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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.

Handelingsplannen 
(1)
Ik, leerkracht groep 7 met 28,5 jaar 
onderwijservaring, wil mijn compli-
menten uitspreken over het geweldi-
ge interview met Anna Bosman in het 
vorige nummer van Schooljournaal. 
Zelf geef ik op school al een tijdje 
aan dat ik als leerkracht met erva-
ring heus wel weet wat ik met een 
kind moet doen; dat het niet per se 
op papier hoeft te staan om het uit te 
voeren; dat sommige mensen mooie 
dingen op papier kunnen zetten 
maar dat er in de praktijk niets van 
wordt gerealiseerd. De Inspectie wil 
bewijzen, maar gaat het er in het on-

derwijs niet om hoe je met een kind 
omgaat? Als een kind lekker in zijn 
vel zit, gaat het leren toch veel mak-
kelijker? En dan heb ik het nog niet 
eens over de werkdruk die de hande-
lingsplannen met zich meebrengen. 
Helemaal super, dit artikel!
Colete Pheninckx
Zie ook een discussie hierover op Linkedin.com > 

groups > Schooljournaal

Handelingsplannen 
(2)
Wat hoogleraar Anna Bosman in 
Schooljournaal 10 zegt is mij uit het 
hart gegrepen. Jaren geleden had ik 
ook al moeite met alle handelings-

plannen, leerlingbesprekingen en 
vergaderingen over elk kind. De 
leerling werd kapotgepraat, vond ik. 
Die tijd kon de leraar beter beste-
den aan lesgeven, begrip tonen, 
sfeer creëren in de klas. En goed 
de lessen voorbereiden. Klassikaal 
lesgeven is een groot goed, spaart 
tijd en zorgt voor rust in de klas. 
Daarna is individuele verwerking 
van de lesstof heel goed mogelijk. Ik 
ben het niet eens met de uitspraak 
van mevrouw Bosman dat kinderen 
met problemen weggestopt worden 
op een speciale school. Ik heb jaren 
lesgegeven in het speciaal onderwijs 
en vind dat kinderen beter gewoon 
kunnen zijn op een buitengewone 
school dan buitengewoon op een 
gewone school.
R. Stapper-Vollebergh, Maastricht

Handelingsplannen 
(3)
Ik ben het volledig eens met de uit-
spraken van prof. dr. Anna Bosman 
in Schooljournaal 10. Wat maken we 
er met z’n allen toch een rotzooi van. 
Wat besteden we toch veel tijd aan 
ballast in plaats van aan onderwijs. 
Wat laten we toch over ons heen 
lopen door Den Haag. Kinderen moe-
ten gewoon weer leren luisteren, op 
hun beurt wachten, niet er doorheen 
praten! Op school én thuis!
Chretien van der Horst

Niet mijn pensioengeld
Als onderwijsmensen hebben we niets te kiezen als het gaat om ons 
pensioenfonds. Het is ABP of ABP en verder niets. De vakbonden 
worden geacht om onze belangen bij dat fonds in de gaten te houden 
en daar moeten we dan maar op vertrouwen. Recente berichten in de 
media tonen aan - en worden desgevraagd niet door ABP ontkend - dat 
dit fonds investeert in (kleine opsomming): kernenergie, kernwapens, 
fabrieken die wapentuig leveren aan malafide regimes, megastallen, de 
sigarettenindustrie en ga zo maar door. Misschien vindt u dat prima. Dat 
mag. Het is tenslotte uw geld. Maar IK wil NIET dat MIJN geld in derge-
lijke bedrijven wordt geïnvesteerd. Ik ben bereid om desnoods een lager 
pensioen te accepteren, maar dan wel maatschappelijk verantwoord! 
Helaas, ik sta machteloos en moet met lede ogen toezien hoe ABP mijn 
geld in schadelijke, dodelijke, milieu-onvriendelijke, onderdrukkende 
en-ga-zo-maar-door-projecten steekt. Kan de vakbondsafgevaardigde 
van het CNV zich binnen dat ABP niet eens wat kritischer opstellen? 
Want de top van ABP blijkt Oost-Indisch doof voor mijn geluid.
John Verpaalen, Roosendaal 
(voor een reactie zie pagina 20 van dit Schooljournaal)
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Op basisschool De Peppelaer in Haarlem vorige week donderdag geen schoolreisje voor de groepen 1 
en 2, maar een sprookjesfeest op school. De kleuters mochten verkleed komen zoals ze zelf wilden. Er 
waren  vier verschillende activiteiten, verzorgd door de eigen  leerkrachten. Dit jaar was er poppenkast 
(Roodkapje), een bewegingsspel  (De wolf en de 7 geitjes), groepswerk (Klein Duimpje) en geschminkt 
worden. Verder waren er pannenkoeken, ijs en een voorstelling door het theaterduo Tjalling en Kees.  

Nederland duikelt uit Kennis-top 10 
Het gaat niet goed met het niveau van het onderwijs in  

Nederland. Hierdoor stokt de economie, wat miljarden per 

jaar kost. Dat staat in een rapport van het Centraal Plan 

Bureau (CPB). Problemen: wiskunde, lezen, natuurweten-

schappen én de prestaties van de getalenteerde leerlingen. 

Oplossingen: niet per definitie meer geld, maar wel betere 

leraren. Alexander Pechtold (D66) haalde afgelopen dins-

dag meteen premier Mark Rutte naar de Tweede Kamer. 

‘Wij hebben met z’n allen hier dezelfde ambitie: Nederland  

in de Kennis-top 5 brengen. Nu staan we niet eens meer in 

de top 10! Wat gaat Rutte met zijn kabinet hier aan doen? 

En kan hij mij garanderen dat er geen verdere bezuinigingen 

op onderwijs volgen?’ Dat laatste kon Rutte niet – ‘garanties 

kan ik niet geven, de politieke wil is er wel’ – en verder zag 

hij in de aanbevelingen van het CPB een bevestiging van 

het huidige beleid. ‘We zetten in op excellente leraren, op 

aandacht voor de beste leerlingen en op focus op kernvak-

ken. Wij doen wat het CPB wil. Dus meneer Pechtold, wij 

trekken aan dezelfde kant van het touw.’ Pechtold schudde 

zijn hoofd: ‘Nee, u spreekt mooie woorden, maar in daden 

schiet u schromelijk tekort, terwijl in het VVD-verkiezings-

programma nog stond dat u 2,5 miljard ging investeren!’ 

Rutte bleef volhouden dat hij wél investeert, namelijk door 

1,8 miljard euro weg te halen bij dingen die ‘niet functio-

neel of zinvol zijn in het onderwijs en die te steken in kwa-

liteitsverbetering.’ CNV Onderwijs voorzitter Michel Rog:  

‘Schandalig wat Rutte hier zegt! Hij suggereert daarmee dat 

investeren in passend onderwijs zinloos is en geen effect 

heeft op de kwaliteit van het onderwijs.’ 

CdG

fOtOMarisaBeRetta
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Stevige	daling	vroegtijdig	schoolverlaters
Het aantal vroegtijdig schoolverlaters (vsv’ers) is in tien jaar 

met 35 procent gedaald. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, 

het statistische bureau van de Europese Unie. Het ministe-

rie van Onderwijs liet weten dat er vorig schooljaar 39.600 

leerlingen vroegtijdig de schoolbanken verlieten, waar dat in 

2001-2002 nog 70.000 leerlingen betrof. Het gros van de 

uitvallers zijn vmbo-geslaagden en mbo-leerlingen die het 

onderwijs zonder startkwalificatie verlaten. De grote daling in 

Nederland betekent dat ons land bij de Europese top hoort 

wat betreft de aanpak van het vroegtijdig schoolverlaten.  

Alleen Letland scoort beter. Nederland kent al jarenlang 

een dalende lijn in schoolverlaters. Vorig jaar werd dit aantal  

teruggebracht van 10,9 procent in 2009 naar 10,1 procent. 

Buurlanden België, Duitsland en Frankrijk zijn er in de af-

gelopen twee jaar niet in geslaagd om de dalende lijn door 

te trekken. De goede cijfers van Nederland sluiten naad-

loos aan bij de ambitie van het huidige kabinet, dat in 2016 

naar maximaal 25.000 vsv’ers wil toewerken. De regering 

pompt in 2012 € 30 miljoen in de aanpak tegen schoolver-

laters. CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis is blij met 

het resultaat, maar plaatst tegelijkertijd een kanttekening. 

‘Eindelijk wordt er winst geboekt, al was het aantal school-

verlaters ook erg hoog. Maar als je gelooft in Nederland als 

kennisland, dan moet iedereen een startkwalificatie kunnen 

halen om te participeren op de arbeidsmarkt en dan is elke 

schoolverlater er één te veel.’ RK



Lid CNV Onderwijs Nederlands 
kampioen goochelen
‘Het is een uit de hand gelopen hobby die ik al sinds mijn negende beoefen. Al 

mijn vrije tijd gaat op aan goochelen.’ Barry Olivier, leerkracht van groep 6 op 

basisschool De Bronckhorst uit Noordwijk, is vorige week dan ook niet voor 

niets Nederlands kampioen close-up goochelen geworden. Op het congres 

in Capelle aan den IJssel was hij niet alleen de beste close-up goochelaar, hij 

verzamelde die dag ook de meeste punten van alle aanwezige goochelaars. 

‘Ik ging dus wel met veel prijzen naar huis’, lacht de kersverse nationaal kam-

pioen. Close-up goochelen blijft de grootste hobby van Olivier, die ook lid is 

van CNV Onderwijs. ‘Bij deze manier van goochelen voer je op de maat van de 

muziek trucs uit met kleine voorwerpen, zoals muntjes of spelkaarten. Het is 

eigenlijk een dans met je handen. Er wordt geen woord gesproken, maar alles 

gaat op de maat van de muziek. Als de 

muziek op een hoogtepunt komt, bereikt 

ook de goocheltruc de climax.’ De 27-ja-

rige leerkracht heeft met Ger Coppen, 

wereldkampioen goochelen in 1979, een 

professionele coach in de armen. ‘Met 

hem heb ik ook samen de winnende act, 

die in totaal zeven minuten lang was, ge-

schreven.’ Zijn mysterieuze handigheid-

jes past Olivier ook regelmatig toe in de 

klas. ‘Als je gaat goochelen met kinderen 

kan het ze zelfvertrouwen geven. Als ze 

een truc kunnen uitvoeren geeft dat hun 

ego een boost en dat is wel belangrijk 

voor kinderen.’ De kinderen van groep 6  

zijn trots op hun leraar die Nederlands 

kampioen is. ‘Ze vonden het allemaal erg 

leuk toen ze hoorden dat ik gewonnen 

had.’ 

RK
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•	Weten	we	niet	al	decennialang	dat	investeren	in	
onderwijs	geld	oplevert?	Dat	onderwijs	de	belangrijkste	
motor	van	onze	economie	is?	en	dat	als	je	dus	steeds	
minder	van	je	nationaal	inkomen	in	onderwijs	steekt,	je	
je	eigen	glazen	aan	het	ingooien	bent?
•	Het	Centraal	Planbureau	weet	dat	wel	en	schrijft	
het	ook	nog	maar	eens	op.	Het	gaat	niet	goed	met	
het	niveau	van	het	onderwijs	en	daardoor	stokt	de	
economie.	Meer	geld	steken	in	onderwijs	is	niet	per	se	de	

oplossing,	zegt	het	CPB,	maar	investeren	in	goede	leraren	
wel.	alsof	dat	geen	geld	kost,	maar	goed.
•	kan	iemand	dit	kabinet	uitleggen	dat	geld	weghalen	
bij	kwetsbare	leerlingen	en	stoppen	in	hoogbegaafde	
leerlingen	niet	de	naam	investeren	mag	hebben?	en	dat	
investeren	geen	geld	kost,	maar	geld	oplevert?	Sommige	
mensen	zijn	zo	hardleers!	
Ciska de Graaff
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afstudeercadeau		
van	CnV	Onderwijs
Ken jij studenten die nog geen lid zijn van CNV 

Onderwijs en die binnenkort gaan afstuderen 

aan de pabo of lerarenopleiding? Wijs ze op het 

CNV Onderwijs-afstudeercadeau dat ze kunnen 

aanvragen via www.starteninhetonderwijs.nl! 

Ben jij lid en ga ook jij afstuderen? Gefeliciteerd! 

CNV Onderwijs zal je binnenkort bellen om ook 

jou een cadeau aan te bieden.
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Onderwijs niet 
LOSLATEN?
Straks lekker vakantie! Maar kunt of wilt u uw vak niet 

loslaten als u vrij bent? Gaat u bijvoorbeeld een bij-

spijkerkamp leiden, in uw vakantieland een school be-

zoeken, de school opknappen, bijles geven aan uw 

kleinkind, een nascholingscursus volgen, met collega-

leraren op reis, onderwijs in een ontwikkelingsland be-

studeren of iets anders doen met onderwijs? Dan is 

de redactie van Schooljournaal benieuwd naar uw ver-

haal! Reacties met een korte beschrijving van de on-

derwijsactiviteiten in de vakantie kunnen tot uiterlijk  

17 juni naar Ciska de Graaff: cdgraaff@cnvo.nl.

Wat was!

25 mei VVD-Tweede Kamerlid Ton Elias stelt 
voor dat scholen speekseltests bij leerlingen 
mogen afnemen bij signalen van drugsgebruik. 
(Bron: de Volkskrant)
26 mei In het Zuid-Franse Arles wordt een 11-ja-
rige jongen in kritieke toestand naar het zieken-
huis afgevoerd nadat hij zich aan de kapstok op 
school had opgehangen. (Bron: Jongeren.blog.nl)
• Studenten zijn niet tevreden over de stage-
begeleiding vanuit de opleiding. Dertig procent 
van de studenten geeft de begeleiding een 
onvoldoende. (Bron: Nu.nl)
27 mei Minister Van Bijsterveldt voert de motie 
voor seksuele voorlichting op scholen niet uit. 
Het plan, dat door D66 werd ingebracht, is vol-
gens de minister niet de verantwoordelijkheid 
van scholen. (Bron: Reformatorisch Dagblad) 
30 mei Het kabinet stelt € 30 miljoen extra 
beschikbaar om vroegtijdige schoolverlaters op 
school te houden. De leerlingen moeten meer 
begeleiding krijgen om een startkwalificatie te 
bemachtigen (Bron: ANP)
• Scholen weten niet hoe ze om moeten 
springen met het gebruik van mobieltjes door 
leerlingen. Dat zegt de Nationale Academie 
voor Media & Maatschappij. Mobieltjes zouden 
steeds vaker als wapen bij pesterijen worden 
gebruikt. (Bron: De Pers)
• Op Scholengemeenschap De Rede in Terneuzen 
steekt een 14-jarige scholier twee leeftijds-
genoten met een stanleymes tijdens de tech-
niekles. (Bron: De Pers) 
4 juni ROC Landstede in Zwolle heeft ten on-
rechte twintig studenten een diploma gegeven. 
Het gaat om 19 scholieren van de opleiding net-
werkbeheerder en een leerling die de opleiding 
ict-beheerder volgde. (Bron: De Stentor)
6 juni Leerlingen van het Elzendaalcollege in 
Gennep zamelen handtekeningen in voor hun 
docent Duits. Hij verbeterde een week eerder 
examens van leerlingen omdat de vragen ‘on-
rechtmatig moeilijk waren’. De school wil hem 
ontslaan, de leerlingen denken er anders over 
(Bron: De Gelderlander)

Leden tevreden 
met dienstverlening 
CNV Onderwijs
CNV Onderwijs krijgt van de leden een 7,3 als rapport-

cijfer. Dat was in 2004 een 6,8. Dit blijkt uit het Wat wilt 

u?-onderzoek dat in najaar 2010 onder de leden is ge-

houden. In grote lijnen sluiten de producten en diensten 

van de bond aan bij wat de leden willen. De responden-

ten zijn daar over het algemeen (heel) tevreden mee. Ze 

missen niets in de dienstverlening. Wat niet altijd goed 

zichtbaar is voor de leden en wat dus beter zou kun-

nen is ‘druk uitoefenen op de politiek op het gebied van 

onderwijs’ en ‘de arbeidsomstandigheden verbeteren’. 

Een belangrijke rol speelt hierbij de manier waarop de 

leden geïnformeerd worden. Een groot deel van de le-

den wenst specifieke informatie, van toepassing op hun 

individuele situatie. Er wordt op dit moment gewerkt aan 

een applicatie waarmee leden zelf aan kunnen geven 

welke informatie ze willen ontvangen.

Alle ruim 53.000 leden ontvangen Schooljournaal. Daar 

kan iedereen dus een gefundeerd oordeel over heb-

ben. Maar slechts zo’n 20 procent maakt gebruik van 

juridische ondersteuning bij problemen op het werk. 

En onbekend maakt blijkbaar onbemind, want hoewel 

die 20 procent heel tevreden is over de dienstverlening 

(de afdeling kreeg onlangs in een ander onderzoek het 

rapportcijfer 8), is die andere 80 procent dat minder. De 

leden willen verder dat CNV Onderwijs prioriteit legt bij: 

werkdruk, professionalisering onderwijspersoneel en 

passend onderwijs. Deze onderwerpen zullen dan ook 

een prominente rol spelen in het beleid en de activiteiten 

van de bond in de komende tijd.
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Schoolnieuws

Gemeenten laten 
schoolgebouwen 
verouderen

Geachte heer rog,
beste Michel, 

De kwaliteit van de leraar staat hoog 
op de agenda. Daar ben ik blij om, 
want het onderwijs is zo goed als de 
leraar die voor de klas staat. Hoe 
beter de docent, hoe hoger de presta-
ties van leerlingen. Op hun beurt zijn 
schoolleiders cruciaal voor prestaties 
van leraren. In het actieplan Leraar 
2020 – een krachtig beroep! heb ik 
mijn ambities gepresenteerd om de 
kwaliteit van leraren en schoolleiders 
te verhogen.  Bijvoorbeeld door zoveel 
mogelijk, of misschien wel álle lera-
ren een masteropleiding te laten vol-

gen. Dat kost tijd, maar ik wil die kant 
wel op. Daarnaast heeft het onderwijs 
behoefte aan een professionele dia-
loog tussen leraren onderling, tussen 
leraren, schoolleiding en schoolbe-
stuur. Leraren en schoolleiders kun-
nen van elkaar leren door samen hun 
doen en laten te bespreken. Peerre-
views, niet om te ‘klikken’, maar om 
elkaar als professional te beoordelen: 
dat maakt werken in het onderwijs in-
teressant, inspirerend en uitdagend. 
Als instrument voor de kwaliteitszorg 

van scholen kunnen peerre-
views uiteindelijk tot minder 
toezicht van de Inspectie op 
dat onderdeel leiden. Waar 
deze als pilot zijn ingezet, wa-
ren de docenten zo enthousiast 

dat ze er na beëindiging van de 
experimenten mee doorgingen. 

Een professionele houding bete-
kent continu werken aan verbetering 
van de eigen kwaliteit en bekwaam-
heid en de resultaten daarvan aan 
je omgeving laten zien. Daarom vind 
ik een beroepsregister een belang-
rijk instrument. Dat geldt ook voor 
prestatiebeloning. Prestaties mogen 
gezien en beloond worden, ook in 
het onderwijs. En voor de manier van 
inzetten van prestatiebeloning geldt: 
geen Haagse blauwdrukken, maar 
experimenten om te zien wat werkt 
en wat niet.

‘Prestaties mogen gezien 
en beloond worden, ook 

in het onderwijs’
     Halbe Zijlstra (VVD) is staatssecretaris van 

Onderwijs 

Gemeenten besteden jaarlijks bijna € 400 miljoen niet aan 

de huisvesting van scholen, terwijl zij dit wel moeten doen 

van het Rijk. Hierdoor holt de kwaliteit van de schoolgebou-

wen hard achteruit. PO-Raad, VO-raad en AVS (Algemene 

Vereniging Schoolleiders) trekken daarom aan de bel en 

willen dat dit bedrag voortaan wel wordt gebruikt. Jaarlijks 

krijgen gemeenten ruim € 1,5 miljard voor onderwijshuis-

vesting, maar hiervan komt een groot deel niet bij de be-

doelde bestemming terecht, omdat dit wordt uitgegeven 

aan andere gemeentelijke taken. Hierdoor laten veiligheid, 

duurzaamheid, milieu- en arbeidsomstandigheden van 

de gebouwen regelmatig te wensen over. De gemiddelde 

leeftijd van de, naar schatting, 11.000 schoolgebouwen in 

het primair, speciaal en voortgezet onderwijs in Nederland 

bedraagt tussen de 30 en 35 jaar. 

gemotiveerde docenten
Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL) wordt omgevormd tot 

de Onderwijscoöperatie, waarin vakbonden en vakverenigingen 

aan de slag gaan om het beroep van leraren sterker te maken. 

Het credo is De leraar aan zet! CNV Onderwijs is op zoek naar 

gemotiveerde docenten die plaats willen nemen in de Leraren  

Advies Raad (LAR) van de Onderwijscoöperatie. Deze zal bestaan 

uit vijfig docenten uit het primair en voortgezet onderwijs en mbo 

die het bestuur van de Coöperatie van advies zullen voorzien. De 

LAR zal ongeveer drie à vier dagen/dagdelen in het jaar bijeen-

komen. Wij zoeken leraren die lid zijn van CNV Onderwijs, die op 

de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in het onderwijs en 

die het leuk vinden om zich hier meerdere jaren aan te verbinden.  

LAR-leden kunnen rekenen op ondersteuning vanuit CNV Onder-

wijs en een onkostenvergoeding. Interesse? Stuur uw motivatie en 

CV naar Judith Heinen, jheinen@cnvo.nl of kijk op www.cnvo.nl > 

over CNV Onderwijs > over ons > onderwijscoöperatie

Gezocht:



roG
Geachte heer Zijlstra,
beste Halbe, 

Ik ben het volledig 
met u eens dat er 
in het onderwijsveld 
nog ruimte is om te 
professionaliseren. Te-
gelijkertijd weten u en ik 
dat scholen geen koekjesfa-
brieken zijn waar je zomaar even 
kunt ingrijpen in een werkproces. 
Vooral niet in een sector waar werk-
druk al het grootste knelpunt is. 
Kijk bijvoorbeeld naar prestatiebe-
loning waarvoor een ingewikkeld 

systeem 
is be-
dacht. Ik 
vind dat 
verschil-
len in 

beloning 
overgela-

ten moeten 
worden aan de 

scholen zelf. Bij-
voorbeeld door een extra periodiek 
toe te kennen, te investeren in de 
invoering van de functiemix (in 2014 
en niet in 2020) of in het verhogen 
van het aantal bevoegden voor de 
klas. Eventueel door leerkrachten te 
ontlasten van niet-onderwijstaken, 
zodat meer ruimte ontstaat voor 
kennis delen met collega’s. Een naar 
onderdeel van het actieplan is de 
interscolaire peerreview. Scholen 
moeten elkaar gaan beoordelen op 
basis van het toezichtkader, een oor-

deel vellen en daar een eindverslag 
van maken. Dat stimuleert onderling 
wantrouwen tussen scholen, school-
leiding en leraren en breekt een pro-
fessionele cultuur juist af. In welke 
beroepsgroep kom je zo’n manier 
van beoordelen tegen? Die afreken-
cultuur zie ik terug in het verplicht 
registreren in het lerarenregister. 
Ik vind dat juist de beroepsgroep 
en stakeholders moeten zorgen dat 
het geregistreerd staan leidt tot een 
civiel effect. 
Tot slot vraag ik u om een investe-
ring om leraren een kans te geven 
om het masterniveau te bereiken. 
Leraren moeten wat mij betreft bin-
nen vijf jaar hun master halen. Een 
masteropleiding kost € 20.000,- en 
het budget per leraar is € 600.-.  Je 
hebt geen master nodig om te be-
grijpen dat het budget te laag is. 
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    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs 

‘je hebt geen master 
nodig om te begrijPen dat 

het budget te laag is’
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Herrie buiten de examenzaal of een vergeten bijlage. Het ge-

beurt elk jaar wel op een middelbare school tijdens de centrale 

eindexamens. Maar dit jaar kwamen unieke situaties voor. Zo 

werd de Bernard Lievegoedschool in Maastricht ontruimd tij-

dens het examen wiskunde A. Een verwarde vrouw had een 

doos voor de school geplaatst en geroepen dat er een bom in 

zat. De school nam het zekere voor het onzekere en stuurde 

iedereen naar buiten. Vals alarm bleek later, maar het exa-

men werd ongeldig verklaard. Ook op het Elzendaalcollege in  

Gennep ging er een streep door een aantal examens. Daar 

dacht een docent Duits elf leerlingen te helpen door op hun 

examens veranderingen aan te brengen. Bij de tweede cor-

rectie kwam de fraude aan het licht. De docent werd op non-

actief gesteld en de betreffende leerlingen moeten het examen 

overmaken. In Drachten kwamen drie leerlingen goedkoop 

aan antwoorden. Daar werd het verkeerde examen uitgedeeld. 

In plaats van de Engelse toetsvragen werd geschiedenis uit-

gedeeld. Omdat het een heel select gezelschap betrof en ze 

slechts drie vragen hadden ingezien, werden er geen gevol-

gen verbonden aan het incident. Examenkandidaten van het 

Stedelijk Gymnasium in Haarlem kwamen te laat voor hun 

vwo-examen muziek. Buiten hun schuld om, de school had 

de kandidaten per ongeluk gemeld dat het examen ‘s mid-

dags zou plaatsvinden in plaats van het landelijk vastgestelde 

ochtendtijdstip. De leerlingen mochten het examen niet meer 

maken en moeten dit op een later moment inhalen. Het Sancta 

Maria Lyceum in Haarlem stond op haar beurt het gebruik van 

oordopjes toe. Twee kraaiennesten in een spouwmuur zorg-

den voor veel geluidsoverlast. Pogingen om de nesten uit de 

muur te halen mislukten omdat deze te diep zaten. RK

Schoolnieuws

Examen 2011: 
bommeldingen en frauderende docent
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Vertrutting onderwijs, anti-schoolhouding of testosteron? 

Jongens presteren in het onderwijs minder goed 
dan meisjes. Dat is wereldwijd een bekend 

probleem, maar niemand kan verklaren waarom 
de jongens steken laten vallen. Hoogleraren 

reppen van feminisering, maar worden om de 
oren geslagen met wetenschappelijk tegenbewijs. 

Ook in de politiek heerst er grote verdeeldheid 
over de mogelijke oorzaken van het probleem. 

kracht goed kunnen gebruiken. ‘Bij ge
vaarlijke situaties zullen we ook minder 
snel ingrijpen dan onze vrouwelijke colle
ga’s dat doen. Laat de jongens maar even 
lekker ravotten. Wij zijn wel iets strenger, 
maar bespreken veel minder. Daar zijn 
vrouwen namelijk wel heel goed in, veel 
praten. Sommige jongens presteren wel
licht anders als ze zich beter begrepen 
voelen. Daarom denk ik dat sommige 
kinderen mannelijke leerkrachten nodig 
hebben.’ Toch verlaat Van Ingen aan het 
eind van het jaar het basisonderwijs, om 
in het voortgezet onderwijs aan de slag te 
gaan. Zijn plek wordt na de zomer naar 
alle waarschijnlijkheid ingenomen door 
een vrouw. ‘Onderwijs blijft van nature 
een vrouwenberoep. De afgelopen jaren 
zie ik wel een vertrutting in het onder
wijs en ik ben bang dat het veel mannen 
tegenhoudt om het onderwijs in te gaan. 
Misschien is het aanzien van het beroep 
iets gedaald.’ Toch denkt Van Ingen niet 
dat de jongens op zijn basisschool nu 
ineens een mindere toekomst tegemoet 
gaan. ‘Daar hoeven ze niet bang voor te 
zijn. Natuurlijk zullen er altijd jongens 
zijn die meer een meester nodig hebben 
dan een ander, maar ik denk niet dat het 
direct een groot verschil geeft.’ 

FeminiserinG 
Het gros van de leerkrachten in het basis
onderwijs is vrouwelijk. PvdAkamer lid 
Metin Çelik stipte dit in het debat aan 
als mogelijke oorzaak. Die mening deelde 
emeritushoogleraar Louis Tavecchio 
van de Universiteit van Amsterdam al 
eerder. Volgens Tavecchio hebben de 
jongens in het basisonderwijs meesters 
als rolmodel nodig. Hij stelde eerder dit 
jaar dat vrouwen niet altijd de juiste 
houding weten aan te nemen tegen jon

Het was een ironisch gezicht. Zes mannelijke Tweede Kamer
leden die anderhalve week geleden in debat traden met On
derwijsminister Marja van Bijsterveldt om aan te geven hoe 
jongens beter zouden kunnen presteren in het onderwijs. De 
ideeën liepen uiteen. ‘Geef ze meer ruimte en tijd om te bewe
gen met gymnastiek’, of ‘deel het onderwijs zo in dat er meer 
met gaming gedaan wordt op computers.’ De minister houdt 
voorlopig voet bij stuk wat betreft haar beleid. Niemand kan 
een concrete oorzaak aanwijzen waarom de meisjes een beter 
vervolgtraject afleggen na de basisschool. De uitslag van het 
debat was dan ook niet spannend: de bewindsvrouw kondigde 
twee nieuwe onderzoeken naar de specifieke achterstanden aan 
om duidelijk in kaart te brengen waar verbeterpunten liggen. 
De vraag is echter of dit wél wat nieuws oplevert.

strenG
‘Het testosteron moet er soms even uit bij de jongens. Dat snap
pen wij ook wel en daarmee begrijpen wij de jongens iets beter 
dan onze vrouwelijke collega’s. Ook wij zijn jong geweest’, zegt 
leerkracht Leander van Ingen van de Archipelschool in Den 
Haag. De dertiger is van mening dat jongens een man als leer

Meisjes zijn beter dan jongens

onderZoek acHterstand jonGens
De onderzoekers van de Radboud Universiteit van Nijmegen, 
Geert Driessen en Annemarie van Langen, concludeerden in hun 
onderzoek De achterstand van jongens dat jongens niet in presta-
ties, maar wel in sociaal-emotionele ontwikkeling op de basis-
school achterlopen op meisjes. Leraren kregen vragen over de 
werkhouding en het sociale gedrag van hun leerlingen. Meisjes 
werken nauwkeuriger terwijl jongens veel sneller de kop laten 
hangen. Tevens komt naar voren dat jongens meer hun eigen zin 
willen doordrukken, in tegenstelling tot meisjes. In groep 8 zijn 
de verschillen groter dan in groep 2. 



Vertrutting onderwijs, anti-schoolhouding of testosteron? 
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gens en stelde dat kleine jongens in hun 
dagelijkse nabije omgeving ook mannen 
nodig hadden. ‘Een man herkent beter 
het gedrag van de jongens’, zei hij, maar 
zijn argumenten werden genadeloos van 
tafel geveegd door het recente onderzoek 
van Marjolein Rietveld. Zij is nu docent 
aan de paboafdeling op hogeschool 
Windesheim Flevoland in Almere. Riet
veld levert het bewijs dat feminisering 
niet de oorzaak is van de achterstanden 
van jongens: ‘Een juf voor de klas is geen 
verklaring dat jongens ten opzichte van 
de meisjes achterop raken. Meesters en 
juffen zien namelijk allebei de problemen 
die heersen bij de jongens. Laten we nu 

de discussie verplaatsen naar waar het probleem wel vandaan 
komt.’ Rietveld hield het onderzoek onder negenduizend kin
deren in de leeftijd van zeven, tien en twaalf jaar om van de 
discussie over feminisering af te zijn. ‘Ik heb mij namelijk enorm 
gestoord aan de negatieve maatschappelijke discussie in het 
onderwijs. Daarom heb ik mij in de materie verdiept en samen 
met twee oudcollega’s van de Vrije Universiteit onderzoek 
gedaan. Dat gaf gelukkig geen duidelijk verschil aan tussen juf
fen en meesters.’ 

open deur
Onderzoekers van de Radboud Universiteit van Nijmegen, Geert 
Driessen en Annemarie van Langen, zochten met hun onder
zoek De achterstand van jongens in opdracht van het ministerie 
uit waar de problemen liggen. Dit was volgens PVV’er Harm 
Beertema weggegooid geld (het onderzoek kostte € 40.000, red.) 

Meisjes zijn beter dan jongens

sommige meisjes 
lezen de jongens 
al op vroege 
leeftijd de les.
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en ‘louter een opsomming van open deu
ren’. In het onderzoek komt naar voren 
dat jongens qua toetsen niet slechter 
presteren, maar dat hun vervolgtraject 
minder goed verloopt. Ze stappen over 
naar het speciaal basisonderwijs, stromen 
in op lagere niveaus en verlaten iets vaker 
vroegtijdig het onderwijs. Rietveld gaf al 
aan dat dit te maken heeft met de stoer
heid en antischoolhouding van jongens 
die hen nekt in hun verdere ontwikkeling.

puberkwaal
‘Die antischoolhouding is echt een pu
berkwaal die onder jongens heerst’, zegt 
ook Sanderijn Huygen. Zij werkt op een 
vmboschool in IJmuiden en ziet dat jon
gens het na de basisschool zwaarder heb
ben dan de andere sekse. ‘Ze beginnen 
na groep 8 pas te puberen, terwijl meisjes 
al veel eerder aan die ontwikkeling zijn 
begonnen. De school begint voor jon
gens ’s ochtends ook veel te vroeg. Hun 
bioritme is anders ingesteld. Daardoor 
presteren ze minder. Het moment waarop 

kinderen hun vervolgkeuze moeten maken (wanneer ze twaalf 
jaar oud zijn) is dan ook veel te vroeg in mijn ogen.’ Huygen 
stipt de argumenten uit de praktijk aan waarmee ook D66 en 
GroenLinks kwamen tijdens het debat, maar ook op dat punt 
toonde minister Van Bijsterveldt zich stellig. ‘Het keuzemoment 
in het basisonderwijs blijft zoals het is. In Nederland hebben 
we een goed systeem en met de invoering van vmbo kunnen 
leerlingen ook goed doorstromen. Ze kunnen zelfs kwalificaties 
stapelen. En ook via het (speciaal) basisonderwijs zijn er nog 
genoeg mogelijkheden.’ 

taliGe vrouwen
Jan Wiegink, directeur van speciale basisschool De Toermalijn 
in Almelo, kan bevestigen dat zijn school inderdaad meer jon
gens telt. Een verklaring voor dit overschot aan jongens kan 
ook hij niet geven. ‘Dat is allemaal speculeren en gissen’, stelt 
hij. ‘Ik weet dat er allerlei theorieën rondzweven, maar daar 
kan ik alleen maar naar verwijzen. Wat ik wel kan bevestigen is 
dat er steeds meer vrouwen dan mannen in het basisonderwijs 
werkzaam zijn. Vrouwen zijn veel taliger aangelegd en ons on
derwijs wordt ook steeds taliger.’ Dat bevestigt onderzoekster 
Marjolein Rietveld. ‘De maatschappij is inderdaad taliger ge
worden. Het is misschien zielig voor de jongens, maar daar mag 
de juf niet de schuld van krijgen.’ 
Rob Klunder
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jongens moeten 
af en toe even hun 
energie kwijt.
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‘oP de schaal van 
erg scoort agenda 

kwijt minder hoog dan 
sleutels kwijt’ 
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columnmijke Pelgrim

mijke Pelgrim (32) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.

‘Van wie is die usb-stick?’ Ik wijs op het rode ding dat uit 
een computer steekt. De laatste gebruiker heeft netjes 
uitgelogd. Er liggen ook geen spullen meer, dus het ziet 
er naar uit dat iemand hem is vergeten. Een collega zegt 
dat hij waarschijnlijk van P. is, want die laat wel vaker 
dingen slingeren. We schudden onze hoofden en zeggen 
tegen elkaar dat usb-sticks gevaarlijke dingen zijn om 
kwijt te raken. Er staan toetsen op, of tentamens. Som-
mige mensen gebruiken maar één usb-stick. Die hebben 
daar dan ook hun standaard boodschappenlijst op staan, 
hun onvoltooide autobiografische roman, de mailwisse-
ling met hun scheidingsadvocaat en andere chantagege-
voelige informatie. 
Terwijl ik met de stick naar P’s postvakje loop, bedenk ik 
me dat het zo fijn is dat ik eigenlijk nooit iets kwijt ben.  
En dat wordt het universum te veel, want nog geen vijf 
minuten later kan ik mijn agenda nergens meer vinden.  
Eigenlijk is dat onmogelijk, want als ik van de ene naar 
de andere plek loop controleer ik altijd of ik alle belang-
rijke dingen bij me heb. Portemonnee? Check! Sleutels? 
Check! Agenda? Check! Maar nu dus niet. Ik ga nog een 
keer door mijn tas heen, maar vind niets. Dan denk ik aan 
dat spreekwoord over splinters en balken en loop naar 
de docentenwerkkamer, want terwijl ik liep te mopperen 
over de slordigheid van P., heb ik daar vast mijn agenda 
laten slingeren. Hij ligt er niet.

Een weeïg gevoel van onrust nestelt zich in mijn 
maag. Ik probeer mezelf gerust te stellen. Op de 
Schaal van Erg scoort agenda kwijt minder hoog dan 
sleutels kwijt. Maar dan zie ik opeens het gezicht van 
Jeroen W. uit mijn 3havo voor me, die het ding op de 
één of andere duistere wijze in zijn vingertjes heeft 
gekregen en nu met sardonisch genoegen de blad-
zijden afspeurt op zoek naar ammunitie. O, dat zou 
een ramp zijn. Hij zou alle observaties en opbeurende 
opmerkingen die ik in de kantlijnen heb genoteerd 
op Twitter delen met zijn klasgenoten en ze zouden 
tot de conclusie komen dat mevrouw Pelgrim een 
nog grotere weirdo is dan ze al dachten. Hij zou door 
de klas roepen wie die Thomas is, waar ik afgelopen 
zaterdag een date mee had en hij zou…. Ik wil het niet 
eens weten. 

Koortsachtig loop ik door school heen, zoek in de 
toiletten, in het kopieerhok en de garderobe. Geen 
succes. Ik ga terug naar de docentenkamer, zak neer 
op een stoel, rommel tegen beter weten in nog één 
keer door mijn tas en voel vrijwel meteen het ring-
bandje van mijn agenda. Ik zucht van opluchting. En 
dan zucht ik om mezelf.  

Het wordt tijd voor de zomervakantie.

kwijt



jos de Goede: ‘de 
Gmr betekent voor 
mij het beste eruit 
halen voor het 
personeel op de 
scholen.’

‘Nee MRleden hoeven voor mij niet geschoold te zijn. Het is 
voor hen misschien wel prettig, maar ik vind het geen must dat 
ze alles van financiën weten. Ik zie ze meer als mijn denktank, 
mijn klankbordgroep met wie ik ideeën uitwissel op voet van 
gelijkheid. Een andere mening, heerlijk toch?’ Willeke van 

der Burg kwam vorig jaar augustus wat 
medezeggenschap betreft niet in een 
gespreid bedje op de Antoniusschool in 
Lievelde. ‘De directeur die net was ver
trokken had een kwart eeuw op die post 
gezeten en de MR was nauwelijks van 
de grond gekomen. Het ging toch goed 
allemaal? Wel was er een schoolcommis
sie, een soort overblijfsel van de fusie 
waaruit deze school was voortgekomen. 
Beide bloedgroepen waren daarin ver
tegenwoordigd en het fungeerde min of 
meer als een soort MR. De eigenlijke 
MR hield zich alleen bezig met beleids
stukken lezen die van de GMR kwamen. 
Ik heb toen de MR nieuw leven in ge
blazen. CNV Onderwijs Academie heeft 
voorlichting gegeven en vervolgens  heb
ben we de MR en de schoolcommissie in 
elkaar geschoven.’

leuker
De raad bestaat nu uit twee leden van het 
team, twee ouders en een adviserende ou
der. ‘De voorzitter zei me laatst dat ze er 
weer lol in had. Het lidmaatschap van de 
MR werd hier lang als een plicht gezien, 
ook door haar. Eigenlijk wilde ze ermee 
stoppen, en nu is ze zelfs voorzitter.’ 
Waar het Van der Burg vooral om gaat is 
dat de MR meedenkt over de ontwikke
lingen op school. ‘Daarom probeer ik de 
onderwerpen zo dicht mogelijk te hou
den bij wat hier gebeurt. Daar wordt het 
voor de leden alleen maar leuker door.’  

‘De MR is m’n 
denktank, mijn 

klankbordgroep’
Is medezeggenschap een relikwie uit het begin van de jaren 
zeventig, toen autoriteit een vies woord was en leerlingen en 

studenten mee wilden doen aan de besluitvorming op school en 
universiteit? Ach welnee, stelt basisschooldirecteur Van der Burg: 

‘Meedenken is belangrijk voor de schoolontwikkeling.’
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medicijnenprotocol
Jos de Goede, voorzitter van de GMR van schoolbestuur Flore in 
Heerhugowaard, zit veel meer op afstand. Bij hem inderdaad veel 
beleidsnota’s. Maar hij vindt het werk, dat hij combineert met 
lesgeven aan groep 8 op basisschool Sint Maarten in Limmen, 
er niet minder interessant door. ‘Ik zat in de jaren tachtig al in 
de voorlopige MR, van wat toen nog een klein bestuur was met 
twee scholen. Een paar jaar later, na een aantal fusies, werd ik lid 
van de GMR, waaraan ik sinds vijf jaar leiding geef. Dat doe ik 
een dag in de week. Het verschil met wat de MR doet? Zij be
handelen vrijwel uitsluitend zaken die de school aangaan, zoals 
vakantierooster, formatieplan, begroting en schoolontwikkelplan. 
Dat wordt afgehandeld met de directeur van de betreffende 
school. Wij adviseren meer op bestuursniveau, bespreken be
leidsplannen met het college van bestuur. Laatst een document, 
een soort medicijnenprotocol, dat er over ging hoe leerkrachten 
moeten omgaan met het toedienen van medicijnen bij leerlin
gen. Als wij er dan in GMRverband mee instemmen, dan geldt 
het meteen voor alle scholen die bij Flore zijn aangesloten.’

drijFveer
Volgens De Goede is er veel verbeterd met de begintijd van de 
GMR. ‘Toen waren we vaak ’s avonds in de weer. Dit bestuur 
neemt medezeggenschap serieus. Het geeft mij en nog twee 
collega’s, met wie ik het dagelijks bestuur van de GMR vorm, 
de gelegenheid een dag in de week op het bestuurskantoor ons 
werk te doen. Daarvoor worden we uiteraard vervangen. We 
overleggen hier met beleidsmedewerkers, met de Raad van 
Toezicht.’ Zijn drijfveer? ‘Ik denk dat dat ook geldt voor mijn 
medebestuursleden: proberen er het beste uit te halen voor het 
personeel op de scholen, zowel arbeidsvoorwaardelijk als op het 
niveau van het onderwijs.’
Peter Magnée  

medeZeGGenscHap   
mr in het primair onderwijs 
In het basis- en speciaal onderwijs bestaat de 
MR voor de helft uit ouders en voor de helft uit 
personeel. In het voortgezet speciaal onderwijs 
maken ook leerlingen deel uit van de MR. In 
deze sector is de WMS (Wet medezeggenschap 
op scholen) van kracht. Het minimum aantal 
leden van een MR is vier. 

mr in het voortgezet onderwijs
Daar bestaat de MR voor de helft uit personeel en 
voor de andere helft  uit ouders en leerlingen. Het 
aantal leerlingen moet daarnaast gelijk zijn aan 
het aantal ouders. Leerlingen en ouders hebben 
gezamenlijk, maar ook apart  een aantal instem-
mingsbevoegdheden. In deze sector is de WMS 
van kracht. Het minimum aantal leden is vier.
 
or in het mbo
Het mbo valt sinds dit jaar onder de WOR (Wet op 
de ondernemingsraden). In de bve-sector kent 
men dus een OR die uitsluitend uit personeel be-
staat. Een OR bestaat in principe uit een oneven 
aantal leden en de grootte is afhankelijk van het 
aantal werknemers. Om medezeggenschap voor 
de studenten te waarborgen, is in de WEB (Wet 
educatie beroepsonderwijs) vastgelegd dat er 
een deelnemersraad moet zijn. Deze kent een 
aantal instemmings- en adviesbevoegdheden.
 

willeke van der 
burg: ‘ik wil dat 
de mr meedenkt 
over de 
ontwikkelingen 
op school.’
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Marja van Zuijlen, 
voorzitter MR en leerkracht 
groep 4 Joannesschool, 
Groessen 

‘Ik heb er in eerste instantie niet voor 
gekozen om lid te worden van de me-
dezeggenschapsraad’, zegt Van Zuijlen. 
Ze is intussen alweer vier jaar voorzitter 
van het inspraakorgaan op de Gelderse 
school. ‘Als nieuw teamlid werd ik negen 
jaar geleden gevraagd voor de MR. Maar 
wat dat allemaal zou inhouden, wist ik 
niet precies. Het heeft twee hele school-
jaren geduurd voordat het reilen en zei-
len van de MR een beetje duidelijk voor 
me was. Nu is het volstrekt mijn eigen 
keus om zitting te nemen in de raad.’
De MR op de Groessense school bestaat 
uit drie teamleden en drie ouders. Hij 
komt zeven keer per jaar bijeen en indien 
nodig vaker. Ook vindt er jaarlijks een 
informele bijeenkomst plaats. Van Zuij-
len: ‘Eigenlijk loopt het op rolletjes, maar 
dat komt ook omdat de samenstelling van 
de MR de afgelopen vijf jaar ongewijzigd 
is gebleven. De verhoudingen onderling 
zijn goed en meestal zijn alle MR-leden 
aanwezig tijdens de vergaderingen. Ook 
de directie is er vrijwel altijd bij.’
Voor Van Zuijlen is het lidmaatschap 
van de MR een serieuze zaak. ‘De 

directie moet ons goed en op tijd informeren, omgekeerd moe-
ten wij zorgen dat we voldoende kennis van zaken hebben: 
vakliteratuur lezen, nieuwsbrieven van het ministerie doorspit-
ten en cursussen volgen. Zo gaan we met zijn allen jaarlijks 
naar een basiscursus voor MR-leden om het een en ander op te 
frissen. Maar dan zijn we er nog niet, want we moeten ook nog 
de (financiële) stukken lezen die met de vergadering verband 
houden, vooraf informatie inwinnen en een voorbespreking 
houden. Ja, op die manier gaat er best veel tijd inzitten. Zeker 
als het niet lukt om de boel zakelijk te houden en dingen niet 
persoonlijk aan te trekken.’

Leonard van der Kolk, lid MR en docent 
godsdienst en religie, mens en samenleving 
Calvijncollege, Goes

‘Volgens onze locatiedirecteur hebben wij meer invloed dan 
hij, omdat we onze instemming en advies moeten geven op 
bepaalde punten. Daar zijn duidelijke procedures voor, die wet-
telijk zijn vastgelegd.’ Van der Kolk wijst erop dat, gezien het 
reformatorische karakter van de school, het al bijzonder is dat 
er überhaupt een MR is. ‘Nog maar een paar jaar geleden kreeg 
de school dispensatie voor het invoeren van medezeggenschap, 
omdat het niet paste binnen de richtlijnen van ons geloof. We 
hadden een personeelsraad, waar ik geen lid van was, gezien 
mijn toenmalige functie als teamleider bovenbouw havo. Sinds 
er wettelijk verplicht toch een MR is, is er zeker waardering 
voor ons. We houden bestuur en management scherp. Laatst 
nog hebben we aangekaart dat de kosten voor ouders door 

‘We houden 
bestuur en 

management 
scherp’

Medezeggenschap is niet meer weg te denken uit 
het onderwijs. Sterker nog, de MR is salonfähig. 

Maar is hij niet te veel ingekapseld? Luistert de 
leiding wel echt naar wat de raad voorstelt?
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verplichtingen buiten schooltijd veel te 
hoog opliepen. Ze waren er zelf ook door 
verrast.’
Van der Kolk werkt op een school met 
weliswaar vijf locaties, maar met één 
brinnummer. ‘Een éénpitter dus. Een 
GMR kennen we niet. Ik zit nu twee 
jaar in de MR en ben vijf klokuren per 
week vrijgesteld van lesgeven. Verder 
vergadert de voltallige MR een keer per 
maand in de avond en de personeelsge-
leding overdag.’ Dat hij niet op voet van 
gelijkheid staat met de directie vindt Van 
der Kolk geen probleem. ‘Moeten we ook 
niet willen. Wij beschikken niet over 
vijf stafmedewerkers om begrotingen 
en formatieplannen door te spitten. Ik 
weet wel van een trainer van jullie dat 
de leiding ons zeer goed gedocumenteerd 
materiaal geeft. We worden serieus geno-
men, terwijl in het verleden beleid meer 
over de hoofden van het personeel heen 
werd uitgevoerd.’

Gert Heijligers, lid OR en 
docent Nederlands en 
maatschappijleer, Roc Gilde, 
Roermond

‘Ik vind het belangrijk voor mezelf dat ik 
zo verschillende kanten van een organi-

satie leer kennen, tegelijkertijd is het ook heel goed voor het 
personeel dat er met een kritische blik naar beleid wordt geke-
ken.’ Heijligers, sinds januari lid van de OR, is een oudgedien-
de. Hij zit al elf jaar in, toen nog, de MR, waarvan de laatste 
twee jaar als voorzitter. ‘Er wordt goed naar ons geluisterd. We 
pakken het professioneel aan, worden ook ruim gefaciliteerd. 
Al ligt het er vervolgens wel aan wat je ermee doet.’
Heijligers hamert nog maar eens op de kwaliteit van een goe-
de MR. ‘Zeker bij grote instellingen als roc’s. Bij kleine school-
tjes is het zelfreinigend vermogen veel groter, omdat men 
elkaar daar van nature eerder aanspreekt. Daarom zitten wij er 
bovenop als het gaat om belangrijke, beleidsmatige beslissingen 
als huisvesting, financiën, organisatie en faciliteiten. Wij zijn 
als het ware een klankbordgroep die met een gezond boeren-
verstand zijn mening mag geven. Dat is noodzakelijk voor een 
meer verantwoorde besluitvorming en om meer draagvlak te 
creëren.’
Volgens Heijligers maakt het niet uit wat de achtergrond is 
van een OR-lid. ‘Docent of onderwijsondersteuner, iedereen 
wordt eerst geschoold in zaken als strategisch denken en een 
eigen visie ontwikkelen. Dat is de grote, rode daad. Trouwens, 
mensen die voor de klas staan zijn vaak veel te gefocust op 
onderwijs, terwijl op roc’s heel wat beleid direct met personeel 
en huisvesting te maken heeft.’ 
Een van zijn finest MR-hours (‘aan OR zijn we pas net begon-
nen’), beleefde Heijligers vorig jaar. ‘Het bestuur wilde de 
catering buiten de deur zetten. Samen met de bonden is het 
gelukt deze toch vaak al wat oudere werknemers op de loon-
lijst te houden van Roc Gilde.’
Peter Magnée  
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Sinds september 2010 kunnen MR-en 
en GMR-en als collectief een zogenaamd 
partnerschap aangaan met CNV On-
derwijs Academie. Wat dit betekent? 
Een vast contactpersoon waar je met je 
vragen terecht kunt en een aantal uren 
dienstverlening die naar eigen behoefte 
kunnen worden ingevuld, bijvoorbeeld 
met een cursus of voorlichting. Anita 
Disselhorst, voorzitter van de gemeen-
schappelijke medezeggenschapsraad van 
Stichting Christelijk Onderwijs Salland 
(SCOS) was een van de eerste die zich 
aanmeldde voor dit nieuwe concept. ‘Als 
GMR werkten wij voorheen met een 
soort strippenkaart, waarmee we uren be-
geleiding inkochten bij CNV Onderwijs. 
Zodoende had ik veelvuldig contact met 

Klaas Jurjens (trainer en adviseur van 
CNV Onderwijs Academie, 
EvB). Bij lastige vragen en 
twijfels nam ik contact op 
met hem. Op zijn aanraden 
zijn we vorig jaar overgestapt 
op het MR Partnerschap. 
Voor ons was dit eigenlijk een 
logisch vervolg.’

VRaGeN 
VOORLeGGeN
Disselhorst: ‘Bij belangrijke pun-
ten of beslissingen heb ik de hulp 
van Klaas ingeroepen. Bijvoor-
beeld bij het opstellen van het 
jaarplan van de GMR. Daarnaast 
heeft hij ook cursussen verzorgd. 

En we hebben veel vragen voorgelegd, bijvoorbeeld over pas-
send onderwijs, veranderende schooltijden en tussenschoolse 
opvang.’ 
Wie beschikt over een MR Partnerschap kan ook documenten 
voorleggen aan de contactpersoon bij CNV Onderwijs Acade-
mie. Ook Disselhorst deed dat: ‘Vooral beleidsstukken, waarvan 
je soms denkt: dit is zó belangrijk. Hier wordt besloten over 
vierhonderd mensen. Daar moeten we meer van weten.’ 

eeN MaatJe
Voor MR-leden is er veel informatie beschikbaar, maar wie snel 
informatie nodig heeft, kan verdwalen in het overweldigende 
aanbod. ‘Als ik echt snel informatie nodig heb, is Klaas zo ge-
beld. Je hebt het gevoel dat je een maatje naast je hebt staan. Ik 
ben leerkracht en toch wel een leek op bepaalde terreinen waar 
je als MR mee te maken krijgt. Er verandert zoveel in het on-
derwijs. Soms ben je bang dat je fouten maakt of iets over het 
hoofd ziet. In onze stichting hebben de GMR en het bestuur 
prima contact met elkaar. De houding naar elkaar is erg open 
en er wordt veel informatie gegeven. Maar het kan ook te mak-
kelijk gaan. Je moet alert en kritisch blijven. Ik neem dus regel-
matig contact op met Klaas om het een en ander te bespreken. 
Ik ben echt héél tevreden en kan het iedereen aanraden.’
Edwin van Baarle

Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/academie. Vragen of 
direct aanmelden? Neem contact op met CNV Onderwijs Academie, 
tel. (O3O) 751 17 47 of stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Natuurlijk is er op allerlei plekken veel 
informatie voorhanden. Maar wat als je 
nu snel een antwoord nodig hebt of je 

door de bomen het bos niet meer ziet? 
Dan is er het MR Partnerschap van 

CNV Onderwijs Academie. 
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OR PaRtNeRsCHaPVanaf 1 september is ook het OR Partner-schap (mbo) beschik-baar via CNV Onderwijs Academie. Houd voor meer informatie de website in de gaten: www.cnvo.nl/academie.

anita Disselhorst: ‘er verandert zoveel in het onderwijs. soms 
ben je bang dat je fouten maakt of iets over het hoofd ziet.’

‘Je hebt het gevoel dat 
je een maatje hebt’
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ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl

Werk &Recht

Om meteen maar een mogelijk misverstand uit de 
weg te ruimen, in een collectieve pensioenregeling is 
er niet zoiets als mijn pensioengeld. Dat is maar goed 
ook. Alleen door als collectief te beleggen kan met 
beperkte individuele risico’s een goed rendement 
worden behaald. De risico’s worden niet alleen met 
mensen van de eigen generatie gedeeld, maar 
ook tussen de generaties. Bij een individuele pot zou je 
onverantwoord hoge risico’s lopen. Of je moet risico’s 
vermijden, maar dan is het rendement op de ingelegde 
premie (te) laag. Het zou betekenen dat je de eigen 
pensioenambitie met wel veertig procent zou 
moeten verlagen of tegen de zeventig 
procent meer premie zou moeten 
betalen (of een combinatie 
van minder ambitie en meer 
premie). Essentieel aan ons 
pensioenstelsel is dus de 
verplichte collectieve op-
bouw. Hierdoor kunnen de 
pensioenen en pensioenuit-
zichten in Nederland zo goed 
zijn (en zijn deze veel minder 
hard geraakt door de kredietcri-
sis dan in de meeste andere landen 
het geval is). Dit collectieve stelsel moe-

ten we zeker niet overboord zetten. 

Beleggingscode
Vanwege het collectief beleggen is het voor 

pensioenfondsen ondoenlijk om rekening te 
houden met de wensen en bezwaren van 
de meest principiële deelnemers (die ook 
nog uiteen kunnen lopen of strijdig kunnen 

zijn). Maar dit hoeft zeker niet te betekenen dat ABP 
de maatschappelijke kant van het beleggen uit het 
oog verliest. CNV Onderwijs vindt dit juist een heel 
belangrijk thema, waar wij nadrukkelijk aandacht aan 
besteden. In CNV-verband kennen wij al vele jaren 
een beleggingscode. Deze code is een richtsnoer voor 
de vertegenwoordigers van CNV-vakbonden in be-
sturen en deelnemersraden van pensioenfondsen. De 
code wordt momenteel weer geactualiseerd.

VerBeteringen afdwingen
Mede door de opstelling van de CNV-vertegenwoor-

digers is er bij ABP ruime aandacht gekomen 
voor maatschappelijk verantwoord be-

leggen. Een team van negen specia-
listen houdt zich volledig bezig met 

het beheer van de portefeuille 
in relatie tot het milieu, sociale 
omstandigheden en onderne-
mingsbestuur (onder de Engelse 
afkorting ESG: environment, 

social, governance). Dit ESG-
beleid leidt er toe dat in bepaalde 

zaken of ondernemingen sowieso niet 
wordt belegd. Maar het kan ook zijn dat 

ABP juist probeert de invloed als investeerder 
aan te wenden om verbeteringen af te dwingen. Lukt 
dit onvoldoende, dan worden de beleggingen alsnog 
afgestoten. Het ESG-beleid komt aan de orde in het 
bestuur van ABP en in de deelnemersraad. CNV On-
derwijs is in beide organen vertegenwoordigd. Elk jaar 
legt ABP verantwoording af over het gevoerde ESG-
beleid in een Jaarverslag verantwoord beleggen. Deze 
jaarverslagen zijn te vinden op www.abp.nl. 

WilleM 
jelle BeRg, 

BestuuRdeR ABP: ‘ We  
kijken zekeR kRitisch 

nAAR de MAAtschAPPelijke 
kAnt vAn Beleggingen. 

MAAR het zAl nooit nAAR 
de Mening vAn elke 

individuele deelneMeR 
kRitisch genoeg 

kunnen zijn’
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aBP en maatschappelijk verantwoord beleggen
leden van cnV onderwijs trekken regelmatig aan de bel over de beleggingen van aBP. over zoiets 
als clusterbommen zal iedereen het eens zijn: die moeten de wereld uit en een pensioenfonds mag 
daar op geen enkele wijze bij betrokken zijn. Maar hoe zit het met grote ondernemingen die bij-
voorbeeld onderdelen leveren voor kernwapens of ander wapentuig? Voor sommige leden is het 
glashelder: ‘ik wil niet dat mijn geld wordt belegd in kernenergie (of de sigarettenindustrie, of 
megastallen).’ 
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Overzicht regiOspreekuren 
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   7 juli ‘s-Hertogenbosch
donderdag 14 juli Apeldoorn



De medezeggenschapsraad heeft invloed op heel veel za-
ken die met de organisatie van de school en het onderwijs 
te maken hebben. De Wet Medezeggenschap op scholen 
(WMS), de cao en soms ook wettelijke regelingen geven 
de GMR, de MR of een van de geledingen daarvan ad-
vies- of instemmingsrecht. Advies of instemming van de 
(G)MR kan direct of indirect ook gevolgen hebben voor 
de arbeidsvoorwaarden van individuele medewerkers. 
Uiteraard gaat het initiatief om tot afspraken te komen die 
invloed kunnen hebben op de arbeidsvoorwaarden meestal 
uit van het bestuur, maar de (G)MR kan via het initiatief-
recht ook zelf voorstellen doen om beleid in te voeren of 
te wijzigen.
De WMS geeft de personeelsgeleding van de MR instem-
mingsrecht op het beloningsbeleid. In zo’n beleid kan 
bijvoorbeeld vastgelegd worden onder welke voorwaarden 
bepaalde categorieën personeel een toelage op het salaris 
krijgt. De cao geeft vervolgens aan binnen welke rand-
voorwaarden het beloningsbeleid moet blijven. Zo zegt de 
cao primair onderwijs (artikel 6.19) dat een toelage niet 
meer dan vijftien procent van het salaris kan bedragen en 
dat in het beloningsbeleid ook zowel de hoogte als de duur 
van een extra beloning moet worden vastgelegd.
Veel ingrijpender kunnen de gevolgen van een reorgani-
satie zijn. Ook hier heeft de medezeggenschap invloed. 
Wil een bestuur bijvoorbeeld bovenschools management 
invoeren en daarbij de bestaande functies van directeu-

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.

heeft de MR invloed op mijn 
arbeidsvoorwaarden?

vraag:

ren omzetten naar locatieleiders, dan kan dat alleen als 
de personeelsgeleding van de (G)MR daarmee instemt. 
Leidt die instemming tot personele gevolgen, dan zal er 
overleg met de vakorganisaties moeten worden gevoerd 
over de regeling van deze gevolgen. 
Minder ingrijpend op gebied van arbeidsvoorwaarden is 
het wijzigen van de werktijdenregeling. Wat vaak voor-
komt is dat een school over wil gaan tot het invoeren 
van een tijd- en plaatsgebonden weektaak. Het personeel 
moet dan een groot deel van de weektaak op school 
uitvoeren. Daarbij wordt vastgelegd op welke tijdstippen 
men geacht wordt op school aanwezig te zijn. Dit tast 
weliswaar de arbeidsvoorwaarden niet aan, maar wordt 
vaak wel beschouwd als een beperking van de eigen pro-
fessionele ruimte van de docent. Het is natuurlijk van 
groot belang dat de MR of een geleding daarvan zich bij 
het innemen van standpunten realiseert dat men een 
bepaalde geleding van de school vertegenwoordigt (het 
personeel, de ouders of de leerlingen) en dat het verstan-
dig is deze ‘achterban’ regelmatig te raadplegen en te in-
formeren over zaken waarmee de medezeggenschap zich 
bezig houdt. Het initiatief daarvoor hoeft overigens niet 
per definitie bij de MR te liggen. De MR-vergaderingen 
zijn openbaar. Iedereen kan de agenda en de notulen op-
vragen en op die manier zien welke zaken er spelen. Door 
goede communicatie wordt voorkomen dat personeel of 
ouders voor verrassingen komen te staan.

antwOOrd:
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cursussen
Medezeggenschap is in het onderwijs onmisbaar. CNV Onderwijs Academie probeert met haar 
dienstverlening daarom alle verschillende leden van de medezeggenschapsraden zo goed mogelijk 
toe te rusten voor hun werkzaamheden. De mogelijkheden op een rij.

‘Medezeggenschap is onmisbaar’

MR Partnerschap
Met het MR Partnerschap krijgt een 
medezeggenschapsraad een vast con-
tactpersoon bij CNV Onderwijs Acade-
mie. Daarnaast heeft de MR het recht 
om een aantal uren ondersteuning 
naar eigen wens in te vullen, bijvoor-
beeld door het volgen van een cursus. 
Met ingang van 1 september is ook 
het or Partnerschap beschikbaar.

Cursussen
U kunt zich ook individueel of met 
de hele MR inschrijven op een 
cursus. Wilt u een programma op 
maat? Ook dat is mogelijk.

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op www.
cnvo.nl/academie. Of neem contact 
op met CNV Onderwijs Academie, 
tel. (030) 751 17 47 of stuur een  
e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Jacqueline van Grevengoed, 
intaker bij CNV Onderwijs Aca-
demie, zegt over het belang van 
medezeggenschap: ‘Een bestuur of 
directie bepaalt de richting van 
een school, maar het is de rol 
van de medezeggenschapsraad 
om in de gaten te houden of de 
ideeën werkelijk hout snijden. 
De mensen op de werkvloer 
kunnen tegen problemen aan-
lopen. Het is het aan de MR’en 
om die geluiden te laten horen. Bovendien is de 
raad wettelijk bevoegd om een voorstel te doen en niet akkoord 
te gaan bij een poging tot wijziging van beleid. De rol van de MR 
wordt vaak onderschat. Tegelijkertijd is die taak niet eenvoudig. 
De tijd voor dit werk is beperkt en het is lastig om je dan te ver-
diepen in allerlei vormen van beleid. Wanneer een medezeggen-
schapsraad een MR Partnerschap aangaat, kan CNV Onderwijs 
Academie hierbij helpen. Ook voor ouders en leerlingen in de 
MR is dat interessant, aangezien het voor hen vaak onbekende 
materie is. Juist kennis maakt een MR succesvol. Je moet weten 
waar je over praat.’ 

Fo
to

: T
ja

rd
a 

‘t 
H

ar
t

Jouw partner in training en advies



liesbeth hermans
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Toen ik op mijn achttiende voor onderwijzeres ging leren, 
moest ik op kamers in Steenwijk. In het Maagdenhuis, 
daar woonden alléén ‘maechies’. Of het ook allemaal 
maagden waren? Dat laat ik in het midden. Omdat de stu-
denten van heinde en ver toestroomden, begonnen op de 
Pedagogische Academie Steenwijkerwold ‘s maandags-
morgens de lessen altijd later. Mooi, want dan kon ik zelf 
na het weekend uitslapen. Regelmatig werd ik wakker 
van de bel op het naburige schoolplein. Dan wachtte ik 
nog even tot boven het kindergeschetter uit de donker-
bruine stem van het Hoofd der School, Coos de Baar, 
schalde: ‘Jongens en meisjes, jullie mogen weer fijn naar 
de meester of de juf!’
De laatste vijfentwintig jaar is er in ons onderwijs veel 
opgepoetst, vooral aan de buitenkant. De pa(bo) is nu 
een ‘hogeschool’, de onderwijzeres is gepromoveerd 
tot leerkracht en het hoofd der school tot directeur of 
locatiemanager. We werden allemaal steeds gewichtiger. 
Vandaar ook het ontstaan van medezeggenschapsraden. 
Die pasten in het tijdsbeeld waarin iedereen wat in de 
melk te brokkelen moest krijgen. 
Die Coos de Baar liep ik onlangs tegen het lijf. Hij is al 
een tijdje met pensioen, maar nog steeds volgt hij de 
ontwikkelingen op de voet. Hij bladert bijvoorbeeld vol 
belangstelling elk nummer van Schooljournaal door. Mijn 
‘stukkies’ leest hij met plezier, hij vindt ze vaak heel her-

kenbaar. ‘Oh, wacht even Coos, stop, niet doorlopen! 
Ik ben aan het broeden op een column over de MR. 
Daar sta ik helemaal achter. In theorie. Maar de paar 
periodes dat ik er in zat, daar heb ik een gevoel van 
frustratie en tijdverspilling aan overgehouden. Jij hebt 
er als oud-directeur vast veel ervaring mee gehad. 
Hoe denk jij over MR’en?’
Coos schiet in de lach. ‘Ja, daar weet ik alles van! Ik 
heb heel wat vertegenwoordigers van allerlei gele-
dingen zien komen en gaan. Problemen met de MR? 
Nooit gehad! Ooit het nut er van ingezien? Nou, nee, 
dat ook niet… Het hoofd en zijn team doen toch het 
werk, dat is zo en dat blijft zo. En mijn teamleden, 
daar overlegde ik dag in dag uit mee.’ 
‘Ja, ja, Coos, maar dat bijvoorbeeld ouders iets mede 
mogen zeggen, vind jij dat dan niet belangrijk?’ ‘Ach…, 
wat weten die nou van financiën of van didactiek? 
Trouwens, de échte beslissingen, die neemt het be-
stuur. Nee, de MR, dat vind ik een tamelijk overbodig 
tijdverschijnsel!’ ‘Oh…, maar Coos, je bent toch zeker 
wel vóór democratie? Zo’n raad, die kan toch meeden-
ken en adviseren en wel of niet instemmen op allerlei 
terreinen! Hoe verklaar jij dat nou, dat wij er allebei 
niet zo’n hoge pet van op hebben?’ Hij vindt het mooi 
geweest, hij wil verder wandelen. Dag Coos, met je 
donkerbruine bas! 

donkerbruine bas

liesbeth hermans 
(49) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 

‘de echte 
Beslissingen die 

neeMt het BestuuR’
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Algemene Vergadering:
desnoods staken 
tegen bezuiniging

Het bestuur 
verantwoordt 
zich voor 
het beleid 
van cnV 
onderwijs.
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‘Het kabinet bewijst lippendienst aan 
de abstracte ambitie om ons onderwijs 
tot de mondiale top 5 te laten behoren. 
In werkelijkheid echter bezuinigt het 
snoeihard op passend onderwijs’, stelde 
Rog in zijn jaarrede. ‘En helaas blijft het 
daar niet bij. Want vorige week heeft 
minister Van Bijsterveldt aangegeven ook 
meer dan eenderde van het door ons zo 
hard bevochten budget voor conciërges 
te schrappen. De bezuinigingen van dit 
kabinet zijn onverantwoordelijk en on-
uitlegbaar. Helaas geldt dat ook voor de 

investeringsagenda. Dit kabinet maakt namelijk wél extra geld 
vrij voor politiek hobbyisme zoals prestatiebeloning, waar werke-
lijk niemand op zit te wachten! En er blijft wél geld beschikbaar 
voor gratis schoolboeken voor midden- en hogere inkomens.’ 
Rog riep het kabinet op te investeren ‘in tijd voor onderwijsont-
wikkeling, in ruimte voor zeggenschap en in professionalisering 
van onderwijspersoneel.’

acties
De leden op de Algemene Vergadering waren vol lof over de 
gevoerde acties tegen de bezuiniging op passend onderwijs en 
het uitstel dat dit opgeleverd heeft. Bestuurder Patrick Banis: 
‘Zijn we nu dan klaar? Nee, zeker niet! Wij blijven ons verzetten 
tegen de bezuiniging van 300 miljoen.’ Maria Kursten van de 

sociaal fonds
‘Schitterend en uniek vakbondswerk!’ Zo omschrijft 
Ans van den Dool de activiteiten van het Sociaal 
Fonds van CNV Onderwijs, een fonds dat leden helpt 
die in financiële of emotionele nood komen. ‘Laatst 
ging een schoolbestuur failliet, waardoor al het 
personeel tegelijk op straat kwam te staan. Op die 
school waren zeventien CNV Onderwijsleden. Van hen 
kwam er een aantal in problemen omdat de uitke-
ringen op zich lieten wachten. Daar heeft het Sociaal 
Fonds renteloze leningen verstrekt en dus een hele 
goede beurt gemaakt. De niet-leden hadden het 
nakijken. Bedenk altijd dat er ook in onze achterban 
mensen in nood zijn. Daarvoor is het Sociaal Fonds!’ 
Meer info? neem contact op met de secretaris/pen-
ningmeester van het sociaal fonds, mevrouw H. 
Holslag: hholslag@home.nl, (0164)24 90 38, of stort 
uw gift op bankrekeningnummer 690259 ten name 
van cnVo sociaal fonds te Bergen op Zoom.

Bezuiniging op passend onderwijs en andere 
schooltijden, daar ging het vooral over op de 

Algemene Vergadering van CNV Onderwijs op 
1 juni in Amersfoort. Op beide punten moet iets 

gebeuren, daar waren de leden het over eens. 
Of zoals voorzitter Michel Rog het werk van CNV 

Onderwijs in de afgelopen tijd omschreef in zijn 
jaarrede: ‘Constructief en coöperatief waar het 

kan, maar kritisch en strijdbaar waar dat nodig is.’



leden van de 
stuurgroep 
Jong in gesprek 
met bestuurder 
willem Jelle 
Berg.
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stuurgroep passend onderwijs: ‘Het uitstel is volstrekt onvol-
doende. We verliezen nog steeds alle ambulant begeleiders en 
daarmee de expertise. Dat wordt nu een beetje doodgezwegen: 
iedereen dronk een glas, deed een plas en alles bleef zoals het 
was.’ Ze diende een motie in die het bestuur oproept om in het 
kader van passend onderwijs tot het uiterste te gaan om de onderwijs-
kwaliteit te garanderen en de expertise op het gebied van onderwijs-
zorg te behouden voor het onderwijspersoneel. Anders gaan we over 
tot acties, waarbij stakingen niet zijn uitgesloten. De motie werd 
unaniem aangenomen.

andere tiJden
Een school die 52 weken per jaar open is van 7 tot 19 uur, kie-
zen voor vier of vijf dagen school, vakanties en vrije dagen zelf 
kunnen plannen, één team van onderwijs en kinderopvang, 
continu rooster, warme maaltijden. Dit zijn wat kenmerken van 

het concept De Sterrenschool, onder meer al 
een feit in Apeldoorn. Jan Littink van VOS/
ABB gaf er een workshop over op de Alge-
mene Vergadering. De stelling die hij als eerste 
opwierp – Een Sterrenschool past in de huidige 
maatschappij – riep veel reacties op. ‘Open 
deur!’ ‘De tijden veranderen, daar moet je als 
school in mee gaan.’ ‘Maar hoe zit het met 
de cao? Opvang en onderwijs hebben ver-
schillende cao’s, die moeten eerst op elkaar 
afgestemd worden.’ ‘Hoe ga je om met de 

normjaartaak? Een leraar heeft maar 930 
lesgebonden uren.’ ‘Een zodanige omslag kan 
niet budgettair neutraal. Geef boter bij de vis, 
anders zal de frustratie over een paar jaar groot 
zijn.’ ‘Onderwijs is geen opvang! Laat niet met 
je sollen!’ Bij de plenaire bespreking stemden 
de aanwezigen ermee in dat het bestuur van 
CNV Onderwijs gaat inzetten op afspraken om 
een andere inrichting van de onderwijstijden 
te realiseren. Uitgangspunten daarbij zijn: het 
kind centraal, optimaal gebruik van talenten, 
afstemming onderwijs en opvang (cao), reke-
ning houden met specifieke positie en arbeids-
voorwaarden van onderwijspersoneel, passend 
budget, voldoende faciliteiten voor transitie-
periode (inclusief bijscholing). Hiertoe zal een 
werkgroep worden ingesteld. Verder stemde de 
Algemene Vergadering onder meer in met de 
financiële verantwoording over 2010 en met 
een statutenwijziging die het mogelijk maakt 
het bezoldigd bestuur (tijdelijk) uit te breiden 
van vier naar vijf leden.
Ciska de Graaff

Marit van der Kooij, leerkracht in het basisonderwijs, wil weten 
of er nog acties aankomen tegen de bezuinigingen op passend 
onderwijs.
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 Uitblinken mag in 

Rotterdam Overschie
Kandinsky, Tchaikovsky en Tsjechov, alledrie 
grote Russische kunstenaars. De Russische 

kunstwereld behoort al tientallen decennia tot 
de top en dat wil basisschool Het Podium in 
de Rotterdamse wijk Overschie de leerlingen 

meegeven. Naast het reguliere programma zijn er 
teken-, dans-, zang- en theaterlessen.

‘Het is voor iedereen even wennen, maar 
het gaat heel goed’, vertelt de enthousi-
aste directeur van basisschool Het Podium, 
Berry Hakkeling. De artistieke lessen 
zijn sinds dit schooljaar geïntroduceerd 
in samenwerking met de Russian School 
of Arts uit Rotterdam. De twee scho-
len werkten in het verleden al samen 
en hebben dit weten uit te breiden. De 
basisschool werkt met het zogenaamde 

Vanaf groep 1 wordt twee uur per week gedanst.
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Volledig Dagarrangement. Het normale 
schoolrooster wordt per week met vier 
tot zes uur verlengd. ‘Wij vullen deze tijd 
met kunstlessen.’ Het kunstonderwijs op 
de school is geïnspireerd door Russische 
invloeden. ‘Ik zie vaak dat kinderen 
piano- of dansles krijgen en dat móet 
leuk zijn’, zegt Peter van Strien, directeur 
van de Russian School of Arts. ‘Als het 
niet bevalt, stoppen ze er gewoon mee. 
Maar soms moet je even door de zure 
appel heen bijten en dingen doen die 
misschien niet zo leuk zijn om een goed 
resultaat te bereiken.’ 

TalenTherkenning
Volgens Hakkeling komen kinderen in 
de aandachtswijk Overschie, voorheen 
een Vogelaarwijk, niet zo snel in aanra-
king met muziek- of kunstlessen. ‘Dat is 
simpelweg te duur voor de ouders.’ Van 
Strien vult aan: ‘Normaal gesproken be-
gint een kind met lessen als het ongeveer 
zes jaar is. Hier beginnen we meteen als 
een kind de school binnenkomt. Daar-
door wordt talent al in een vroeg stadium 
ontdekt. Wel staat voorop dat het kleine 
talent zelf óók wil, anders schiet het niet 
op.’ Vanaf groep 1 wordt twee uur per 
week gedanst. Eenmaal in groep 3 komt 
er één uur tekenles bij. In groep 4 en 5 is 
er ook aandacht voor theater. 

Profielen
In groep 6 kiezen de leerlingen een gra-
fisch, dans-, muziek- of theaterprofiel. 
Dit profiel is gebaseerd op het ontwik-
kelde talent in de onderbouw. Drie uur 
per week wordt lesgegeven binnen het 
profiel, daarnaast is nog één uur inge-
roosterd voor een ander kunstvak. ‘Het 
is nog te vroeg om meetbare resultaten 
te zien, maar ik zie dat de kinderen veel 
beter in hun vel zitten’, glimlacht Hak-
keling. ‘Ze vinden het niet meer eng om 
voor de klas te zingen bijvoorbeeld. Het 
is een heel goede manier om je emoties 
te leren uiten’, vult Van Strien aan. 

De kinderen smeren de stembanden met zanglerares Svetlana aghajanyan.

PrakTijk
Woensdagmiddag half twaalf, Svetlana Aghajanyan, afgestudeerd 
aan het conservatorium in Armenië, begint haar zangles met in-
zingoefeningen. De kinderen zingen haar keurig na. In een ander 
lokaal probeert acteur Erik van Welzen de drukke kinderen onder 
controle te krijgen. ‘Vandaag spelen we in groepjes een fotomo-
ment na.’ In het tekenlokaal op de eerste verdieping zijn alle scho-
lieren in diepe stilte aan het werk. Ook in het danslokaal wordt 
hard gewerkt onder toezicht van de fanatieke Italiaanse danslerares 
Manuella Tessi. Niet alleen binnen de muren van de school komt 
het talent naar voren. Van Strien vertelt enthousiast: ‘We stimu-
leren de leerlingen om mee te doen aan concerten en wedstrijden. 
Jaarlijks zingt één van de scholieren op het zangfestival Il Pulcinella 
D’oro in Napels. De beste pianisten doen mee aan een concours en 
er doen kinderen mee aan het Veerhavenconcert in Rotterdam in 
de zomer.’ 

ToekomST
In totaal volgen 160 kinderen de lessen op de Rotterdamse basis-
school. Maar liefst zestig kinderen volgen extra lessen omdat ze 
ergens in uitblinken. ‘Aan het einde van dit schooljaar maken we 
de balans op. We kijken graag naar de mogelijkheden om dit con-
cept uit te breiden, bijvoorbeeld naar taal of wetenschap. Maar ook 
wordt gekeken naar het voortgezet onderwijs. Het is nu nog maar 
de vraag of kinderen er mee doorgaan als ze naar de brugklas gaan’, 
zegt Hakkeling. Van Strien beaamt: ‘Dat zijn zeer bepalende jaren, 
dan is het belangrijk dat talent gestimuleerd wordt.’
Hanneke Reijnders 
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webbedingetjes

@  Op zaterdag 25 juni vindt de jaarlijkse Veteranendag plaats. 

Zes jaar geleden werd het onderwijsproject Verhalen van 

veteranen opgezet, waarbij ontmoetingen tussen veteranen 

en scholieren centraal staan. Daarbij is het mogelijk om ve-

teranen op school uit te nodigen en hun verhaal te laten ver-

tellen. Kijk voor meer informatie op www.veteranendag.nl. 

@  Tot nu toe bestond er geen breed actueel overzicht van 

Nederlandse organisaties die werken voor de jeugd. Het  

Nederlands Jeugdinstituut biedt dit overzicht nu wel, met de 

nieuwe website Jeugdsector. Kijk op www.nji.nl/jeugdsector.

@  Op de website bewegingsonderwijs.slo.nl vindt u informa-

tie over actuele ontwikkelingen in het bewegingsonderwijs, 

publicaties, tools en schoolvoorbeelden. Opvallend is het 

grote aantal video-opnames van deelnameniveaus van 

leerlingen uit de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Daarmee kan een vaksectie LO de deelnameniveaus van 

de leerlingen van de eigen school vergelijken.

     Niet elke hbo-docent hoeft een 
mastergraad te hebben.

Eens 58%

Oneens 42%

Aantal reacties: 124

@@@

@ @@@@

@

@

@

@@@

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: Er moet een algeheel verbod komen op 

mobieltjes in het onderwijs

ApenstAArtjes

Lid van een 
medezeggen
schapsraad? 
Op www.cnvo.nl
staat onder
aan een link 
naar een spe
ciale pagina 
gericht op 

medezeggenschapsraden. Hierop is alle relevante in
formatie te vinden voor deze groep websitebezoekers. 
Bijvoorbeeld een link naar het scholingsaanbod van CNV 
Onderwijs Academie en informatie over het MR Partner
schap. Maar ook een overzicht van nieuws over mede
zeggenschap en een mogelijkheid om je te abonneren op 
de MR of ORNieuwsbrief.

Getwitterd
Boris van der Ham, Tweede Kamerlid D66:
Nu ook mogelijk diplomafraude op MBO. Heb 
mondelinge vragen ingediend voor minister 
Onderwijs voor komende dinsdag. (4 juni)

Volg Boris van der Ham, Tweede Kamerlid D66, op Twitter: 

www.twitter.com/borisham

Stelling:

Website onder de loep

Apenstaartjes (illustratie bij eerste en tweede aap)
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columnPierre Wind

‘De schoolse 
Weg moet  

De basis zijn’

Pierre Wind (45) 
is docent op 

onder andere Roc 
mondriaan horeca  

in Den haag.

Op het internet zijn veel praktijkvideo’s te vinden. In het 
huidige onderwijs wordt de student daarom vaak ‘rück
sichtslos’ naar de digitale snelweg doorverwezen. Maar 
tjonge, wat zit daar een hoop rotzooi tussen. Als mbo
instelling wil je de student het ambacht bijbrengen met 
de daarbij behorende juiste technieken. En dan doel ik op 
‘hoe het eigenlijk echt zou moeten’. Dus niet een andere 
weg die er op lijkt, maar het net niet is. Tuurlijk kan die 
weg ook naar ‘Rome’ leiden. Maar ik geloof er heilig in dat 
dat niet kan zonder eerst de authentieke officiële methode 
geleerd te hebben. In de bedrijfspraktijk leer je uiteindelijk 
wel hoe je daarop variaties kan toepassen. 
Nogmaals: de schoolse weg moet de basis zijn. Wanneer 
ik diverse videodemo’s op officiële vakwebsites bewonder, 
zoals Passievoorhoreca.nl, word ik van binnen totaal gek. 
Werkelijk, ik kook. Tjonge, wat een onzin zit daar tussen. 
Het zal best dat je ook op die manier een gerechtje kunt 
maken of serveren, maar dat is niet volgens de officiële 
leer. Huilen tot aan het bot, dat is het. Op deze manier 
wordt mijn ambacht naar de hel gebracht. Wanneer een 
ieder zijn eigen waarheid van de basishandelingen verkon
digt als ‘de basis’, zal een ambacht zijn wortels verliezen. 
Je hebt juist basishandelingen nodig, die overal in  
Nederland hetzelfde zijn. Anders heb je over tien jaar geen 
vast meetinstrument meer. Wij, het beroepsonderwijs, 
laten ons te veel leiden door het bedrijfsleven.

Door bobo’s en mensen aan de onderwijszijlijn wordt al 
heel snel geroepen dat ‘die praktijkdocenten’ regelmatig 
stage in de bedrijven moeten lopen, anders raken ze het 
‘contact met de werkelijkheid kwijt’. De praktijkdocent 
hoeft wat mij betreft niet zo op die stages, want waar 
het om draait is dat hij als geen ander de technieken en 
daarbij behorende handelingen, zoals die in de compe
tenties (voorheen eindtermen) zijn vastgelegd, weet over 
te brengen. De nieuwe ontwikkelingen, die elk ambacht 
met zich meedraagt, kunnen in de vrije ruimte aan de 
student worden overgebracht. Ik wil het bouder stellen: 
laat de bedrijfsvakmensen maar eens regelmatig een 
stage in het onderwijs meedraaien. Kunnen ze zelf zien 
wat ook alweer de basis is.
Laatst hoorde ik een ondernemer zeggen: ‘Tegenwoor
dig krijg je studenten, die niks meer weten. Ik moet ze 
van alles leren hoe het er in mijn bedrijf toegaat’. Lijkt 
me logisch, daarom gaat de student ook op stage. Veel 
ondernemers begrijpen niet dat je een student wel voor 
de bedrijfstak kunt opleiden, maar niet voor een specifiek 
bedrijf. Anders moet je een speciale opleiding voor dat 
bedrijf beginnen.
Dus: ik hoop dat na de schoolvakantie veel ondernemers 
een week in het mbo gaan meelopen, in plaats van an
dersom. En de praktijkdocent moet zich vooral concen
treren op hoe het eigenlijk ook alweer echt moet.

minder bedrijfsleven gewenst
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Vereniging

SecTorraaD Primair onDerwijS

De sectorraad primair onderwijs is een samenvoeging van de voormalige sectorbe-
sturen basisonderwijs en speciaal onderwijs. Het afstemmen van elkaars beleid moet 
resulteren in een Visienota primair onderwijs. Een andere belangrijke activiteit is het 
in contact komen met leden en niet-leden op de werkvloer. De leden van de sector-
raad zijn in hun regio de kartrekker voor het organiseren van allerlei activiteiten zoals 
ledenbijeenkomsten (onder andere voor de jubilarissen) en schoolbezoeken. Tijdens 
deze bezoeken proberen zij in gesprek te komen met collega’s en delen het nodige aan 
informatie- en promotiemateriaal uit. De geluiden van de werkvloer worden door-
gegeven aan de beleidsmedewerkers van CNV Onderwijs. Andere activiteiten zijn 
participeren in de organisatie van het onlangs gehouden congres De ideale leraar en 
meedenken in de werkgroep schoolcontactpersonen.

Op de foto achteraan vanaf links: Mark Oortwijn en Han de Vries en Peter ter 
Hoeven. Vooraan vanaf links: Frank Kuijpers (penningmeester), Roel Strijker, Phia 
Oostenbach, Henny de Pee en Tineke van Manen (assessor namens de stuurgroep 
onderwijsondersteunend personeel). Afwezig: Gerrit-Jan Hoedeman (plv. voorzitter), 
Marit van der Kooij en Jan Voorheijen. Inmiddels zijn De Vries, Strijker en Voorheijen 
vervangen door Suzanne Veenhof (secretaris) en Tineke van Manen.
Contact tot 1 augustus: Han de Vries, tel. (073) 521 75 12 of (06) 44 42 25 77,  
primaironderwijs@cnvo.nlFo
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introductie sectorraden en stuurgroepen (slot)

Regionale themabijeenkomst over nut (g)mR 
Werken aan het versterken van de medezeggenschap, en 
dan met name het geven van voorlichting  en begeleiding 
aan (G)MR’en. Het stimuleren van het opzetten van een 
netwerk van (G)MRcontactpersonen en de hele procesgang 
duidelijk maken aan de (G)MR leden. Dat is de ambitieuze 
doelstelling van de ledenactiviteitengroep BrabantZeeland 
(LAG BZ) van CNV Onderwijs. De LAG is een nieuwe loot 
aan de verenigingsstam die nagaat wat leeft op de scholen, 
onder meer door  het houden van enquêtes en/of het ge
bruiken van al eerder gedaan onderzoek. Aan de hand van 
de onderzoeksgegevens  worden voorstellen geformuleerd 
richting verenigingsbestuur en Algemene Vergadering. 
Omgekeerd wordt het verenigingsbeleid vertaald richting 
werkvloer door gebruik te maken van een netwerk van (G)
MRcontactpersonen. Voor 9 november heeft de LAG BZ een 
regionale bijeenkomst (15 tot 18 uur) belegd in zaal Boerke 
Mutsaers in Tilburg rond het thema: versterking van de 
medezeggenschap voor leden van (G)MR’en. Het is bedoeld 
voor leden in de provincies NoordBrabant en Zeeland 
en de Bommelerwaard. Aan de orde komen onder meer: 
instemmen met het beleidsplan, het belang van de (G)MR 
en hoe de bond en haar regiobestuurders (G)MR’en kunnen 
ondersteunen in hun werk. Meer informatie en aanmelden 
bij: Jacques Poulus, jacquespoulus@gmail.com 

Reis gepensioneerde leden  
cnV onderwijs naar millingen
Reisclub Bets Boogaard organiseert voor de 25ste 
keer voor gepensioneerde leden van CNV Onder
wijs een reis naar familiehotel Millingscentrum in 
Millingen aan de Rijn. Dat gebeurt van zaterdag 
20 tot en met zaterdag 27 augustus. Het hotel 
ligt op 5 minuten lopen van het winkelcentrum 
en van de Rijn, de bushalte ligt 300 meter van het 
gebouw verwijderd. In het hotel zijn 29 rookvrije 
2persoonskamers beschikbaar voor de maximaal 
vijftig 50 deelnemers die mee op vakantie gaan. 
Personen die met zijn tweeën een kamer willen 
delen krijgen voorrang. Mogelijke bestemmingen 
voor de middagtochten zijn: Flipjemuseum Tiel, 
boottocht over de Waal, Schloß Moyland, Museum 
Kurhaus Kleef, Veloramafietsmuseum, Heilige 
Landstichting. De avonden worden gevuld met 
diavertoning, bingo, Oudhollandse spelletjes en 
volksdansen. Deelname kost € 485, per per
soon (tweepersoonskamer) en € 525, (éénper
soonskamer). Voor meer informatie en inschrijf
formulieren: Ans Kok, v.d. Veldelaan 180, 1816 PH 
Alkmaar, tel. (072) 511 62 72. 
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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.

geloven
Toen ik in Schooljournaal 9 het arti
kel las over omgaan met verschil
lende geloven, vond ik het heel goed 
dat dit eens wordt besproken. Veel 
scholen met een specifieke identiteit 
richten zich veelal op wat zijzelf ge
loven en waar zij zich in profileren. 
Zelf werk ik op een evangelische ba
sisschool in Ede en wij hebben een 
visie op onderwijs en het evangelie 
waarbij we willen dat de kinderen 
niet wereldvreemd worden, maar 
juist leren om sterk te staan in hun 
geloof. Daarbij kiezen wij er bewust 
voor om hen ook te vertellen over 
andere geloven en maken dit niet tot 
een taboe. Een goed voorbeeld was 
het Suikerfeest. De openbare basis
school die naast ons is gevestigd 
kwam lekkernijen brengen. Dit was 
meteen voor ons een aanleiding om 
te vragen of wat leerlingen uit groep 
8 iets konden vertellen over het sui
kerfeest dat zij vierden. De kinderen 
vonden het heel interessant en ik 
denk zeker dat dergelijke activiteiten 
een meerwaarde hebben in ons on
derwijs. Vooral als de kinderen het 
zelf tegenkomen in hun omgeving en 
je er dan op in kunt spelen.
Hananjah Heining-Glastra, Westervoort

Sluwe wisseltruc
Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil 
dat leraren leraren gaan beoorde
len. Begrijpelijk dat hij mensen uit 
het veld wil inzetten, want de On
derwijsinspectie heeft de minister 
een rekenfoutje van vijftig procent 
voorgeschoteld bij de telling van het 
aantal zorgleerlingen. Wie beoor
deelt de Inspectie? Wanneer dringt 
het in Den Haag nu eens door dat 
bezuinigen nooit tot gevolg kan heb
ben dat het onderwijsniveau stijgt? 
Om nu leraren voor het wankele 
karretje van de Inspectie te spannen 
om goedkoop hun werk te doen, is 
een sluwe wisseltruc.
Willeke de Vries, Papendrecht

Pensioenen
In Schooljournaal 10 trof ik het trieste 
bericht aan dat jongeren in Tilburg  
geen lid willen worden van de vak
beweging omdat ze ook zonder dat 
lidmaatschap wel profiteren van de 
caoverworvenheden. Dat geluid 
hoor je ook elders en al jaren. Te 
meer reden om iets extra te verove
ren voor de werknemers die (al vele 
jaren) wél lid en dus geen profiteurs 
zijn. In hetzelfde Schooljournaal een 
interview met de nieuwe voorzitter  

van vakcentrale CNV. Voorzitter Jaap 
Smit neemt het, in zijn reactie op 
de problemen rond het pensioen
akkoord, ook op voor de jongeren 
en dat klinkt dan een stuk meer 
solidair dan het geluid van die zeer 
bevoorrechte jongeren in Tilburg. 
Smit is echter ook heel verontwaar
digd over een kaderlid dat in een 
open brief aan de pers moeilijk zou 
hebben gedaan over het CNV. Dat 
is wat vreemd als je weet dat het 
uitgerekend dezelfde Jaap Smit 
was die op eigen initiatief een open 
brief publiceerde in Trouw over de 
verdeeldheid in het FNV. Dus over 
een ruzie binnen onze vakbondsge
lederen. Gelukkig zegt onze CNV
voorzitter ook dat we intern strijd 
moeten voeren over onze stand
punten. Jammer dat hij er toen niet 
meteen bij vertelde wanneer, dus 
op welk moment in het proces, die 
democratische strijd dan in casu is 
of wordt geleverd zodat er nog tijdig 
desgewenst van beïnvloeding door 
gewone leden, dus van onderop, van 
de CNVtop sprake kan zijn. 
Wim Stoop, Santpoort

brieven
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Leren lesgeven over homoseksualiteit
Vanaf woensdag 15 juni gaat de gratis onderwijsmodule homoLESbiopschool van start. Deze online module, die is ontwikkeld voor pabostudenten, leert aankomende  leerkrachten hoe zij homoseksualiteit onder de aandacht kunnen brengen. Geïnteresseerden kunnen de presentatie van deze module bezoeken in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Aanmelden kan via gemma@ihlia.nl met vermelding van uw naam, organisatie en mailadres. Meer info staat op de website www.ihlia.nl.
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Boek om zelfdoding tegen 
te gaan
Zelfdoding is 
de nummer 
twee doods
oorzaak 
onder jonge
ren. Daarom 
besteedt het 
EOtelevisie
programma 
Jong regel
matig aan
dacht aan dit 
onderwerp. 
Om het ta
boe verder te 
doorbreken komt de omroep nu met het boek 
Jong over zelfdoding. Auteur Mirjam van der 
Vegt sprak met jongeren die een poging heb
ben gewaagd zichzelf van het leven te beroven. 
Ook sprak zij met nabestaanden en hulpver
leners die met zelfdoding te maken hebben 
gekregen. Het boek, dat geleverd wordt met 
dvd en een te downloaden lespakket voor 
scholen, is voor € 19,90 te koop. ISBN: 978 90 
6934 152 1.

CuRSuSDAG Burgerschap 
in wereldperspectief 
Edukans organiseert in samenwerking 
met het Museon en het Haags Centrum 
voor Onderwijsbegeleiding (HCO) de cur
sus Burgerschap in wereldperspectief. Op 
woensdag 5 oktober worden leerkrachten 
uit het basisonderwijs en het vmbo uitge
nodigd om kennis op te doen over burger
schap en de daarbij horende kerndoelen. 
Hoogleraar Micha de Winter zal onder 
andere op deze dag zijn visie en kennis 
delen. Meer informatie en mogelijkheid 
tot aanmelden kan via de website:  
http://www.edukans.nl/cursusdag. 

Spel ter promotie 
maatschappelijke stage
Leerkrachten uit het voorgezet on
derwijs kunnen met het spel Kaart de 
MaS aan! een beter draagvlak creë
ren voor de maatschappelijke stage. 
Vanaf volgend schooljaar krijgen alle 
scholieren in het voortgezet onder
wijs met deze stage te maken. Om 
leerkrachten zo goed mogelijk ver
banden te laten leggen tussen school 
en leergebieden, biedt het Christelijk 
Pedagogisch Studie centrum (CPS) het 
spel aan. Het kaartspel omvat vragen, 
stellingen en situatieschetsen om do
centen uit te nodigen tot discussie en 
uitwisseling van gedachten. Het spel, 
te bestellen op www.cps.nl/uitgeverij, 
kost € 21.50, maar bij grotere afname 
kan de korting tot dertig procent 
oplopen. 



Advertentie

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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Ze is werkzaam als leerkracht van groep 8 op basis-
school De Kleine Wereld in Oss. Het bevalt haar uitste-
kend in de bovenbouw. Ik heb eerst een jaar groep 7  
gedaan, maar nu geef ik les aan groep 8. Hier zit ik 
wel op mijn plek.’ Ze legt uit waarom ze het zo leuk 
vindt. ‘Je werkt met de kinderen naar een afscheid toe. 
In groep 8 kunnen de teugels wat losser en is er veel 
aandacht voor het werk aan de musical.’ ‘Van de  
Wetering is niet alleen binnen de schoolmuren te vin-
den, ook is ze vaak in de manege. Ze is bestuurslid van 
de ponyclub waar haar dochter paardrijdt. ‘Mij inzetten 
voor deze club vind ik ook een fijne manier van ont-
spanning.’ 
RK

‘De bezuinigingen in het onderwijs geven veel onrust. Er 
is dan ook veel gaande in onderwijsland en als ik daar-
over iets wil weten kan ik bij de bond terecht. Als je zelf 
lid bent is het veel gemakkelijker om je vragen te stel-
len.’ Daniëlle van de Wetering legt uit waarom zij zich 
onlangs heeft aangesloten als lid bij CNV Onderwijs.  

Daniëlle van de  
Wetering (31): ‘Zelf lid 
zijn is veel gemakkelijker’
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Jouw partner  
in de school

 


