‘In elke klas zitten ze 
dus. De eerste weken van het schooljaar 
zijn heel belangrijk voor het scheppen 
van duidelijkheid over de normen en 
waarden op school. Die kom je sámen 

overeen. Wij werken met een boekenlegger met daarop onze vijf 
belangrijkste normen. Titel: laten we het gezellig houden. Als je iets 
laat passeren, wordt het meteen de nieuwe norm. Niet doen dus. 
Optreden.’

oververhitte hersenen
‘Een agressieve leerling … begint bij jezelf’, zo poneert psycholoog 
en mediator George Smits. ‘Als we snappen hoe agressie in de 
hersenen werkt, kunnen we er beter op inspelen als docent. Agres-
sie staat bijna nooit op zichzelf. De bron is te vinden in emoties 
als woede, boosheid of angst. Een emotie is een reactie van het 
limbische systeem in de hersenen, op een gebeurtenis of prikkel. 
Heel veel mensen hebben emoties die niks met de feiten te maken 
hebben. Dat is eigenlijk in tachtig procent van de gevallen zo. Be-
denk dus dat er meestal bij agressie niets aan de hand is, maar dat 
de leerling dan gewoon limbisch is. Dat kan getriggerd worden door 
een herinnering aan iets. Als ik bijvoorbeeld ooit gepest ben door 
mijn docent Nederlands en mijn dochter haalt een onvoldoende 
voor Nederlands, kan ik kwaad worden, omdat die herinnering in 
mijn limbisch systeem zit. Als je temperatuur qua agressie boven 
een bepaald punt komt, ben je limbisch. In die situatie helpt praten 
niet. Je moet als docent dus wachten totdat een leerling afgekoeld 
is, voordat het zin heeft hem of haar op zijn agressie aan te spreken. 
Als een leerling jou verbaal of non-verbaal aanvalt, ga je meteen in 
de verdediging en raak je zelf ook limbisch.’ Lachend: ‘Dan is het 
hek helemaal van de dam.’

functionele stilte
Moraal van het verhaal: de kracht van de leraar is om leerlingen te 
overtuigen van iets, maar dat werkt alleen als de leerling aanspreek-
baar is. Opmerking uit de zaal: ‘Maar je kunt toch niet een kind 
even in de koelkast zetten?’ Smits knikt: ‘Dat klopt, maar probeer 
dan eens een functionele stilte. Als je meteen gaat praten tegen 

iemand die boos is, blijft de boosheid langer in stand. Bedenk dat 
je bezig bent de emotie te laten zakken; dat maakt het makkelijker 
om functioneel stil te zijn. Na anderhalve minuut is de boosheid 
meestal gezakt. Probeer het maar eens uit!’ Een docent reageert: ‘Ik 
heb ook succes met die methode: lang zitten en zwijgen en kijken. 
Maar daar moet je wel geduld voor hebben.’ Een ander: ‘Maar hoe 
voorkom je dat je zo kwaad wordt, dat je zelf limbisch wordt?’ Smits 
somt op: ‘Door heel rustig via je buik te ademen. Door een positieve 
eigenschap van de leerling in kwestie te zien. Door te bedenken dat 
een kind er eigenlijk niets aan kan doen, dat ouders iets hebben 
laten liggen. Door positief gedrag te belonen.’ Een brugklasmentor 
brengt in: ‘Door huisbezoeken af te leggen en zo je leerlingen en 
hun thuissituatie te leren kennen. Dat kost tijd en geld, maar je 
verdient het zeker terug! Het kan een hoop problemen voorkomen.’
Ciska de Graaff

Ill
us

tr
at

ie
: S

us
i B

ik
le

‘na anderhalve minuut is de boosheid 
meestal geZakt’



Een leerling is creatief bezig met het maken van een wenskaart.
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Allochtone leerlingen uit Amsterdam en pabo-studenten  van de Veluwe ontmoeten elkaar

Een meisje met een blauwe hoofddoek 
staat midden in de cirkel van leerlingen. 
Bij de volgende naam draait ze zich 
snel om, maar uit verwarring tikt ze de 
verkeerde persoon op de schouder. ‘Het 
verbaast me hoe snel ik de namen van 
iedereen ken alleen door het spelen van 
een simpel spelletje. Ik ben eigenlijk 
helemaal niet goed in het onthouden 
van namen’, laat een enthousiaste leer-
ling weten.

GEEn tram
Studenten van Christelijke Hogeschool 
Ede (CHE) en vmbo’ers ontmoeten  
elkaar op het Calvijn met Junior College 
(CJC) in Amsterdam-West, een school 
met meer dan negentig procent islamiti-
sche leerlingen. Het is een grijs betonnen 
gebouw, waarvan de rode zonneschermen 
allemaal naar beneden staan gedraaid. 
Door de school lopen verschillende be-
veiligingsmensen die iedereen goed in 
de gaten houden. ‘Ze zijn nodig, want je 
weet maar nooit voor bescherming van 

‘Mirjam’, roept iemand in 
de menigte. ‘Salma’, gilt 
een ander. Niemand wil 

geraakt worden met de krant. 
Leerlingen van een multiculti-
vmbo in Amsterdam-West en 
studenten van de Christelijke 

Hogeschool in Ede spelen 
samen Krantentikkertje om 

elkaar beter te leren kennen. 
‘We proberen met het project 

Leren van Elkaar bruggen te 
slaan’, zegt godsdienstdocent 

Ronald de Graaf. 

‘Ik kan niet geloven dat daar geen 
 trams rijden’
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buitenaf. Je weet maar nooit wat voor 
gek naar binnen loopt’, vertelt een do-
cent. Bij de ingang staan poortjes, alle 
leerlingen komen alleen binnen met een 
pasje. ‘Bij mijn school in Ede gelden zulke 
strikte veiligheidsregels niet’, laat student 
Tabitha (23) weten. ‘In vergelijking met 
onze school op de Veluwe, is dit natuur-
lijk een heel andere leefomgeving’, meent 
het meisje. Ze is derdejaars pabo-student 
en wil later graag les geven op een zwarte 
school. ‘Door het project Samen Leren 
heb ik Raveena (13) leren kennen. Ze is 
een eerstejaars leerling. Samen met haar 
klasgenoten komt ze op bezoek in Ede.’ 
Raveena: ‘Ik ben heel benieuwd naar 
de school van Tabitha. Ik kan bijna niet 
geloven dat daar geen trams rijden.’ 

Elkaars GElijkE 
In totaal doen vier klassen mee aan het 
project Leren van Elkaar. Twee groepen 
komen van het vmbo, dit zijn brugklas-
sers. De andere groepen zijn afkomstig 
van de hogeschool in Ede, studenten in 
opleiding voor onderwijzer. Door middel 
van minors binnen de opleiding kunnen 
de pabo-studenten zich specialiseren in 
het onderwijs aan allochtone leerlingen. 
Godsdienstdocent op de Edese pabo, 
Ronald de Graaf: ‘Met dit project komen 
leerlingen nauwer in contact met elkaar. 
Een student wordt via een buddy-systeem 
gekoppeld aan een vmbo’er. Uiteindelijk 
ontmoeten de buddy’s elkaar persoonlijk 
op elkaars school. We willen dat ze on-
danks tegenstellingen in cultuur, geloof of 
leeftijd elkaars gelijke worden.’ 

turksE GEvanGEnE 
Alle leerlingen volgen een dagprogramm a 
om elkaar beter te leren kennen. ‘Een 

Turkse tekst is net zo handig’, roept een jongen in het lokaal. Hij 
zit aan een tafel samen met andere leerlingen. De groep bestaat 
uit drie meisjes en één jongen. Ze schrijven met elkaar een brief 
voor Amnesty aan mensen die vervolgd worden om hun geloof. 
Een Turkse man die gevangen zit in Turkije zal de wensbrief ont-
vangen. Verscheidene tijdschriften worden doorgebladerd, op zoek 
naar opbeurende plaatjes. Er wordt een gezicht op een A4-velletje 
geplakt, samen met hartjes en afbeeldingen met zonnige vakantie-
bestemmingen erop. 
Uiteindelijk schrijft 
de jongen de Turkse 
tekst op het blaadje. 
Vervolgens staat een 
dobbelspelletje op het schema, om beurten gooien ze met de steen. 
Bij elk getal wordt er een persoonlijke vraag gesteld. ‘Wie neem jij 
in vertrouwen? Iedereen moet de vraag beantwoorden’, vindt de 
student. ‘Mijn ouders’, zegt een meisje. Bijna allemaal zouden ze 
hetzelfde doen, behalve de jongen. ‘Als ik ergens mee zit, dan neem 
ik altijd mijn beste vriend in vertrouwen’, biecht hij op. 

Buddy
Amanda (20) en Seren (13) maken ook deel uit van het gezel-
schap. Ze zijn al een hele tijd e-mail-maatjes van elkaar. Door het 
buddysysteem werden ze aan elkaar gekoppeld. Beide meisjes han-
terende de naam buddy. Amanda: ‘We hebben heel wat met elkaar 
afgemaild. Over onderwerpen als nieuwsgierigheid, school en 
vertrouwen moesten we elkaar vragen stellen.’ Seren: ‘Maar over 
vele andere dingen hebben we ook gepraat. Ik heb haar bijvoor-
beeld verteld over de feesten van de islam.’ ‘Het verbaast me hoe 
open en eerlijk Seren is, het onderlinge contact is erg leuk’, aldus 
Amanda. ‘Ik hoop dat we elkaar blijven spreken’, vult haar buddy 
aan. De pabo-studenten vinden het project leerzaam. Een aantal 
van hen heeft zich gespecialiseerd in onderwijs aan allochtonen. 
Een daarvan is Tabitha. ‘Door mee te doen aan Leren van Elkaar 
mag ik even hun wereld binnen stappen. Het lijkt me wel wat om 
op een zwarte school te werken. Het in contact zijn met mensen 
uit verschillende culturen is vooral interessant. Ik heb het gevoel 
dat ik hier een verschil kan maken’, zegt ze. De student voelt totaal 
geen gezagsrelatie met haar buddy Raveena. ‘Dat is juist het mooie 
van het project, want zodra ik werk bestaat de relatie van juf versus 
leerling wel.’
Jolinda Doek

Allochtone leerlingen uit Amsterdam en pabo-studenten  van de Veluwe ontmoeten elkaar

‘Ik kan niet geloven dat daar geen 
 trams rijden’

‘het lijkt me wel wat om op 
een zwarte school te werken’



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!

Vanaf schooljaar 2010/2011 zijn alle digitale materialen van De Trek volledig online. Om dit te vieren betaalt u
vanaf nu een lagere prijs per leerling! Van 10 mei tot en met 10 juli 2010 maakt u ook nog eens kans op één
van de dertig (30!) workshops 'Mediawijsheid' bij Instituut Beeld en Geluid in Hilversum. Check de vernieuwde
site voor de actievoorwaarden.

Bekijk alle materialen en vraag nú nog het uitprobeerpakket aan op www.detrek.nl 
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‘Angst is een slechte raadgever.’ 
Waar schuwende woorden van CNV 
Onderwijs-voorzitter Michel Rog als 
hij eind april tijdens het congres van de 
vrouwengroep Andere tijden in Onder-
wijs. Ook op jouw school? de resultaten 
bekend maakt van een enquête over dit 
onderwerp onder de leden van de bond. 
Dat het niet helemaal soepel loopt met 
de huidige regeling van de tussenschoolse 
opvang, daar zijn de meesten van de ruim 
1.300 respondenten het wel over eens. 
Een derde heeft veel tot erg veel last van 
de onprofessionele aanpak. ‘Maar’, weet 
Rog uit de onderzoeksgegevens, ‘ouders 
staan een stuk positiever tegenover het 
experimenteren met andere lestijden. Het 
onderwijspersoneel is veel behoudender.’ 
De angst voor het alternatief voor de tus-
senschoolse opvang, een continurooster, 
zit dan ook diep. Bijna 60% vreest dat 
leraren dan sterk worden geconfronteerd 
met de nadelige gevolgen. Wie garandeert 
dat er nog voldoende echte pauzes over-
blijven voor het personeel? Rog neemt die 
vrees weg: ‘De kassière van Albert Heijn 
werkt ook niet aan een stuk door tot tien 
uur ’s avonds. Natuurlijk moet er een 
goede financiering voor opvang tegenover 
staan als wordt overgegaan tot een rui-
mere schooldag.’ 

  5 GElijkE daGEn
Voor de enquête mochten de leden van 
CNV Onderwijs hun mening geven over 
de van regeringswege aangedragen model-
len voor andere schooltijden: het vijf ge-
lijke dagen model (vrije woensdagmiddag 
vervalt), het 7 tot 7-model (schoolgebouw 
altijd open, vakanties flexibel) en het 
bioritme-model (lestijden afgestemd op 
biologisch ritme leerlingen: 10-12 uur en 
15-17 uur). 78% Van de ondervraagden 
blijkt voor de eerste variant. Het is zowel 
populair bij het onderwijspersoneel, als 
bij werknemers in het onderwijs met een 

gezin. Nog geen 8,8% kiest voor het bioritme-model met ver-
lengde middagpauze; 8,1% voor het 7 tot 7-model. Onderwijs-
ondersteunend personeel zonder lesgevende taken is het meest 
gecharmeerd van het 7 tot 7-model. Een derde van de respon-
denten uit die hoek kiest daarvoor. 

  ritmischEr
Na afloop van de bijeenkomst legt Corina Leegwater, adjunct- 
directeur van basisschool Odyssee in Amsterdam, uit waarom het 
huidige schooltijdenmodel niet werkt. ‘We zijn te afhankelijk van 
kinderopvangorganisaties en vrijwilligers. De kwaliteit wordt aan 
het toeval overgelaten, ouders zijn daar terecht heel ontevre den 
over.’ Ze zegt dat haar team veel voelt voor het 5 gelijke dagen-
model. ‘De lestijden zijn ritmischer over de week verdeeld en 
bovendien willen ze van de tussenschoolse opvang af.’
Leerkracht Klaske Zwakkenberg van basisschool De Kwakel 
in Berkel en Rodenrijs zag zich voor een dilemma gesteld. ‘Als 
werkende moeder is het 7 tot 7-model natuurlijk ideaal. Als 
leraar vrees ik voor lange werkdagen.’
Peter Magnée

Van maandag tot en met vrijdag lesgeven van half negen tot half drie, 
ofwel het vijf gelijke dagenmodel. Als de werktijden op school moeten 

worden aangepast om onderwijs, voor-, tussen- en naschoolse 
opvang en vrijetijdsactiviteiten, beter op elkaar af te stemmen, dan 

kiezen de leden van CNV Onderwijs en masse voor dit rooster. 

‘Ouders staan een 
stuk positiever 
tegenover 
verruiming van de 
schooltijden.’
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arbocatalogus hbo  
digitaal beschikbaar 
Hogescholen hebben een eigen arbocatalogus. Vanaf 
30 maart 2010 staat deze op www.arbocatalogushbo.nl 
en is daarmee voor iedereen toegankelijk geworden. 
In de Arbocatalogus hbo hebben de werkgevers- en 
werknemersorganisaties gezamenlijk vastgelegd hoe 
de werkomstandigheden verder verbeterd kunnen 
worden. De catalogus is een richtinggevend, prak-
tisch en toegankelijk hulpmiddel dat methoden en 
middelen aanreikt om de zorg voor veiligheid en 
gezondheid te bevorderen tot een niveau dat past bij 
het hoger beroepsonderwijs. Het is een instrument 
dat medewerkers en leidinggevenden ondersteunt bij 
hun dagelijkse werkzaamheden en bij de keuzes die zij 
maken op het gebied van veiligheid en gezondheid.
 
aanslaggrens 2009 
verhoogd naar € 50,- 
Minister van Financiën De Jager heeft de aanslaggrens 
2009 verhoogd van € 43,- naar € 50,-. Dit betekent dat 
bij een verschuldigd bedrag aan inkomstenbelasting 
van € 50,- of minder er geen aanslag wordt opgelegd. 
De minister heeft dit gedaan om te voorkomen dat 
alleenstaande AOW’ers met alleen een AOW-uitke-
ring of met een klein aanvullend pensioen over 2009 
inkomstenbelasting moeten betalen. Door een extra 
toeslag op de AOW-uitkering komt de verschuldigde 
belasting over 2009 voor deze groep namelijk op € 48,- 
uit. In de in april verschenen Seniorenkrant van het 
CNV werd er nog voor gewaarschuwd dat er voor deze 
alleenstaande AOW’ers een onverwachte belasting-
aanslag dreigde van € 48,-. Die dreiging is gelukkig van 
de baan. Maar dit was nog niet bekend op het moment 
dat de krant van het CNV werd gedrukt.

definitief akkoord cao GaO
De leden en het bestuur van CNV Onderwijs heb b en 
ingestemd met een nieuwe cao voor de Groep Arbeids-
voorwaarden Onderwijsadviesbureaus (GAO). Deze 
cao kent een looptijd van 1 januari 2010 tot 1 januari 
2011 en biedt een structurele salarisverhoging van 
1,1%, waarvan 0,5% wordt bekostigd uit de persoons-

gebonden levensfasevoorziening. De salarissen worden 
met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 met 0,5% 
verhoogd en gaan per 1 juli 2010 met 0,6% omhoog. 
De cao, die verder geen ingrijpende wijzigingen bevat, 
geldt voor de personeelsleden van ABCG in Groningen, 
BCO Onderwijsadvies in Venlo, Cedin in Drachten, 
Centraal Nederland in Nunspeet, Giralis Groep in Den 
Bosch, HCO in Den Haag, Marant Adviseurs in leren 
& ontwikkeling in Elst, OCGH Advies in Helmond, 
OnderwijsAdvies in Zoetermeer en RPCZ in Vlissingen. 

liever meer pensioen dan 
100 procent zekerheid
Inzicht in de effecten van pensioenbeleid brengt men-
sen tot andere keuzes. Veel Nederlanders zeggen in 
eerste instantie geen risico te willen nemen met het 
beleggen van hun pensioengeld. Maar wie duidelijk 
ziet wat de effecten van die keuze zijn, komt al snel tot 
andere conclusies.
Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging 
van Bedrijfstakpensioenfond-
sen (VB). Via de site www.
samenstajijsterk.nl maakt de 
VB het nu voor iedereen 
mogelijk om zelf aan de knoppen 
te draaien en pensioenbeleid te maken. Zo 
wordt eenvoudig duidelijk wat de samenhang is tussen 
premie, beleggingsrisico, pensioenleeftijd en hoogte 
van de uitkering. Zie ook: www.cnvo.nl/verlofontslag/
pensioen.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging 
-

mogelijk om zelf aan de knoppen 
te draaien en pensioenbeleid te maken. Zo 

eerste instantie geen risico te willen nemen met het 
beleggen van hun pensioengeld. Maar wie duidelijk 
ziet wat de effecten van die keuze zijn, komt al snel tot 

wordt eenvoudig duidelijk wat de samenhang is tussen 

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging 

te draaien en pensioenbeleid te maken. Zo 

Functiemix PO: instemmen of niet
Voor de meeste MR’en en GMR’en in het primair 
onderwijs is het zover. De functiemix wordt ter instem-
ming voorgelegd. Dat roept veel vragen op bij (G)
MR-leden. Wat moet er in de beleidsnotitie over de 
functiemix in ieder geval staan en klopt het wel wat er 
staat? Kan de (G)MR zich vinden in de wijze waarop 
het bestuur de functies wil gaan invullen? Waar moet 
de (G)MR op letten en zitten er nog addertjes onder 
het gras? Voor meer informatie: www.cnvo.nl/nieuws/
artikel/40145.
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Overzicht regiOspreekuren 
maandag 17 mei Rotterdam
dinsdag 25 mei Roermond
donderdatg 27 mei ’s Hertogenbosch
woensdag   2 juni Assen
donderdag   3 juni Apeldoorn
donderdag 10 juni Rotterdam
dinsdag  15 juni Roermond
donderdag 17 juni ’s Hertogenbosch
dinsdag 22 juni Assen
donderdag 24 juni Apeldoorn
donderdag   1 juli Rotterdam


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.

krijg ik salaris doorbetaald  
in de vakanties ?

vraag:

rijg ik salaris doorbetaald rijg ik salaris doorbetaald rijg ik salaris doorbetaald 

antwOOrd:

Bij een tijdelijke benoeming in het primair onderwijs, 
en zeker bij een invalbaan, is het lang niet altijd zo dat 
je over de schoolvakanties salaris krijgt. Hoofdregel is 
dat je wordt doorbetaald in de vakantie als je benoe-
ming ook doorloopt. Bij een gewone tijdelijke benoe-
ming is dat vrijwel altijd het geval. Als je invalt kan 
het zijn dat je benoeming stopt bij een vakantie en dat 
na de vakantie weer een nieuwe benoeming start. 
Voor salarisdoorbetaling in de zomervakantie gelden 
aparte regels. Een schooljaar loopt van 1 augustus 
tot en met 31 juli. Heb je een tijdelijke benoeming 
met uitzicht op vast, dan loopt die meestal door tot 
1 augustus. Bij een invalbaan moet bij de benoeming 
worden afgesproken wat de einddatum is. Staat die 
einddatum vast, dan wordt je ook betaald tot en met 
die datum. Vaak zie je bij een invalbaan echter dat 
de benoeming wordt aangegaan voor de duur van de 
afwezigheid van degene waarvoor je vervangt. Als 
niet vast staat wanneer die collega weer terug komt, 
wordt op de arbeidsovereenkomst vaak vastgelegd 
dat de benoeming duurt voor de duur van de afwezig-
heid van die collega, doch uiterlijk tot 31 juli. Blijft de 
afwezige collega inderdaad weg tot de zomervakantie, 
dan krijg je doorbetaald tot en met 31 juli als je be-
noeming op of voor 1 maart is ingegaan. Ben je later 
begonnen, dan krijg je nooit langer doorbetaald dan 
tot de eerste dag van de zomervakantie. Ga je na de 

zomervakantie meteen weer aan het werk dan begint 
de salarisbetaling op je eerste werkdag. Heb je echter 
voorafgaand aan de zomervakantie twee maanden of 
langer aaneengesloten gewerkt, en is dat werk op of na 
1 juni geëindigd, dan krijg je bij een benoeming vanaf 
de eerste schooldag na de zomervakantie salaris vanaf 
1 augustus. De voorafgaande baan hoeft niet perse bij 
hetzelfde bestuur geweest te zijn. 
Wordt je niet doorbetaald in de vakantie dan heb je 
misschien recht op een werkloosheidsuitkering. Dat is 
het geval als je voorafgaande aan de niet doorbetaalde 
vakantie in een periode van 36 weken in ten minste  
26 weken hebt gewerkt.
Voor mensen met een vaste benoeming die na de 
zomervakantie niet meer aan het werk gaan, is het 
ook opletten geblazen. Werknemers die met fpu of 
vroegpensioen gaan, doen dat vaak aan het einde 
van het schooljaar. Het lijkt dan aantrekkelijk om 
de ontslagdatum op 1 september te leggen om zo de 
zomervakantie nog helemaal doorbetaald te krijgen 
(en ook een hoger pensioen/fpu te krijgen). De cao 
primair onderwijs zegt echter dat je de maand augustus 
niet doorbetaald krijgt als je na de zomervakantie niet 
daadwerkelijk weer aan het werk gaat. Ontslag per  
1 september is dus alleen aantrekkelijk als de zomer-
vakantie eindigt vòòr 1 september en je ook daadwer-
kelijk nog tot 1 september aan het werk gaat. 
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Jouw partner in training en advies

cursussen
Maakt uw MR of OR zo goed mogelijk gebruik van de kwaliteiten van alle leden? Maar durf je ook 
een medelid aan te spreken als deze te eenzijdig en herhaaldelijk voor een bepaalde rol kiest?

Hoe haal je het beste uit je MR?

Inhoud
Na het volgen van deze cursus we-
ten deelnemers welke voorkeurs-
rol zij vaak kiezen in het MR-werk 
en welke eigenschappen daarbij 
horen. MR-leden leren elkaar aan 
te vullen en een advies of instem-
mingsaanvraag vanuit verschil-
lende rollen te bekijken. Hierdoor 
kan een betere afweging worden 
gemaakt. Bovendien leren deel-
nemers niet alleen elkaar aan te 
spreken op hun rol, maar zelf ook 
een andere rol aan te nemen als de 
situatie hierom vraagt.

Praktische informatie
Deze cursus wordt op maat op loca-
tie aangeboden. Meer informatie? 
Stuur een e-mail naar scholing@
cnvo.nl, bel (030) 751 17 47 of kijk 
op www.cnvonderwijsacademie.nl/
medezeggenschap/maatwerk.

Marieke van Erkelens zit sinds 
vier jaar in de medezeggen-
schapsraad en volgde in maart 
de cursus Hoe haal ik het beste uit 
mijn MR? ‘Eerder volgde ik al 
de basiscursus MR en toen deze 
verdiepingscursus werd aan-
geboden, besloot ik hierop in 
te tekenen, samen met twee 
andere MR-leden. Ik vond 
het een zinvolle cursus. Maar 
als je de inhoud van de cursus goed wilt toepassen 
in de praktijk, dan zul je de hele MR moeten informeren. En 
dat willen we ook gaan doen. Een van de belangrijkste lessen 
vond ik dat je als MR-leden niet direct in oplossingen moet 
denken, maar in de fases die je moet doorlopen. Ook vond ik 
het erg nuttig dat je als MR leert vanuit verschillende oogpun-
ten te kijken: kritisch, emotioneel of juist met een overview. D e  
cursus was erg prettig, ik raad ‘m zeker anderen aan. Maar ik 
denk wel dat het beter is wanneer je met alle MR-leden de cur-
sus bijwoont, dan kun je na afloop veel sneller met het geleerde 
aan de slag.’ 

als je de inhoud van de cursus goed wilt toepassen 
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columncolumncolumnpierre wind

pierre wind (44) is 
televisiekok, auteur 
en docent op onder 
andere roc mondriaan 
horeca in Den haag.

Zeer geachte waarde 
excellentie rouvoet
Heel heel hoog heb ik U zitten. Ik zie U als een zeer 
integer en betrouwbaar man die overwogen beslissin-
gen neemt. Daarom ben ik nu nog steeds ontsteld over 
uw uitspraak van een paar weken geleden tijdens de 
prijsuitreiking van het waanzinnige initiatief ‘de gezond-
ste kantine van Nederland’. In het Haags omschrijven 
we dat met de woorden ‘ik ben effe van de leg’. U zei 
daar dat U geschrokken bent van de frituurluchten op 
school en dat dat in 2015 voorbij zal zijn. Waar was u 
al die jaren daarvoor? Volgens u zijn in 2015 dus alle 
schoolkantines in Nederland gezond. Als dat eens waar 
zou zijn. Ik ga U kussen, omhelzen met duizend armen 
of ergo: ik zal zelfstandig een standbeeld van U kleien. 
Maar waarom van de leg? U komt niet met een gedegen 
plan waarmee u uw uitspraak geloofwaardig maakt. En 
effe stoer doen hoort niet bij U. Ik denk dat U er echt in 
gelooft. En dat is het toppunt van naïviteit. Puur Haagse 
politiek. Dat hoort niet bij u…...of toch wel? Een zware 
teleurstelling dus.
Diezelfde avond waren we samen telefonisch te hore n 
in het radio BNN-programma Today op één. Daar kaart-
te ik aan dat u alleen maar uw doelstelling in 2015 kunt 
halen wanneer u een verbod op ongezonde schoolkanti-
ne’s zou invoeren. Maar daar bent U stellig op tegen. Ik 
in wezen ook, maar als U de doelstelling van 2015 wilt 
halen is dat de enige oplossing. Nogmaals, dat wilt u 
niet. Wat dan? Dus ik denk dat we 2015 even los moeten 
laten en een echt stappenplan moeten maken. Een con-
creet strijdplan om de gezonde kantine op elke school 
te verwezenlijken. Daarna kunt u een 
uitspraak doen wanneer alle scholen 
een gezonde kantine hebben. 
In mijn optiek zijn drie pijlers de basis 
van het strijdplan: 1. Op alle basis-
scholen, vanaf groep 1, x-aantal uur 
per week het verplichte vak ‘voedings-
leer (smaaklessen)’ invoeren. Om zo de leerling al in 
een vroeg stadium voor te lichten waar ons voedsel 
vandaan komt, dat bewegen moet en wat het voedsel 
met het lichaam doet. 2. Voor elke student krijgt elke 
school een subsidiebedrag. U kunt daar de eis aan stel-
len dat de student in een ‘gezonde omgeving’ les moet 
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krijgen. 3. Heden worden door de diverse ministe-
ries aan allerlei goed bedoelde projecten subsidies 
gegeven, zonder dat deze projecten door een cen-
traal punt worden gecoördineerd. Vaak weten zelfs 
de ministeries van elkaar niet wat ze aan het doen 
zijn. Verander dit. Regel een centraal coördinatie-

punt. Laat de projecten met elkaar samenwerken. 
Dus, Excellentie Rouvoet. Deze brief is niet bedoeld 
om U tegen de haren in te strijken, maar om te 
help en. Hopelijk wilt u mijn reikende hand beet-
pakken en maken we samen dat strijdplan.  
Datumprikker.nl?

‘ik ga U kUssen, omhelzen met DUizenD 
armen oF ergo: ik zal zelFstanDig  
een stanDbeelD van U kleien’
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Sojabonen oppakken met eetstokjes

docent geeft een leerling een uitleg over de chinese karakters.

‘Ik wil vloeiend 
Chinees leren 
spreken’

‘Wo shi helan ren’, roepen de leerlingen in koor. ‘Dit betekent: ik ben 
Nederlander’, vertelt docent Xian Qing Zeng. Op een middelbare 

school in Heerenveen maken brugklassers kennis met de Chinese 
taal, gewoonten en gebruiken. ‘Het valt nog niet mee om de 

vreemde taal onder de knie te krijgen. Het Chinese schrift lijkt wel 
wiskunde’, aldus een leerling.
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zijn velletje. Hij wil  
later graag de taal vloei-

end kunnen spreken, want  
China is volgens hem heel 

erg in opkomst. ‘Ik kom nu niet 
zo snel in contact met Chinese 

personen. Hopelijk komt dit wel 
vaker voor, anders praat ik de taal niet 

zo snel met andere mensen. Het spreken 
is denk ik wel nodig, anders ben ik het zo 
weer vergeten’, meent een andere jongen. 
Locatiedirecteur van het Bornego College, 
Sippe Brandsma: ‘Het is goed dat ze kennis 
maken met de Chinese cultuur. Door deze 
beginnerscursus komen ze hiermee echt in 
contact en zijn ze veel sneller geneigd om 
het later weer op te pakken.’ 

Zai jian
De Chinese taal is eigenlijk helemaal niet 
zo moeilijk om te leren, het schrijven daar-
entegen is wel erg lastig, laat Zeng weten. 
‘Voor westerse mensen lijken de Chinese 
tekens op een tekening. Ze vinden 
het lastig om de karakters 
te onthouden.  
De grammatica is 
echte r wel veel 
gemakkelijker 
dan de Neder-
landse taal.’ Ze 
geeft in verschil-
lende provincies 
Chinese les, slechts 
twee lesuren in de 
week per school. 
Daarnaast werkt Zeng 
als gerechtstolk en ver-
taalster. ‘In Nederland zijn er 
in totaal acht middelbare scholen 
die Chinees als examenvak geven. In de 
toekomst gaan er hopelijk meer scholen de 
taal als examenvak aanbieden.’ De school-
bel gaat. ‘Is de les nu al weer afgelopen’, 
vraagt een verbaasde jongen. De docent 
herinnert de leerlingen nog snel dat ze wel 
hun huiswerk maken. ‘Zai jian’, roept ze. 
Alle leerlingen roepen hetzelfde bij het 
verlaten van het lokaal. 
Jolinda Doek

‘De eerste keer dat ik met de Chinese taal 
in aanraking kwam was bij een Chinees 
restaurant. Ik verliet het pand met een af-
haalmaaltijd. Toen iemand riep: ‘zai jian’. In het 
Chinees betekent dit: tot ziens’, zegt een meisje. Vijf-
tien brugklassers volgen Chinese lessen op het Bornego 
College in Heerenveen. De school biedt een beginnerscursus 
aan in de taal en de cultuur van het Aziatische land. In totaal 
zullen ze zes lessen volgen, vooralsnog alleen aangeboden als 
buitenschoolse activiteit. ‘Het is de vraag wanneer de taal 
wordt opgenomen in het vakkenpakket van leerlingen’, zegt 
docent Xian Qing Zeng. Haar geboorteland is China, bijna ne-
gentien jaar geleden is ze geëmigreerd naar Nederland. Zeng: 
‘Ik sta versteld hoe snel de leerlingen de Chinese taal leren. 
Het zijn vaak wel scholieren van hogere onderwijsniveaus. 
Het schrijven van de taal wordt wel als zeer moeilijk ervaren.’ 
Maar ook de gebruiken blijken een uitdaging te zijn.

strijd mEt stOkjEs
Met veel moeite probeert een meisje met stokjes te eten. Het 
blijkt nog niet mee te vallen om de goede techniek toe te pas-
sen. Een jongen begint ongeïnteresseerd met de stokjes op de 
tafel te tikken. Het geroffel zet andere jongens aan om mee te 
doen. De docent maakt hier korte metten mee als ze schaaltjes 
met borrelnootjes op de tafel zet. Iedereen probeert ze meteen 
uit het bakje te halen. ‘Het is me gelukt’, roept een meisje. Ze 
heeft een borrelnootje weten klem te zetten met haar stokjes, 
en stopt het vervolgens direct in haar mond. Al gauw zijn alle 
bakjes met borrelnootjes leeg. ‘Jullie gaan nu de strijd met 
elkaar aan’, legt de docent uit. ‘Wie de meeste sojabonen uit 
het schaaltje haalt, heeft gewonnen.’ De leerlingen krijgen 
precies één minuut om ze eruit te pikken. De winnaar haalt 
uiteindelijk 47 bonen uit het potje, als prijs krijgt ze een eigen 
set stokjes. De les wordt vervolgd met een moeilijk gedeelte: 
de Chinese taal. Het is de tweede les die de leerlingen volgen. 
De groep bestaat uit tien meiden en vijf jongens. Op hun tafel 
staan kaartjes met hun naam en de Chinese vertaling hiervan. 
‘We gaan nu aandacht besteden aan het schrift’, zegt Zeng. Ze 
ziet er netjes uit: gekleed in een grijs mantelpakje met eronder 
een nette roze blouse. De docent heeft geen problemen om 
de aandacht van de leerlingen vast te houden. Uitdrukkingen 
als bedankt of goed zo zeggen de leerlingen om beurten hard 
op. Aansluitend krijgen ze de opdracht om de woorden in het 
Chinees op te schrijven. 

chinEEs rEstaurant
‘Voor het schrijven gebruiken we hokjespapier’, legt de docent 
uit. ‘De kaderlijn van de hokjes kunnen jullie als hulpmiddel 
gebruiken, zo groot moeten de tekens ongeveer worden.’ Een 
jongen noteert ijverig vijftien keer de tekens voor heel goed op 

‘zai jian’

‘wo shi helan
 ren’



Schooljournaal 26

CNV Onderwijs 
nieuwe stijl: 
minder praten en 
meer doen

De kogel is door de kerk, CNV Onderwijs transformeert per  
1 augustus van een vakbond in een vakvereniging. Ook na de 

zomer blijft het streven naar goede arbeidsvoorwaarden een vaste 
waarde in het palet van de nieuwe organisatie. Maar minstens zo 

belangrijk wordt de beroepsinhoud en een directer contact met 
de leden. Ook het kader, de kurk waar iedere vereniging op drijft, 

wordt drastisch verjongd. Uitzonderingen daargelaten, zoals de 
postactieven en anders actieven, gaat de voorkeur zo veel mogelijk  

uit naar kaderleden die nog werkzaam zijn in het onderwijs.

Bond schrapt tientallen overlegorganen

binnenkort beoordeeld door een com-
missie die is samengesteld uit leden van 
het verenigingsbestuur en beleidsmede-
werkers.’

Nieuwe slogaN 
Hij vertelt dat er de afgelopen maanden 
veel vragen zijn binnengekomen over 
de veranderde structuur van de bond. 
‘Begrijpelijk, uiteraard, maar eigenlijk 
gaat het daar niet om. Wij willen juist 
dat het kader actief aan de slag gaat met 
het maken van activiteitenplannen. Wij 
toetsen alleen op de (financiële) haal-
baarheid daarvan en of de sectorraden 
en stuurgroepen überhaupt voldoen aan 
onze nieuwe slogan “Van actieve leden, 
voor actieve leden”. Sommige kaderle-
den hebben daar nog moeite mee, maar 
dat is een kwestie van wennen. Daar 
ben ik van overtuigd. Er zijn voor de 
komende Algemene Vergadering geen 
opmerkingen meer binnengekomen over 
de verenigingsstructuur. Dat zegt wel 
wat. Je merkt dat de nieuwsgierigheid 
langzamerhand de overhand krijgt op 
de kritiek. Men wil nu werken aan de 
inhoud.’ Kuiper verwacht eind mei even-
min problemen bij het aanvaarden van 
de Visienota 2010-2015. ‘De contouren, 
waarin een aanscherping van de dubbele 

foto: bijschrift: 

‘Hectisch’, zo omschrijven Michel Rog, voorzitter van CNV 
Onderwijs, en Cees Kuiper, algemeen secretaris, in koor de 
afgelopen maanden, waarbij wekelijks werd overlegd met le-
den van sectoren en werkgroepen over de metamorfose van 
de inmiddels ruim 155 jaar oude bond. Rog: ‘Natuurlijk zijn 
er nog steeds veel vragen, maar ik zie gelukkig ook dat er veel 
initiatieven worden genomen.’ Kuiper: ‘Eind vorig jaar gaven 
we Schooljournaal uitleg over de op handen zijnde veranderin-
gen in de verenigingsstructuur en de positieve wijze waarop 
kaderleden daarmee aan de slag waren gegaan. Er zijn sector-
raden en stuurgroepen in oprichting gevormd en men is aan de 
slag gegaan met het maken van activiteitenplannen. Vooral de 
Vrouwengroep, en dat wil ik hierbij toch wel even met nadruk 
vermelden (Kuiper is verantwoordelijk voor de doelgroep vrou-
wen, red.), speelde een voortrekkersrol. Zij waren de eersten die 
hiermee begonnen en waarschuwden de anderen dat ze vooral 
niet moesten vergeten vrouwen te benoemen in de nieuw te 
vormen sectorraden en stuurgroepen.’ Volgens Kuiper ligt CNV 
Onderwijs met de nieuwe koers op schema. ‘Men is enthousiast. 
Er is al een aantal activiteitenplannen binnen. Deze worden 
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meer doen
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doelstelling van vakbond en vakvereniging, zijn intern uit en 
te na besproken. Dat we op dit moment meer leden inschrijven 
dan kwijtraken is dan ook geen toeval. Het is een welkome 
steun in de rug voor ons huidige beleid.’ 

DieNstbaar 
Op de vraag of hij op zijn tournee langs het kader nooit op een 
vijandige zaal stuit, zegt Michel Rog resoluut ‘nee’. ‘Je merkt 
alleen een groot verschil tussen verenigingsorganen die meteen 
aan de bak zijn gegaan, en organen die worstelen met de vraag 

hoe zij een en ander moeten inrichten. Een 
van de terugkerende vragen is ook steeds 
hoe de regionale inbedding wordt. Dan geef 
ik iedere keer aan dat er een goed contact 
moet zijn tussen de afdelingen en de  rayons, 
zoals we die nu hebben, met de sectorraden 
die de activiteitenplannen moeten indienen. 
De hele verenigingsvernieuwing is bedoeld 
om meer actief te worden in de scholen met 
leden en niet-leden. Nu speelt alles zich nog 
af over zo’n 114 besturen. Dat wordt over 
een paar maanden teruggebracht tot zes sec-
torraden en zeven stuurgroepen. Maar ik kan 
alle verbanden die nu activiteiten uitvoeren 
geruststellen, ze worden echt niet vergeten. 
Het werk van kaderleden blijft belangrijk, 
het wordt alleen meer gericht op contacten 
met leden.’ Rog legt uit dat het sectorraden 
uiteraard vrij staat hoe zij een en ander in-
richten. ‘Sommigen gebruiken Nederland 
als één grote regio. Anderen, zoals primair 
onderwijs, zijn zo groot dat er niet valt te 
ontkomen aan een vorm van regionale struc-
tuur, zoals we die nu al kennen. Als de activi-
teiten maar leidend zijn en niet de structuur. 
Kaderleden hoeven ook niet te vrezen voor 
het verlies van hun vakbondstaak, mits ze 
maar actief zijn in hun regio. Maar daar kan 
niemand het mee oneens zijn, lijkt ons.’ 
Peter Magnée   

boND Nieuwe stijl
Na de reorganisatie ontstaan per 1 augustus zes 
sectorraden (primair en voortgezet onderwijs, 
mbo, hoger onderwijs, onderwijsdienstverlening en 
gepensioneerden) en zeven stuurgroepen: schoollei-
ders, vrouwen, onderwijsondersteunend personeel, 
passend onderwijs, agrarisch onderwijs, jongeren 
en anders actieven. Zowel de sectorraden als de 
stuurgroepen krijgen een budget om zo veel moge-
lijk activiteiten op poten te zetten om zo het directe 
contact met de leden te vergroten. Wie geen of on-
voldoende bindingsmomenten met leden realiseert, 
heeft blijkbaar geen faciliteiten nodig en wordt gekort 
op zijn budget. Eenvoudiger, makkelijker en transpa-
ranter, luidt na de zomer de nieuwe formule van CNV 
Onderwijs.

Michel rog (rechts) en Cees Kuiper, beleven hectische tijden door de verenigingsvernieuwing.
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webbedingetjes

@ Het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam heeft een 

vernieuwde website. Op www.onderwijsmuseum.nl is het re-

sultaat te zien. De makers laten weten dat de internetpagina 

nog volop in ontwikkeling is. Tips zijn welkom!

@ Nog op zoek naar een leuke invulling voor het schoolreisje? 

Kijk dan eens op www.schoolreisje.nl. Hier zijn suggesties te 

vinden voor uiteenlopende bestemmingen, zowel dichtbij als 

verder weg.

@ Op www.passendonderwijs.nl is alles te vinden over het 

gelijknamige thema. De initiatiefnemers van deze website 

verzenden ook regelmatig nieuwsbrieven. Deze zijn op de 

website te vinden, maar ook op www.cnvo.nl, in het dossier 

passend onderwijs.

Stelling:
Langer doorwerken in het onderwijs is 
een betere optie dan het bevriezen van 
de salarissen

eens 35,4 %

oneens 64,6 %

Aantal reacties: 99

@ @@@

@

@ @

@@@

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:

Ook in het onderwijs moet de Balkenende-norm worden  

gehanteerd.

Functiemix
De functiemix, in veel lerarenkamers in het primair en voort gezet 

onderwijs is het momenteel hét gespreksonderwerp. Ook op  

pagina 10 van dit nummer heeft u er meer over kunnen lezen. 

Toch leven er nog veel vragen over dit onderwerp. Op de website  

www.meerverdieneninhetonderwijs.nl wordt daarom alles nog 

eens uitgelegd. Hier kunnen bezoekers ook de functiescan invullen 

en zo zien hoeveel kans zij maken op een hogere functie. Leden 

kunnen daarnaast gebruik maken van de persoonlijke adviezen 

van de functiecoach. 

CNV Onderwijs voert momenteel ook een onderzoek uit naar de 

functiemix. Want wat vinden de leden er nu van? Laat uw mening 

horen door te reageren op verschillende stellingen die te vinden zijn 

op www.meerverdieneninhetonderwijs.nl.  

Voordelen van lidmaatschap
Voor de niet-leden onder de lezers is het misschien handig om te 

weten wat nu precies de voordelen van een lidmaatschap zijn. Door 

middel van een korte test op de website www.cnvo.nl, (te vinden 

onder de titel Bereken je voordeel) kunnen bezoekers het voordeel 

uitrekenen van een lidmaatschap en ontdekken wat daar nu eigen-

lijk allemaal bij hoort. Want veel mensen realiseren zich nog steeds 

niet wat de waarde is van het lidmaatschap van de vakbond. 

ApenstAArtjes



cOlumncOlumnlumnlumnLiesbeth 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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30%
Zaterdagsmorgens ben ik vrijwilliger in dieren-
asiel De Kluif. Lekker met water knoeien. Als de 
hondenhokken schoon zijn, is mijn werk klaar. 
Tot besluit krijg ik steeds weer een vriendelijk 
‘dankjewel!’ Ook al kom ik standaard vijf minuten te 
laat, geen hond die er wat van zegt. Ik voel me echt 
gewaardeerd. 
Eens per jaar bieden ze alle vrijwilligers een leuke 
middag aan. Bij ons laatste uitje liep ik naast Wijnand, 
een aannemer. Hij gaat ’s morgens tegen zessen de 
deur uit en is pas twaalf uur later weer thuis. Alleen ’s 
zondags niet. Dan mest hij de hokken van De Kluif uit. 
Wat er met zijn overuren gebeurt? Die blijven gewoon 
staan, hij heeft er nog zo’n negenhonderd tegoed. 

Hoge werkdruk, dat kennen wij ook, in het onderwijs. 
Toch ben ik jaloers op Wijnand: als hij thuiskomt, is hij 
lekker moe. Hou ik niet van hard werken? Zeker wel! 
Niet voor niets ga ik op mijn vrije dag naar het asiel. 
Maar als leerkracht sleep je altijd weer precies dát mee 
naar huis, wat niet is gelukt. Al die onvervulde verwach-
tingen. Van ouders die hun kind niet speciaal genoeg be-
handeld vinden, van kinderen die school niet leuk vinden, 
van collega’s die jou niet gezellig vinden, van directeuren 
en bestuursleden die jou niet voldoende gedwee – zij 
zeggen: coöperatief – vinden, van inspecteurs die de 
Cito-eindscores van jouw klas niet hoog genoeg vinden. 
(‘Je klas van vorig jaar had gemid-
deld tien punten meer. Zie je dat je 
achteruit gaat? Moet je niet eens op 
nascholings cursus?’)  

Altijd lijk je te kort te schieten. Want 
tegenwoordig verdient ieder kind 
‘extra’ aandacht… Een tegenspraak in zichzelf! 
In het boekje Lieve inspecteur schreef ik vorig jaar: de 
dyslecticus moet je samen met iemand laten lezen, maar 
de hoogbegaafde moet je juist zelfstandig onderzoek laten 
doen; het schuwe muisje moet je niet in zijn schulp laten 
zitten, maar het gepeste kind moet je juist uit de wind 
houden; kinderen met leerproblemen moet je gevarieerde 
werkvormen aanbieden, afgestemd op hun verschillende 
leerstrategieën, maar de adhd’er moet je juist vaste 
structuren en zo weinig mogelijk prikkels geven. 

Dús gaan we na bijna elke werkdag naar huis met 
het gevoel dat het hok niet schoon is: er blijven altijd 
‘hondjes’ aan wie we méér aandacht hadden willen 
schenken.  

Wat doen we daaraan? Wat Wijnand ook doet: over-
werken. Alleen, hij krijgt er lóón naar, wij niet. Wij 
leveren structureel dertig procent meer arbeid dan 
waar we voor betaald worden. Dat heeft onze vakbond 
zelf uitgezocht.  

Een collega kwam deze week de lerarenkamer binnen 
met een tegelspreuk op een Delftsblauw bordje: Kom, 
we gaan er vandaag weer voor de volle 30%  tegenaan!
Zouden daar die dertig procent mee bedoeld zijn?

‘ WIj Leveren StructureeL DertIg 
procent meer arbeID Dan Waar We 
voor betaaLD WorDen’
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Congres over 
binnenklimaat
Op 9 juni organiseert Arbo-VO het con-
gres Elke dag frisse lucht. Het binnenkli-
maat in het voortgezet onderwijs staat 
hierbij centraal. Naast de presentatie van 
onderzoeksresultaten wordt er infor-
matie gegeven over de verschillende as-
pecten van binnenklimaat. Er worden op 
deze dag inzichten gegeven door deskun-
digen over de laatste wetenschappelijk 
inzichten in de relatie tussen binnenkli-
maat, welzijn/gezondheid en leerpre-
sentaties. Er is slechts ruimte voor 200 
deelnemers. Het aanmelden voor het 
congres kan via de site www.arbo-vo.nl 
> congres ‘Elke dag frisse lucht’. Voor 
mensen die in het voortgezet onderwijs 
werken wordt € 75,- aan inschrijfkosten 
berekend, anders zijn de kosten € 200,-. 
Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs 
in Utrecht, van 9.15 uur tot 17 uur. Voor 
meer informatie www.arbo-vo.nl.

oproep oNDerwijsraaD: 
Wat doet u voor het onderwijs?
De Onderwijsraad verzamelt reacties uit het on-
derwijs en samenleving. Hij doet dit omdat hij de 
maatschappij meer wil betrekken bij het onderwijs. 
Alles wordt verzameld om in het najaar een advies 
te kunnen uitbrengen aan de minister. In het advies 
beantwoordt de raad vragen als: Hoe kan het on-
derwijs het beste worden vormgegeven en wie moet 
hierin het voortouw nemen? Wilt u reageren? De 
raad ontvangt reacties graag voor 18 juni. Reacties 
kunnen per post gestuurd worden naar: Nassaulaan 6, 
2514 JS te Den Haag, onder vermelding van maat-
schappelijk programma. Of stuur een e-mail naar: 
maatschappelijkprogramma@onderwijsraad.nl. U 
kunt ook reageren via de site: www.onderwijsraad.nl.

Doe me een deugd
Doe me een deugd is een net verschenen prak-
tijkboek over de morele vorming op de basis-
school, van Wilma van der Jagt en Pieter Vos.  
Volgens het boek leer je deugden door ze te 
doen. Het praktijkboek is ontstaan in samenwer-
king met leerkrachten van diverse basisscholen. 
Iedereen die bezig is met de morele vorming van 
kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar, 
kan zich er door laten inspireren. Er staan veel 
voorbeelden uit de praktijk in en lesideeën voor 
een goede aanpak. Het boek kost € 22,50. ISBN 
9789023924555. Het boek is te bestellen via www.
boekencentrum.nl of verkoop@boekencentrum.nl.

CPS rekenconferentie
De interactie tussen leerkracht en leerlingen speelt een 
belangrijke rol in de rekenresultaten van leerlingen, heeft 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen vastgesteld. CPS 
ontwikkelde een aanpak die bewezen effect heeft en waarin 
deze interactie centraal staat. In het voorjaar vindt er een 
serie conferenties plaats over deze aanpak. De conferentie 
is bedoeld voor interne begeleiders, bouwcoördinatoren, 
rekencoördinatoren, remedial teachers, schoolleiders en 
leerkrachten in het primair onderwijs die rekencoach willen 
worden. Onderwerpen van de workshops zijn: rekenonder-
wijs aan jonge kinderen, rekenonderwijs aan goede reke-
naars en uitdagend rekenonderwijs. Het congres vindt plaats 
op donderdag 20 mei en vrijdag 4 juni van 10 – 15.30 uur, in 
Amersfoort. Het kost € 390,-. Meer informatie over de CPS 
Rekenconferentie vindt u op www.cpsacademie.nl. U kunt ook 
contact opnemen met (033) 453 43 03 of academie@cps.nl.  

Zoek de bron
Op 31 mei wordt er een thema-avond Zoek de bron 

gehouden, georganiseerd door Katholieke Schoolraad 

Oost-Gelderland. Hoofd godsdienst & cultuur KRO 

Leo Fijen zal dan een presentatie geven. Hij besteedt 

aandacht aan het thema Zoek de bron. De centrale 

vraag van de avond is: Hoe kun je de bron blijven 

vinden in jezelf voor de identiteit van je school? De 

thema-avond is van 20 tot 22 uur in de Johanneshof, 

Rentenierstraat 9 in Lichtenvoorde. Aanmelden voor 

de avond kan door een e-mail te sturen naar info@

ksog.nl. Kijk voor meer informatie op www.ksog.nl.
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Werkconferentie 
speCiaal oNDerwijs
Op 1 juni vindt een werkconferentie in Utrecht 
plaats, gericht op staal-, lees- en rekenon-
derwijs in het speciaal onderwijs. Uit de prak-
tijk blijkt dat scholen voor speciaal onderwijs 
veel vooruitgang boeken door goed naar de 
prestaties van de leerlingen te kijken. Op deze 
dag zullen de ervaringen, ideeën en tips van 
scholen onder de aandacht worden gebracht. 
Dit draagt bij aan de kwaliteitsverbetering  
van het speciaal onderwijs, waarvan de leer-
lingen profiteren. Het programma bestaat uit 
workshops van inhoudelijke experts. Onder-
werpen zijn onder meer doelgericht reken-
onderwijs aan moeilijk lerende kinderen en 
taaltoetsen. De werkconferentie vindt plaats 
van 9.30 tot 16.30 uur in station Galgenwaard 
in Utrecht. Het programma is te vinden op 
www.schoolaanzet.nl, inschrijven kan via www.
deelnameregistratie. 

Op expeditie met Stichting 
Leerplanontwikkeling
SLO krijgt subsidie voor veldaanvragen. De 
veldaanvragen zijn bedoeld om scholen te onder-
steunen bij hun leerplanvraagstukken. Op 1 juni 
start de inschrijving voor de veldaanvragen 2011. 
SLO roept scholen op zich in te schrijven voor de 
expeditiezone of de vrije zone. Vanaf 1 juli staan 
de verschillende veldprojecten in de expeditie-
zone op de website van SLO. Binnen de vrije zone 
kunnen scholen geheel eigen projectvoorstellen 
voor leerplanontwikkeling indienen. Deze worden 
vervolgens door een onafhankelijke jury beoor-
deeld. Zowel de beschrijvingen van de veldprojec-
ten in de expeditiezone als de criteria voor de vrije 
zone zijn vanaf 1 juni te vinden op www.slo.nl/
veldaanvragen.

De laatste man
gert-jan riem (41), john F. Kennedyschool,  
’s-gravenzande

‘Weinig mannen in het onderwijs, het schijnt 
een probleem te zijn van deze tijd. En inderdaad 
ben ik de enige man op een school van zo’n 230 
leerlingen, waar de dames de boventoon voeren. 
Maar in de loop der jaren heb ik er mee leren 
leven en nu vind ik de maandagochtendgesprek-
ken over baby’s en/of spinning geen punt meer’, 
mailt Gert-Jan Riem, leerkracht groep 3 en 
ict-coördinator op de John F. Kennedyschool in 
’s-Gravenzande. ‘Voetbal bespreek ik wel met 
de “mannen” van groep 8 en als het over auto’s 
moet gaan, klamp ik wel aan bij mijn jongste 
dochter, die Top Gear helemaal je-van-het vindt!’ 
Geringe concessies voor wie naar het totaal 
kijkt, betoogt Riem. Want welke man wil nu niet 
de permanente aandacht van zestien vrouwen? 
‘Een held ben ik als ik weer eens een bal van het 
dak af haal of twee fietsen “ontknoop”, waardoor 
mijn handen onder het smeer raken. Mij zul je er 
niet over horen klagen. Sterker nog, ik pleit voor 
nog meer vrouwen in het onderwijs. Natuurlijk, 
dat salaris is helemaal knudde. Maar ik troost 
me met de gedachte dat ook mijn wederhelft in 
het onderwijs zit. Kunnen we toch ieder jaar op 
vakantie in een ruime vierwieler. Alle gekheid 
op een stokje: mannen, laat die carrière nu eens 
schieten en kies voor het onderwijs. Niet alleen 

een sjeik kan een harem “beheren”.’ PM
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ook de laatste man? 
mail naar schooljournaal@cnvo.nl

Op expeditie met Stichting 
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poStactIeven
rayon utrecht
Donderdag 20 mei, 14 uur, Sonnenburgh, Zonnenburg 2, Utrecht. Leden-
bijeenkomst + excursie. Info: Pieter Hansum, p.hansum@casema.nl of 
(035) 541 70 25.

Den bosch
Donderdag 20 mei, 14 uur, Rest. De Keurvorst, Marktstraat 14,  
Ravenstein. Ledenbijeenkomst over rayon in de nieuwe structuur.  
Aanmelden 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 OV-chipkaart. Info: ansvandendool@kpnplanet.nl of 
(06) 22 46 27 43.

Dinsdag 8 juni, 13.30 uur, Excursie naar Historische Tuin Aalsmeer + 
vaartocht Westeinderplassen. Aanmelden + info tot 25 mei bij Peter de 
Rijk, (0297) 56 62 61 of pjmderijk@hetnet.nl.

rayon oostelijke en westelijke Mijnstreek
Woensdag 9 juni, 14 uur, Schtad Zitterd, Markt 25, Sittard. Voorjaars-
ontmoeting; huldiging jubilarissen + bezoek tentoonstelling Toon  
Hermans-jaar. Aanmelden voor 5 juni via rjacobsjordans@telfort.nl of  
sef.eurelings@planet.nl.

onder Dezelfde paraplu (CNV-breed)
Ook dit najaar komt het CNV weer naar de seniorleden toe. Hierbij geven 
we alvast de data en plaatsen door. Thema: actuele bondsoverstijgende 
zaken zoals veranderingen in de belasting en de zorg. Alle bijeen komst-
en beginnen om 13.45 uur en eindigen om 16 uur. Nadere info volgt.
Oktober 
14: Zuidlaren, 19: Kapelle-Biezelinge, 20: Alkmaar, 21: Geleen,  
26: Wierden, 28: Winterswijk.
November
2: Twello, 3: Utrecht, 4: Joure, 9: Hoogeveen, 10: Tilburg, 11: Helmond, 
17: Hoofddorp, 18: Elst, 24: Gouda, 25: Dronten.
Nadere info: hj.kohler@kpnplanet.nl

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

Woensdag 19 mei, 16 uur, basisschool Krullevaar, Hoogeveen, over NLP 
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jaarvergadering bve:  
zorg over primaire proces
‘Ik stop ermee omdat ik al 66 jaar ben. Ik 
had eigenlijk al eerder willen stoppen toen 
ik het onderwijs uitging, maar mij werd 
gevraagd te wachten tot CNV Onderwijs 
klaar was met de herstructurering van 
de vereniging.’ Dat zegt Rob Hogenelst, 
scheidend voorzitter van de sector bve, 
tijdens de pauze van de jaarvergadering 
eind april in Maarn. ’Per 1 augustus mag 
je geen bestuursfunctie meer vervullen 
als je niet zelf in het onderwijs werkzaam 
bent. Terecht’, benadrukt de voormalig 
directeur van een consumptieve opleiding, 
tegenwoordig onderdeel van Roc Leiden. 
‘Alleen als je het zelf ervaren hebt, begrijp 
je wat werkdruk in het onderwijs precies 
inhoudt. Maar ik heb alle vertrouwen in 
mijn opvolger Piet Wijnen, die nu ook al 
deel uitmaakt van het sector bestuur. Kan 
ik me voortaan nu volledig wijden aan het 
voorzitterschap van Swift, een grote wiel-
ervereniging in Leiden.’
Zijn opvolger treedt aan in een econo-
misch zware tijd, beseft ook Hogenelst.  
Tijdens zijn jaarrede zegt hij dat het mbo 
indirect de gevolgen ondervindt van de 
financiële crisis. ‘Het is moeilijk passende 
plaatsen te vinden voor de beroepsprak-
tijkvorming (stageplekken). Dat geeft 
extra druk voor de collega’s die deze 
deelnemers moeten  begeleiden.’ Zorgen 
maakt hij zich ook over de invoering van 
het competentiegericht onderwijs. ‘Het 
planmatig invoeren daarvan is onderge-
schikt gemaakt aan de bedrijfsvoering. 
Docenten, maar ook de begeleiders van 
deelnemers op de stageplekken, zijn on-
voldoende voorbereid op de veranderende 
taak in het onderwijsproces. En dat terwijl 
onze deelnemers, met name niveau 1 
en 2, heel veel aandacht en begeleiding 
nodig hebben.’ Ook wat betreft de zorg 
en kritiek van het bedrijfsleven over de 
kwaliteit van de nieuwe lichting vaklui, 
kaatst Hogenelst de bal hard terug. ‘Dat 
heb je als je minder geld besteedt aan het 
primaire proces, 40 tot 50 procent van het 
onderwijsproces naar de beroepsprak-
tijkvorming verplaatst, veel zij-instromers 
toelaat die niet op hun taak zijn berekend 
en lestaken van docenten vervangt door 
lessen van instructeurs.’ PM

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

persONeelsAdVerTeNTies
Nina Smit verzorgt personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Ook geeft zij informatie over 
verzekeringen in relatie tot het lidmaatschap.
Zij is bereikbaar op:
ma. t/m woe. 8.30 - 17 uur
tel. (030) 751 17 78,
e-mail: nsmit@cnvo.nl
adres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht

VereNiGiNGsBesTuur
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur:
Cees Kuiper, secretaris CNV Onderwijs,
tel. (030) 751 17 10
e-mail: mschneider@cnvo.nl

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

BAsisONderwijs Dhr.  j.N.A. de Vries (073) 521 75 12 handevries@home.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
BVe Dhr.  H.B.B. Stanneveld (045) 521 83 93 h.stanneveld@planet.nl
AGrArisCh ONderwijs Dhr.  A.e.G.M. Mutsaers (013) 468 46 66 admutsaers@home.nl
hOGer ONderwijs Dhr.  M. Haanstra (0513) 41 91 98 martin.haanstra@home.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG Dhr.  F.j.H.M. Bulthuis (0541) 53 49 34 frankbulthuis@xs4all.nl 
pOsTACTieVeN Dhr.  w. Stoop (023) 537 85 56 xstoop@planet.nl

seCtoren



werf leden voor CnV onderwijs en 
ontvang mooie cadeaus!
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ontvang 

zijn van twee andere CNV-bonden. ‘Vooral mijn vader is 
een echte vakbondsman’, lacht Monique. ‘Hij is kraan-
machinist.’ Momenteel is ze lio-stagiair op de Sabina 
van Egmondschool in Oud-Beijerland. ‘Ik geef les aan de 
kleuters, echt mijn favoriete leeftijdsgroep. Ze zijn nog 
zo enthousiast over alles wat je ze wil leren.’ Op de pabo 
is ze doorgegaan met studeren om ook de aantekening 
te bemachtigen waardoor ze gymles mag geven. ‘Ik vind 
bewegingsonderwijs heel belangrijk. Zelf doe ik al zowat 
mijn hele leven aan trampolinespringen.’ Van Monique 
mogen alle basisschoolleerlingen dagelijks even de 
spieren losgooien, omdat ze al zo veel achter de tv of de 
computer zitten. ‘Of ik al een baan heb? Nee, hier kan ik 
helaas niet blijven. Maar ik heb gelukkig nog even tot het 
nieuwe schooljaar.’  

Begin volgende maand studeert Monique Ebink uit  
Numansdorp af aan de pabo van Hogeschool InHolland in 
Rotterdam. Een mooi moment om lid te worden van CNV 
Onderwijs, vindt ze zelf. ‘Vanwege de goede voorlichting, 
maar ook voor de rechtsbescherming, omdat zaken in 
het begin nog zo onzeker zijn.’ Dat ze lid zou worden, 
kon bijna niet missen met ouders, die beiden al jaren lid 

Monique Ebink (22): 
Lid vanwege voorlichting 
en rechtsbescherming
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Jouw partner  
in de school


