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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 
(4)
Met instemming las ik het interview 
met Anna Bosman in Schooljournaal 
10. Ik stond zelf veertig jaar voor de 
klas. Ik maakte mee dat adaptief 
onderwijs van bovenaf werd opgelegd. 
Er kwam iets bij: autonomie van de 
leerling, relatie met de onderwijsge
vende en competentie van de leerling. 
Weinigen die er iets van begrepen 
maar of we maar mee wilden doen. 
Intussen hebben al die veranderin
gen het onderwijzerschap aardig 
bedorven: de aardigheid ging ervan 
af, vooral als men door zijn direc
teur voor hopeloos oudbakken werd 
gehouden en een nieuwe generatie 
leraren ten voorbeeld werd gehou
den: zij hadden al die problemen niet, 
zij waren goed opgeleid. Mij werd 
verteld dat ik individueel onderwijs 
had moeten geven in mijn klas van 
34 leerlingen. In het interview vond 
ik bevestiging van de overtuiging dat 

aan de hedendaagse onderwijzer on
mogelijke eisen worden gesteld.
Jouke Krediet, Zeist

Handelingsplannen 
(5)
Ik ben het helemaal eens met de  
ingezonden brieven over de hande
lings plannen in Schooljournaal 11. 
Om scholen en leerkrachten te 
kunnen beoordelen wordt helemaal 
geen re kening meer gehouden met 
kindfactoren. Het gaat alleen nog 
maar om het maken van zorgmap
pen, hande lingsplannen, groepsplan
nen en scoringsformulieren. Alle
maal administratie die het vak van 
leerkracht alleen maar veel zwaarder 
maakt. Het kan toch niet zo zijn dat 
we zo’n hulpbehoevend kind liever 
niet meer willen aannemen? Kwali
teit is: zo’n kind maximaal helpen op 
zijn niveau en het maximale probe
ren te bereiken. Kwantiteit is: een 
school of kind verplichten een hoge 

score te halen en anders afgerekend 
worden. Zijn we geen afspiegeling 
van onze maatschappij? Een erva
ren en enthousiaste leerkracht ziet 
veel meer dan alleen die cijfertjes 
en scores. Hopelijk blijft het advies 
van de leerkracht voor de school
keuze bijvoorbeeld veel belangrijker 
en komt er geen examen voor het 
basisonderwijs! Geef de leerkracht 
zijn vak terug!
W. Visser, Elst

Handelingsplannen 
(6)
Wat een geweldig interview met hoog
leraar Anna Bosman! Het is me uit het 
hart gegrepen. Ze ziet en erkent de 
leraar als een vakman, die weet waar 
hij mee bezig is. Iemand die weet wat 
een kind nodig heeft en dat geeft. Ik 
vraag me regelmatig af: mogen kinde
ren ook nog wel iets níet kunnen. Krij
gen ze daar de ruimte nog voor? Vaak 
niet, want men moet aan de Inspectie 
een plan laten zien. De Inspectie kijkt 
vooral naar resultaat en niet naar het 
kind als individu. Het toetsniveau is 
belangrijker geworden. Zo doen we 
de kinderen toch veel te kort, terwijl 
niemand dat wil. Daarbij kost het 
maken van een handelingsplan zoveel 
tijd en die kunnen we beter besteden. 
Zet de handelingsplannen opzij en laat 
je hart en verstand spreken. We zijn 
immers professionals. Omgaan met 
de kinderen is ons dagelijks werk. We 
doen het met hart en ziel!
Adri Ekker-Bonhof, Enschede

Pensioenen
Wat een slappe reactie in Schooljournaal 11 over ABP en maatschap
pelijk verantwoord beleggen. Je kunt inderdaad niet kijken naar de 
mening van elke individuele deelnemer. Maar, en daar hoef je zelfs 
geen christen voor te zijn, beleggen in bedrijven die wapens pro
duceren of het milieu vernielen is natuurlijk uit den boze. Als ABP 
belegt in wapens waarmee dictators op hun eigen bevolking kunnen 
schieten of in de Grasbergmijn op Nieuw Guinea, waar het afval van 
die koper en goudmijn het hele rivierensysteem vervuilt, moeten de 
CNVvertegenwoordigers bij het ABP op hun achterste benen gaan 
staan!
J. de Kort, Tilburg

Brieven
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Met ruim 1.450 koekhappers heeft basisschool Olof Palme uit Drunen een poging gewaagd een officieel 
wereldrecord te vestigen. De activiteit werd georganiseerd in het kader van het 25-jarig jubileum van 
de school. In lange rijen deden leerlingen, ouders, grootouders en buren van de school een gooi naar 
het record. Over ruim een maand hoort de school of de poging geslaagd is.fOtOernaVAdeR

Scholen moeten snijden in personeel
Scholen moeten fors snijden in hun formatie om uit te komen 

met het geld dat ze hebben. In het primair onderwijs ging het 

in 2011 om 12 procent besparing op personeel, in het voort-

gezet onderwijs om 16 procent. Drie kwart van de scholen 

vreest bovendien dat het in 2013 alleen nog maar slechter 

wordt. DUO Market Research onderzocht in opdracht van 

CPS Onderwijsontwikkeling en Advies de financiële stand 

van zaken in het primair en voortgezet onderwijs. Hier komt 

geen vrolijk plaatje uit. Andere populaire posten om op te be-

zuinigen zijn: inhuur van derden voor bijvoorbeeld scholing, 

projecten of invalwerk, nascholing van personeel, aanschaf 

van ict-apparatuur, inkoop van educatieve materialen, uitstel 

van nieuwbouwplannen. Voor het boekjaar 2012 worden 

ongeveer dezelfde bezuinigingen in dezelfde mate doorge-

voerd. In totaal zal 41 procent van de scholen het eigen ver-

mogen ‘in sterke mate’ gaan aanspreken en 40 procent ‘in 

bescheiden mate’. CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis 

vindt het uitermate treurig dat het mes in de formatie gaat. 

‘Maar het was ook wel een beetje te voorzien, want er zijn 

besturen en schoolleiders die te veel mensen hebben aan-

genomen op basis van de bekostiging die ze hebben. Daar 

is echt sprake van mismanagement. Dat komt nu als een 

boemerang terug bij die scholen. Ook nascholing vind ik een 

slechte post om op te bezuinigen. Het kabinet hamert juist 

zo op professionalisering van leraren! Met een goede leraar 

staat of valt de kwaliteit van het onderwijs.’ Verder wijst hij er 

op dat met dit kabinetsbeleid van bezuinigingen ‘de ambitie 

om Nederland de kennis top 5 binnen te brengen niet be-

paald dichterbij komt.’

CdG
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‘Van een hoogleraar verwacht ik onderbouwde uitspraken en 

geen ongenuanceerd onderbuikgeklets.’ Dat schreef iemand 

in de Schooljournaalgroep op LinkedIn.com. Het was een re-

actie op het interview met prof. dr. Anna Bosman in School-

journaal 10. Zij kreeg enorm veel steun met haar uitspraken 

over handelingsplannen (zie ook pagina 12 en verder), maar 

haar standpunt dat het ‘bij elkaar zetten van zmokkers cq au-

tisten in een eigen klas of school vragen om problemen is’, 

ontlokte wat ander commentaar. ‘Ik ben benieuwd of deze 

hooggeleerde nog met alternatieve strategieën komt.’ Anna 

Bosman reageert desgevraagd: ‘Mijn standpunt is gebaseerd 

op meerdere onderzoeken die aantonen dat minder goed  

functionerende leerlingen zich optrekken aan goed functione-

rende leerlingen in de klas. Dan moeten het wel kinderen zijn 

die überhaupt tot leren in staat zijn en het moeten er niet te 

veel in één klas zijn. En dan is het aan de leraar om een goede 

structuur en voldoende rust in de klas te creëren. Het is toch 

absurd dat Nederland als enige zo’n enorm speciaal onderwijs 

heeft! In New York kennen ze inclusive education: klassen van 

ongeveer 25 leerlingen met hoogstens veertig procent kinderen 

die iets mankeren, tot ernstige handicaps aan toe. Elke klas 

kent twee leraren, één reguliere en één die gespecialiseerd is in 

zorgleerlingen. Ik zie niet in waarom zo’n systeem in Nederland 

niet zou werken. Natuurlijk zal er altijd wel een klein speciaal 

onderwijs moeten blijven bestaan en zullen de veranderingen 

goed voorbereid moeten worden. Maar met een orthopeda-

goog op elke school en een assistent in elke klas erbij, moeten 

heel veel kinderen opgevangen kunnen worden in de reguliere 

school.’ Meepraten hierover? Ga naar Linkedin.com > groups >  

Schooljournaal en meld u aan. CdG

Hoogleraar	pleit	voor	grotendeels	inclusief	onderwijs



Epilepsiescholen deels ontzien in 
bezuinigingen
Scholen voor epileptische en dove kinderen behouden voorlopig hun expertisebekostiging. Dat 

schrijft minister Van Bijsterveldt op 17 juni in een brief over passend onderwijs. CNV Onderwijs is 

tevreden dat de twee epilepsiescholen een groot deel van hun expertisebekostiging behouden. De 

bond was al overtuigd van het nut ervan en noemt het winst dat de minister dat nu ook inziet. Verder 

herhaalt de minister in haar brief het uitstel en de temporisering van de aangekondigde bezuiniging 

op passend onderwijs. CNV Onderwijs blijft van mening dat ook met de temporisering de bezuiniging 

dermate fors is dat aantasting van de huidige onderwijszorg onontkoombaar is. De minister schrijft 

in haar brief dat een andere invulling van de bezuinigingen mogelijk was geweest als de onderwijs-

organisaties met al-

ternatieve voorstellen 

waren gekomen. ‘Ik 

heb meerdere malen 

overleg gevoerd met 

betrokken organisa-

ties, maar daarbij zijn 

geen alternatieven 

voorgesteld.’ Hier-

mee is CNV Onderwijs 

het pertinent oneens. 

Meermaals heeft de 

bond voorgesteld de 

middelen voor maat-

schappelijke stage, 

gratis schoolboeken 

en prestatiebeloning te 

gebruiken om de be-

zuiniging voor passend 

onderwijs ongedaan te 

maken. CdG

steeds meer 
op de schop
Duizend van de zevenduizend 

basisscholen hebben de afge-

lopen jaren andere schooltijden 

ingevoerd. Volgend schooljaar 

komen daar weer 350 scholen 

bij. Dit alles blijkt uit de Monitor  

Andere Schooltijden van on-

derzoeksbureau Oberon. 

Ruim de helft van de scholen 

kiest voor het continuroos-

ter, waarbij de lessen duren 

tot ongeveer 14 uur, de mid-

dagpauze ingekort wordt en 

de woensdagmiddag vrij blijft. 

Ongeveer dertig procent kiest 

voor het Hoorns model: een 

vrije woensdag- en vrijdagmid-

dag met langere naschoolse 

opvang en verder traditionele 

schooltijden. Tien procent gaat 

voor het vijf-gelijke-dagenmo-

del, waarbij alle schooldagen 

duren van bijvoorbeeld 8 tot 14 

uur en er geen vrije middagen 

meer zijn.  Een minderheid van 

19 procent ziet niets in andere 

schooltijden.

CdG

Schoolnieuws

•	dit	is	het	laatste	Schooljournaal	voor	de	zomer.	Mijn	
oproep	voor	mensen	die	het	onderwijs	in	de	zomer	niet	
los	willen	of	kunnen	laten,	leverde	slechts	vier	reacties	
op.	enthousiaste	mensen	die	in	het	buitenland	een	
onderwijskundig	steentje	bij	gaan	dragen.	ik	bewonder	
ze	en	wens	ze	heel	veel	succes.	
•	de	rest	van	onze	lezers	gaat	hopelijk	ontspannen	en	
bijtanken	deze	zomer.	Ze	zullen	de	energie	weer	hard	
nodig	hebben	volgend	schooljaar:	helaas	niet	alleen	voor	

het	geven	van	onderwijs,	maar	ook	voor	al	het	gedoe	er	
om	heen.
•	Ministers	bijvoorbeeld	die	keihard	onwaarheden	
vertellen:	bijvoorbeeld	dat	de	bonden	haar	geen	
alternatieven	aan	de	hand	hebben	gedaan	voor	de	
bezuiniging	op	passend	onderwijs.	CNV	Onderwijs	heeft	
niets	anders	gedaan	het	afgelopen	schooljaar!	Blijven	
opletten	dus!	Maar	eerst	vakantie.	Geniet	ervan.
Ciska de Graaff
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Onderwijs op epilepsieschool De Berkenschutse, Heeze.
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Achterstand van autochtone 
achterstandsleerlingen loopt op
In tegenstelling tot allochtone leerlingen, die de achterstand 

waarmee ze op de basisschool komen aan het eind van 

groep 8 hebben ingelopen, wordt die van hun autochtone 

leeftijdgenootjes steeds groter. Dat blijkt uit een gezamenlijk 

onderzoek van het Kohnstamm Instituut in Amsterdam en 

onderzoeksinstituut ITS in Nijmegen over de periode 1994-

2007. In de vorige week verschenen studie staat ook dat 

dat leerlingen met laagopgeleide ouders in groep 8 nog 

een aanzienlijke achterstand in lezen en schrijven heeft, dit 

ondanks extra aandacht voor hun leerprestaties. Dat beeld 

blijft nagenoeg onveranderd in het voorgezet onderwijs. PM

schooltijden
Wat was!

14 juni Als het aan de vrouwen ligt, dragen kin
deren in de toekomst weer schooluniformen.  
Via een poll op Vrouw.nl reageerde 68 procent 
van de 3.300 deelnemers positief.  
(Bron: De Telegraaf)
15 juni Bestuurders in het onderwijs krijgen 
een lager maximum salaris. De norm in het 
onderwijs en in de rest van de publieke sector 
wordt 130 procent van het ministerssalaris. 
(Bron: Nu.nl)
16 juni Leerlingen van een highschool in Califor
nië (VS) moeten hun jaarboek inleveren. Daarin 
is per abuis een pikante foto van twee leerlingen 
opgenomen. Wie het boek niet inlevert kan een 
aanklacht tegemoet zien. (Bron: Fok.nl)
17 juni De dertienjarige Erik van der Boom 
sleept zijn gymnasiumdiploma in de wacht. De 
hoogbegaafde jongen, leerling van het Stedelijk 
Gymnasium, deed de eerste vier jaar van het 
vwo in een jaar tijd. (Bron: Nos.nl)
• Basisschool De Morgenster uit Geldermalsen  
ontvangt drie prijzen tijdens het Nationaal 
Techniek Toernooi. Leerlingen van de school 
slaagden er onder meer in om de sterkst plak
kende lijm van alle deelnemers te maken.  
(Bron: De Gelderlander)
20 juni Vijf grote schoolbesturen in de 
Maasstad hebben zich verenigd in de Coöpera
tie Rotterdams Offensief om het schoolverzuim 
in vmbo en mbo aan te pakken. (Bron: De Pers)
21 juni Een vestiging van basisschool John 
F. Kennedy in Breda wordt ontruimd na de 
vondst van een verdacht koffertje. Inspectie 
wijst uit dat het slechts om een pokerkoffertje 
gaat. (Bron: Nu.nl)
• Op christelijke basisschool Het Kompas in  
Alblasserdam biecht een juf haar voorliefde 
voor vrouwen op. Voor een gezin is deze 
openbaring een brug te ver. Zij halen hun twee 
kinderen van school. (Bron: De Telegraaf)
• Een 20jarige scholier van de Maritieme 
Academie van Roc Kop van NoordHolland in 
Den Helder wordt vermist. Vermoedelijk is 
de jongen die stage liep op een schip op de 
Atlantische Oceaan overboord geslagen.  
(Bron: NOS Teletekst)

Platform Active Aging van start
Donderdag  is het nieuwe digitale Platform Active Aging 

gelanceerd: hét online startpunt voor informatie over onder 

meer  vitaliteitmanagement, duurzame inzetbaarheid en leef-

tijdsfasegericht personeelsbeleid binnen overheid en onder-

wijs. Via het platform kunnen bezoekers tevens op interac-

tieve wijze ervaringen, ideeën, vragen en antwoorden op het 

gebied van Active Aging met elkaar uitwisselen. Het platform 

is er voor iedereen die werkt binnen overheid en onderwijs en 

kent een ingang voor werknemers en een voor werkgevers. 

Vanuit de gedachte dat we van elkaar kunnen leren hebben 

bonden, werkgevers en pensioenverzekeraar Loyalis hun 

krachten op het gebied van Active Aging gebundeld. Hieruit 

is het nieuwe platform geboren. Ook het Vervangingsfonds 

participeert als kennisinstituut voor het primair onderwijs. 

Het fonds hoopt op actieve bijdragen van de leden van on-

der andere CNV Onderwijs. Kijk op www.activeaging.nl of 

mail uw ideeën of suggesties aan aacpo@vfpf.nl.

AKKOORD onderhandelaars-
resultaat cao AOJ
Er is ingestemd met het onderhandelaarsresultaat over de cao 

AOJ (Adviesorganisaties voor Onderwijs en Jeugd) door de 

meerderheid van de leden en ook door het bestuur van CNV 

Onderwijs. Afgesproken is onder meer dat de huidige cao vrij-

wel ongewijzigd wordt gehandhaafd voor één jaar (1 juli 2011 

t/m 30 juni 2012). Ook worden de salarisschalen en individuele 

salarissen per 1 juli 2011 verhoogd met 1,0% structureel. Deze 

verhoging wordt mogelijk gemaakt door reallocatie van midde-

len vanuit het budget voor levensfasebewust personeelsbeleid; 

per 1 juli 2011 wordt dit verlaagd naar 2,5% (was 3,5%). Per 

1 januari 2012 ontvangt iedere werknemer een eenmalige uit-

kering van 0,75% over de bruto-salarissen over de resterende 

CAO-looptijd in 2012 (salarissen januari t/m juni), incl. de op 

deze periode betrekking hebbende vakantietoeslag. Zie voor-

een uitgebreider bericht www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden. 



rog versus
geachte heer de Jonge,
Beste Hugo,

Vrijdag 17 juni uitte ik tijdens een 
hoorzitting in de Tweede Kamer mijn 
zorgen over de onderwijsachterstand 
van leerlingen uit Midden- en Oost-
Europese landen op Nederlandse 
scholen. Zij wonen in land- en tuin-
bouwgebieden en in stedelijke regio’s 
met fabrieksarbeid. Scholen met 
deze leerlingen kunnen niet altijd 
aanspraak maken op extra middelen 
om hun achterstand weg te werken. 
Specifieke omstandigheden zorgen 
er voor dat hun onderwijsachterstand 
niet via regulier onderwijsachterstan-
denbeleid wordt aangepakt. Ouders  

zijn relatief te hoog opgeleid. Ondanks 
het opleidingsniveau van de ouders 
hebben de kinderen minstens zoveel 
taalproblemen als leerlingen met 
een niet-Nederlandse achtergrond 
van laag opgeleide ouders. Ook de 
interne schakelklas zie ik niet als 
oplossing voor het probleem. Leerlin-
gen hebben in het land van herkomst 
op school vaak een ander schrift of 
alfabet geleerd. Een jaar taalonder-
wijs is dan te kort om in te kunnen 
stromen in het regulier onderwijs. 

Als er extra middelen zijn, dan 
ontbreekt het leraren aan tijd 
voor goede begeleiding. Een 
ander groot probleem is dat de 
leerplicht niet te handhaven is, 
omdat arbeidsmigranten vaak 

een nomadenbestaan leiden. 
Ze verhuizen naar plaatsen waar 

werk is of gaan tijdelijk terug 
naar het land van herkomst omdat 
ze geen werkvergunning hebben. 
Deze factoren maken deze leerlingen 
kwetsbaar. Daarom moeten er drie 
maatregelen komen. In het onderwijs-
achterstandenbeleid moet speciale 
aandacht komen voor deze groep. 
Binnen bestaande regelingen moet 
gezocht worden naar aanvulling voor 
een meerjarige taalondersteuning. 
Tot slot moet er een betere registratie 
komen van immigranten uit Midden- 
en Oost-Europa, zodat handhaving van 
de leerplicht mogelijk is.

‘In het onderwIjs
achterstandenbeleId 

moet specIale aandacht 
komen voor deze groep’

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Schoolnieuws
Schooljournaal gewogen 
en goed bevonden
Schooljournaal wordt goed gelezen en goed gewaardeerd door de lezers. 

Dat blijkt uit het lezersonderzoek dat de redactie begin dit jaar hield. De 

waardering is, zowel qua inhoud (cijfer 7,1) als qua vormgeving (cijfer 7,5), 

iets hoger dan toen Schooljournaal nog in het oude jasje zat, vóór 2010 

dus. Maar liefst 89 procent leest het blad vaak of altijd. Circa tweederde 

leest minimaal de helft van de artikelen. Favoriete onderwerpen van de 

respondenten zijn onderwijsvernieuwing, werkdruk, passend onderwijs 

en beroepsinhoud. Populaire rubrieken zijn brieven, schoolnieuws, werk 

& recht, vraag/antwoord.

Naast het lezersonderzoek heeft de redactie ook uitgebreid gesproken 

met een journalistiek zwaargewicht van Sanoma Uitgevers en met verte-

genwoordigers van sectorraden en stuurgroepen. Op basis hiervan zullen 

het komende jaar enkele wijzigingen worden doorgevoerd, maar daarover 

in het eerste blad na de zomer meer. De redactie dankt alle leden hartelijk 

voor hun inbreng. De volgende personen ontvangen een tijdschriftenbon: 

Elly Tamboer, Rob de la Haye, Cees van Roessel, Carin van Beers, Wilma 

Hoftijzer. CdG
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‘Af van aparte 
status bijzondere 
scholen’
Als het aan D66-kamerlid Boris van der Ham ligt, 

hebben bijzondere scholen in de toekomst geen 

aparte status meer. Dat liet hij optekenen door 

dagblad De Pers. Volgens hem is vrijheid van on-

derwijs te veel opgerekt en wordt het gebruikt om 

misstanden te verbloemen. Daarom wil hij de wet 

aanpassen. ‘De vrijheid van onderwijs is een heel 

groot goed, maar moet niet gebruikt worden om 

misstanden af te dekken. Je kunt vanuit liberaal 

oogpunt zeggen: het is goed dat er grote variëteit 

aan schoolsoorten is, maar ik vind het onaccep-

tabel dat het bijzonder onderwijs een soort status 

aparte heeft. Nu doen scholen een beroep op de 

Grondwet om bepaalde mensen te kunnen weige-

ren, zo was het niet bedoeld.’ RK



          de Jonge
geachte heer rog,
Beste Michel,

Terecht dat u aan-
dacht vraagt voor 
de onderwijsachter-
stand van deze groep 
kinderen uit Midden- en 
Oost-Europese landen. De 
Rotterdamse schoolbankjes 
zijn al jaren gevuld met leerlingen 
uit alle windstreken, waarvan een 
groot aantal vaak met een taalach-
terstand aan hun schoolloopbaan 
begint. En helaas niet altijd met hoog 
opgeleide ouders die zich verant-
woordelijk voelen voor de ontwik-

keling 
van hun 
kinderen. 

Maar wel 
met leraren 

die dag in dag 
uit het verschil 

maken voor de toe-
komst van deze leerlingen. U vraagt 
extra aandacht in een tijd dat er 
minder geld beschikbaar is. Ik hoop 
dan ook dat ik uw betoog niet moet 
lezen als een pleidooi voor een her-
verdeling van middelen. Ik deel de 
opvatting dat extra aandacht nodig is, 
maar de intensiteit van achterstan-
den in grote steden als Rotterdam is 
onvergelijkbaar met de rest van het 
land. Het zijn juist de kinderen in de 
grote steden die misschien nog wel 
meer dan elders zijn aangewezen 

op goed onderwijs. Juist omdat ze 
vaak van thuis uit zo weinig bagage 
hebben meegekregen. We moeten 
echt waken voor een versnippering 
van middelen. Juist nu zijn scherpe 
keuzes noodzakelijk. Rotterdam 
investeert dan ook extra in onderwijs 
en daarmee in jongeren en de toe-
komst van de stad. Met name als het 
gaat om taalontwikkeling. Een betere 
registratie van immigranten uit Mid-
den- en Oost-Europa, zodat handha-
ving van de leerplicht mogelijk is, is 
ook een belangrijk uitgangspunt in 
Rotterdam. Samen met het Rijk pro-
beren we deze groep te motiveren 
zich in te schrijven bij de gemeente,  
zodat betere controle en handhaving 
mogelijk is.
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     Hugo de Jonge is wethouder Onderwijs, Jeugd en 
Gezin in Rotterdam namens het CDA

‘ wat mIj betreft  
moeten we echt waken 
voor een versnIpperIng 

van mIddelen’

Schooljournaal 9

Laatste nummer
Dit is het laatste nummer van Schooljournaal voor de zomer. Het volgende blad verschijnt weer op 3 september. 

De redactie wenst alle lezers een goede vakantie toe.

Schoolnieuws

Schooljournaal 9

Scholen gezocht voor proef peuters met 
leerachterstanden 
Schoolbesturen die mee willen doen aan de landelijke proef waarbij peuters zich binnen een rijke leeromgeving op een spe-

lende manier ontwikkelen, kunnen zich tot 1 september aanmelden bij het ministerie van Onderwijs. Onderwijsminister Marja van  

Bijsterveldt beslist daarna via een loting welke scholen mee mogen doen aan de proef. In totaal kunnen dertig scholen deelnemen 

aan het experiment, waarbij de focus op kinderen met een risico op (reken en/of taal-)achterstanden ligt. 

Doel van de proef is om te onderzoeken of de leeromgeving van de basisschool peuters met een risico op een taalachterstand 

kan stimuleren in hun ontwikkeling, zodat hun onderwijsprestaties kunnen verbeteren. Een nauwe samenwerking tussen de school 

en het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal is daarom vereist. In de huidige voorschoolse educatie is sprake van twee pedago-

gisch medewerkers (mbo-niveau) op een groep. In het experiment staat er naast een pedagogisch medewerker een begeleider 

(pabo-niveau) voor de groep, die samen resultaatgericht gaan werken. Het kabinet trekt komend schooljaar € 1,7 miljoen subsidie 

uit voor het experiment. De scholen die worden ingeloot, kunnen direct met de proef beginnen. Na een jaar wordt gekeken of er 

voldoende voortgang is geboekt en kunnen scholen nog eens drie jaar subsidie ontvangen. RK



voorkomen moet worden dat te hoge pensioenpremies de solidariteit tussen jong en oud op de proef zou stellen.

Schooljournaal 10

CNV sluit rijen rond pensioenakkoord
Overeenkomst vergroot kans op indexatie

Na lang onderhandelen is er een pensioenakkoord gesloten 
tussen de vakcentrales CNV, FNV en MHP, werkgevers en 

kabinet. Wat blijft is de nodige discussie aan vakbondszijde 
over de uitwerking van de plannen, waarvan over sommige 

onderdelen (AOW) al vorig jaar een overeenkomst was.  
Bestuurder Willem Jelle Berg van CNV Onderwijs: ’Het CNV 

en ook wij zijn ervan overtuigd dat dit akkoord noodzakelijk is, 
omdat anders de politiek zich op het onderwerp stort. Juist voor 
pensioenen is het noodzakelijk dat de sociale partners de inhoud 

bepalen en betrokken blijven bij de uitvoering ervan.’ 
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gevens kunnen ze naar Mijn CNVO en 
daar aangeven of ze instemmen met het 
pensioenakkoord.’ Wees vooral vóór, 
geeft bestuurder CNV Onderwijs Willem 
Jelle Berg,als dringend stemadvies. ‘Want 
beter kunnen we het niet krijgen. De 
premies dreigen anders onbetaalbaar te 
worden. De stijgende levensverwachting, 
de mate van garanties en de dalende 
rente zijn problemen die moeten worden 
aangepakt. De kredietcrisis heeft deze 
acuut en scherp zichtbaar gemaakt. De 

‘Als onze leden de bijgeleverde flyer uit de folie halen, moeten 
ze onmiddellijk richting computer. Met de lidmaatschapsge-



systeem, want dat is in het belang van de gepensioneerden en de 
al wat oudere werknemers. Maar er moet nog nader onderzocht 
worden of dit juridisch wel kan. Voorlopig zijn onze leden en die 
van de andere CNV-bonden aan zet. Ik hoop stellig op een po-
sitieve afloop. Anders beslist het kabinet straks op eigen houtje 
welke kant het opgaat met ons pensioenstelsel. En of dat nu zo’n 
goed idee is?’  

solidariteit  
Met name enkele FNV-bonden vinden dat het akkoord tussen 
bonden, overheid en werkgevers het voor mensen onmogelijk 
maakt om eerder te stoppen met werken zonder er in inkomen op 
achteruit te gaan. Berg: ‘Dat klopt, maar vorig jaar is al besloten 
dat de AOW-leeftijd zou stijgen. Het mooie van dit akkoord is 
juist dat mensen met een lager inkomen toch een garantie krij-
gen. Grofweg kan die groep er met 65 jaar en een paar maanden 
op hetzelfde niveau uit als nu op 65-jarige leeftijd. Vergeten wordt 
in de kritiek dat een gegarandeerd pensioen onbetaalbaar wordt, 
omdat de pensioenfondsen dan enorme financiële buffers moeten 
aanleggen. Dat zou de premies alleen maar opjagen en de solidari-
teit tussen jong en oud ernstig op de proef stellen. We hebben de 
grenzen daarvan nu wel bereikt. Laten we hopen dat het akkoord 
overeind blijft staan. Juist deze overeenkomst geeft ons de ga-
rantie dat het pensioenstelsel in tact blijft. Maar we zullen zeker 
aan de slag moeten om de ABP-regelingen aan te passen. Mensen 
worden gemiddeld steeds ouder. Dat is fijn, maar daar is nooit in 
die mate rekening mee gehouden.’ Een prettige 
bijkomstigheid van het pensioenakkoord is 
volgens Berg de kans dat mogelijk weer geïn-
dexeerd kan worden. ‘Dat is voor onze ge-
pensioneerde leden van belang, maar zeker 
ook voor de jongeren!’ 
Peter Magnée

CNV sluit rijen rond pensioenakkoord

dekkingsgraad was ver onder de honderd 
procent gedaald, waar 105 procent toch 
echt het absolute minimum is. Daardoor 
is er al een paar keer niet geïndexeerd 
(het aanpassen van de pensioenuitkerin-
gen aan de gestegen kosten voor levens-
onderhoud, red.), maar het systeem met 
zijn veiligheidsmarges werkte gelukkig 
wel. Het werpt wel de vraag op waarom 
zo’n crisis niet vaker voor zou komen.’

opgelucht
Als een van de voordelen van het door 
kabinet en bonden op 10 juni gesloten 
akkoord noemt Berg de gestegen AOW. 
‘Dat was de afgelopen jaren minder 
geworden, terwijl de pensioenen waren 
gestegen. En dat terwijl we veel leden 
in onze achterban hebben met een klein 
pensioen. Vrouwen die als herintre-
der of duo-partner vaak maar een laag 
pensioen hebben opgebouwd.’ Maar 
Berg is ook opgelucht. ‘Omdat we met 
dit akkoord onze oudedagsvoorziening 
weer toekomstbestendig maken. Ook 
ontstaat er voor de komende jaren een 
veel beter perspectief op indexatie van 
de pensioenen en opgebouwde pensioen-
aanspraken.’ Zeker, aan de nu gemaakte 
afspraken kan wat hem betreft nog wel 
het een en ander worden verbeterd. ‘Ik 
zou graag alle bestaande rechten collec-
tief mee willen nemen naar het nieuwe 

het cnv organiseert ledenvergaderingen over  
het pensioenakkoord:
Maandag 27 juni, Hotel Van der Valk Assen, Balkenweg 1, Assen, 20 uur
Dinsdag 28 juni, CNV Vakcentrale, Tiberdreef 4, Utrecht, 10 uur
Woensdag 29 juni, Van der Valk Akersloot, Geesterweg 1a, Akersloot, 20 uur
Donderdag 30 juni, Van der Valk Den Haag/Nootdorp, Gildeweg 1, Nootdorp, 20 uur

ga voor uitgebreidere 
informatie over het 

pensioenakkoord naar:  
www.pensioeninHet 

ondeRwijs.nL
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‘Kunnen we deze hoogleraar 
minister maken?’

‘Verplichte handelingsplannen? 
Zonde van de tijd!’ Die 

uitspraak van prof. dr. Anna 
Bosman in Schooljournaal 10 

kwam recht uit het hart van 
veel leden, zo blijkt de laatste 

weken in de Linkedin-groep 
van Schooljournaal. Bosman 

roept nu op tot burgerlijke 
ongehoorzaamheid: ‘Als het je 
helpt, die papierwinkel, prima, 
maar anders stoppen ermee!’ 

De Inspectie reageert.

Oproep te stoppen met verplichte handelingsplannen

Overheersend in de reacties op Linkedin is de steun voor de 
standpunten van hoogleraar Bosman. Een paar citaten van 
leraren: ‘Ik ben het er mee eens dat we de kinderen moeten 
bedienen en niet de Inspectie. Het kind moet centraal staan 
en niet de bureaucratie. Het wordt tijd dat we wakker worden 
allemaal.’ ‘Geweldig! Eindelijk iemand die echt verstand van 
zaken heeft.’’ ‘Hoogleraar Bosman schiet precies in de roos! 
Handelingsplannen zijn prima, maar ze moeten wel uitvoer-
baar zijn en niet alleen mooi op papier staan. Geef les met 
hart en ziel, kijk en luister naar kinderen, haal eruit wat erin 
zit.’ ‘Opluchting! Dat is wat ik het eerste voel wanneer ik het 
interview met mevrouw Bosman in één ruk lees.’ ‘Weet je wie 
vóór de handelingsplannen zijn? Ib’ers, rt’ers, inspecteurs en 
andere mensen die níet met twee benen in de klas staan. Zij 
kunnen dan namelijk het complexe onderwijsproces zoge-
naamd controleren en sturen.’ Een gewezen ib’er: ‘Ik denk dat 
de meerwaarde van handelingsplannen overschat wordt; me-
ten, evalueren en aanpassen kun je ook zonder zo’n plan. Het 
werken met groepsplannen is overzichtelijker en minder tijd-
rovend.’ ‘Schaf die handelingsplannen maar af, behalve voor 
een enkel kind dat werkelijk “ziek” is. Voor het overgrote deel 
van de kinderen is een normale pedagogische benadering meer 
dan voldoende.’ ‘Kunnen we deze hoogleraar niet minister van 
onderwijs maken? Lijkt me hééééérlijk!’

Marionet
Een aantal mensen ziet wel degelijk de meerwaarde van hande-
lingsplannen in, maar hebben er mitsen en maren bij, getuige 
de volgende citaten van leraren: ‘Een handelingsplan is een 
middel, geen doel. Als middel is het een goed instrument om 
dat wat je waarneemt af te wegen. Het meten, evalueren en 
toepassen vraagt om naleving en een handelingsplan is een 
handig meetinstrument.’ ‘Handelingsplannen zijn zonde van 
de tijd als ze noodgedwongen een administratieve last worden. 
De achterliggende gedachte dat er wordt nagedacht over een 
kind is naar mijn mening echter wel waardevol.’ ‘Ik geloof er 
niets van dat wij allemaal tégen de handelingsplannen zijn. Ik 
denk dat er wel degelijk een en ander vastgelegd moet worden 
in dossiers, zodat te zien is wát er is gebeurd. Alleen de mate 

voor welke leerlingen een 
verplicht handelingsplan? 
De wettelijke verplichting een handelingsplan 
op te stellen, geldt voor alle leerlingen in het 
reguliere primair, voortgezet en middelbaar 
beroepsonderwijs met een leerlinggebonden 
financiering, voor leerlingen met een visuele 
handicap en voor alle leerlingen in het (voortge-
zet) speciaal onderwijs.



maar ervaren wordt als een plicht, zou ik er 
heel snel mee ophouden. Word dan maar 
burgerlijk ongehoorzaam! Als de Inspectie 
die scholen daar dan op aanspreekt, kun-
nen die scholen heus wel laten zien – door 
toetsresultaten en door de inspecteur weer 
eens ouderwets in de klas te laten zitten – 
dat ze goed onderwijs geven. Nu controleert 
de Inspectie alleen de papierwinkel. Als die 
niet op orde is, zou het onderwijs niet goed 
zijn. Onzin!’ Ze hoorde laatst een verhaal 
over een vmbo-leerling, van wie de vader de 
moeder vermoordde. Een aantal docenten 
was niet op de hoogte van de thuissitu-
atie van de jongen, laat staan dat ze zijn 

‘Kunnen we deze hoogleraar 
minister maken?’

Schooljournaal 13

waarin dat vaak van onze ib’ers wordt gevraagd is buitenpro-
portioneel. Het zou moeten kunnen in drie à vier regels.’ ‘We 
hoeven ook niet het hele idee van een handelingsplan totaal 
overboord te kieperen. Van sommige leerlingen ben ik echt 
blij dat we een handelingsplan maakten, daardoor had ik juist 
meer tijd voor mijn andere leerlingen. Maar juffen en meesters 
gaan stralen als ze hun beroep mogen uitoefenen zoals het is 
bedoeld: als mens, en niet als marionet.’

BurgerliJk ongehoorzaaM
‘Ik voel het als een enorme steun voor mijn standpunten’, zegt 
Anna Bosman over de reacties. ‘Ik lees dat veel leraren hande-
lingsplannen niet zien als hulp, maar als een plicht. Iedereen 
die het maken van een handelingsplan ziet als handig en be-
hulpzaam, moet het vooral blijven doen. Maar als het alleen 
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handelingsplan hebben gelezen. ‘Echt, 
geloof me, die papieren liggen in de kast. 
Waarom zou je ze dan maken? Voor de 
Inspectie? Hou toch op!’
Bosman denkt overigens wel dat het 
goed is dat zwakke scholen of zwakke 
leraren door middel van handelingsplan-
nen gedwongen worden na te denken 
over hun onderwijs. ‘Maar ik denk niet 
dat het omgekeerd werkt: schrijf op wat 
je gaat doen en gedaan hebt en je krijgt 
automatisch goed onderwijs. Nee, goed 
onderwijs krijg je door goed opleiden 
van leraren. Laat de pabo’s weer ken-
nis overdragen, van methodes en klas-
senmanagement, in plaats van tijd te 
verspillen aan reflecteren en persoonlijke 
ontwikkelingsplannen.’

op aanspreken
Leon Henkens, hoofdinspecteur Primair 
Onderwijs en Expertisecentra, reageert 
desgevraagd: ‘Als scholen geen hande-

lingsplannen meer maken, wat ze voor bepaalde leerlingen wel 
verplicht zijn, zullen wij ze daar op aanspreken. Als de school 
blijft weigeren, zullen we dat melden bij de minister. Hoe die 
daar vervolgens mee omgaat, kan ik niet zeggen, want het 
is nog nooit voorgekomen. Wij zijn dan overigens wel heel 
nieuwsgierig hoe de school dan wél de leerlingenzorg vorm-
geeft, hoe ze zich dan wél verantwoordt naar de ouders, hoe 
dan wél de overdracht plaatsvindt tussen verschillende leraren 
en andere professionals, hoe dan wél de verantwoording over 
de besteding van extra middelen plaatsvindt. Handelingsplan-
nen, of dat nou individuele of groepsplannen zijn, spelen een 
rol in de beoordeling van de leerlingenzorg en dat weegt mee 
in ons eindoordeel over een school.’ Henkens legt uit dat het 
de Inspectie gaat om een goed systeem van leerlingenzorg. ‘Een 
goede leraar stelt vast welke leerlingen extra zorg nodig heb-
ben, bepaalt welke doelen voor deze leerlingen gesteld kunnen 
worden en welke zorg ze daarvoor nodig hebben, meet regel-
matig de resultaten en stuurt waar nodig de zorg bij. Objectief 
meten, analyseren en beoordelen is nodig om zeker te stellen 
dat leerlingen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. 
Een school moet aan ouders kunnen verantwoorden welke 
keuzes gemaakt worden. Handelingsplanning is hierbij een 
middel, geen doel. Het is een voorwaarde voor een planmatige 
aanpak, voor een goede verantwoording of de gestelde doelen 
zijn behaald en voor goede samenwerking met ouders en met 
andere professionals in en rondom de school.’
Henkens is het er wel mee eens dat handelingsplannen nutte-

loos zijn als ze een bureaucratische last worden: ‘Als ze on-
gebruikt in de la blijven liggen en er alleen uitkomen 
als de Inspectie langs komt. Een handelingsplan moet 

wel functioneren in de praktijk.’
Ciska de Graaff

Mee discussiëren? Ga naar Linkedin.com > Groups > 
Schooljournaal en meld u aan.
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cnv onderwiJs steunt oproep 
hoogleraar BosMan
CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis deelt 
de oproep van hoogleraar Bosman tot burger-
lijke ongehoorzaamheid: stoppen met verplichte 
handelingsplannen, behalve op zwakke scho-
len. Hij zegt: ‘Dit is mij uit het hart gegrepen. 
Handelingsplannen zijn een middel, maar lijken 
inmiddels wel een doel op zich. Het gaat erom 
dat kinderen goed onderwijs krijgen en voort-
gang boeken, niet om hele boekwerken vol te 
schrijven. Verantwoording is goed, zeker voor 
zwakke scholen, maar dan wel op hoofdlijnen 
graag. Het gaat hier toch om kostbare tijd van 
leerkrachten. Die kunnen hun tijd beter gebrui-
ken, lijkt me!’
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columnmijke pelgrim

‘There’s no place like home’, verzucht Dorothy uit de 
Wizard of Oz als ze na al haar omzwervingen weer is 
teruggekeerd in Kansas. En zo voel ik me ook als ik 
mijn oude, vertrouwde schooltje in Het Gooi binnen-
stap. In 2003 maakte ik er mijn start in het onderwijs 
en drie jaar geleden ging ik er met pijn in het hart weg, 
omdat ik ervaring wilde opdoen op andere scholen. 
Ik ging werken in Amsterdam, werd ziek, krabbelde 
weer op, vond een tijdelijke baan in Amstelveen. De 
tijd ging soms heel langzaam en soms heel snel. En nu 
sta ik weer hier. ‘Hee Mijke!’, groet de conciërge, alsof 
ik drie dagen ben weggeweest in plaats van drie jaar. 
‘Koffie?’

Mensen die meer dan twintig jaar werken op dezelfde 
plek. Vroeger vond ik dat altijd maar een vreemd 
fenomeen. Als ik het er met vrienden over had, wilde ik 
nog wel eens woorden gebruiken als ’vastgeroest’ en 
‘saai.’ Maar ik heb geleerd dat het nogal wat waard is: 
een werkplek te vinden waar je helemaal thuis bent, 
waar de mensen je graag zien en waar je helemaal 
jezelf kunt zijn, ook als het even niet zo lekker gaat.
Ik heb vaak de vraag gekregen of ik geen spijt heb 
gehad van mijn overstap. Het antwoord is nee. In de 
afgelopen drie jaar heb ik een rugzak vol met mooie, 
vrolijke en ontroerende herinneringen verzameld. Er 

zitten ook pijnlijke en verdrietige herinneringen bij, 
maar dat is zoals het gaat. Die uitspraak van Dorothy, 
’there’s no place like home’, is uiteindelijk de optel-
som van haar ervaringen. Dat is wat ze geleerd heeft 
na al haar avonturen. En zo werkt het bij mij ook.

Op werkgebied ligt mijn ‘home’ hier, op dit vriende-
lijke schooltje in Het Gooi. In mijn sollicitatiegesprek 
krijg ik te horen dat het nu wel de bedoeling is dat 
ik ten minste tien jaar blijf, met een vette knipoog 
erachteraan. Ik zeg dat dat me een bijzonder aanlok-
kelijk vooruitzicht lijkt en dat meen ik heel serieus.
Als ik terugkom in de docentenkamer en vertel dat 
ik volgend jaar weer van de partij ben, zijn er overal 
open armen en lachende gezichten. Het voelt haast 
alsof ik jarig ben. Collega M. geeft me drie stevige 
zoenen, kijkt me aan en zegt: ‘Jij hoort hier ook ge-
woon.’

Beste lezers en lezeressen, u zult zich inmiddels 
ernstig aan het verheugen zijn op een welverdiende 
zomervakantie, en dat doe ik natuurlijk ook. Maar ik 
kijk ook ontzettend uit naar september en naar de 
nieuwe start die ik dan ga maken. Voor mij voorlopig 
geen verre reizen en avonturen meer. Mijn Kansas 
ligt in Bussum.

thuis

‘hee mIjke!’ groet de concIerge, 
alsof Ik drIe dagen ben 

weggeweest In plaats van 
drIe jaar. ‘koffIe?’

. .

mijke pelgrim (32) is docent engels 
in het voortgezet onderwijs.
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‘Schaam je niet om hulp in te roepen’
Plotseling zit je zonder werk en moet je een 

uitkering aanvragen. Maar hoe gaat zoiets, en 
kun je het schoolbestuur nog wel vertrouwen 
in de financiële afwikkeling van het contract? 

Veel leden van boven de 45 jaar weten niet 
goed wat ze moeten doen als ze na zoveel 

jaar hun baan kwijtraken, zo weet de afdeling 
Individuele belangenbehartiging van CNV 

Onderwijs inmiddels uit ervaring. En de groep 
groeit nu scholen bezuinigen en het principe 

last in, first out ‘eerlijker’ wordt toegepast door 
op leeftijdscategorieën te selecteren. 

Ontslagen, en hoe nu verder?

Plotseling 
zonder baan? 
‘Hou het 
hoofd koel.’Fo
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Mei en juni zijn de maanden dat scholen 
de teams voor het volgend jaar bepalen. 
Houd je de klas die je nu hebt, word je 
nu eindelijk groepsleerkracht van de klas 
die jou het leukste lijkt of moet je nog 
een  jaar door de zure appel bijten met 
een leeftijdsgroep waar je geen affiniteit 
mee hebt? Ook niet onbelangrijk: wordt 
het jouw klas of moet je de parttimers 
aanvullen? En mag de stagiair blijven? 
In het voortgezet onderwijs speelt vooral 
de vraag of je meer lesuren krijgt. Maar 
dat zijn luxe problemen vergeleken bij 
de groeiende groep die rond deze tijd de 
wacht krijgt aangezegd. Zeker nu scholen 
flink aan het bezuinigen slaan, worden 
tijdelijke contracten, om wat voor reden 
dan ook, niet verlengd.  
Wie een vaste aanstelling heeft, maar het 
laatst is binnengekomen in zijn leeftijds-
groep, kan op veel scholen eveneens op 
zoek naar een andere dienstbetrekking. 
Voor jongeren is baanloosheid over het 
algemeen een tijdelijk probleem, zoniet 
voor ouderen. Schooljournaal sprak met 
iemand die haar baan niet verloor om-
dat ze te zwaar op de begroting drukte, 
maar vanwege een pure machtsstrijd. 
Desondanks viel het slachtoffer wel in de 



‘Schaam je niet om hulp in te roepen’
Ontslagen, en hoe nu verder?
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categorie voor wie het leven even op de 
grondvesten schudde toen ze niet meer 
welkom was op de school waar ze zolang 
had gewerkt.

MacHo
‘Na een fusie herkende ik me niet meer 
zo in het beleid dat ik moest uitdragen.’ 
Zo blikt Maria, een vmbo-teamleider in 
het noorden van het land, terug op het 
gevecht dat zij heeft moeten voeren met 
de voor personeelsbeleid verantwoorde-
lijke manager. ‘Ik wilde weg, omdat het 
mij te grootschalig was geworden. Het 
draaide wat mij betreft te weinig nog 
om de leerling. Maar ik wilde wel rustig 
uitzoeken wat ik dan wel wilde doen. 
Reden waarom ik van de school een as-
sessment kreeg aangeboden om eens na 
te gaan wat ik nu precies wilde. Toen 
ik met die informatie bij deze manager 
zat en eerlijk zei dat ik weg wilde, viel 
dat kennelijk verkeerd. Ik denk achteraf 
omdat hij tegen een burn-out aanzat. Hij 
is nogal macho en mijn wat assertieve 
houding viel op dat moment in ieder 
geval helemaal verkeerd.’ Maria liep in 
een emotionele roes naar haar kantoor, 
om voor zichzelf de zaken op een rijtje 
te zetten. ‘Waarom moest ik zo abrupt 
weg? Ik had toch geen kinderen geslagen 
of een greep in de kas gedaan? Daarbij, 
ik had ook heel veel voor de school ge-
daan. Dit speelde op een donderdag, op 
maandag wilde hij pas verder praten. Het 
leek of ik gevangen zat in een droom. De 
volgende dag ging ik toch naar school, 
maar kwam er al snel achter dat het hem 
menens was. Een collega, die ik in ver-
trouwen had genomen, zei dat ik zo niet 
het weekend in kon en stelde voor om de 
bond in te schakelen.’

Hoofd koel 
Volgens Maria had het niet zo uit de 
hand hoeven lopen als de rector een wat 

krachtiger persoonlijkheid was geweest. ‘Ik wilde niet meer terug, 
dat stond voor mij vast, hoewel ik steun kreeg van veel collega’s. 
Door de man van de bond kreeg ik mijn zelfvertrouwen terug. Ik 
wilde snel alles achter de rug hebben, maar hij zei: we nemen de 
tijd, dan krijgen we veel meer voor elkaar. Al met al heeft het een 
jaar geduurd en heb ik nog de mogelijkheid gekregen om mijn 
werkzaamheden af te ronden, over te dragen en afscheid te nemen 
van collega’s, leerlingen en ouders. Het was voor mij een vorm van 
rouwverwerking. Wat ik geleerd heb in deze periode is dat de bond 
heel veel voor je kan betekenen. Ook al heb je niets fout gedaan en 
heb je niets te verbergen, het kan geen kwaad als iemand het hoofd 
koel houdt als je plotseling aan de afgrond staat. Schaam je niet om 
tijdig hulp in te roepen.’
Peter Magnée

Wat te doen bij verlies van Werk? 
1)  Heb je in de 36 weken voorafgaand aan de werkloosheid in ten 

minste 26 weken gewerkt? Zo ja, dan heb je recht op een uitke-
ring 

2)  Vraag 6 weken voor de werkloosheid de uikering aan via www.
werk.nl. Zorg dat je een DigiD hebt (www.digid.nl). Kun je niet 
digitaal aanvragen? Bel dan 0900 92 94. UWV vraagt om je 
arbeidsovereenkomst, ontslagbewijs en de laatste twee salaris-
stroken 

3)  Als alle informatie compleet is, krijg je na ongeveer twee weken 
een beschikking met hoogte en duur van de WW-uitkering. Na 
vier weken volgt de eerste betaling

4)  Met deze beschikking vraag je de BBWO aan bij KPMG via  
www.wwplus.nl. Je hebt nodig: kopieën van legitimatiebewijs, 
bankafschrift, arbeidsovereenkomst en ontslagbewijs, salaris-
stroken laatste 12 maanden, beschikking toekenning WW en een 
pensioenoverzicht

5)  Na enkele weken wordt de BBWO toegekend met vermelding 
van duur en hoogte van de uitkering 

6)  Verandert er iets in je situatie meld dit dan bij UWV als je nog 
WW hebt of bij KPMG als je WW is afgelopen. Bij KPMG in ieder 
geval altijd eventuele ziekte melden en wijzigingen als je loon-
suppletie hebt 

Uitgebreidere informatie over wat te doen bij (dreigende) werkloos-
heid is terug te vinden op onze website www.cnvo.nl. Een flyer met 
de uitgebreide tekst is te bestellen via het secretariaat van de afdeling 
Individuele belangenbehartiging, tel. (O3O) 571 18 2O.  
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Niet generen om

Leerlingen van het praktijkonderwijs voelen zich 
af en toe nog wel eens met de nek aangekeken. 
Het imago van deze lage onderwijsvorm lijkt nog 

niet genoeg ingeburgerd. ‘In het begin schaamde 
ik mij dat ik naar een praktijkschool ging.’ Maar 

ondanks de leerachterstand van de kinderen, zijn 
de motivatie en instelling een voorbeeld voor veel 

leeftijdsgenoten. 

Zelfvertrouwen leerlingen krijgt geweldige boost 

de nieuwbouwschool naast het voetbalstadion van profclub 
Emmen. Waar eerstgenoemde nog stellig is over zijn toekomst, 
heerst er bij Gerhard veel twijfel. ‘Eigenlijk moet je wel door-
studeren, anders krijg je het later heel moeilijk met solliciteren. 
Ik wil in ieder geval een diploma hebben, ook al weet ik dat 
het voor mij op het mbo wel heel moeilijk gaat worden.’ Het 
verlaten van het praktijkonderwijs staat gelijk aan het mbo-
niveau 1. Landelijk erkende diploma’s worden niet uitgegeven 
omdat elk kind op een ander niveau les krijgt. Daarom krijgen 
de leerlingen certificaten van vaardigheden die ze onder de 
knie hebben. ‘Deze certificaten geven scholen zelf uit, maar een 
landelijk diploma is natuurlijk wel mooier. Al gaat dat gewoon 
heel lastig omdat elk kind individueel les krijgt’, zegt Rob van 
der Veen, adjunct-directeur van Praktijkschool Emmen. ‘Maar 
als we een certificaat uitreiken, maken we er altijd iets moois 
van. De leerlingen hebben toch iets bereikt.’

niet te lang
De klassen krijgen een dagdeel theorie om daarna een dagdeel 
de praktijklokalen in te trekken. Matthijs staat liever de hele 
dag in het praktijklokaal. ‘Dat is veel mooier. Maar ja, rekenen 
moet ook gebeuren, anders heb je later een probleem. Die 
theorielessen moeten alleen niet te lang duren. Ik wil dan naar 
buiten, wat doen.’ Elke klas kent maximaal vijftien leerlingen. 
De school houdt de klassen bewust klein. ‘Op die manier hou-
den we een individuele benadering. We accepteren elk kind 
zoals het is en daardoor komen de talenten van een kind direct 
bovendrijven. Er is daardoor ook veel respect tussen leerlingen 
en leraren. Wanneer je duidelijk naar elkaar bent, ligt de accep-

feitjes en Weetjes over 
PraktijkonderWijs
In Nederland genieten 27.000 kinderen onderwijs 
op een praktijkschool. In totaal kent ons land 169 
van deze speciaal ingerichte scholen. De afge-
lopen jaren is het aantal kinderen dat naar een 
praktijkschool gaat stabiel gebleven. Het aantal 
jongens en meisjes bleef nagenoeg gelijk. Geen 
enkele school in het praktijkonderwijs heeft van 
de inspectie het stempel zwakke school opgedrukt 
gekregen.

praktijkonderwijs

‘Laat mij maar lekker aan het werk gaan. 
Ik vind dat binnen zitten op school maar 
niets. Dan word ik gek en ga ik rare din-
gen doen. Als er de mogelijkheid is om 
aan het werk te gaan dan ben ik weg.’ De 
17-jarige Matthijs is duidelijk. Na vier 
jaar in het praktijkonderwijs te hebben 
verbleven vindt hij het mooi geweest. Hij 
heeft een leuke tijd achter de rug op de 
Praktijkschool Emmen, maar wil nu aan 
de slag. Volgend jaar gaat hij naar het 
mbo om een beroepsbegeleidende leer-
weg (bbl) op niveau 2 te volgen. Toch 
gaat hij het liefst nu al aan het werk. 
Dat hij dan geen diploma op zak heeft, 
vindt hij niet erg. ‘Het is toch maar een 
papiertje.’

landelijk diPloMa
Matthijs verlaat volgend jaar samen 
met studiegenoten Gerhard en Bryan 
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tatie hoger en presteert iedereen beter.’ Volgens Van der Veen 
realiseren de leerlingen zich dat ze met het praktijkonderwijs 
een geweldige kans krijgen om later op de juiste plek te komen. 
‘Je spreekt de kinderen aan op hun eigen verantwoordelijk-
heid en drukt ze op het hart dat ze er wat van moeten maken. 
Daarom zijn ze ook zo gemotiveerd.’

scHaaMte
Het praktijkonderwijs lijkt te kampen met een imagoprobleem. 
Dat beseft de adjunct-directeur. ‘Al heerst het negatieve beeld 
vooral bij de ouders. Zij weten vaak niet eens wat het onder-
wijs precies inhoudt. Wij werken er hard aan om dat imago op 
te poetsen en we zien dat het beeld wel vooruitgaat.’ Van der 
Veen stipt een voorbeeld aan waar het praktijkonderwijs in 
uitblinkt. ‘Onze leerlingen hebben weliswaar een leerachter-
stand, maar hun mentaliteit is perfect. Dat is vaak het verschil 
met het mbo. De jongens en meiden uit het praktijkonderwijs 
wíllen graag op stage, op het mbo móeten ze op stage. Daarom 
verkiezen bedrijven regelmatig onze leerlingen boven mbo-
studenten.’ De ongeveer driehonderd scholieren in Emmen 
maken mentaal en fysiek een stevige groei door. ‘Ze hebben het 

zwaar gehad op de basisschool en vinden 
het niet leuk dat ze hier terecht komen. 
Maar wij gaan niet uit van de tekortko-
mingen van de kinderen, we kijken wat 
de leerlingen wél kunnen. Vanuit dat 
punt geven we les en daardoor krijgen de 
leerlingen zelfvertrouwen.’ De 17-jarige 
Gerhard beaamt die woorden. Toen hij 
het basisonderwijs verliet, zag hij op te-
gen zijn nieuwe school en schaamde hij 
zich. Nu geneert hij zich daar niet meer 
voor. ‘Ik vond het heel erg toen ik naar 
een praktijkschool ging. Als ik dan tegen 
mijn vrienden vertelde wat voor onder-
wijs ik volgde was ik drie weken het pis-
paaltje. Dat was niet leuk en daarom heb 
ik ook wel eens gelogen. Ik heb hier nu 
ook vrienden gemaakt en heb het hier 
erg naar mijn zin. Ik kom er wel via een 
andere weg.’ 
Rob Klunder
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scholieren timmeren in emmen een vrachtwagen van hout in elkaar. de namen uit de tekst komen niet overeen met de personen op de foto. 
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Werk &Recht
abP ziet af van tussentijdse 
indexatie 
Eind 2010 had het bestuur van ABP besloten om me-
dio 2011 nog eens naar de premie en de indexatiemo-
gelijkheden in 2011 te kijken. Die heroverweging heeft 
eind mei plaatsgevonden, maar heeft niet geleid tot 
een wijziging van de premie of indexatie. Dit betekent 
dat de herstelopslag van 1 procentpunt op de premie 
wordt gecontinueerd en dat de pensioenen en opge-
bouwde pensioenaanspraken niet tussentijds worden 
verhoogd. Er waren twee redenen voor het bestuur om 
het besluit van november 2010 over premie en in-
dexatie te handhaven. In de eerste plaats is de beleids-
ruimte voor een tussentijds indexatiebesluit sowieso 
klein. In de tweede plaats blijft er grote onzekerheid 
bestaan over het algemene, economische herstel en de 

ontwikkelingen op de financiële markten. Zo was de 
dekkingsgraad van ABP eind mei weer wat teruggelo-
pen naar 109 procent.
De deelnemersraad betoonde zich wel voorstander 
van enige tussentijdse indexatie en adviseerde daarom 
negatief. De werkgeversraad vond het besluit van het 
bestuur pijnlijk, maar verstandig en adviseerde 
positief. Beide raden vormen samen het 
belangrijkste adviesorgaan van het 
ABP-bestuur. Eind november van 
dit jaar neemt het bestuur van 
ABP een besluit over de pre-
mie en indexatie voor 2012.

functiemix Po op de goede weg
CNV Onderwijs en de andere overlegpartners in het 
primair onderwijs zijn blij te constateren dat de invoe-
ring van de functiemix in het primair onderwijs in 2010 
goed is verlopen. Dit is echter nog maar het begin van 
een meerjarig traject om in 2014 46 procent van de 
leraren in het basisonderwijs in een LB-functie (of 40 
procent LB en 2 procent LC) en 6 procent van de lera-
ren in het speciaal (basis)onderwijs in een LC-functie 
te hebben benoemd. In 2011 zal opnieuw een per-
centage leraren in een hogere leraarsfunctie moeten 
worden benoemd. Waar in de scholen vragen leven 
over de bekostiging van de functiemix, zullen sociale 
partners de minister van OCW aan de Convenants-
afspraken houden en duidelijkheid eisen naar alle be-
trokkenen. Sociale partners roepen de schoolbesturen, 
schoolleiders en leraren op om voortvarend door te 
gaan met de invoering van de functiemix, zodat ook in 
2011 de doelstellingen worden gehaald. Zie voor meer 
informatie: www.cnvo.nl. 

tweede kamer steunt korting 
partnertoeslag aoW
De Tweede Kamer heeft ingestemd met een korting 
van 10 procent op de AOW-partnertoeslag bij een 
huishoudinkomen vanaf € 30.000,-. Als ook de Eerste 
Kamer het wetsvoorstel steunt, lijkt deze nare bezuini-
ging vanaf 1 augustus een feit. Mogelijk gaat de SGP 
dit tegenhouden.

Cao VO met drie partijen 
De nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs wordt 
afgesloten tussen CNV Onderwijs en de CMHF 
enerzijds en de VO-raad anderzijds. De AOb en 
Abvakabo FNV hebben laten weten dat zij de cao 
niet zullen ondertekenen. De cao VO 2011-2012 
gaat wel gelden voor vrijwel alle werkgevers en 
werknemers in het voortgezet onderwijs. Werkne-
mers die geen lid zijn van CNV Onderwijs of de 
CMHF zijn aan de cao gebonden door de volgende 
bepaling in hun akte van benoeming/aanstelling: 
‘Op deze arbeidsovereenkomst is de vigerende cao 
waaraan de werkgever gebonden is van toepassing, 
en alle aanvullingen en wijzigingen die deze cao 
ondergaat.’ De ledenpeiling bij CNV Onderwijs 
leverde een ruime meerderheid op van 68 procent 
voor ondertekening van de cao. Vicevoorzitter 
van CNV Onderwijs Patrick Banis: ‘Wij betreuren 
het dat de FNV-bonden het gezamenlijk bereikte 
resultaat uiteindelijk niet ondertekenen. Maar het 
is goed dat het voortgezet onderwijs nu na een jaar 
weer een cao heeft.’
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Overzicht regiOspreekuren 
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

Zie voor actuele informatie www.cnvo.nl.



Wie met enige regelmaat invalt kent het waarschijnlijk 
wel: de werkgever spaart een aantal kortdurende vervan-
gingen op en geeft na een aantal maanden een arbeids-
overeenkomst (akte van benoeming) waarop de verschil-
lende invalbetrekkingen bij elkaar staan. Datzelfde geldt 
vaak ook voor salarisstroken. Dat is niet altijd handig, 
want wie bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering moet 
aanvragen heeft kopieën nodig van de arbeidsovereen-
komst en van het salaris.
Het is daarom verstandig om bij een kortdurende benoe-
ming in ieder geval te vragen om een benoemingsbrief 
waarin de belangrijkste gegevens over de baan die vervuld 
gaat worden vermeld staan. Denk daarbij aan ingangs-
datum, werktijdfactor en functieschaal. Overigens is de 
werkgever wel verplicht bij de benoeming een akte van 
benoeming te geven. Het is ook verstandig om zelf een 
lijstje bij te houden van dagen waarop is gewerkt. Dat is 
voor verschillende zaken van belang:
•   wie in een aaneengesloten periode van 36 weken in  

26 weken gewerkt heeft (al is het maar een dagdeel per 
week) heeft recht opgebouwd op een werkloosheidsuit-
kering. Die moet zelf worden aangevraagd en dan is het 
nodig te weten op welke moment dat recht ontstaat.

•   wie in een periode van 36 maanden bij hetzelfde be-
stuur heeft gewerkt zonder onderbreking van meer dan 
3 maanden heeft recht op een vaste benoeming in de 
baan die wordt vervuld op het moment dat de termijn 
van 36 maanden is overschreden.

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.

Waar moet ik op letten als ik ga invallen?
vraag:

•   De gewerkte tijd telt ook 
mee voor het berekenen van 
de diensttijd voor de jubileum-
gratificatie.

Het is dus van belang goed vast te leggen 
wanneer er gewerkt is. Ook is het de moeite waard 
te kijken of de salarisstrook klopt. Het is weliswaar lastig 
de bedragen te controleren, maar er valt wel na te gaan 
of alle salarisonderdelen er op staan. Wie bijvoorbeeld 
op het maximum van LA in het basisonderwijs of LB 
in het speciaal basisonderwijs staat en in een eerdere 
betrekking een toelage schaaluitloop heeft gehad, heeft 
daar bij vervangingsbanen ook recht op. Zorg daarom 
altijd voor een salarisstrook waarmee dat kan worden 
aangetoond. 
Wie vervangt heeft uiteraard ook recht op vakantie-
uitkering, eindejaarsuitkering en eenmalige uitkering. 
Wie benoemd is op 1 augustus, bijvoorbeeld omdat de 
vervanging doorloopt tijdens de vakantie, en op het 
maximum van de salarisschaal staat, heeft ook recht op 
de bindingstoelage. Vaak worden deze toeslagen meteen 
uitbetaald, maar het komt ook voor dat de eindejaars-
uitkering pas in december wordt betaald. Zet daarom 
op het lijstje met vervangingen ook of alle salariscom-
ponenten zijn uitbetaald. Op deze manier blijft het 
overzicht behouden, wordt onduidelijkheid over opge-
bouwde rechten voorkomen en is ook zichtbaar of alles 
wel is uitbetaald waar men recht op heeft.

antwOOrd:
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Cursussen
In het onderwijs werken steeds meer parttimers. Vooral in het basisonderwijs wordt de zorg 
voor een klas dan ook steeds vaker gedeeld. Een goede samenwerking tussen duopartners is 
essentieel. CNV Onderwijs Academie en Simply Organized bieden daarom vanaf nu 
de studiedag Van Duo naar Duet. 

Van Duo naar Duet

Voor wie?
Voor duopartners in het primair 
onderwijs

Praktische informatie:
Duur: 1 dag (2 dagdelen)
Locatie: Kantoor CNV, Utrecht
Data: 12 oktober (van 15 tot 20.30 
uur), 19 januari 2012 (van 10 tot 
15.30 uur)

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

Annemieke Schoemaker, trainer 
bij CNV Onderwijs Academie, 
verzorgt de studiedag van Duo 
naar Duet. ‘Er zijn steeds meer 
parttimers in het onderwijs. Een 
klas is dus vaak in handen van 
twee mensen, die nauw met 
elkaar samen moeten werken. 
Vaak gaat dat vanzelf goed, 
maar soms niet. Daarom is het 
goed om bewust bij die samen-
werking stil te staan en je af te vragen: hoe kunnen 
we dat het beste doen? Tijdens het eerste deel van de dag kijken 
de deelnemers naar de persoonlijke kant van het samenwerken. 
Hoe ben jij, hoe ben ik, hoe vullen we elkaar aan? Maar vooral: 
hoe kunnen we onze sterke punten inzetten voor de klas? Tijdens  
het tweede deel werken we aan de praktische kant. Zoals de 
overdracht; wat geef je aan elkaar door en hoeveel tijd besteedt 
je daaraan? Daarbij komen hele praktische tips aan de orde hoe 
je het samen slim kunt organiseren in de klas. Tijdens de cursus 
komen er natuurlijk ook andere duo’s; dus je leert van en met 
elkaar. Bovendien is het ook mogelijk om de studiedag aan te 
bieden op een school waar veel parttimers werken.’
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columnPierre Wind
‘Hoe Haal je Het in je 
Hoofd oM Rekenen en 
taal in Het laatste 
jaaR van Het Mbo  
af te toetsen?’

Pierre Wind (45) 
is docent op 

onder andere Roc 
Mondriaan Horeca 

in den Haag.

Helemaal knettergek word ik van het stokpaardje van 
de huidige minister van onderwijs Verbijsterendveldt 
‘rekenen en taal’. Vele goede onderwijsvoorstellen wor-
den genegeerd met de reden dat de focus ligt bij deze 
vakken. Ik heb steeds meer het gevoel dat in de top van 
het ministerie geen mensen maar gnomen met tunnel-
visie rondlopen. Op zich niets mis met gnomen. Het zijn 
aardige, kleine, welwillende wezentjes, die het vermogen 
hebben om onzichtbaar te zijn. Maar wanneer een gnoom 
in het verleden slecht behandeld is, dan kunnen ze zich 
als kwelgeest gedragen. Wat heeft de mensheid in het 
verleden Verbijsterendveldt misdaan? Is ze gepest op de 
verpleegstersopleiding? Kreeg ze geen cadeautjes met 
Sinterklaas? Nou, ze hoeft wat mij betreft geen auditie 
meer te doen voor kwelgeest. Bij deze. Door mij officieel 
erkend. Ze kan zo mee doen in een nieuwe aflevering van 
Bassie en Adriaan. 
U ervaart het goed wanneer u bij mij échte woede ont-
dekt. Ik ben enorm boos op onze nationale oppergnoom. 
Hoe haal je het in je hoofd om rekenen en taal in het laat-
ste jaar van het mbo af te toetsen? Wanneer het nu eens 
vakgericht was, dan is het andere koek. Nee, het gaat om 
bepaalde basisstof. Moet dat niet gewoon op de basis-
school gebeuren? Waarom is daar geen allesbeslissende 
taal- of rekentoets? Heb je een onvoldoende daarvoor, 
dan niet naar het voortgezet onderwijs. Vervolgens lijkt 

me het voortgezet onderwijs een volgende fase betref-
fende taal en rekenen. En wil je toch een beslissende 
taal- of rekentoets op het mbo? Een dergelijke toets 
moet in de selectieprocedure van het aanmeldings-
proces: je kunt pas het mbo volgen, wanneer je voor 
de basistoets een voldoende hebt. Ja, dan ben je goed 
bezig. Vervolgens krijg je op het mbo ook nog rekenen 
en taal, maar dan praktisch en inzichtelijk vakgericht. 
Een positief neveneffect is dat de vakken rekenen en 
taal ook nog interessanter en aaibaarder worden. 
De laatste maanden hoor ik allerlei discussies en ver-
ontwaardiging over mobieltjes in de klas, veranderingen 
in de vakantieregelingen, studenten- en opleidingsboe-
tes, zesentachtig InHolland-studenten die de aanleiding 
zijn voor een totale herziening van het Inspectiebeleid. 
Maar over de reken- en taaltoets op het mbo is het ver-
ontrustend stil. Dit zou nu juist een aanleiding moeten 
zijn om massaal naar het Malieveld of het Binnenhof in 
Den Haag te gaan. 
De minister heeft, in de korte tijd dat ze deze titel 
draagt, ronduit bewezen dat ze onbekwaam voor deze 
functie is. De basistoets voor minister heeft ze niet 
gehaald. Ruim onvoldoende. Van mij mag ze zelfs niet 
blijven zitten. Herscholing is het dwingende advies. Niet 
wachten tot ze haar vierjarige ministersopleiding heeft 
afgerond, maar nu ingrijpen.  

rekenmoe
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leren,’ concludeert Peter Sleegers, hoog-
leraar onderwijskunde aan de Universi-
teit Twente. Zo blijkt uit de veldstudie 
dat kinderen met het lichtsysteem 
SchoolVision gemiddeld 18 procent ho-
ger scoren op een concentratietest dan 
kinderen zonder dit lichtsysteem. Het 
leereffect is daardoor groter. Daarnaast is 
te zien dat op beide scholen de motivatie 
van de kinderen blijft groeien. De groei 
van de motivatie van de kinderen op de 
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goed voor 
concentratie en 
motivatie

Philips en de Universiteit Twente onderzochten vorig 
schooljaar hoe verlichting op de basisschool kan 

bijdragen aan het leerproces van kinderen. En wat 
bleek? Licht heeft een positief effect op concentratie, 

motivatie en waardering van de leeromgeving.

De onderzoeksvraag luidde: ‘Kan variatie in sterkte en kleur 
van licht een positieve bijdrage leveren aan de concentratie, 
het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op 
de basisschool?’ Om deze vraag te beantwoorden, voerden de 
onderzoekers twee studies uit: een veldexperiment en een expe-
rimentele laboratoriumstudie. Het veldexperiment vond plaats 
op basisschool De Disselboom in Wintelre. Op deze school 
werd in november 2009 in de groepen 6 en 8 het lichtsysteem 
SchoolVision geïnstalleerd. Basisschool De Rank in het nabije 
Veldhoven was de referentieschool. Hier werd het lichtsysteem 
niet geïnstalleerd. Van december 2009 tot september 2010 
maakten de leerlingen van beide scholen concentratietoetsen 
en vulden zij vragenlijsten in. 
Meer dan honderd leerlingen van diverse scholen uit de regio 
Enschede deden dit ook. Zij maakten deel uit van de experi-
mentele laboratoriumstudie op de Universiteit Twente. Deze 
studie vond plaats in een nagebouwd klaslokaal waarin het 
SchoolVision lichtsysteem geïnstalleerd was. Zo testten de on-
derzoekers in een gecontroleerde setting wat de effecten van de 
losse individuele lichtscènes zijn.

betere Prestaties
 ‘Licht maakt een positief verschil ten aanzien van concentra-
tie, motivatie, waardering van de leeromgeving en coöperatief 
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school met SchoolVision is echter vele 
malen groter dan op de referentieschool. 
Bovendien vertelt de veldstudie ons 
dat de kinderen mét het lichtsysteem 
zowel op korte als op lange termijn 
hun leeromgeving meer waarderen dan 
kinderen zonder dit lichtsysteem. Deze 
waardering neemt op basisschool De Dis-
selboom zelfs flink toe, terwijl het bij de 
referentieschool flink afneemt. Tot slot 
blijkt uit de veldstudie dat de ‘energie’-
instelling een positief effect heeft tijdens 
het coöperatief leren. Als deze instelling 
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aanstaat, overleggen kinderen bijna twee keer zoveel bij het ge-
zamenlijk oplossen van puzzels als in de standaardstand. Uit de 
experimentele laboratoriumstudie kwamen dezelfde resultaten.

oPgeWekter
De directeur van basisschool De Disselboom, Jane van der  
Heijden, vindt dat de onderzoeksresultaten aansluiten bij haar 
ervaringen. ‘Gedurende het afgelopen schooljaar werd onze 
eerst indruk bevestigd: wij zien dat het lichtsysteem het wel-
bevinden positief beïnvloedt. De kinderen zijn erg enthousiast 
over het systeem en de ondersteuning die het geeft bij de rou-
tine in de klas. Zij vragen er actief naar. Bovendien merken wij 
dat de verlichting een gunstige invloed heeft op de leerkrach-
ten, doordat hun werkomgeving prettiger is. Zelf vind ik het 
een groot voordeel dat ik aan het licht zie met welke activiteit 
de leerkracht bezig is. Hierdoor weet ik of ik de klas binnen 
kan lopen of niet.’ Van ouders hoort ze dat hun kinderen op-
gewekter en minder moe uit school komen. Leerkracht Tamara 
Voorjans vertelt dat het systeem haar ondersteunt in haar dag-
opbouw. ‘Tijdens de oudergesprekken gebruik ik graag de rust-
stand. Hierdoor start ik de gesprekken met een prettige sfeer.’
Maaike de Bruijn

op de foto boven het rustgevende concentratielicht. op de foto links het 
normale licht.
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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.

Opvoeden als beroep
Het interview met Anna Bosman was 
me uit het hart gegrepen. Ik ben oud-
docent pedagogiek en onderwijskun-
de en erger me aan het niveau van de 
huidige pabo. Docenten weten niet 
wat er in het huidige basisonderwijs 
gebeurt. Alles moet tegenwoordig 
leuk en individueel zijn op school: 
een hobbykelder met voor elk wat 
wils. Ik had 35 kinderen in mijn klas, 
maar een goed klassenmanagement 
in samenspraak met een strakke 
opvoeding thuis doen wonderen. 
Anna Bosman zegt dat pabo’s eens 
heel kritisch naar zichzelf moeten 
kijken of ze leraren wel goed voor-
bereiden op hun werk. Van harte 
mee eens! Pabo’s moeten natuurlijk 
goede taal- en rekenvaardigheden 
aanleren, maar daarnaast het leren 
zien van en het leren omgaan met 
gedragsproblemen. Professionaliteit 
én beroepsethiek vormen de basis; 
pas dan komen zowel de leerkracht 
als het kind tot zijn en haar recht.
H. Kooijman

Beter presteren?
De minister wil dat scholen beter 
gaan presteren. Bedoelt ze dat de 
schoolscore van de Cito-eindtoets 
naar boven moet? Ze deelt zelfs 
mee dat scholen die dit bereiken het 
predikaat ‘excellent’ mogen voeren. 
Dreigt niet de volgende situatie? 

Excellente scholen zullen met het 
oog op de gewenste schoolscore bij 
de aanmelding van vierjarige nieuw-
komers een test afnemen die moet 
aantonen of er sprake is van toekom-
stige gemiddelde dan wel bovenge-
middelde intelligentie. Wat gebeurt 
er met minder of anders begaafde 
kinderen? Worden deze dan geplaatst 
op een ‘zwakke’ andere basisschool? 
Prima om ambitie te hebben en alle 
inzet te vragen van leerkrachten en 
hun leerlingen om alle talenten vol-
ledig aan te spreken. Een optimale 
motivatie van betrokkenen bereiken 
we naar mijn mening wanneer ieder 
op zijn of haar plek zich gewaardeerd 
weet naar mogelijkheden en beper-
kingen. Geef prioriteit aan de inspan-
ningen van een school om samen 
met ouders en kinderen een goed 
pedagogisch klimaat te scheppen. 
Laten we daarbij vooral luisteren 
naar de leraar voor de klas. En ter 
overweging aan de minister: een zes-
jescultuur (in het hbo) is vaak meer 
een gevolg van opvoeding (besef van 
verantwoordelijkheid) dan van tekor-
ten in de vooropleiding!
Wim Rutgers, Vragender 

Hoogbegaafden
Het Journaal in Schooljournaal 11 pleit 
voor investeren in onderwijs, een 
zaak waar ik als leerkracht natuurlijk 
voor de volle 100 procent achter sta. 

De zin ‘Kan iemand dit kabinet uitleg-
gen dat geld weghalen bij kwetsbare 
leerlingen en stoppen in hoogbe-
gaafde leerlingen niet de naam 
investeren mag hebben’, valt bij mij 
echter verkeerd. Ook hoogbegaafden 
kampen namelijk met problemen. 
Ikzelf werk op een Leonardo-afdeling 
voor onderwijs aan hoogbegaafde 
kinderen. De kinderen zitten in kleine 
groepen met leeftijdgenoten die het-
zelfde denkniveau hebben. Dit alleen 
al is voor de meeste kinderen een 
verademing, omdat ze in het regulier 
onderwijs niet begrepen worden door 
de andere kinderen (en soms ook de 
leerkracht). Wat wij onder andere 
doen is extra uitdagende vakken 
aanbieden (Spaans, Engels vanaf 
groep 2, schaken, etcetera) en veel 
verbreding op de reguliere vakgebie-
den. Het idee dat deze kinderen zich 
‘toch wel redden’ omdat ze immers 
zo slim zijn, is compleet achterhaald. 
Ook voor hen is extra geld ontzettend 
hard nodig, ook zij zijn, net als kinde-
ren die aan de ‘onderkant’ uitvallen, 
heel kwetsbaar. 
Frederieke Friso, Assen

Naschrift redactie: Het Journaal 
bevatte geen waardeoordeel over 
hoogbegaafden, maar betoogde dat 
geld weghalen bij de één en stoppen 
in de ander netto geen investering 
is.

Brieven

 Vervolg pagina 2
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OHRA pakt deze zomer fl ink uit en daar profi teert u 

van als lid van CNV Onderwijs. U ontvangt bij het 

afsluiten van een OHRA Autoverzekering:

•  30% eerstejaarskorting als u de autoverzekering 

zelf online afsluit;

• een gratis Kwik-Fit zomercheck voor uw auto;

•  Een Total tankkaart 

van € 25,-.

Gaat u deze zomer op 

vakantie? Profi teer dan 

ook van 15% extra eerstejaarskorting op onze 

permanente reisverzekering. Zo kunt u onbezorgd 

gaan genieten!

Omdat u lid van CNV Onderwijs bent, blijft u na het 

eerste verzekeringsjaar profi teren van aantrekkelijke 

collectiviteitskorting op uw OHRA verzekeringen.

Bereken uw premie op 

www.ohracollectief.nl/cnvo3725 en stap over naar 

OHRA. Zo maakt ook ú gebruik van de voordelen via 

CNV Onderwijs.

Pak úw zomervoordeel op
www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Pak als lid van CNV Onderwijs 
nú uw zomervoordeel!

• een gratis Kwik-Fit zomercheck voor uw auto;

advertentie

Kortste eind
Door alle bezuinigingen zit mijn school met grote 
problemen. Wij hebben ongeveer 1.000 leerlin-
gen. Naast alle bezuinigingen krimpen we ook 
nog. Goede leerkrachten die belangrijk zijn voor 
onze organisatie moeten weg. Wij kunnen niet 
eens meer werkboekjes bestellen, we moeten 
zuiniger zijn met kopiëren en er mag weinig 
tot geen materiaal besteld worden. Ik krijg het 
gevoel dat ik bijna geen les meer kan geven. In 
de eerste instantie is het geld toch bedoeld voor 
goed onderwijs in de klas? Waar blijft dat geld 
dan? En de functiemix is toch vooral bedoeld voor 
leerkrachten die (deels) voor de groep staan? Bij 
ons hebben de ib’ers (veelal zonder groepstaken) 
eerst mogen solliciteren. Daarna komen de am-
bulante mensen zonder groepstaken en dan pas 
de leraren. Conclusie: ‘De gewone lesboer’ trekt 
weer eens aan het kortste eind.
(naam en adres bij redactie bekend)

Terugblik SBL
Per 1 augustus 2011 wordt de Stichting Beroeps-
kwaliteit Leraren (SBL) officieel opgeheven en 
worden de taken overgedragen aan de nieuwe On-
derwijscoöperatie. De wijze waarop deze overgang 
tot stand is gekomen verdient geen schoonheids-
prijs, maar zoals wel vaker speelt de politiek vaak 
een (te) grote rol in ons onderwijslandje. In het 
verleden werd SBL vaker ‘verweten’ dat hun lera-
renkorps niet (meer) werkzaam is in het onder-
wijs. Geloof me: naast het feit dat ik zelf fulltime 
in het basisonderwijs werkzaam ben, zijn er nog 
genoeg andere SBL-ers die ‘gewoon’ lesgeven en 
het wezenlijke belang inzien van de competente 
leerkracht voor de klas. Alle activiteiten stonden 
altijd in het teken van frequente kennisdeling, het 
op peil houden van onze beroepsbekwaamheden 
en het versterken van het beroepsbeeld en de 
identiteit (trots!) van de leerkracht. Wij weten 
als geen ander dat het ‘droppen van plannen van 
bovenaf’ juist deconstructief werkt! Het gemeen-
schappelijke doel van de Onderwijscoöperatie 
(ontwikkeling beroepskwaliteit en versterking 
positie van de leraar) sluit in ieder geval naadloos 
aan bij de doelstellingen van SBL. Nu nog hopen 
dat leraren hun eigen stem mogen laten horen en 
dat de beleidsbepalers van de diverse organisa-
ties zonder eigen belang hun werk zullen doen.
Christian van den Brekel, Maasbracht

Voor meer info over de Onderwijscoöperatie en 
de inbreng van leraren daarin, zie www.cnvo.nl > 
over CNV Onderwijs > wie wij zijn > onderwijs
coöperatie
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webbedingetjes

@  Dit is het jaar van de vrijwilliger. Wil je als zodanig aan de 

slag? Kijk dan eens in de vacaturebank op www.vrijwilligers

werk.nl. Bezoekers kunnen ook hun gegevens en voorkeur 

achterlaten, waarna er contact met hen wordt opgenomen 

door een vrijwilligerscentrale in de buurt.

@  Per 1 juni zijn het Risico Inventarisatie- & Evaluatie-instrument 

voor het primair onderwijs (de Arbomeester) en de Arbo

catalogus PO aan elkaar gekoppeld. Hierdoor kunnen 

werkgevers en werknemers op eenvoudige wijze relevante 

informatie en oplossingen voor arborisico’s verzamelen, 

met als doel deze zo snel mogelijk op te lossen. Kijk voor 

meer informatie op www.arbomeester.nl. 

@  Bang om je te vervelen in de zomervakantie? Kijk dan op 

www.out2fun.nl. Hier vind je een overzicht met tips voor 

zomerse activiteiten. Van Dolfinarium tot wakeboarden en 

van wijn proeven tot een cursus fotografie. 

     Er moet een algeheel verbod komen 
op mobieltjes in het onderwijs

Eens 52%

Oneens 48%

Aantal reacties: 129

@@@

@ @@@@

@

@

@

@@@

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: De zomervakantie is leuk, maar ik kijk ook 

uit naar het nieuwe schooljaar

ApenstAArtjes

CNV Onder-
wijs is er ook  
voor het on-
d e r w i j s o n -
dersteunend 
p e r s o n e e l . 

Op de website is dan ook een speciale pagina voor hen 
te vinden. Het oop-gedeelte van de site is te vinden via 
de homepage, onder CNV Onderwijs is er voor. Hier vin-
den bezoekers onder meer links naar de rechtshulp, het 
scholingsaanbod en het laatste nieuws. Ook is er een  
vacatureoverzicht te vinden. Staat er geen relevante 
functie tussen? Klik dan even door naar het overzicht van 
alle vacatures.

Jaap Smit, voorzitter CNV Vakcentrale:
Nu de eerste van een serie ledenbijeenkomsten 
over pensioenakkoord. Goede opkomst. 
Roep onze leden op deel te nemen. Kijk op 
cnv.nl voor data. (18 juni)

Volg Jaap Smit, voorzitter CNV Vakcentrale, op Twitter:  

www.twitter.com/jaapsmitcnvtwitter.com/michelrog

Stelling:

Getwitterd

Website onder de loep



Liesbeth Hermans
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Zo tegen het eind van groep 8 raken mijn leerlingen aardig 
wat motivatie kwijt. Ik kan me dat wel voorstellen. Nu ze 
de basisschool gaan verlaten, hebben ze bijvoorbeeld bijna 
driehonderd dictees geproduceerd, die ze alle op precies 
dezelfde manier kregen aangeboden. Gestandaardiseerd, 
dat moet tegenwoordig. Want stel je voor dat leerkrachten 
zoiets op eigen eigenwijze wijze doen. Hoe moet dat met 
ons leerlingvolgsysteem? Nou dan!
Ook oefenden de kinderen gedurende hun hele schoolcar-
rière hun handschrift in dezelfde ‘vrolijke’ blauwe schrijfca-
hiers. En de twaalf identiek vormgegeven spellingschriften 
zullen hun fantasie ook niet meer prikkelen. De kleuren van 
de rekenboeken kunnen ze dromen: geel, groen, blauw, nog 
eens groen en rood. Vanaf groep drie. Toen ik in januari het 
laatste taalboek liet zien, steeg er een gejuich op.
Ze zijn toe aan grote mensendingen: zelf je agenda uit-
zoeken, zelf je boeken kaften. Mag je ook zelf je schriften 
kopen? En je eigen pen meenemen? Wow!
Ja, een beetje begrip heb ik wel voor mijn snuiters. Ze staan 
op de drempel van een nieuw leven, met nieuwe regels en 
nieuwe leraren. Gelukkig is daar het schoolkamp, dat houdt 
de moed er nog enigszins in. Helemaal nu mijn duo-partner 
op het idee komt om onze pubers zelf de boodschappenlijst 
te laten samenstellen. Realistisch rekenen, weet je wel? Ze 
gaan elkaar enthousiast ondervragen: wat vind jij lekker? 
En jij, en jij? Pannenkoeken? Spare ribs uit mijn vaders 

restaurant! De lekkerste van heel Steenwijk, we hoeven ze 
alleen nog maar op te warmen. 
Ja, wat zullen we eten? En wat moeten we daar allemaal 
voor kopen? In groepjes rekenen ze uit hoeveel broden 
er nodig zijn voor het ontbijt. Hoeveel boterhammen eet 
jij? Zó veel? Juf, hoeveel sneden zitten er eigenlijk in een 
brood? Tien? Twintig? 
Juf houdt zich van de domme. Ze vindt het gek dat nie-
mand even gaat googelen. Hoe handig deze moderne 
twaalfjarigen ook zijn op de computer, dat idee komt blijk-
baar niet in hen op. Hebben ze het overzicht nog niet om 
zaken te combineren? De slimmigheid van hun digibete juf 
is nog eventjes ‘broodnodig’. 
Snel een kort speurtochtje op internet en zie daar, het 
antwoord: zo’n 24 sneetjes. Fanatiek slaat het spul aan 
het calculeren. Ze zijn zo geconcentreerd, dat ze niet eens 
in de gaten hebben dat het al lang tijd is. Ze mogen naar 
huis. Nee, eerst even uitrekenen hoeveel we hébben moe-
ten voor twee dagen. Klaar! Trots wordt de boodschappen-
lijst aan juf getoond. 
Jongens, ik verheug me op het kamp, maar meen je dit 
nou echt? 
Hoezo?
Nou, jullie zijn wel heel goedkoop! Wil je dróóg brood eten 
tijdens het kamp? 
Oeps! Realistisch rekenen is leuk, maar wel moeilijk...

’Ze Zijn toe aan 
grote mensendingen: 

ZeLf je agenda 
uitZoeken, ZeLf je 

Boeken kaften’

Hoeveel sneden zitten er in een brood?

Liesbeth Hermans 
(49) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 
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Studenten geven hbo dikke 
voldoende
Studenten uit het hoger onderwijs zijn tevreden 
over hun opleiding en onderwijsinstelling. Dat 
blijkt uit de resultaten van de Nationale Studen-
tenenquête. Liefst 72 procent van alle respon-
denten is tevreden en 66 procent zou de opleiding 
anderen aanbevelen. Met name de sfeer op de 
opleiding (78 procent tevreden) en de inhoud van 
de studie (73 procent) scoren hoog. Het niveau 
wordt door 66 procent van de ondervraagden als 
positief beoordeeld. In totaal hebben 215.333 
studenten de enquête ingevuld. Dat is 37 procent 
van alle studenten in het hbo. 

Succesvolle 
samenwerking voor 
een STage
ROC Eindhoven, regionale bedrijven 
en kenniscentrum Ecabo hebben 
de handen ineen geslagen om een 
stageperiode van de leerlingen suc-
cesvoller te maken. De partijen willen 
betere afspraken met elkaar. Qua 
voorbereiding zien stagebedrijven nog 
vaak dat leerlingen geen goed beeld 
van het beroep hebben. Ook leren 
scholieren op een betere manier een 
sollicitatiebrief op te stellen en zich-
zelf goed te presenteren. De bunde-
ling van afspraken zal vanaf komend 
schooljaar worden uitgevoerd.

grOeNe VLag voor 

rotterdamse school

Basisschool De Kleine Prins uit Rotterdam heeft 

De Groene Vlag uitgereikt gekregen. De vlag is 

het door de Verenigde Naties erkende interna-

tionale keurmerk voor duurzame scholen. Afval 

wordt steeds beter gescheiden op de Rotterdam-

se school, schoolthema’s staan in het teken van 

het milieu en een ingestelde Eco-raad waakt over 

de duurzaamheid op de school. De Kleine Prins is 

de eerste school in Rotterdam die de onderschei-

ding krijgt. Nationale Eco-Schools-coördinator 

Anne de Klerk overhandigde de vlag.

gouden 
regels voor 
schoolformule
Het boek Gouden regels 
voor een sterke school 
schrijft voor hoe iedere 
schoolorganisatie ingericht 
moet worden om hogere 
opbrengsten te leveren. 
Pieter Gerrits en Ton van 
den Hout, beiden consul-
tant bij onderwijsontwikke-
ling en adviesbureau CPS, 
formuleren in het boek 
zeven gouden regels die bepalend zijn voor schoolsucces. 
Hun ervaringen met verbetertrajecten zijn de basis voor 
het boek dat zich richt op het basisonderwijs. Het boek is 
bedoeld voor schoolleiders met ambitie en schoolbesturen 
met visie. Voor € 28,90 is het boek te koop.  
ISBN: 978-90-6508-639-6.

Nieuw voorzitter Onderwijsgeschillen
Prof. Loe Sprengers is vorige week benoemd tot nieuwe kamervoorzitter van de Commissies van 
Beroep van Onderwijsgeschillen. Sprengers is bijzonder hoogleraar in de ‘Arbeidsverhoudingen bij de 
overheid’ aan de Universiteit Leiden en is tevens werkzaam als advocaat. Hij is gespecialiseerd op het 
terrein van medezeggenschapsrecht en het collectief en individueel arbeids- en ambtenarenrecht.  
De nieuwe voorzitter volgt prof. Leen van den Heuvel op, die 25 jaar de rol van voorzitter bekleedde. 
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Science Olympiade
De zevende editie van de Nationale Junior Science Olympiade is 
gewonnen door Hanneke Leegwater van het Stedelijk Gymna-
sium uit Leiden. De olympiade vindt jaarlijks plaats met als doel 
jonge leerlingen te enthousiasmeren voor science en techno-
logie. Tijdens de landelijke eindronde, waar 25 leerlingen aan 
meedoen, worden de kinderen aan de hand van theoretische 
en practicumtoetsen individueel getest. De top-6 krijgt nog 
twee trainingsdagen aan de Rijksuniversiteiten van Nijmegen 
en Groningen voor ze uitgezonden wordt naar de internationale 
olympiade. Dit jaar deden ruim 1.200 leerlingen mee aan de 
nationale voorronde.

Verkiezing beste praktijkopleider
Kenniscentrum Calibris heeft drie praktijkopleiders genomi-
neerd die meedingen naar de prijs voor beste praktijkopleider 
uit de zorg, welzijn of sport. Praktijkopleiders die werken bij 
een erkend leerbedrijf uit de zorg en welzijn-sector en die 
zich op een bijzondere manier inzetten voor het leren in de 
praktijk, komen voor deze titel in aanmerking. In september 
kan iedereen via www.bestecalibrispraktijkopleider.nl stemmen 
op zijn favoriet. De winnaar wordt op 13 oktober bekendge-
maakt en dingt mee naar de titel Beste Praktijkopleider 2011, 
een overall verkiezing waaraan de beste praktijkopleiders uit 
alle sectoren (zoals techniek, ICT en handel) meedoen. 
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gePensioneerden
rayon Het groene Hart
Vooraankondiging
Dinsdag 13 september, voorlichtings-
bijeenkomst, Informatiecentrum HSL, 
Bospolder 11, Leiderdorp. Aanvang  
13 uur, einde 16.30 uur. Presentatie 
door hr. Van der Hoeven, Rijkswater-
staat Zuid-Holland, over project 
verbreden Rijksweg A4 (Burgerveen- 
Leiden). Aanmelden voor 9 septem-
ber. Info/aanmelden: H. van ’t Spijker, 
(0182) 61 55 79 of (071) 402 94 13 of 
gjvandelft@casema.nl

rayon NoordHolland Noord
Dinsdag 20 september, 14 uur, 
Ledenvergadering, rondleiding 
Museum Prins Hendrik de Zee-
vaarder, Voorstraat 144, Egmond aan 
Zee. Aanmelden voor 10 september; 
inlichtingen bij G. Waagemans, secre-
taris, (072) 533 4914;  
waagemans123@hetnet.nl

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

Nieuwe show 
kindertheater 
Het Utrechtse kindertheater A la Carte 
trekt vanaf 25 september weer door het 
land met een nieuwe voorstelling Duif. 
De show is geïnspireerd door het thema 
van de Kinderboekenweek: Superhelden. 
Het optreden is geschikt voor kinderen 
van vier tot en met twaalf jaar en wordt 
op scholen en bibliotheken gespeeld. 
Reserveringen kunnen worden gemaakt op 
www.theateralacarte.nl en is te boeken tot 
juli 2012. 

Rem op paracetamolgebruik 
Scholen moeten scholieren minder snel paracetamol 
geven. Dat stellen de regionale GGD’s. Volgens de zor-
ginstellingen vindt het medicijn vooral bij jonge meisjes 
gretig aftrek. Het Algemeen Dagblad meldde vorige week 
dat de meiden niet eten of drinken om zo slank moge-
lijk te willen blijven. Daardoor zet de hoofdpijn op. Eten 
in het bijzijn van vriendinnen vinden ze ‘not done’, laat 
jeugdarts Ellen van Est aan het dagblad weten. Ze pleit 
dan ook voor een registratieplicht van kinderen die vaak 
voor een pilletje bij de conciërge komen.
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Van stresskip naar 
kip lekker 

manier zullen de klachten niet langer je leven beheersen. Bij
voorbeeld: een bepaalde leerling drijft je continu tot waanzin 
met zijn gedrag. Het gedrag van het jongetje kun je niet een 
twee drie veranderen, wél jouw reactie op zijn gedrag. Het is de 
kunst om jezelf weerbaarder te maken, zodat je die stressoren 
beter kunt opvangen en stressvolle situaties beter aan kunt.’

rUSTig aDemeN
‘Jezelf stressbestendiger maken, doe je op verschillende niveaus. 
Lichamelijk gezien is het belangrijk dat je al je zintuigen op 
scherp zet. Heb aandacht voor het hier en nu. Wat zie je, wat 

voel je, wat hoor je? Een goede, rustige ademhaling is 
erg belangrijk om te kunnen ontspannen én om gifstof
fen te lozen. Stresskippen hebben een oppervlakkige en 
snelle ademhaling, waardoor schadelijke stoffen minder 
snel het lichaam uit kunnen. Met allerlei klachten ten 

gevolg. Heel simpele oefeningen kunnen al helpen om een 
betere ademhaling te krijgen. Ook yoga of acupunctuur kun
nen helpen om blokkades op te heffen, zodat energie meer gaat 
stromen.’ 

LereN STiL ziJN
‘Wat erg wordt onderschat, is de kunst van het stil zijn. We 
leven in een samenleving waar stilte schaars is. Alles is druk 
en vol, we ervaren continu prikkels. Terwijl geregeld stil zijn 
zo belangrijk is. Een mens heeft het nodig om zichzelf te leren 
kennen en tot zichzelf te komen. Meditatie kan hierbij helpen, 
maar wandelen in je eentje is ook een goede manier. De eerste 
tien minuten dat je loopt, zal je hoofd nog helemaal vol zitten. 
Maar je zult zien dat als je eenmaal een wandelritme te pak
ken hebt en de natuur op je in laat werken, je vanzelf rustiger 
wordt. Door alle gedachten die door je hoofd spoken ‘te laten 

‘Een stresskip is iemand die continu 
gespannen is. Een beetje spanning in je 
leven is niet erg. Sterker nog, je hebt zelfs 
een snufje stress nodig om te kunnen 
presteren. Maar als spanning chronisch 
is, wordt het een ander verhaal. Stress 
heeft energie nodig om zich te voeden, 
om iets te kunnen doen. Daarom is het 
noodzakelijk dat er af en toe ook rustige 
periodes zijn zonder druk, zodat je kunt 
bijkomen én opladen. Je kunt immers 
niet altijd stuiterend van de adrenaline 
door het leven gaan, dat vreet energie. 
Als stress chronisch is, raakt de bron van 
energie uitgeput. Er ontstaan dan vaak 
problemen als maagklachten, hoofdpijn 

of slapeloosheid. In het ergste geval kan 
stress zelfs leiden tot ontstekingen, ader
vernauwing, kalkafzetting of depressie.’

WeerBaar maKeN
‘Naast stressklachten zijn er ook stress
oren, de oorzaken waardoor je gespannen 
raakt. Wat stresskippen zich moeten rea
liseren, is dat de oorzaken van spanning 
niet altijd zijn te voorkomen. En pilletjes 
tegen bijvoorbeeld migraine, die is ont
staan doordat je zo gestrest bent, helpen 
niet. Daarmee onderdruk je alleen de 
klachten. Wat je wél kunt doen, is zorgen 
dat je minder snel in de stress schiet en 
jezelf er bestendiger tegen maken. Op die  

Handelingsplannen hier, vergaderingen daar en 
een klas bomvol kinderen die je allemaal even 

veel aandacht wilt geven. Het begin van het 
schooljaar staat vaak garant voor een flinke portie 

stress, waardoor ‘die fijne zomervakantie’ – die 
nu voor de deur staat – al snel mijlenver weg lijkt. 

Schrijver en ex-docent Guus Martens vertelt in 
zijn Boekje voor Stresskippen hoe je jezelf beter 

kunt wapenen tegen spanningen.

‘de oorZaken Van stress Zijn niet 
aLtijd te Voorkomen’ 
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Zorg dat je deel neemt aan 
een stemming van vriende
lijkheid. Dat klinkt misschien 
een beetje zweverig, maar een 
stemming maak je nooit alleen. 
Wie goed doet, goed ontmoet, 
dat idee. Je alleen focussen op 
het vervelende gedrag van die 
leerling of collega, daarmee red 
je het niet. Wie geïnspireerd voor 
de klas staat, kan veel meer aan. 
Daarom zou ik ook graag zien dat men
sen meer gepassioneerd zijn over het 
onderwijs. Wees bezéten van je vak. 
Daar ga je voor door het vuur, wil je 
alles over lezen en weten. Een gepas
sioneerde leraar zal ook veel minder 
moeite hebben om een klas te moti
veren. Als je zo van je vak houdt, dan 
kun je alles aan.’
Lisette Jongerius

‘een stresskip is iemand die continu gespannen is en te weinig weerstand heeft om zich tegen die voortdurende spanning te weren.’
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zijn’ in plaats van er mee in gesprek te gaan, ebben ze vanzelf 
weg. Probeer eens in je pauze wat te wandelen, ook al is het 
maar eventjes. Belangrijk is dat je dat alleen doet, want als je 
samen gaat lopen moet je je aandacht ook aan de ander geven. 
En dat doe je de hele dag al. Je zult zien dat na zo’n wandeling 
in je eentje je weer veel frisser aan je werk begint.’

miNDer STreNg
‘Om de mentale conditie te verbeteren, moet je leren meester 
te zijn over je eigen gedachten. Wees minder streng voor jezelf. 
Hoe vaak denk je wel niet dingen als “doe eens niet zo stom, 
trut” of “dat kan ik helemaal niet?”. Allemaal negatieve ge
dachten die niet goed voor je zijn, want je gaat je er vaak ook 
naar gedragen. Verder is tijd voor jezelf nemen essentieel. Ik 
weet als geen ander dat dit in het onderwijs er nog wel eens bij 
inschiet en dat de werkdruk door velen als hoog wordt erva
ren. Maar schrijf eens allemaal op wat je doet. Bekijk rationeel 
hoe lang je met iets bezig bent. Stel prioriteiten. Wat móet echt 
gebeuren en wat kan uit je systeem verdwijnen? En hou op met 
continu mopperen, want daar bereik je niks mee. Verder moet 
je niet alleen lief zijn voor jezelf, maar ook naar anderen toe. 

Het Boekje voor 

Stresskippen 

van guus 

martens (iSBN: 

9789049104610) 

kost €10, en is 

verkrijgbaar in 

de boekhandel.
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(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04 info@cnvs.nl
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(030) 751 10 05 mr-advies@cnvo.nl 
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(030) 751 10 06    
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(030) 751 17 47    
scholing@cnvo.nl
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(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,  
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tel.: (030) 751 10 01, e-mail: cnvinfo@cnv.nl. 
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via tel.: (030) 751 10 02 of e-mail: 
cnv65plus@cnv.nl.
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Dhr. M. Haanstra 
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Mevr. A. Kouwenhoven
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op het Hoofdvaart College in Hoofddorp. Daarnaast 
heeft hij een eigen bedrijf in luchtbehandeling en 
ventilatiesystemen waar hij twee dagen per week 
actief mee is. Hij begon ermee in 1990 en het bleek 
een succesvolle onderneming. Toch keerde Rouw 
terug in het onderwijs, nadat hij een verzoek kreeg 
om op een vmbo-school in Uithoorn elektrotechniek 
te geven. De combinatie tussen de werkzaamheden 
voor zijn eigen bedrijf en de taken in het onderwijs 
vindt hij optimaal. ‘Ik ben echt een praktijkmens en 
doordat ik nog steeds actief ben in het werkveld blijf 
ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op 
het gebied van techniek. Zo kun je makkelijker ken-
nis overdragen.’ 
RK

‘Elke stem telt bij een vakbond. Daarom ben ik lid 
geworden van CNV Onderwijs. Gezien alle ontwik-
kelingen in het onderwijs moeten wij ons verenigen. 
Een vakbond met een groot ledenbestand zorgt voor 
een goed tegenwicht’, stipt Gert Rouw aan. Sinds 1978 
is de geboren Apeldoorner werkzaam in Haarlem en 
omstreken. Momenteel is hij docent elektrotechniek 

Gert Rouw (61): 
‘Een groot ledenbestand 
zorgt voor tegenwicht’
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