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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.

Wijsheid in pacht
Half augustus 1967 ben ik bij het 
voortgezet onderwijs begonnen.
Toen was net de alleszaligmakende 
Mammoetwet van kracht.
Sindsdien heb ik vele ‘Mammoetwet
ten’ in allerlei variaties meegemaakt.
En alle komende en gaande bewinds
lieden moesten zo nodig weer veran
deringen in de scholen aanbrengen, 
daarmee vooral de mensen die het 
onderwijs moesten geven belas
tend. Het onderwijsveld sputterde 
wel eens wat tegen, maar over het 
algemeen werd er zo goed mogelijk 
doorgewerkt. Maar nu, eindelijk… 
eindelijk… hebben we een minister 
die de wijsheid in pacht heeft, en wat 
gebeurt er: alom protesten. Mensen, 
niet doen. Doe wat de minister zegt. 
Zij weet het allemaal heel precies. Ze 

gaat doen wat ze zich voorgenomen 
heeft, zegt ze. Dus is het verspilde 
energie om te protesteren. Zij vindt 
het prachtig al dat gesputter. Dan 
heeft ze weer aandacht. Gewoon 
doen wat mevrouw zegt en we zien 
wel wat ervan komt. Haar wel even 
zeggen dat er geen protesten meer 
georganiseerd worden, maar dat er 
dan ook geen voorstellen vanuit het 
onderwijs zullen komen. Kijken wat 
er van komt.
Henk Vos, Hoogeveen

Andere schooltijden
Steeds vaker hoor en lees ik berich
ten over andere schooltijden; het con
tinurooster van 7 tot 7 bijvoorbeeld of 
roosters waarbij ouders hun eigen va
kantie mogen plannen. Minister Van 
Bijsterveldt juicht deze ontwikkeling 

van harte toe. Het huidige systeem 
van schooltijden zou achterhaald zijn. 
Ik maak me grote zorgen en met mij 
vele anderen. Met het oog op pas
send onderwijs werken we standaard 
al met drie instructiegroepen per 
leerjaar met daarnaast nog de indi
viduele zorg en handelingsplannen 
voor leerlingen. In combinatiegroe
pen wordt er zelfs met zes instructie
niveaus gewerkt. Als ouders hun 
eigen vakanties mogen plannen, 
kan het gebeuren dat een leerlin
gen drie weken uit het leerproces 
gehaald wordt. Hoe haalt een school 
die schade in? Betekent dit dat we 
alle kinderen individueel onderwijs 
moeten gaan geven? Is dit het einde 
van het traditionele onderwijs met al 
zijn waardevolle elementen? Ik durf 
de concurrentie best aan. Of worden 
we gedwongen hier aan mee te doen 
omdat beide ouders moeten werken 
en de school het op moet lossen?
Peter Krijgsman, Kampen

Taalmisbruik
Graag wil ik reageren op de column 
van Pierre Wind in Schooljournaal 8. 
Maar al te vaak heeft hij vernietigend 
commentaar op anderen. Dat mag, 
soms. Vaak niet terecht, maar daar is 
het een column voor. Als het mensen 
maar prikkelt. Ik vind wel dat je dan 
je taal correct moet gebruiken. En 
dus: het is niet mond op mond, maar 
mond tot mond. Zou jij als kok toch 
moeten weten.
Marjanne Jeurissen

Meertaligheid
Met interesse heb ik het artikel Deutsch macht Spass (Schooljournaal 8) 
gelezen. Als docent Frans constateer ik dat zowel Duits als Frans  
in het middelbaar onderwijs in de verdrukking zijn gekomen. Veel 
directies menen dat het Engels als vreemde taal volstaat. Dit is een 
misvatting. Verschillende taalkundigen voorspellen dat niet ééntalig
heid (Engels), maar meertaligheid de nieuwe situatie in de wereld zal 
zijn. De Europese Unie vindt dat elke Europese staatsburger minstens  
twee vreemde talen moet beheersen. Voor Nederland zijn naast 
Engels de buurtalen Duits en Frans hiervoor het meest geëigend. 
Een gedegen onderwijs in deze drie talen op B1/2 niveau van het ERK 
(Europees Referentiekader) zal de positie van Nederland in Europa 
op sociaal, cultureel en economisch vlak versterken. Nu alleen onze 
overheid nog overtuigen …
Camiel van Woerkum, Geldrop   

Brieven
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fOtOMarisaBeRetta

Het is mei en de temperatuur is weer aangenaam. Hoog tijd om de muffe sportzaal te verruilen voor 
wat buitengym. De leerlingen van groep 8 van basisschool Don Bosco in de Haarlemse Schalkwijk 
nemen elkaar voor de deur van de school de maat in slagbal.  

‘Bapo werkt goed, dus niet afschaffen!’
We moeten allemaal langer werken, dus waarom leraren niet? 

Dat moet VVD’er Ton Elias gedacht hebben toen hij een motie 

indiende om de bapo af te bouwen. Leraren die van deze se-

niorenregeling gebruik maken, hoeven minder uren te werken 

en houden het daardoor langer vol in het arbeidsproces, zo 

blijkt uit onderzoek. Elias vindt echter dat de regeling onbe-

taalbaar wordt en dat iedereen hard nodig is op de arbeids-

markt. De motie van de VVD’er kreeg een meerderheid in de 

Kamer. CNV Onderwijs is hier heel ongelukkig mee. Michel 

Rog, voorzitter: ‘Elias stelt een regeling ter discussie die feitelijk 

door leraren zelf is gefinancierd én die positieve effecten heeft 

op de arbeidsparticipatie van ouderen. In de jaren negentig is 

afgesproken om loon in te leveren voor arbeidstijdverkorting. 

Daarvoor was een goede reden, namelijk bevordering van de 

arbeidsparticipatie van oudere leraren. Juist nu de vergrijzing 

toeslaat is het van belang dat leraren het werken wat langer 

volhouden en het beroep aantrekkelijk blijft. Een regeling die 

goed werkt en waarmee doelen worden bereikt, moet je niet 

afschaffen. We hebben de ervaring van deze leerkrachten 

hard nodig om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen blijven 

waarborgen.’ Rog wijst er verder op dat Elias er volstrekt aan 

voorbij gaat dat Nederlandse leraren veel meer uren werken, 

in ook nog eens grotere klassen, dan collega’s in vergelijkbare 

landen. Met het aannemen van de motie wordt overigens al-

leen bereikt dat de regering er bij de sociale partners op gaat 

aandringen de bapo-regeling op zo kort mogelijke termijn af te 

bouwen. Het woord is dan aan de sociale partners. 

CdG
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Hbo	de	wacht	aangezegd	
Het is uit met vrijheid-blijheid in het hbo. Na alle commotie rond 

onrechtmatig verstrekte diploma’s op Hogeschool InHolland en 

de kwaliteit van het onderwijs op sommige hogescholen, heeft 

staatssecretaris Zijlstra vorige week vrijdag harde maatregelen 

afgekondigd. De bewindsman trekt acht miljoen euro uit om de 

problemen in het hbo met ‘wortel en tak’ uit te roeien. Zo ko-

men er landelijke toetsen op de kernvakken, moeten docenten 

in het hbo minimaal een mastergraad hebben en wordt er on-

derzocht of de accreditatie van sommige opleidingen kan wor-

den ingetrokken. Ook steviger controles door de Inspectie tot 

in de collegezalen moeten de kwaliteit op orde houden. Dat het 

niveau op (onderdelen) van sommige hogescholen zo kon af-

zakken heeft, zo blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant, alles 

te maken met de manier waarop opleidingen gevisiteerd wor-

den. De NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie)  

geeft in opdracht van de overheid het eindoordeel over de ac-

creditaties. Het onderzoek, dat een keer in de zes jaar wordt 

gehouden, en waarmee de opleidingen een soort keurmerk 

krijgen, wordt uitbesteed aan commerciële bureaus die door 

de hogescholen worden ingehuurd. De inhoud van het rapport 

bepaalt of de opleiding overheidsfinanciering krijgt en diploma’s 

mag verstrekken. Op dat punt ging het fout. Want zo schrijft 

de krant, scholen hielden kritische studenten en docenten ver 

van de visiterende panels. Een oud-panellid: ‘Je wordt betaald 

om de opleiding door de accreditatie te loodsen – dat is de za-

kelijke overeenkomst.’ De NVAO heeft al laten weten de kritiek 

ter harte te nemen en het systeem van visiteren aan te passen. 

CNV Onderwijs wil graag dat docenten de mogelijkheid krijgen 

vijf jaar te doen over het behalen van een mastergraad.’ 

PM



Scholieren zijn voor even acrobaten 
‘Je moet die smoel-

tjes eens zien van de 

kinderen als ze de 

circustent betreden. 

Vierhonderd mensen 

uit de wijk komen 

kijken en klappen 

voor hun verrichtin-

gen. Dat vergeten ze  

hun hele leven 

niet.’ Arnold Reijen, 

schooldirecteur van 

de Brede Bossche 

Scholen, stipt het 

succes van de jubi-

leumactiviteiten aan. 

De scholengemeenschap uit Den Bosch viert het tienjarig bestaan groots. ‘We werken samen 

met een echt circusbedrijf. Zij bouwen op vijf locaties in de stad een echte circustent op en 

af. Onze scholieren krijgen van de artiesten instructies voor circusacts en trainen daarna om  

’s avonds een voorstelling uit te voeren. Iedereen doet mee, want iedereen kan wel iets, uiteen-

lopend van jongleren tot koorddansen of balanceren op een grote bal. Elke act duurt ongeveer 

drie minuten.’ Het circusthema is speciaal gekozen om op die manier de buurt nauw te betrekken 

bij de feestelijkheden. ‘We hebben enorm veel vrijwilligers die zich inzetten. De kracht van onze 

school ligt ook op de werkvloer. Dat willen we graag delen met de buurt.’ Het project slaat aan, 

want volgens Reijen zit de tent elke voorstelling weer ‘nokkie-nokkie’ vol. 

Een aantal scholieren uit groep 8 verslaat als toekomstig journaille de verrichtingen van hun 

klasgenoten. De verslagen worden dagelijks afgedrukt in de regionale krant. ‘Vijftien dagen lang 

hebben wij een hele pagina tot onze beschikking in het Brabants Dagblad. Daarnaast wordt er 

ook een fotodagboek bijgehouden dat aan het eind van het jubileum gratis wordt uitgegeven.  

De kinderen die nu in groep acht zitten hebben bijna allemaal die tien jaar hier meegemaakt. Dan 

is het een leuk aandenken.’ RK

Schoolnieuws

•	De	SGP	als	hoop	in	bange	dagen.	Behalve	van	de	PVV	
is	het	kabinet	nu	ook	afhankelijk	van	de	SGP,	de	nieuwe	
gedoogpartner,	maar	dan	zonder	gedoogakkoord.	
Senator	Gerrit	Holdijk	is	opeens	de	man.
•	afspraken	zijn	er	niet	en	hoeven	er	ook	niet	te	
komen,	aldus	de	nieuwe	baas	van	het	land.	‘als	het	kan,	
zal	ik	het	kabinet	bij	voorkeur	steunen’,	zegt	Holdijk,	
maar	ook:	‘Ieder	voorstel	zal	op	zijn	voors	en	tegens	
worden	beoordeeld.’

•	en	dat	laatste	geeft	toch	hoop,	want	dan	kan	de	
SGP	ook	de	tegenstanders	van	de	bezuinigingen	
aan	een	meerderheid	helpen,	of	ben	ik	nu	heel	
optimistisch?	Lieve	lieve	SGP,	hier	alvast	een	
klein,	nederig	wensen	lijstje:	geen	nullijn	voor	
onderwijspersoneel,	geen	bezuiniging	op	passend	
onderwijs.	Bescheiden	toch?	
Ciska de Graaffjo
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Centrale  
eindtoetsen 
basisscholen 

Op basisscholen wordt 
vanaf 2013 verplicht 
een centrale eindtoets 
gehouden. Dat staat in 
een van de actieplannen 
die het ministerie van 
Onderwijs onlangs naar 
de Tweede Kamer zond. 
Daarmee moet de lat 
in het onderwijs flink 
hoger komen te liggen. 
Een van de streefdoelen 
is om de Citoscore, nu 
gemiddeld 535, op te 
krikken naar 537 in 2015. 
Ook de onderbouw van 
middelbare scholen wordt 
aan een test onderworpen 
en zelfs leraren moeten 
volgens de nieuwe plannen 
landelijk getest worden.

Tent elke avond nokkievol.
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Enthousiaste, 
meedenkende leraren 
gezocht
Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) wordt omgevormd 

tot de Onderwijscoöperatie, waarin vakbonden en vakver-

enigingen aan de slag gaan om het beroep van leraar sterker 

te maken. Het credo is De leraar aan zet! Een van de eerste 

projecten waar de coöperatie mee start is de herijking van 

de bekwaamheidseisen. Centraal staat de vraag: wat houdt 

het in om leraar te zijn en wat moet iemand ten minste weten 

en kunnen om het beroep verantwoord uit te oefenen?  

Vanuit CNV Onderwijs zoeken wij 25 enthousiaste leraren 

die mee willen doen aan dit project. De resonansgroep zal 

vijf keer in Utrecht bij elkaar komen van 17.30 tot 21 uur. De 

eerste bijeenkomst is op 22 juni. Voor een maaltijd wordt 

gezorgd en uw onkosten worden vergoed.  Uw school krijgt 

een vergoeding voor uw deelname op faciliteitenbasis.  

Meer info? www.cnvo.nl > over CNV Onderwijs > over ons > 

de onderwijscoöperatie of via jheinen@cnvo.nl.

                  over  
onderhandelaars-
resultaat cao AOJ
Onlangs is door onderhandelaars van de vereniging WAOJ 

en de vakorganisaties, waaronder CNV Onderwijs, een on-

derhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao AOJ. 

Het bereikte resultaat heeft een looptijd van één jaar (1 juli 

2011 tot en met 30 juni 2012). Onderdeel is onder meer een 

structurele verhoging van de salarisschalen en individuele 

salarissen met 1 procent. Uitgebreide informatie is te vinden 

op www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden (Bekijk hier je cao > 

Onderwijsdienstverlening). Hier kunt u ook uw stem uitbren-

gen over het onderhandelaarsresultaat.

Stem nu

Wat was!

16 mei De eindexamens in het voortgezet on
derwijs gaan van start. In totaal buigen 205.000 
kandidaten zich over het eindexamen. 
17 mei Schoolkinderen mogen niet meer worden 
blootgesteld aan straling van mobiele appara
ten. Daar pleit de Raad van Europa voor. Daar
om gaat zij de aangesloten landen een voorstel 
doen om kinderen daartegen te beschermen. 
Een ban op mobiele telefoons op scholen is daar 
onderdeel van. (Bron: Webwereld.nl) 
18 mei Leerkrachten van basisschool Zeelster
hof uit Veldhoven worden geveild. De hoogste 
bieder mag de juf of meester laten oppassen op 
de kinderen, zodat ze er zelf bijvoorbeeld een 
dagje tussenuit kunnen knijpen.  
(Bron: Omroep Brabant)
19 mei De Amsterdamse wethouder Andrée 
van Es (GroenLinks) stelt voor om op basis
scholen voorlichting te geven over homosek
sualiteit. Daarmee wil zij begrip kweken en 
verruwing in de maatschappij tegengaan.  
(Bron: De Telegraaf)
20 mei Op een school in Drachten krijgen 
leerlingen het verkeerde examen uitgereikt. Ze 
ontvangen in plaats van het examen Engels de 
vragen over geschiedenis, dat pas dagen later 
op de planning staat. (Bron: De Volkskrant)
21 mei De directeur van basisschool De Vuur
vogel in Malden wordt op heterdaad betrapt 
bij een inbraak in de woning van een juf van de 
school in Groesbeek. (Bron: De Gelderlander)
23 mei Leraren en schoolleiders moeten col
lega’s van andere scholen beoordelen. De  
Onderwijsinspectie biedt daarvoor trainingen 
aan. Dit staat in het door het ministerie uitge
geven actieplan Leraar 2020. (Bron: Nu.nl)
24 mei Een Britse scholier mag examen doen 
terwijl ze luistert naar muziek op haar Ipod. 
Zo kan ze zich beter concentreren. De school 
zwichtte na aandringen van de ouders. Docen
ten vullen de Ipod met muziek om fraude te 
voorkomen. (Bron: Metro)

Lespakket kinderarbeid
Zara Yamaktu (10) mist elk schooljaar vele maanden onder-

wijs, omdat ze dan dwars door Turkije reist, de seizoensarbeid 

achterna. Ze wiedt onkruid en plukt katoen of hazelnoten, 

vaak wel 11 uur per dag. Het leven van Zara staat centraal in 

een nieuw lespakket over kinderarbeid dat is ontwikkeld door 

CNV Onderwijs en AOb en een aantal ontwikkelingsorganisa-

ties. Het pakket is bestemd voor kinderen van 10-14 jaar en 

bestaat uit een dvd, lesbrieven, een brochure voor leerlingen 

en een docentenhandleiding. Het lespakket is kostenloos aan 

te vragen via fhuisman@cnvo.nl onder vermelding van ‘les-

pakket Zara’, de naam van de school en het adres.



ROG VERSUS
Geachte mevrouw Kervezee,
beste Kete, 

Door de afspraken uit het Convenant 
LeerKracht maken veel leraren kans 
op een hogere beloning. Dit kan 
de kwaliteit van het onderwijs ten 
goede komen. Ik vind dat een zeer 
goede zaak. Talentvolle leerkrachten 
kunnen zo langer voor het onderwijs 
behouden blijven. Blijft een hogere 
beloning en perspectief achter-
wege dan lonkt al snel een baan 
buiten het onderwijs. Kort geleden 
las ik onze enquête over de func-
tiemix nog eens goed door en had 

daarna gemengde gevoelens. Ik vond 
het verheugend om te lezen dat de 
bijna 2.000 respondenten eigenlijk 
totaal geen probleem hebben met 
differentiatie in beloning. Wie meer 
presteert en ervoor zorgt dat de 
kwaliteit van het onderwijs verbetert, 
die moet hoger beloond worden. 
Verschillen in beloning en vooral het 
belonen van betere prestaties wordt 
geaccepteerd en zelfs toegejuicht. 
Helaas kwam ik verder lezend ook 
antwoorden tegen die mij treurig 

stemden. Slechts één op de 
vijf leraren zegt ‘ja’ op de 
vraag of sollicitatieronden 
eerlijk verlopen. Ik citeer kort 
een aantal antwoorden op 

de waaromvraag: er is geen 
sollicitatieprocedure aan te pas 

gekomen, de hogere beloning gaat 
niet naar leraren, deeltijders komen 
niet in aanmerking, vriendjes worden 
met de directeur helpt en toewijzing 
gebeurt op basis van anciënniteit. 
Zowel CNV Onderwijs als de PO-Raad 
zetten zich in om de kwaliteit van 
onderwijs te verbeteren. Door schim-
migheid rond sollicitatieprocedures 
ontstaat onrust in schoolteams. 
Schoolbesturen moeten zorgvuldig 
met het ontvangen geld omgaan en 
zorgen voor draagvlak in het team. 
Hier ligt een schone taak voor de 
PO-Raad.

‘ WIE MEER PRESTEERT 
MOET HOGER BELOOND 

WORDEN ’

behouden blijven. Blijft een hogere 
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Op 1 juni wordt de 20ste Algemene Vergadering van CNV 

Onderwijs gehouden in De Eenhoorn te Amersfoort.

Amendementen
Op de voor deze AV ingediende voorstellen, waarvan een over-

zicht is gepubliceerd in Schooljournaal 8 van 23 april, konden 

amendementen worden ingediend tot 10 mei. Dat is niet gebeurd.  

Wel is er een motie ingediend waarin het bestuur wordt gevraagd 

om verenigingsorganen aan te sporen het beleid ten aanzien van 

het uitreiken van speldjes aan jubilarissen uit te voeren. De inte-

grale tekst van de voorstellen en moties, met de bijbehorende 

pre adviezen kunt u vinden op www.cnvo.nl > actueel > agenda.

Kandidaten
Mark Oortwijn is voorgedragen voor de vacature in de sollicita-

tiecommissie dagelijks bestuur. Voor de vacature in de fi nanciële 

controlecommissie is Bert van Leusden voorgedragen. De ver-

kiezing voor deze zetels vindt plaats tijdens de Algemene Verga-

dering. De integrale voordracht kunt u lezen op www.cnvo.nl > 

actueel > agenda. 

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

leden die zich hebben aangemeld voor de AV hebben inmiddels 

het agendaboek thuisgestuurd gekregen. Overige belangstellen-

den kunnen alle AV-stukken opvragen door een e-mail te sturen 

naar av@cnvo.nl.

Spreken tijdens de AV en vragen aan 
het verenigingsbestuur
Tijdens de AV heeft iedereen het recht om het woord te voeren. Om 

de vergadering ordelijk te laten verlopen, gelden daarvoor een aantal 

specifi eke regels. Mocht bij bestudering van de vergaderstukken het 

idee ontstaan dat vanuit uw verenigingsorgaan bij een bepaald onder-

werp iemand het woord wil voeren of een vraag wil stellen aan het ver-

enigingsbestuur, neem dan vooraf contact op met bestuurssecretaris 

Joany Krijt, postbus 2510, 3500 GM Utrecht, e-mail jkrijt@cnvo.nl.

U wordt dringend verzocht om de vragen schriftelijk in te sturen.

Algemene Vergadering
  CNV Onderwijs
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       KERVEZEE
Geachte heer Rog,
beste Michel, 

Net als CNV Onder-
wijs ondersteunt de 
PO-Raad het primair 
onderwijs in de ambi-
tie om de talenten van 
alle kinderen maximaal 
te ontwikkelen. Vorig jaar 
heeft de PO-Raad in het manifest 
‘In tien jaar naar de top’ op een rij 
gezet wat daar voor nodig is. Een 
van de pijlers in dit tienjarenplan is 
een fundamentele kwaliteitsimpuls. 
De professionaliteit van de leraar, 

van de 
school-
leider en 

van het 
schoolbe-

stuur staat 
daarbij centraal. 

In de praktijk zien 
we de resultaten van professio-
nalisering. Door opbrengstgericht 
werken nemen de resultaten van 
taal en rekenen toe. Schoolbesturen 
zijn zich meer bewust van hun ver-
antwoordelijkheid voor de kwaliteit 
van onderwijs. Daarbij maken ze 
steeds meer gebruik van een geïnte-
greerd beleid voor de pedagogische 
doelstellingen van de organisatie. 
De huidige cao biedt daarbij ver-
schillende middelen, waaronder de 
functiemix. Dat ook de medewerkers 

geen probleem hebben met dif-
ferentiatie in beloning beschouw ik 
als winst. Maar natuurlijk moet het 
beleid helder zijn en eerlijk, krachtig 
en zorgvuldig worden uitgevoerd. De 
PO-Raad zet zich in om de school-
besturen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van een 
goed beloningsbeleid. 
Het kabinet is ondertussen bezig 
met plannen voor prestatiebelo-
ning. Ik vind dat te snel gaan. Laten 
we eerst zorgen voor een goede 
invoering van de functiemix. Het 
beschikbare geld zie ik liever in de 
lumpsum, zodat we dit op maat kun-
nen inzetten ter verbetering van de 
professionaliteit bij de uitvoering van 
onze opdracht: goed onderwijs voor 
elk kind.

Fo
to

: A
nd

ré
 R

ui
gr

ok

    Kete Kervezee is voorzitter van de PO-Raad.

‘PLANNEN VOOR 
PRESTATIEBELONING GAAN 

VEEL TE SNEL’

Schooljournaal 9

Een goede leerkracht doet ertoe
De nieuwe nascholingsgids 2011-2012 is uit. Boordevol nieuw aanbod
In onze opleidingen en cursussen gaat u aan de slag met een vraagstuk uit de praktijk. 

De kennis die u opdoet tijdens de lessen, kunt u direct toepassen in uw klas. Dat leidt tot 

meer lesplezier en betere resultaten. Bent u net als wij gemotiveerd om aan de slag te 

gaan? Om meer rendement uit uzelf en de kinderen te halen? Dat is waar wij het voor 

doen. Samen met u….want een goede leerkracht doet ertoe.

Meer weten
Kijk op www.sonedutraining.nl of vraag onze gids aan door te bellen met 088 093 17 00 

of te mailen naar info@sonedutraining.nl.

www.sonedutraining.nl
tel. 088 093 17 00
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Een goede leerkracht doet ertoe
Nascholingsgids primair onderwijs2011-2012
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Schooljournaal 10

Ontwikkelingswerk is geen geldverslindende 
hobby, maar levert wel degelijk iets op. Dat bewijst 

de Luz y Esperanzaschool in Lima, die lange 
tijd door Edukans is gesteund. De protestantse 
school in de Peruaanse hoofdstad heeft na tien 
jaar sponsoring haar zaakjes aardig voor elkaar. 

Steeds meer leerlingen slagen voor hun diploma 
voortgezet onderwijs: hun toegangskaartje 

naar een beter leven. Voor de Amersfoortse 
ontwikkelingsorganisatie de hoogste tijd voor een 

nieuw project in de miljoenenstad: de Shalom 
de Musaschool, gelegen in een kilometerslange 

woestenij van armoede.

Toekomstperspectief voor leerlingen sponsorscholen Lima 

rige bezoek van Schooljournaal in 2006 is verdubbeld naar 420 
kinderen. Elf daarvan zitten in het examenjaar. ‘Met geld van 
Edukans is er een zijvleugel aan de school gebouwd. Onderin 
zit de hele kleuterafdeling (4 klassen, met vervaarlijk uitziend 
buitenspeeltuig dat in Nederland al lang zou zijn afgekeurd). De 
drie etages daarboven zijn de junior school (6-12 jaar, 9 klassen) 
en de high school (13-16 jaar, 5 klassen). In een lokaal staan 
nu de computers, die eerst in een oude schuur achter de school 
stonden. Verder hebben jongens (caballeros) en meisjes (da-
mas) nu op iedere etage een eigen wc-ruimte.’ De extra ruimte 
was volgens Limazo ook nodig voor grotere klaslokalen, omdat 
ze in het oude gebouw veel te klein waren. De groei van de 
school betekent ook een kwaliteitsimpuls, omdat er meer lera-

CNV Onderwijs en Edukans voeren samen actie 
voor beter onderwijs. Schooljournaal is in de 
herfst van 2010 met Edukans naar Peru geweest. 
Dit schooljaar verschijnen daar artikelen over. 
Help mee en stort een bijdrage op giro 515 t.n.v. 
Edukans in Amersfoort o.v.v. samen voor onder-
wijs. Voor meer informatie: www.edukans.nl. 

‘Jésus leert goed, misschien vindt hij 
een goede baan’

In een grauwe buurt van Lima, waar de 
armoede zichtbaar van de huizen en de 
mensen afstraalt, staat een van de pa-
reltjes van het schoolsponsorprogramma 
van Edukans: de Luz y Esparanzaschool. 
Temidden van het trieste decor is het ge-
lukt om een stabiele school op te bouwen, 
waar steeds meer leerlingen hun middel-
bare schooldiploma halen. En dat is best 
bijzonder, want aan deze kant van het 
stadsdeel Mirafl ores wonen grotendeels 
kansarme, slecht opgeleide Hooglandin-
dianen uit de Andes, die het Spaans 
soms nauwelijks machtig zijn. Kinderrijke 
gezinnen, voor wie elke dag in het teken 
van overleven staat. Het contrast met de 
toeristische, welvarende kant van Mira-
fl ores is groot. Daar waar de Peruaanse 
economie zich zichtbaar ontwikkelt, 
vinden de Indianen er alleen emplooi in 
slechtbetaalde, ondersteunende banen als 
schoonmaker. De Luz y Esparanzaschool 
wil dat patroon doorbreken. Met een 
waardevolle opleiding moeten ook de 
betere banen bereikbaar worden.

EIGEN WC-RUIMTE
Op de dag van onze aanwezigheid is het 
feest op de Luz y Esparanzaschool van-
wege het 15-jarig bestaan. Er staat sport 
op de agenda in de vorm van basketbal, 
volleybal en touwtrekken, maar er zijn 
ook verkiezingen voor de mooiste papie-
ren jurk, gemaakt door kleuters. Verstopt 
tussen tientallen geschonken speldozen 
Chess ’n checkers (schaken en dammen) 
en de Amerikaanse variant van Mono-
poly vertelt de trotse directrice Carmen 
Limazo dat het leerlingental sinds het vo-
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Schooljournaal 11

ren in dienst kunnen worden genomen. ‘De tijd van het fl yeren 
om de school te promoten is voorbij. Dat we protestants zijn is 
voor veel katholieke ouders niet langer een probleem. Ze weten 
dat we kwaliteit leveren.’ 

WISKUNDEKNOBBEL
Rosmell Américo Quipe (11), een van de beste leerlingen van 
de school en daarom ook zichtbaar (geelkleurige epauletten 
en tressen) lid van de Policia Escolar (de schoolpolitie), mag 
het buitenlandse bezoek laten zien waar hij met zijn moeder 
en zusje woont. De jongen wil veearts worden of wiskunde stu-
deren om ingenieur of architect te worden. Zijn moeder Rosa 
Echegaray (28) is gescheiden en kreeg al op haar vijftiende 
haar eerste kind: de zwaar autistische Rubilinda. Twee jaar later 
kwam Rosmell. Over hun komst was geen discussie mogelijk, 
haar oudere man stond erop dat er kinderen kwamen. ‘Toen 
vond ik het moeilijk om hierover te praten, maar ik weet zeker 
dat als ik toen naar school had gekund ik deze man niet was te-
gengekomen. Dan was ik druk geweest met mijn studie en had 
ik niet zo jong al een kind gekregen.’ Ze probeert er het beste 
van te maken in haar kleine ‘fl atje’, met slechts drie wc’s voor 
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de hele galerij. De enige hoop om haar 
huidige leven te ontvluchten, is de wiskun-
deknobbel van haar zoon. Dat Rosmell zo 
goed kan leren is een zorg minder. ‘Hij is 
gelukkig op school.’ Noodgedwongen heeft 
Rosa de scholing van haar dochter zelf 
ter hand genomen. In Peru staat speciaal 
onderwijs nog in de kinderschoenen; liever 
ontkent de maatschappij het bestaan van 
deze kinderen. Dat Rubilinda niet alleen 
kan blijven, heeft uiteraard ook invloed op 
het soort banen dat Rosa kan krijgen en 
dus op de fi nanciën.
 
SOCIALE STATUS
Leidde het verpauperde deel van Mira-
fl ores al tot somberheid, het stadsdeel La 
Molina is de overtreffende trap. Armoede 
tot zover het oog reikt. Een aaneengescha-
kelde reeks van schots en scheef staande 
huizen, gemaakt van restanten bouwmate-

‘Jésus leert goed, misschien vindt hij 
een goede baan’

Feest op de Luz y 
Esperanzaschool 
vanwege het 
15-jarige bestaan.
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riaal, hout en afval. Daartussen prijken 
lijnen vol met wasgoed en zitten er, op 
alles wat los en vast zit, verkiezingspos-
ters geplakt. Rond de huizen verdringen 
de vliegen zich rond lukraak weggegooid 
afval, waaraan ook (zwerf)honden, die 
elkaar in decibellen geblaf trachten te 
overtreffen, zich tegoed doen. En dan 
gaat het hier nog om het rijkere deel van 
deze gigawijk, want hoe hoger een huis 
op de zwarte, rotsachtige heuvels, hoe 
lager de sociale status van de bewoners. 
Wie het zich kan veroorloven bezit een 
huisje van wat nog het meest lijkt op 
gasbetonblokken, een poreus soort bak-
steen. Wie nog meer gespaard heeft kan 
er ramen inzetten. 
Enigszins verstopt tussen de verpauperde 
huizen staat Shalom de Musa, de school 
die nu door Edukans wordt gesteund. 
Zo’n 150 leerlingen tussen 3 en 13 jaar 
krijgen les in een onafgemaakt bouw-
werk, gelegen aan een onverharde, stof-
fi ge weg. ‘Para hablar y escribir mejor’, 
staat er op de schoolmuur. Vrij vertaald: 
een plek ‘om beter te leren spreken en 
schrijven’. Adjunct-directeur en wiskun-
deleraar Antonio Polaca Arango (39) 
heeft er zijn handen vol aan. Geld om 
een fulltime-directeur aan te stellen is er 
niet, zo legt hij uit. ‘Ik werk hier nu twee 
jaar. We gaan tot onderbouw highschool, 
maar mijn droom is een school als Luz y 
Esperanza te worden. We willen uitbrei-
den, de bouwplannen zijn er voor een 
derde etage, maar de tekeningen zijn nog 
niet goedgekeurd.’

INTELLIGENTE 
KINDEREN
Ondertussen geniet Rosia Ensisa (32) 
van haar pauze. Ze zit in de lerarenka-
mer, meer een lokaal in een openlucht-
school, maar dan zonder voldoende 
tafels en stoelen. ‘Nu valt het wel mee, 
maar in de winter kan het erg koud 
zijn’, zegt de biologielerares, die lesgeeft 
aan de groepen 5, 6 en 7 en klas 2 van 
de highschoolafdeling. In een aangren-
zend lokaal geeft Maria Torres Moya 
(38) Engelse literatuur. Ook besteedt ze 
aandacht aan fi losofi e en spreken in het 
openbaar. Ze komt uit Jauja en studeerde 
antropologie aan de universiteit, wat ze 
combineerde met het leren van twee 

talen: Engels en Italiaans. ‘Taal is het venster voor een beter 
contact. Zo leer je de manier van denken van een volk kennen, 
maar ook de gebruiken.’ Moya heeft vertrouwen in de toekomst. 
‘Er zitten een aantal behoorlijk intelligente leerlingen tussen. Ik 
ben hoopvol dat ze hun eigen weg gaan. Zeker als ik kijk naar 
hun enthousiasme voor het scienceproject, waarvan de winnaar 
een presentatie mag geven in het stadhuis en in de krant komt.’ 
Moya verwacht dat veel van haar leerlingen, net als hun familie-
leden die nog in de bergen wonen, in de agrarische sector zullen 
belanden. ‘Maar dan wel in de betere banen, zoals werktuigbouw-
kundige.’

GEVAARLIJKE KLAUTERPARTIJ
Er zijn ook uitzonderingen, zoals de 11-jarige Luis Angel Gomez Soria. 
Hij kent geen twijfels. ‘Ik wil ingenieur worden bij een oliemaatschap-
pij’, zegt de met goudgele tressen behangen schoolbrigadier-generaal 
gedecideerd. Hij zit in de zesde klas (de hoogste juniorklas) en heeft 
de titel gekregen wegens goed gedrag en mooie cijfers. Hij mag ook de 
maat aangeven bij het marcheren en is betrokken bij de vlagceremo-
nies. 
Een oudere jongen, de 14-jarige Jésus, een van de beste leerlingen van 
de Shalom de Musaschool, laat ons zien waar hij woont. Trots als een 
pauw toont hij een soort bouwkeet, met een dak van golfplaat, waar 
hij met zijn moeder en zijn broer (19) woont. Het staat vrijwel op de 
top van de heuvel. Er zijn nauwelijks wegen die naar het huis van 
Jésus’ familie leiden. Het laatste stuk is zelfs een gevaarlijke klauter-
partij. De constructie heeft ondanks de hoge huur veel ‘tochtgaten’ en 
is keuken en slaapkamer tegelijk. Buiten staat de wc, die bestaat uit 
een gat in de grond met een scherm er omheen. Jésus’ oudste broer 
(23) woont in een keet vijf meter verderop. Alleenstaande moeder 
Sylvia probeert er het beste van te maken, want er moet hier wel wor-
den geleerd. Ze probeert daarom van alles om aan geld te komen. Eén 
keer per week gaat ze de huizen langs om vuile kleding op te halen en 
te wassen. Van het gespaarde geld wil ze een mobiele telefoon kopen, 
waar mensen tegen betaling gebruik van mogen maken. Sylvia’s hoop 
op een beter leven is gevestigd op haar jongste zoon. ‘Jésus leert goed, 
misschien kan hij ons helpen door het vinden van een goede baan.’
Peter Magnée

Schooljournaal 12

Veel leerlingen 
van de Shalom 
de Musaschool 
zullen in de 
agrarische 
sector belanden, 
maar dan wel 
als werktuig-
bouwkundige.

SCH11_0591_TDS10_2e ktrn.indd   12 25-05-11   15:06



Schooljournaal 13

‘GEEN MIDDEL WERD 
GESCHUWD OM FABIAN IN 

5 HAVO TE KRIJGEN ’
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COLUMNCOLUMNCOLUMNMijke Pelgrim

Mijke Pelgrim 
(32) is docent 
Engels in het 
voortgezet 
onderwijs.

Gisteren kwam ik de vader van mijn oud-leerling Fabian 
tegen op school. Hij ging voorlichting geven aan de 
boven bouwklassen over zijn werkzaamheden als huis-
arts. Normaal ga ik naar zo’n ouder toe om even een 
praatje te maken, maar nu aarzelde ik.
Fabian stroomde vier jaar geleden bij ons in als leerling 
van 3 havo. Hij kwam van de mavo en daar was iedereen 
het er over eens geweest dat hij wel een stapje hoger 
kon. Bij de meeste vakken redde hij het ook prima. 
Alleen de talen gingen moeizaam, want Fabian was zwaar 
dyslectisch. Zijn resultaten voor mijn vak waren ronduit 
dramatisch. Woordjes leren ging nog net, maar voor toet-
sen scoorde hij het ene na het andere slechte cijfer, hoe 
hard hij ook leerde.
Het is nooit leuk om onvoldoendes terug te moeten 
geven, maar bij leerlingen van wie je weet dat ze uren 
aan de stof hebben gezeten, is het ronduit naar. Aan de 
andere kant werk je toe naar een eindexamen. Je helpt 
een kind ook niet door zijn cijfers op te leuken om het dan 
uiteindelijk in het laatste jaar te zien vastlopen.
De ouders van Fabian vonden het ook moeilijk om hun 
zoon zo te zien worstelen. Heel begrijpelijk natuurlijk, 
maar helaas werden de docenten van Fabian nog wel 
eens de dupe van hun frustraties. Verwijtende mails, 
moeilijke gesprekken waarin de didactische vaardighe-
den van een docent in twijfel werden getrokken… geen 

middel werd geschuwd om Fabian uiteindelijk in 5 havo 
te krijgen.

Ouders die wild om zich heen gaan slaan als hun kind 
vast dreigt te lopen. Het is een onderdeel van mijn 
vak waar ik al verschillende keren mee te maken heb 
gehad, maar dat ik altijd moeilijk zal blijven vinden. Ik 
herinner me een gesprek met de vader en moeder van 
Fabian waar ik echt een week van moest bijkomen, zo 
akelig vond ik het. 
Met Fabian liep het gelukkig goed af. Hij verbaasde al 
zijn docenten door net binnen de norm te slagen voor 
zijn havo-examen. Hij doet nu een exacte hbo-opleiding 
en dat gaat goed. Daar heeft hij die talen, die hij altijd 
zo rottig vond, ook helemaal niet nodig. 
Als Fabian nu in 3 havo had gezeten hadden we wel de-
gelijk een probleem gehad. De examennorm die ingaat 
vanaf het schooljaar 2012-2013, waarbij maximaal één 
vijf gescoord mag worden als eindcijfer voor de vakken 
Nederlands, Engels en wiskunde, zou hij namelijk nooit 
hebben gehaald.
De komende jaren zal ik dus nog wel de nodige moei-
lijke gesprekken moeten gaan voeren. Maar de vader 
van Fabian, die ik misliep op de examenuitreiking, geef 
ik een hand en feliciteer ik alsnog met zijn volhardende 
zoon.

Het diploma van Fabian
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Anna Bosman: 
‘Al die prinsjes 
en prinsesjes 
mogen wel weer 
op het niveau 
van de lakei 
teruggebracht 
worden.’

Schooljournaal 14

‘Zet juist niet al die zmokkers of autisten bij elkaar’

Verplichte handelingsplannen? 
Zonde van de tijd. Allemaal 

autisten of zmokkers bij elkaar 
in één klas? Dat is vragen 

om problemen. Individueel 
onderwijs in een klas met 

25 leerlingen? Onzin! Zomaar 
wat ideeën van prof. dr. 

Anna Bosman, psycholoog, 
orthopedagoog, hoogleraar 

Dynamiek van leren en 
ontwikkeling en directeur 
van het onderwijsinstituut 

pedagogische wetenschappen 
en onderwijskunde aan 

de Radboud Universiteit in 
Nijmegen.
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Hoogleraar Bosman: 
‘Handelingsplannen? 
Zonde van de tijd!’
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‘Het maakt niet uit hoe de kwaliteit van 
het onderwijs is, als het maar op papier 
staat. Ik maak me druk om die bureau-
cratisering van het onderwijs. Ik wil af 
van de verplichte handelingsplannen, 
die eigenlijk alleen maar ingevoerd zijn 
zodat de Inspectie kan controleren of 
de scholen het wel goed doen. Leraren 
zijn zo druk bezig met die handelings-
plannen dat ze niet meer toekomen aan 
goed onderwijs geven. Ik vind het echt 
zonde van de tijd. Als je in het speciaal 
basisonderwijs een klas hebt met vijftien 
leerlingen, heb je vijftien handelings-
plannen. Als je de vierde gelezen hebt, 
weet je al niet meer wat er in de eerste 
stond. Leraren die weten hoe ze goed 
onderwijs moeten geven, hebben die 
plannen bovendien niet nodig. Als je 
elke dag met die kinderen werkt en echt 
interactie hebt, wéét je wat elk kind no-
dig heeft. Als een leraar het wél zinnig 
vindt om een handelingsplan te maken, 
prima, maar het moet geen plicht zijn. 
Het is een papieren tijger, die de werk-
druk verhoogt, het probleem van het 
kind niet oplost en ten koste gaat van 
onderwijstijd.’ 

KLASSIKAAL
‘Het hele idee van individueel onderwijs 
in een groep van 25 leerlingen is sowieso 
onzin. Geef gewoon eerst uitvoerig klas-
sikaal instructie en oefening en laat pas 
daarna het kind op het eigen niveau 
werken. Dan is ook duidelijk wat je 
leerlingen beheersen en wat niet, want 
je geeft gewoon onderwijs aan de hele 
groep. Te denken dat leraren in staat zijn 
om individueel onderwijs te geven en dat 
dan ook nog allemaal bij te houden! Hoe 
hebben we het in ons hoofd gehaald? 
Het grote probleem is dat we kinderen te 
vroeg loslaten, zelfstandig laten werken, 
laten plannen, eigen verantwoordelijk-
heid laten nemen. Mijn collega’s hebben 
al niet eens iets af als er geen deadline is, 
laat staan kinderen van 6! Als kinderen 
zelf willen plannen, prima, maar de mees-
ten vinden het heerlijk om meegenomen 
te worden en om samen iets te doen. 
Leerlingen die zeggen: “Juf, ik hoef dat 
niet te doen, want ik kan dat al.” Hou 
toch op! “Hup, gewoon mee doen, an-
dere kinderen kunnen het nog niet, die 

Hoogleraar Bosman: 
‘Handelingsplannen? 
Zonde van de tijd!’

kun jij dan mooi even helpen.” Al die prinsjes en prinsesjes mogen 
wel weer op het niveau van de lakei teruggebracht worden!’

IN RIJTJES ZITTEN
‘Ik denk dat pabo’s eens heel kritisch naar zichzelf moeten kijken of 
ze leraren wel goed voorbereiden op hun werk. Al die jonge leraren 
die niet kunnen rekenen en spellen, dat is toch vreselijk! Ik verwijt 
het hen niet, maar de pabo’s kunnen wel eens hand in eigen boe-
zem steken. Begin maar bij het begin, 6 plus 2, 7 plus 5, net zo lang 
tot de studenten het kunnen. Daar komt bij dat we vroeger veel 
meer tijd hadden voor de basisvaardigheden. Nu moet een school 
echt overal aandacht aan besteden! Laat ze bij hun corebusiness 
blijven! De eerste jaren vooral rekenen, lezen, spellen en pas vanaf 
groep 7 zaken als burgerschapskunde, zelfstandig werken en samen-
werken. Eerder zijn ze daar toch nog niet aan toe! Nee, dit is geen 
pleidooi voor een terugkeer naar vroeger, naar het in rijtjes zitten 
en feitjes stampen. Het moet functioneel zijn. Is zitten in rijtjes 
functioneel, dan doe je dat, is werken in groepjes functioneel, dan 
doe je dat. Vroeger mocht je lezen tot je een fout maakte, dus de 
slechte lezers kregen veel minder lang de beurt. Dat sloeg helemaal 
nergens op. Maar we zijn doorgeslagen naar de andere kant. We 
denken dat de simpele vaardigheden niet meer geoefend hoeven te 
worden.’

OPVOEDEN
‘Ik kan niet goed overzien wat het gevolg zal zijn van de bezuini-
gingen op passend onderwijs. Ik denk dat de leraren wel weer zo 
fl exibel zijn dat ze het opvangen. Ik hoop overigens dat het gevolg 
zal zijn dat er meer kinderen naar het regulier onderwijs gaan. Wat 
je juist níet moet doen is zmokkers bij elkaar zetten. Dan zien ze 
alleen maar hoe het nog gekker kan, om het oneerbiedig te zeggen. 
Of alle autisten bij elkaar en dan nog allemaal in hun eigen afge-
schermde hoekje. En die kinderen moeten straks de maatschappij 
in? Iedereen zegt dat er meer respect is voor mensen die anders 
zijn, maar dit is juist mínder respect. We stoppen ze weg. Als ze op 
een reguliere school zitten, zien ze hoe ze zich ook zouden kun-
nen gedragen. Veel zmokkers zouden dyslectisch zijn. Onzin! Ze 
hebben een leerachterstand opgelopen omdat leraren niet weten 
hoe ze met de gedragsproblemen om moeten gaan, omdat er iets 
schort aan het klassenmanagement. Als wij de leerlingen minder 
los laten en minder in groepjes laten werken, zal dat driekwart van 
de gedragsproblemen en daarmee de leerachterstanden oplossen. 
Vroeger, in klassen van 40, hadden we ook adhd’ers, zmokkers en 
autisten, al heette dat niet zo, en ging het wel goed. Waar lag dat 
aan? Aan beter klassenmanagement en aan een strakkere opvoe-
ding door ouders. Even wachten op je beurt, luisteren, je impulsen 
beheersen, niet ergens door heen praten, dat soort simpele dingen. 
Daar ontbreekt het aan en daar hebben leraren last van.’
Ciska de Graaff

Reageren? Meld je aan bij LinkedIn > Groups > 
Schooljournaal en discussieer mee over de ideeën van 
Anna Bosman.

SCH11_0591_TDS10_2e ktrn.indd   15 25-05-11   15:07
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Hij is de kleinste man uit de 
zaal, maar hij heeft wellicht de 

grootste rekenknobbel van alle 
aanwezigen. Dr. Ban Har Yeap 

verklapt tijdens een masterclass 
Singapore Rekenen in Utrecht 

het geheime recept van de 
rekenwonders uit het Aziatische 

land. ‘Maak rekensommen 
visueel voor kinderen.’

Beste rekenaars ter wereld komen uit Azië 

Terwijl het prachtig weer is, buigt een groep van zeventig on-
derwijsmensen zich in een warme ruimte over rekensommen. 
Ze zijn aanwezig bij een drie uur durend boeiend betoog van 
rekenmeester Ban Har Yeap. Hij verschaft de aanwezigen een 
kijkje in de Singaporese rekenkeuken. Want kinderen in dat 
land blijken al jaren de beste rekenaars ter wereld. ‘Rekenen/
wiskunde is als een voertuig’, legt hij uit. ‘Het brengt je naar in-
telligentie. Want dat is het doel, niet het rekenen op zich.’ Yeap 
gebruikt een glasheldere metafoor bij het beschrijven van zijn 
rekenmethode. Hij benadrukt dat je problemen bij kinderen al 
op jonge leeftijd moet tackelen en ze al van jongs af aan duide-
lijke rekenlessen moet voorschotelen. ‘In die periode leren ze 
het best en het meest. De kinderjaren zijn snel voorbij, daarom 
moet je er vroeg bij zijn.’

Zien = begrijpen
Nederland is de laatste jaren afgezakt naar een negende stek bij 
het mondiale Timss-onderzoek, waarbij gekeken wordt naar de 
beste rekenaars ter wereld. De leerlingen uit Singapore draaien 
al jaren in de top van de ranglijst mee. Meer dan veertig pro-
cent van de Singaporese kinderen kan lastige rekensommen 
oplossen, terwijl dat in Nederland slechts vier procent is. Yeap 
laat door middel van moeilijk uitziende oefeningen, zien dat 
sommige rekensommen juist heel gemakkelijk zijn op te lossen. 
Visualisatie is daarbij het toverwoord. Singapore Rekenen werkt 
dan ook consequent volgens het Concrete-Pictorial-Abstract-
model. Eerst wordt kinderen aan de hand van visuele voorstel-
lingen kennis bijgebracht, daarna leren ze zelf de opgaven in 
de vorm van afbeeldingen weer te geven (en vervolgens op te 
lossen) en pas later kan er met kale cijfers gewerkt worden. 
‘Leerlingen kunnen het beste rekenen als ze het voor zich zien’, 
zegt de meester zelf. ‘Het wordt voor hen visueel en als ze iets 
voor zich zien begrijpen ze het veel sneller. Het maakt rekenen 
ook veel leuker en als iets leuk is, dan blijft het veel gemakkelij-
ker hangen.’

rekenwonders
Om Nederland in de toekomst weer te laten stijgen bij het 
Timss-onderzoek introduceren Bazalt en HCO (dienstverle-
ners en ontwikkelaars van educatieve lesstof) met ingang van 
komend schooljaar de lesmethode Rekenwonders voor het basis-
onderwijs. De werkwijze is afkomstig uit Singapore en er wordt 
in Amerika ook al jaren mee gewerkt. Rekenopgaven worden 

Kijkje in de Singaporaanse rekenkeuken

Reacties uit de pRaktijk

‘Ik ben erg enthousiast geworden over deze aanpak. Ik heb er al eens over gelezen en toen sprak het mij ook al aan’, zegt Marloes Hartman. Zij is intern begeleider op Het Bovenland in Amsterdam en aanwezig bij de Masterclass Singapore Rekenen. Haar enthousiasme wordt alleen maar groter over de rekenwijsheid. ‘Rekenwonders is de methode, maar het gaat om de aanpak. De manier van werken is in ieder geval erg inspirerend.’

‘De masterclass was een interessante bijeen
komst. 

De rekenaanpak is goed, w
ant een visuele aanpak 

werkt in mijn ogen zeker’, zo zegt 
Claudia Heusen 

stellig. Zij is actief op bas
isschool De Tjasker in 

Almere. ‘Mijn collega is naar de masterclass in  

Rotterdam geweest, ik ben nu hier bij de
 bijeen

komst. De methode is oke, maar de aanpak is 

belangrijker. Interactief m
aakt het leuk voor 

kinderen om te leren.’
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herhaald, maar steeds met een andere insteek. Daarmee wordt 
saaiheid voorkomen. Het boek is volgens Nederlandse maat-
staven geschreven. De visuele opdrachten, door middel van 
het ‘strookmodel’, schotelen kinderen hapklare brokken voor 
in plaats van een cijfermatige brij. Met het strookmodel leren 
de kinderen hoe ze rekenopgaven kunnen uittekenen om ze 
makkelijker op te lossen. Joost Maarschalkerweerd, onderwijs-
adviseur en rekenexpert van HCO, benadrukt dat de aanpak 
van Singapore Rekenen geen recente vondst is, waarvan het 
nut nog moet worden bewezen. ‘Het strookmodel is niet nieuw, 
maar het constant leren gebruiken van het model door leerlin-
gen is wel een nieuwe ontwikkeling. Dat wilden we leerkrach-
ten en onderwijsbetrokkenen laten zien door hen kennis te 
laten maken met deze aanpak tijdens de masterclasses. Dat is 
goed gelukt. Het was prachtig om te zien hoe vaak aanwezigen 
een ‘aha-gevoel’ kregen toen bepaalde sommen op deze visuele 
manier uitgelegd werden.’

geduld
Bazalt en HCO willen door middel van de nieuwe aanpak een 
omslag zien te creëren in het rekenproces in het primair onder-
wijs. ‘Het rekenonderwijs is langzaam afgegleden tot het slaafs 

rekenmeester 
ban Har 
Yeap legt vol 
enthousiasme 
de methode 
singapore 
rekenen uit aan 
de aanwezigen. 

volgen van opdrachten uit de handleiding 
van de rekenmethode. Wij willen graag weer 
leerkrachten voor de klas die de rekenme-
thode begrijpen en dat duidelijk overbren-
gen op hun leerlingen. In Nederland wordt 
vooral gezocht naar de oplossing van een 
oefening, terwijl in Singapore het denkpro-
ces bij de rekensom centraal staat.’ Maar-
schalkerweerd zou graag zien dat Nederland 
weer beter gaat scoren op het rekenvlak, ook 
al doen ‘we’ het volgens hem niet onaardig. 
‘We zijn als klein landje wel negende van 
de wereld. Dat is helemaal niet slecht, maar 
in Singapore hebben ze een duidelijkere 
aanpak. Daar kunnen we gewoon heel veel 
van leren. Het zou mooi zijn om gauw weer 
de top 5 in te stormen, maar we moeten 
wel beseffen dat die ontwikkeling tijd nodig 
heeft. We moeten nu investeren in het on-
derwijs om daar pas later de vruchten van te 
plukken.’ 
Rob Klunder
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Kijkje in de Singaporaanse rekenkeuken
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‘Vakbondscontributie?  
    Een half avondje 
minder stappen!’

‘Waarom zou je betalen voor een vakbond als je als niet-lid ook meeprofiteert van 
de afgesloten cao’s?’ Zie hier de heersende mening onder een groep studenten 

personeel- en organisatiewetenschappen aan de universiteit Tilburg. Michel Rog, 
voorzitter CNV Onderwijs, waagt zich in dit bastion van toekomstige HRM-managers 

die vooralsnog niet bijster geïnteresseerd lijken in een vakbondslidmaatschap.

Michel rog: ‘je zult maar een conflict op je werk hebben!’

Fo
to

: E
rik

 v
an

 d
er

 B
ur

gt

Freeriders-probleem. De theorie daarach-
ter is dat het voor rationeel handelende 
individuen niet rationeel is om bij te 
dragen omdat zij kunnen meeliften op de 
bijdragen (contributies) van vakbonds-
leden.’ ‘Wij komen vaak in een leiding-
gevende of bestuursfunctie te werken. 
Op deze positie in een bedrijf bekijkt de 
personeel- of organisatiewetenschapper 
de situatie vanuit het perspectief van de 
organisatie en niet vanuit het perspectief 
van de werknemer.’ ‘Solidariteit speelt 
amper een rol bij pas afgestudeerden. Een 
flexibele jonge werknemer kan makke-
lijk – via bijvoorbeeld social media – aan 
informatie komen en zelf een weg vinden 
op de arbeidsmarkt.’ Argumenten vóór: 
‘Een vakbond staat sterker als er meer 
werknemers lid zijn.’ ‘Een collectieve 
organisatie kan meer bereiken dan een 
individuele personeel- of organisatie-
wetenschapper.’ ‘Je kunt gebruik maken 
van rechtsbijstand en belastinghulp.’ ‘Als 
lid van de vakbond heb je invloed op de 
onderhandelingen voor de nieuwe cao, 
maar als personeelsfunctionaris heb je die 
invloed ook, maar dan vanuit het per-
spectief van de organisatie, kortom het 
beste van twee werelden.’

beetje verdrietig
CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog 
heeft argumenten te over om wél lid 
te worden van een vakbond, zo laat hij 
weten van voor uit de collegezaal. ‘Ik 

Elke afgestudeerde personeelwetenschapper en organisatieweten-
schapper moet lid van een vakbond worden. Op deze stelling moe-
ten de studenten, bij wijze van voorbereiding op Rogs bezoek, 
een antwoord formuleren. Het merendeel is het niet eens met 
de stelling. Eén van de weinige studenten die inbreng heeft, zegt 
daarover: ‘Waarom zou je betalen voor een vakbond als je als 
niet-lid ook meeprofiteert van bijvoorbeeld afgesloten cao’s?’

Meeliften
Schriftelijk – als huiswerk – hadden de studenten meer in te 
brengen, zoals argumenten tégen lidmaatschap van een vak-
bond: ‘Cao’s worden toch algemeen verbindend verklaard, dus 
zijn ook van toepassing op niet-vakbondsleden, het zogenaamde 



Schooljournaal 19

word er wel een beetje verdrietig van, 
als ik jullie zo hoor praten. Waar is de 
solidariteit gebleven? En al het werk dat 
we voor werknemers doen, dat moet toch 
ergens door betaald worden? Bovendien 
moeten jullie de waarde van individuele 
belangenbehartiging niet onderschatten. 
Je zult maar een conflict hebben op je 
werk!’ Een student wil weten of hun ei-
gen docent, Marinus Verhagen, lid is van 
CNV Onderwijs. Als hij ‘nee’ antwoordt, 
gaat er een licht gegniffel door de zaal. 
Maar dat verstomt snel als Verhagen zegt: 
‘Niet van CNV Onderwijs nee, omdat zij 
niet de belangen behartigt van personeel 
op universiteiten, maar wel van de Abva-
Kabo. Ik ben dus wel lid van een vak-
bond! En dat zouden jullie ook moeten 
worden als je gaat werken. Ik vind jullie 
argument dat jullie toch wel meeprofi-
teren zonder er voor te hoeven betalen 
echt heel treurig. Dat zijn toch nauwelijks 
kosten! Een half avondje minder stappen 
per maand!’ Een verontwaardigd gemom-
pel uit de zaal is zijn deel.
Ciska de Graaff

Cnv onderwijsvoorZitter geeft  
College over vakbeweging
Van agrarische naar geïndustrialiseerde samenleving, arbeiders-
klassen, eerste vakbonden, overlegmodel. Via deze lijnen geeft  
Michel Rog een college over de rol van de Nederlandse vakbewe-
ging. ‘In het buitenland begint een cao-overleg vaak met een sta-
king, gewoon omdat het kán. Hier beginnen we heel vriendelijk met 
elkaars inzetten aan te horen en daar hebben we dan ook nog volop 
begrip voor. Het gevolg is dat iedereen best tevreden is, dat we het 
niet slecht hebben en dat we het minste aantal stakingen hebben 
van alle landen.’ 
Hij legt uit dat CNV Onderwijs de belangen van leden behartigt, 
zowel collectief via cao’s en politieke beïnvloeding, als individueel. 
‘Het vertrouwen in vakbonden is groot. In het ranglijstje komen wij 
met 63 procent direct nà de politie (73 procent) en vóór het rechts-
systeem (61 procent) en de politieke partijen (35 procent). Toch is 
de organisatiegraad maar 20 procent, terwijl bijvoorbeeld in Finland 
98 procent van de werknemers lid is van een vakbond. Dat komt 
doordat ze in Finland als bonden ook de sociale zekerheid regelen, 
zoals verzekeringen voor werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. 
Ik zou daar in Nederland ook voor zijn, want dan kun je per sector 
maatwerk bieden en sta je als sociale partners aan het roer.’ 

Dr. Ban Har Yeap
Leer de principes kennen van deze wereldberoemde 

didactiek in 3 uur van de master zelf!

27 september RotteRDam

28 september utRecHt

18.30-21.30 uur

Download een gratis proefles:
www.bazalthco.nl/proeflessen-rekenwonders

Nieuw in Nederland
de methode om elk 
kind beter te leren 
rekenen
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werken met strookmodellen

kennismaking met de Singapore rekendidactiek

info:www.bazalthco.nl/masterclass

advertentie
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Werk &Recht

alsnog cao-akkoord bij  
osg arnhem
Na een nieuwe ronde van onderhandelingen hebben 
de leden van CNV Onderwijs alsnog ingestemd met 
de cao 2011. In maart werd een eerdere versie van de 
cao afgewezen, omdat de leden van mening waren dat 
de gemaakte afspraken onvoldoende zekerheid boden 
voor het behoud van de flexibiliteit in werktijden. ‘In 
de nieuwe cao zijn de afspraken op dat punt duide-
lijker opgeschreven. Op een aantal punten zijn ook 
verbeteringen aangebracht’, aldus Arno van Zanten, 
regiobestuurder en een van de onderhandelaars na-
mens CNV Onderwijs. De nieuwe afspraken omtrent 
de werktijden treden per 1 juli in werking. De salaris-
verhoging van 1,1 % kent een terugwerkende kracht 
tot 1 januari 2011. 

dekkingsgraad abp eind april 
111 procent
Eind april lag de verhouding tussen het vermogen en 
de verplichtingen van ABP op 111 procent. 
De dekkingsgraad liep in april iets terug, 
omdat de rente die maand licht daalde. 
Hierdoor namen de verplichtin-
gen van ABP met € 4 miljard 

toe. Het vermogen van ABP groeide in april met € 3 
miljard door een positief rendement. Dit was net niet 
genoeg om het negatieve effect van de gedaalde rente 
op de dekkingsgraad volledig te compenseren. De 
stand van de dekkingsgraad ultimo april is belangrijk, 
omdat het bestuur van ABP eind mei, op basis van de 
financiële positie van eind april, een besluit wil nemen 
over het al dan niet handhaven van de herstelopslag 
van 1 procentpunt op de premie. Het bestuur beziet 
dan ook of er wellicht enige tussentijdse indexatie 
mogelijk is. Met een dekkingsgraad van 111 procent 
zit ABP boven de minimaal vereiste 104,3 procent en 
loopt het fonds duidelijk voor op het herstelplan. Maar 
het herstel is nog altijd fragiel, mede door de wisselval-
lige ontwikkeling van de rente.

leden Cnv onderwijs  
akkoord met cao vo
Het verenigingsbestuur van CNV Onderwijs heeft op 
17 mei ingestemd met een nieuwe cao voortgezet on-
derwijs met een looptijd van een jaar. Leden van CNV 
Onderwijs konden tot 16 mei via internet hun stem 
uitbrengen. Een ruime meerderheid, 68 procent, van 
de leden steunde het bereikte akkoord. Meer informa-
tie over het akkoord is te vinden op www.cnvo.nl.

gids reïntegratie bij ziekte en 
werkloosheid in het vo
Arbo-VO lanceert een digitale reïntegratiegids voor 
werknemers en werkgevers in het voortgezet onder-
wijs. Met de komst van deze website kunnen scholen 
voortaan op één centrale plek terecht voor informatie 
op het terrein van ziekte, arbeidsongeschiktheid en 
werkloosheid. Op www.re-integratiegids-vo.nl zijn hand-
vatten te vinden voor een zo doeltreffend mogelijke 
reïntegratie. Arbo-VO, een gezamenlijk project van 

VO-raad en de onderwijsbonden, is een onaf-
hankelijk kennis- en adviescentrum op het 

terrein van arbeidsomstandigheden, verzuim, 
reïntegratie en levensfasegericht personeels-
beleid voor het voortgezet onderwijs. Meer 
informatie is te vinden op www.arbo-vo.nl.

Komt het Pensioenakkoord er  
nu toch? 
Begin maart leek een akkoord op handen, 
maar door onenigheid binnen de FNV was 
overeenstemming over de pensioenen ineens ver 
weg. Nu de FNV weer op één lijn zit, worden de 
onderhandelingen hervat en zou het best wel 
eens snel kunnen gaan. CNV Onderwijs zet alle 
informatie over het Pensioenakkoord op: 
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www.pensioeninhetonderwijs.nl
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Overzicht regiOspreekuren 
maandag   6 juni Utrecht
dinsdag   7 juni Assen
dinsdag   7 juni Roermond
donderdag 16 juni ‘s-Hertogenbosch
donderdag 16 juni Apeldoorn
dinsdag 28 juni Assen
dinsdag 28 juni Roermond
vrijdag   1 juli Rotterdam
maandag   4 juli Utrecht
donderdag 14 juli Apeldoorn
donderdag 14 juli ‘s-Hertogenbosch



Veel leden van wie aan het einde van het schooljaar de 
benoeming eindigt willen weten hoe lang zij salaris door-
betaald krijgen. Hoofdregel is natuurlijk dat het salaris 
wordt doorbetaald tot het moment waarop de arbeidsover-
eenkomst eindigt, maar in sommige gevallen is dat anders. 
Voor leraren en oop’ers met les- en behandeltaken in het 
primair onderwijs gelden enkele specifieke regels. Als zo 
iemand een tijdelijke benoeming heeft én die benoeming 
is ingegaan op of na 1 maart, dan wordt het salaris uiter-
lijk tot en met de laatste schooldag van dat schooljaar 
betaald. Daarbij gelden aansluitende benoemingen (ook 
bij verschillende besturen) als één benoeming. Is iemand 
vóór 1 maart benoemd en is de tijdelijke aanstelling of 
benoeming aangegaan tot 1 augustus, dan wordt uiteraard 
uitbetaald tot 1 augustus. Dat geldt ook als de benoeming 
is aangegaan tot het einde van het schooljaar. Formeel 
eindigt het schooljaar immers op 1 augustus.
Deze bepalingen zijn met name van belang voor vervan-
gers, maar ook voor iemand die aan het einde van een 
schooljaar ontslag neemt om bij een ander bestuur te 
gaan werken. Daarbij is wel van belang dat het hier gaat 
om werknemers met een tijdelijke benoeming. Heb je een 
vaste benoeming en neem je ontslag aan het einde van het 
schooljaar dan krijg je altijd tot 1 augustus doorbetaald.

Gaat iemand van wie de tijdelijke benoeming is beëindigd 
in het nieuwe schooljaar weer in dezelfde functie aan de 

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 in de zomervakantie 
doorbetaald?

vraag:

slag in een tijdelijke benoeming, 
dan begint de salarisbetaling weer op de 
eerste schooldag.  
Alleen onder de volgende voorwaarden gaat in deze situ-
atie de salarisbetaling al in op 1 augustus van het nieuwe 
schooljaar:
•   de betrekking is vanaf de eerste schooldag beschikbaar;
•   betrokkene heeft voor de zomervakantie een aaneenge-

sloten benoeming gehad van ten minste twee maanden
•   deze benoeming is niet vóór 1 juni van het vorige 

schooljaar geëindigd.
Die benoeming in het voorgaande schooljaar hoeft niet 
op dezelfde school of bij hetzelfde bestuur te zijn geweest, 
maar wel in een baan waarop de cao primair onderwijs van 
toepassing was.

Voor mensen die aan het einde van het schooljaar wil-
len stoppen met werken, om bijvoorbeeld gebruik te 
maken van de fpu of het keuzepensioen, is het volgende 
van belang. De cao bepaalt dat iemand die in het nieuwe 
schooljaar de werkzaamheden niet daadwerkelijk hervat 
uitsluitend salaris doorbetaald krijgt tot en met de laatste 
schooldag. Dat betekent dat een ontslag op 1 augustus en 
in sommige gevallen zelfs op 1 september kan betekenen 
dat de salarisdoorbetaling al stopt bij de laatste dag van 
het schooljaar. Dat geldt natuurlijk ook als iemand ontslag 
neemt om buiten het onderwijs te gaan werken. 

antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Een aantal van de cursussen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels bekend. Op deze pagina een 
greep uit de onderwerpen, zoals het wel en wee van het ZZP’en en waar je op moet letten bij een 
sollicitatiegesprek. 

Aanbod schooljaar 2011 - 2012

Voor wie?
Voor leerkrachten uit het primair 
onderwijs en docenten in voort-
gezet onderwijs, mbo en hbo.

Praktische informatie
Locatie: Kantoor CNV,
Tiberdreef 4, Utrecht

Meer informatie? 
Mail dan naar scholing@cnvo.nl 
of bel (030) 751 17 47. Hier kunt u 
zich ook direct aanmelden of de 
mogelijkheden bespreken voor een 
cursus op locatie.

Nieuwe cursussen
•   ZZP-en; is dat wat voor mij?
•   Solliciteren: vaardigheden en profileren voor starters en switchers
•  Van Duo naar Duet (over harmonieus samenwerken)
•   Leergang: Grip op je leven!
 
In een nieuw jasje
•   Opkomen voor jezelf! 
•   Bouwcoördinator en het managen van verwachtingen 
•   Grip op communicatie: doorbreek je vaste patroon 
 
Succesnummers
•   Op weg naar pensioen 
•   Timemanagement 
•   Coaching startende docenten in VO
 
Voor de MR
•   MR en invloed (nieuw!) 
•   Eendaagse basiscursus MR
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columnPierre Wind

‘De SCHolen geven 
nu eCHT oM De 

STuDenT. Men WIl 
nIeT Alleen leSSTof 
BIeDen, MAAR ooK 

BInDIng’
Pierre Wind (45) 
is docent op 

onder andere Roc 
Mondriaan Horeca 

in Den Haag.

Vandaag heb ik me voorgenomen om over het onderwijs 
alleen maar positief te denken. Hoe ik er morgen naar 
kijk, zie ik dan wel. Want door de negatieve publiciteit 
betreffende het onderwijs van de laatste maanden, ben ik 
eigenlijk wel een beetje murw geslagen. Ik verlang naar 
positief onderwijsnieuws. Eerst is het vmbo jarenlang 
het haasje, vorig jaar kreeg het mbo voortdurend tikken 
en nu is het hbo aan de beurt. Daarom deze Dag van de 
Positiviteit. 
Het eerste dat ik tijdens het vak pedagogie op de leraren-
opleiding leerde was hoe ik moest omgaan met een stu-
dent die je voor de eerste keer ontmoette. De opdracht 
schreef voor: voordat je überhaupt een oordeel gaat 
vellen over die persoon – wat heel natuurlijk is – moest 
je eerst (in gedachten) tien positieve punten opnoemen. 
Stel dat je een acne-leerling voor je neus hebt, dan mag 
je oordeel daarover pas punt elf zijn. En dan nog het liefst 
in de positieve zin: ‘Door dat reliëf op zijn gezicht creëert 
hij wel een persoonlijkheid’.
Daar gaat ie dan. Mijn positieve punten betreffen het mbo. 
Het huidige mbo is aan het herstructureren. Bij de bobo’s 
van diverse instellingen hoor ik goede uitgangspunten: 
het competentieleren wordt minder serieus genomen en 
men wil weer enig klassikaal onderwijs terug. Diezelfde 
bobo’s doen tegenwoordig meer aan zelfreflectie. Ze 
accepteren dat ze flink wat steken hebben laten vallen. 

Gelukkig gaan ze zich meer met het onderwijs bemoei-
en. Ik zie tot mijn grote vreugde dat de directies boven 
de onderwijsmanagers zich nu ook meer ontfermen 
over wat zich daaronder bevindt. Ze schuwen het niet 
om de onderwijsmanagers op de vingers te tikken. Dit 
juich ik toe. Prachtig. Ik voel aan mijn water dat het 
gevoel van de-student-moet-op-school-een-vak-leren 
weer terugkomt. De gemiddelde houding van de mbo-
student wordt met de dag beter. Een stuk hoffelijkheid 
is weer terug in het studentenlijf. De absenties nemen 
met de dag af. Er worden in de les geen mobieltjes en 
eetpakketten meer gebruikt. Petjes blijven in de tas. 
De student ziet in dat zijn of haar weg naar het diploma  
belangrijker is. De scholen geven nu echt om de 
student. Men wil niet alleen lesstof bieden, maar ook 
binding. Fantastisch is dan ook dat de kantine verleden 
tijd is en dat het nu studentenhomes zijn geworden, 
loungeachtige ruimtes waar de student kan chillen. In 
de kelder wordt al regelmatig een fitnessruimte aan-
geboden, zodat de student na de les echt kan ontspan-
nen en aan zijn gezonde body kan gaan werken. Ook 
de docenten zijn docenten geworden. Ze hebben veel 
minder bijtaken gekregen. Hosanna.
Als u het bovenstaande herkent, bent u een geluks-
vogel. Zo niet, dan mijn welgemeende wens: Stay 
Positive.

de dag van de positiviteit
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De proef met de samenge-
stelde leertrajecten van vmbo 
en mbo, het VM2, gaat komend 
schooljaar zijn vierde testjaar in. 
Dit experiment, dat loopt tot en 
met 2013, wordt door steeds 
meer scholen begeerd. Maar 
waarom?

Proef met nieuw leertraject lijkt een succes
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diploma vinden ze het dan wel mooi geweest en hebben geen 
zin meer om te leren.’ Onderwijsmanager Leigje van den Engel 
van het Albeda College in Rotterdam stipt een van de redenen 
aan waarom het traject VM2 in het leven is geroepen. Het roc 
werkt samen met een vmbo-school in Ridderkerk. Daar wordt 

‘Er zijn leerlingen die het niet zien zitten 
om hun dorp te verlaten voor de grote 
stad. De school in hun woonplaats is 
vertrouwd en fietsen naar een verre stad 
is voor hen geen optie. Na hun vmbo-

Alles 
onder 

één dak
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Helpende in de zorg niveau 2 aangeboden. 
‘We willen niet dat leerlingen de school-
banken verlaten, ze moeten juist door-
leren. Daarom bieden wij ze één locatie 
aan waar ze hun hele schoolperiode kun-
nen blijven zonder grote veranderingen 
in hun leven. Want er zijn ook een hoop 
leerlingen die na een paar maanden op 
de nieuwe school stoppen.’ 

leerlinguitval  
VM2 is een samentrekking van de basis-
beroepsgerichte leerweg vmbo en mbo op 
niveau 2. Het traject wordt niet alleen op 
één locatie aangeboden, tevens duurt de 
opleiding minder lang. In plaats van zes 
jaar (gerekend vanaf vmbo leerjaar 1), 
kan een startkwalificatie mbo2 in vijf of 
zelfs 4,5 jaar in de knip zijn. Ze zitten dus 
één jaar langer op hun huidige vmbo-
school, maar hebben wel één jaar eerder 
hun mbo-diploma niveau 2. Zo willen 
scholen voorkomen dat leerlingen in een 
vroeg stadium afhaken en zichzelf niet 
verder ontwikkelen. Dat zegt Ton Balk, 
projectleider van VM2. Hij coördineert 
het VM2-traject door heel Nederland. 
‘Ons kerndoel is het bestrijden van de 
uitval van scholieren. Er valt immers niet 
te ontkennen dat er problemen zijn met 
een groep vmbo-leerlingen.’ Giel Graven, 
VM2-projectleider in Maastricht, on-
derschrijft die moeilijkheden. ‘Er bestaat 
een waanzinnige uitval van leerlingen op 
de basisberoepsgerichte leerweg. Daar zit 
onze motivatie dit traject te introduce-
ren. En het werkt, het project is landelijk 
een succes.’

alle ruiMte
Na het eerste proefjaar, waaraan  
33 scholen deelnamen, experimenteren 
intussen honderd scholen met de proef 
die in augustus 2008 van start ging. Dat 
is het maximale volgens Balk. ‘Meer 
instellingen mogen niet meedoen.’ Want 
ondanks het feit dat scholieren een 
geldige startkwalificatie mbo2 kunnen 
bemachtigen, is het nog geen volledige 
opleiding. ‘Laat voorop staan dat het 
VM2-traject een experiment is. Het staat 
nog in de kinderschoenen, maar scholen 
hebben de ruimte om hun eigen plan te 
ontwikkelen. We willen niet dat de on-
derwijsinstellingen vanuit Den Haag een 

opzet meekrijgen om uit te voeren. Dan is het ook geen proef meer. 
Ze moeten zelf op de werkvloer uitdokteren wat het beste plan is 
en dat communiceren met andere instellingen. Daar leert iedereen 
van.’ De ruimte die scholen krijgen wordt zichtbaar in het wel of 
niet aanbieden van examens. Het is niet verplicht om een vmbo-
examen in te roosteren. ‘Wij doen het wel om een zekerheidje in te 
bouwen in het traject. Daarmee heeft de scholier altijd iets op zak’, 
zegt Graven. Ook Van den Engel is voorstander van de examens. 
‘Ik ben er verschrikkelijk op tegen als scholen geen examens aan-
bieden. Zo heb je nooit iets achter de hand.’

plussen en Minnen
Om scholieren te porren voor een VM2-traject, somt Balk plus-
punten op. ‘Het is fijn voor leerlingen dat ze dezelfde locatie en 
leraren houden. Alle wisselingen in hun schoolcarrière kunnen 
alleen maar tot drempels leiden. Daarnaast bespaar je er ook tijd 
mee.’ Ondanks alle lovende verhalen, borrelen de nadelen ook om-
hoog. Graven: ‘Een sneller traject betekent niet dat het altijd beter 
is. Er zijn een hoop cultuurverschillen tussen vmbo-scholen en 
mbo-instellingen. Die moeten we wegwerken.’ Het cultuurverschil 
wordt door Balk en Van den Engel ook als verbeterpunt aangestipt. 
Volgens de landelijke projectleider staan scholen nog te vaak met 
de rug naar elkaar toe. Van den Engel beaamt dit: ‘Alle huidige 
minpunten kunnen we door goed communiceren wegwerken. Maar 
dat moet door een betere samenwerking tussen middelbaar en be-
roepsonderwijs.’ 

verdwijning vMbo
‘Het traject is vooralsnog een succesje te noemen. Wij gaan zeker 
door met het aanbieden van VM2 aan leerlingen’, zegt Van den 
Engel. ‘De ervaringen zijn over het algemeen goed en naast zorg-
opleidingen zijn we ook bezig met het aanbieden van economieles-
sen op VM2-niveau. We breiden dus iets uit.’ De beleidsmakers 
houden nog wel een slag om de arm. Balk: ‘Pas in 2013 kunnen we 
definitief zeggen of het geslaagd is. Mocht dat zo zijn, dan bestaat 
er de mogelijkheid dat ook andere leerwegen van het vmbo gekop-
peld worden aan het mbo. Al is dat voorlopig nog een brug te ver’, 
benadrukt hij. Want als het experiment slaagt, waarom moeten er 
dan nog twee soorten onderwijs worden aangeboden terwijl ook 
één leertraject volstaat? ‘Dat is allemaal nog toekomstmuziek, maar 
er zullen in de toekomst wel meer mogelijkheden ontstaan om de 
beroepskolom vmbo-mbo-hbo te versterken.’ 
Rob Klunder

Cnv onderwijs: exaMens Zijn belangrijk 
Het inbouwen van examens op het VM2-traject is van groot belang. 
Dat zei CNV Onderwijs bestuurder Willem Jelle Berg tijdens de 
ledenvergadering van de sectorraad mbo in reactie op het Actie
plan mbo. Berg: ‘Een zogenoemde terugvaloptie is belangrijk voor 
de leerlingen. Daarom zien wij graag dat er examens worden 
ingebouwd. Het zou jammer zijn als leerlingen die het traject om 
welke reden dan ook niet kunnen afmaken helemaal geen diploma 
hebben. Dat willen wij voorkomen.’
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CNV-voorzitter Smit: ‘Die verdeeldheid van het FNV kan bij ons ook zo ontstaan’ 

zomaar ontstaan. Dat laat de structuur toe. Maar we moeten 
leren met één stem te spreken.’

Barosso
Smit refereert aan de gestaalde kaders waar het FNV nu mee te 
stellen heeft. ‘Die hebben wij ook in onze gelederen. Heb je als 
centrale afspraken gemaakt over de pensioenen en dat terugge-
koppeld aan de aangesloten bonden, gaat een kaderlid zijn on-
genoegen richting pers tamboereren via een open brief. Ik vind 
dat heel beschadigend voor het imago en de betrouwbaarheid 
van de vakbeweging als onderhandelingspartner. Intern voeren 
we strijd over onze standpunten, maar naar buiten hou je de 
rijen gesloten en verdedigen we het meerderheidsstandpunt. 
Zo gaat dat in een democratische beweging, niet iedereen kan 
altijd zijn zin krijgen. Ik voel me soms wel verwant aan iemand 
als Barosso, de voorzitter van de Europese Commissie; toch ook 
een soort vakcentrale die Europa moet opstoten in de vaart der 
volkeren. Maar ook hij moet voortdurend rekening houden met 
de macht van de aangesloten lidstaten.’

onBetaalBaar
Smit is zich er terdege van bewust dat hij rond het pensioenak-
koord aan het koorddansen is. Niet alle 45-plussers, toch het 
leeuwendeel van de achterban, kunnen zich vinden in de ge-
maakte afspraken. ‘De mensen moeten zich twee dingen goed 
realiseren. Eén: er wordt heel veel humbug verteld rond het 
akkoord, gebaseerd op sentimenten en emotie, zoals bij veel 
politieke discussies. Denk aan de financiële steun aan Grieken-
land. Ik geloof dat inmiddels alle dr. Clavans van deze tijd hun 
licht hebben laten schijnen over de tekst van het akkoord. Dat 
roept veel verwarring op, want er zijn voor- en tegenstanders, 
dus de indruk ontstaat dat er dan wel iets mee aan de hand zal 
zijn.’ Smit zucht: ’Natuurlijk ligt het allemaal veel genuanceer-
der, maar we moeten ons wel realiseren dat dit een dossier is dat 
pijn doet, welke keuzes je ook maakt. In elk geval werd duide-
lijk dat premieverhoging als gevolg van hogere levensverwach-
ting en vergrijzing ongewenst was. Dan leg je zo’n beslag op de 
loonruimte en deponeer je de rekening neer bij de twintigers en 

   ‘Waarom zouden twintigers al
  aan hun pensioen moeten denken?’

’In de beeldvorming zijn vakbonden 
verworden tot instellingen die niet voor-
uit zijn te branden en vasthouden aan 
het verleden; oude mensenclubs. Dat is 
niet terecht’, meent Jaap Smit, nu een 
klein jaar voorzitter van het CNV. De 
ex-leraar, -legerpredikant, -dominee, 
-consultant en -directeur SHN: ‘Maar 
dan moeten we wel eerlijk naar onszelf 
durven kijken en ons aanpassen aan deze 
tijd. Mensen werken niet meer hun hele 
leven bij één baas, de arbeidsmarkt is 
flexibel geworden. Veel rechten zijn nog 
gebaseerd op de situatie in een ver ver-
leden. Zonder uitverkoop te houden van 
waarden als collectiviteit en solidariteit, 
de fundamenten van de vakbeweging, 
moeten we met een beter verhaal komen 
om onze kinderen te interesseren voor 
het lidmaatschap van een vakbond.’ 
Smit voelt zich daarbij wel eens gehin-
derd door de autonomie van de andere 
bonden. ‘Ik wil niet per se naar een on-
gedeeld CNV, maar de verdeeldheid die 
je nu ziet bij het FNV kan bij ons ook 

Jaap Smit (54) heeft nog geen moment 
spijt van zijn overstap van Slachtofferhulp 

Nederland (SHN) naar het CNV. Onlangs sloot 
hij  een principe-akkoord over de pensioenen. 

Maar er is meer werk aan de winkel, want 
de vakbeweging staat voor een cruciale 

tweesprong: houden we vast aan het oude, 
of transformeren we naar een organisatie 
die beter aansluit bij de belevingswereld 
van de nieuwe generaties. ‘Er hangt om 

de vakbeweging te veel een geur van het 
verleden. Daar moeten we vanaf.’



Schooljournaal 27

dertigers. Hou op zeg, waarom zouden die al aan hun pensioen 
moeten denken? Die hebben heel andere beslommeringen.’

heikel punt
‘Roepen dat 65 65 moet blijven, vind ik kortzichtig. Dan wordt 
het inderdaad een onbetaalbaar pensioensysteem en zadel je 
de jongeren op met je problemen.’ Volgens Smit hoef je geen 
gymnasiumdiploma te hebben om te begrijpen dat in deze tijd, 
met een toenemende levensverwachting en vergrijzing, er wat 
langer doorgewerkt moet worden. ‘Dat kunnen we leuk vinden 
of niet, maar ik vind dat te verdedigen. Dat heb ik ook gezegd 
bij mijn aantreden en daarom heb ik ingestemd met een jaar 
extra werken tot 66. Alleen, moeten we er dan wel voor zorgen 
dat er ook banen zijn.’ 
Smit legt uit dat de premie niet omhoog hoeft als mensen lan-
ger werken. Dat is verstandiger dan een nog grotere druk op 
de’pensioenpremie te leggen.’ Geruststellend: ‘Echt, er blijft nog 
genoeg over om aan de cao-tafel spijkerhard te onderhandelen 

met de werkgevers. Waar ik in ieder geval 
blij om ben is dat de AOW, de grootste kurk 
waarop voor de meeste mensen en met name 
de laagst betaalden de oudedagsvoorziening 
drijft, versterkt wordt. Trouwens, dit punt 
komt geheel ten laste van de overheid.
Over een ander heikel punt, indexatie (het 
jaarlijks aanpassen van de pensioenuitkerin-
gen aan de gestegen prijzen voor levenson-
derhoud, red.), zegt Smit dat dit niet in de 
premie is meegenomen, maar mogelijk wordt 
door te beleggen. ‘Willen we de indexatie 
voort kunnen zetten, dan zullen we meer 
risico moeten accepteren. Het komt uit de 
lengte of de breedte. Al moeten pensioen-
fondsen wel blijven beseffen van wie het geld 
is waarmee ze de gok wagen.’ 
Peter Magnée

CNV-voorzitter Smit: ‘Die verdeeldheid van het FNV kan bij ons ook zo ontstaan’ 

Jaap smit: ‘alle dr. Clavans van deze tijd hebben hun licht laten schijnen over de tekst van het pensioenakkoord.’

   ‘Waarom zouden twintigers al
  aan hun pensioen moeten denken?’
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webbedingetjes

@  Hersenen staan de laatste tijd veel in de belangstelling. 

Onderzoeken bieden nieuwe inzichten, ook voor het 

onderwijs. Leren volgens de nieuwste herseninzichten, 

dat thema staat dan ook centraal op de website www.

breingeheimen.nl. Op de website is materiaal te vinden 

voor het voortgezet onderwijs en mbo.

@  Voor de succesvolle digitalisering van het onderwijs is goed 

digitaal leermateriaal onmisbaar. Maar wat is dat? En wat is 

de toegevoegde waarde ervan voor het onderwijs? En wat 

wordt er verwacht van de docent? Vanaf vandaag wordt 

iedereen met een mening over digitaal leermateriaal uitge-

nodigd deze te uiten op www.visieopleermateriaal.nl.

@  De website www.leerlijnentaal.nl van het Expertisecentrum 

Nederlands helpt scholen bij het implementeren van de 

referentieniveaus taal. Hiermee kunnen ze snel nagaan of 

zij in hun onderwijs aan alle domeinen van de referentie-

niveaus taal voldoende aandacht besteden en op welke 

onderdelen de doorgaande lijn kan worden versterkt.

     De overheid moet strenger toezien 
op de staat van schoolgebouwen

Eens 83%

Oneens 17%

Aantal reacties: 112

@@@

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

Niet elke hbo-docent hoeft een mastergraad te hebben.

ApenstAArtjes

CNV Onder-
wijs richt zich 
bij zijn activi-
teiten op ver-
s c h i l l e n d e 
doelgroepen, 
w a a r o n d e r 
natuurlijk de 
onderwijsge-

venden, de leraren. Op www.cnvo.nl is een speciale pa-
gina voor hen ingericht (onder CNV Onderwijs is er voor). 
Sta je voor de klas? Op de speciale doelgroeppagina 
staat een overzicht van vacatures, maar ook informatie 
over onder andere salaris, timemanagement en inval-
len. Bovendien ontdek je hoe je plezier kunt beleven in 
je werk en krijg je antwoord op de vraag of je kans maakt 
om meer te gaan verdienen.

Getwitterd

Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs:
Cao voortgezet onderwijs: vakantiedagen gered, functiemix ook in vmbo en aanval op 
onbevoegdheid! (17 mei)

Volg Michel Rog, voorzitter van CNV Onderwijs, op Twitter: www.twitter.com/michelrog

Stelling:

Website onder de loep
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Als piepjong juffie in groep 3/4 kreeg ik het verzoek om 
een kleuter erbij te nemen: Linda. Haar ouders vroegen 
dispensatie, ze woonden op vijf kilometer van school op 
een boerderij en haar broer Bert zat in groep 4. Omdat de 
schooltijden van de kleuters niet parallel liepen met die 
van de oudere kinderen, was het handig als Linda ver-
vroegd naar groep 3 kon. Nog goed zie ik het ranke grietje 
voor me, toen ze aan het eind van de middag haar hoofdje 
op haar bank neerlegde en een dutje ging doen. Voor een 
vijfjarige was het ook veel te inspannend om alle reken-, 
lees- en schrijfoefeningen vol te houden. Tegenwoordig 
mogen zulke jonge leerlingen gewoon doorstromen, ster-
ker nog, de inspectie stimuleert dat. Een maatregel die 
ik niet begrijp; waarom pakken wij kinderen hun speeltijd 
af? In Finland begint de leerplicht pas met zeven jaar en 
de leerprestaties lijden daar bepaald niet onder. Integen-
deel! 

Linda’s pad bleef door het onderwijs voeren, want ze ging 
de pabo doen en studeerde onderwijskunde, net als ik. 
Onlangs trof ik haar in de bibliotheek. We hadden heel 
wat te bespreken. Ze vertelde me over haar vergevor-
derde plannen om te beginnen met kinderopvang op de 
boerderij waar ze zelf was opgegroeid. Wow! Doordat ik 
zo enthousiast reageerde, vroeg ze me om eens te komen 
kijken. Nou, graag! Opvang in een natuurlijke omgeving 

met dieren en veel ruimte om je heen, dat wens je toch 
alle kinderen toe? 

Van het één komt het ander en Linda vist voorzichtig of 
ik mee wil denken op beleidsmatig niveau. We hebben 
immers zo veel raakpunten? Wel ja, waarom niet, dus 
te midden van de schapen en de konijnen wisselen we 
onze ideeën uit. Over kinderen, over hoe ze leren, over 
hoe je zo’n bedrijf op moet starten. Grappig, wat den-
ken we over veel dingen hetzelfde. Maar dan vraagt ze 
me om mee te helpen bij het invullen van het ‘Risico-
inventarisatie Plan’ en het ‘Hygiëne Beleidsplan’ en het 
‘Arboplan’ en de ‘Veiligheidsanalyse’. O jee. Hier ook al? 
De rillingen lopen me meteen over de rug, die herken ik 
van mijn eigen werk!
Vraag: Hoe groot is de kans dat de peuter in aanraking 
komt met de ongewassen handen van de groepsleiding? 
Groot / klein? Welke maatregelen neemt u daar tegen? 
Vervolgvraag: Hoe groot is de kans dat de peuter in aan-
raking komt met de onzorgvuldig gewassen handen van 
de groepsleiding? Groot / klein?
Hellup! Ik wil weg. Die arme Linda moet tientallen, nee, 
honderden van dit soort vragen beantwoorden voor de 
Inspectie. Dus ook bij haar is ‘Big Brother watching’, net 
als bij ons in het onderwijs. Zo voorkomt hij alle proble-
men. Maar niet heus...

‘EEn maatrEgEL diE ik 
niEt bEgrijp; waarom 
pakkEn wij kindErEn 
Hun spEELtijd af?’

Big brother is watching you

Liesbeth 
Hermans (49) is 
leerkracht groep 

7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 
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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.

ondErwijsondErstEunErs
Donderdag 16 juni, 16.30 uur (incl. 
broodjes), Bogerman Hemdijk 2, Sneek. 
Bijeenkomst VO, Friesland. Over 
o.a. Werkdruk in relatie tot Bapo en 
ouderenbeleid, vakantieregelingen en 
normjaartaak. Info/aanmelding (voor  
10 juni): friesekoffietafel@live.nl;  
Sijbout Jaasma, sijboutocnv@live.nl.
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sectorraad onderwijsdienstverlening 
over duurzaam innoveren
Sinds enkele jaren geldt marktwerking in de onder-
wijsdienstverlening. Waar éénoog in het verleden soms 
koning was, concurreren nu meerdere aanbieders. Of de 
gebruikers, de leraar en daarmee ook de leerlingen ook 
profiteren in termen van aantoonbare verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs? Onderwijsdienstverlening 
werkt! Maar werkt het in alle gevallen?
De sectorraadonderwijsdienstverlening organiseerde 
op 13 mei een sectoroverstijgende bijeenkomst over 
die stelling. Bij een eerdere gelegenheid werd gespro-
ken over verbeterprocessen en de sturende rol van de 
schoolleider. Nu lag de focus op de rol van de leraar: 
hoe wordt tegemoet gekomen aan de verschillende on-
derwijsbehoeften van leerlingen met beperkingen én van 
leerlingen met juist excellente mogelijkheden.
Uit de ervaringen met veranderingsprocessen sinds 
de invoering van de basisschool, zo stelde Dolf Janson 
(APS), wordt duidelijk dat veel veranderingen wel zijn 
binnengebracht, maar in veel gevallen niet hebben ge-
leid tot een structurele en duurzame verandering en in 
nog minder gevallen tot de verwachte effecten.
Brede steun was er vanuit de referenten en de overige 
deelnemers voor de stelling dat de leraar zich eigenaar 
mag en moet kunnen voelen van een ‘kwestie’. Niet 
dwangmatig gelijktijdig veranderen en vooral aandacht 
voor de ontwikkeling van competent gedrag. Met trans-
fer naar andere situaties! Dat is duurzaam innoveren.
Frank Bulthuis

sectorraad mbo wijzigt opzet ledenvergadering 
‘Het ochtendprogramma is niet spannend, maar het middagprogramma hebben we anders ingevuld. Daar-
mee willen we bijeenkomsten als deze aantrekkelijker maken.’ Dat zegt herkozen voorzitter Pieter Wijnen 
van de sectorraad mbo tegen de aanwezigen op de ledenvergadering van vrijdag 20 mei. Het ROC A12 in 
Ede bood het decor voor zowel het ochtend- als middagprogramma. Nadat voorzitter Wijnen de aanwezigen 
door de huishoudelijke mededingen loodste, konden de leden in discussie treden met Cees Jan van Over-
veld, beleidsmedewerker van het ministerie van OCW. Hij lichtte het actieplan mbo toe. CNV Onderwijs had 
in een eerder stadium al kritiek geuit op dit plan, maar nu konden de leden hun vragen en kritiek afvuren. 
En die kans werd gegrepen: het vooraf strakke schema liep op dit punt stevig uit. Na een uitgebreide lunch 
verspreidde de groep zich over de zes aangeboden workshops, die door het Edese roc werden aangeboden. 
Wijnen: ‘Door de dag interactief te maken proberen we zo veel mogelijk leden aan te spreken. Het is op deze 
manier namelijk veel interessanter om te komen, dan dat je de hele tijd naar een lezing moet luisteren. 
Dan is de concentratie snel weg en dat motiveert niet om te komen.’ De opzet heeft mensen uit heel het 
land getrokken: van Hippolytushoef tot Apeldoorn en van Hoogeveen tot Rotterdam. De sectorraad hoopt 
in de toekomst vaker op deze manier samen te komen en nog meer leden aan te spreken. Want zo liet CNV 
Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg op de bijeenkomst weten, het ledenaantal in de sector mbo kent het 
afgelopen jaar een ‘leuke’ groei. 
Rob Klunder
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stuurgroep anders aCtieven
We proberen contacten tussen de uitkeringsgerechtigde leden van CNV-Onderwijs onder de 65 jaar en de bond te bewaken 
en waar nodig bij te sturen; denk daarbij aan vertrouwenspersonen, lotgenotencontacten – zowel landelijk als regionaal –, 
maar ook aan kritische vragen en opmerkingen uit het veld voor onze belangenbehartigers. Voorts willen we de communi-
catie met de jongere leden uit onze doelgroep verbeteren door het inzetten van sociale media. Door publicaties in 
Schooljournaal, Bondsbytes en op de website van CNV Onderwijs hopen we onze 
doelgroep goed te bereiken. Omdat onduidelijk is wie 
nu precies onze achterban is, gaan we daar onze pijlen 
op richten. Een goed contact met andere stuurgroepen 
en sectorraden en de werkorganisatie in het algemeen 
vinden we belangrijk. Vanaf nu hebben we ook stem-
recht op de Algemene Vergadering, waardoor we beter 
onze mening kunnen laten horen.

Staand vanaf links: Harm Sleurink, Wim Petersen,  
Ineke Terluin, Lia van Velzen (secretaris), Tinie Arts en 
Henny Verlaan (voorzitter)
Zittend vanaf links: Abel Jagersma (plv. voorz.), Bouke 
Postma en René Ebben (penningmeester).
Niet aanwezig op de foto: Karin Frugte.
Inmiddels maken Sleurink, Petersen en Postma geen deel 
meer uit van het huidige bestuur.
Contact: Henny Verlaan, tel. (043) 347 52 17,  
andersactieven@cnvo.nl.

stuurgroep Cnv sChoolleiders 

CNV Schoolleiders streeft naar continue professionalisering van de beroepsgroep. Dat is nodig gezien de marktbewegingen en de vele 
veranderingen die op het onderwijs afkomen, het behoud van scholen in dorpen en steden en de brede schoolontwikkeling. CNV 

Schoolleiders wil hiertoe kansen blijven bieden, middels aanbod op scholing via gelieerde instellingen, studiebezoeken, flitsbijeen-
komsten en congressen. Gestreefd wordt ook naar veelvuldig 

contact met de leden. Betrokkenheid over en weer is van 
groot belang. Dit uit zich in de verschillende bijeenkomsten 
die worden georganiseerd, zoals flitsbijeenkomsten, praatca-
fés en masterclasses (specifieke bijscholing door een specia-
list uit de praktijk). CNV Schoolleiders bouwt graag aan de 
school van de toekomst. Met een groep directeuren uit het 
veld willen wij daar nieuwe inhoud aan geven. Los van for-
matief denken met elkaar bekijken waar deze school behoefte 
aan heeft en vervolgens nagaan of dit financierbaar is in de 
huidige bekostigingssystematiek. Daarnaast zijn wij ervan 
overtuigd dat over de grenzen heen kijken kracht geeft aan 
de eigen organisatie. Daarom organiseert CNV Schoolleiders 
studiebezoeken voor leden en niet-leden.

Vanaf links: Rob Bovee (penningmeester/secretaris), Jan Kieft, 
Edzo Meerman, Yvonne Vaes, Arie Kliphuis. Vooraan Harry 
Blume (voorzitter).
Contact: Rob Bovee, tel. (020) 647 68 43, schoolleiders@cnvo.nl.
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TelefOONNummers 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

•  CNV Onderwijs Ledenadministratie
ledenadministratie@cnvo.nl 
(030) 751 10 03 

•  CNV Onderwijs Individuele 
Belangenbehartiging 
belangenbehartiging@cnvo.nl 
(030) 751 10 03

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

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

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

tel.: (026) 400 40 40, coll. nr. 3725

•  Zorgverzekeraar VGZ 
tel.: (0900) 07 50, coll. nr. 5008500

persONeelsAdVerTeNTies
Nina Smit verzorgt personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Ook geeft zij informatie over 
verzekeringen in relatie tot het lidmaatschap.
Zij is bereikbaar op:
tel.: (030) 751 17 78, ma. t/m woe. 8.30 - 17 uur 
óf (06) 12 78 71 54
e-mail: nsmit@cnvo.nl
adres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht

BesTuur
Voor vragen over de vereniging of de nieuwe 
verenigingsstructuur:
Cees Kuiper, algemeen secretaris  
CNV Onderwijs, tel.: (030) 751 17 10
e-mail: abagci@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. 
tel.: (030) 751 10 01, e-mail: cnvinfo@cnv.nl. 
Voor 65-plus kan contact worden opgenomen 
via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.

stuurgroepen

CNV SCHOOLLEIDERS
Dhr. R.J. Bovee
(020) 647 68 43

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. H. Verlaan
(043) 347 52 17

andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

(06) 29 08 94 11
onderwijsondersteuners@cnvo.nl

primAir ONderwijs
Dhr. J.N.A. de Vries
(073) 521 75 12
primaironderwijs@cnvo.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

HOGer ONderwijs 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GepeNsiONeerdeN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

PASSEND ONDERWIJS
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. A.E.G.M. Mutsaers

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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