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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 
(8)
Met belangstelling maar vooral met 
verbazing heb ik alles gelezen over 
handelingsplannen; alsof die er 
ineens niet meer toe doen, alsof het 
alleen maar belastend is, een vorm 
van bureaucratie en werkdrukver-
hogend. In de veertig dienstjaren die 
ik in het speciaal en basisonderwijs 
heb mogen maken – oktober 2010 
heb ik mijn loopbaan beëindigd – is 
het maken van handelingsplannen 
voor leerlingen die extra zorg nodig 
hadden bij mij grondhouding gewor-
den. Ik heb aan de wieg mogen staan 
van de introductie daarvan in het 
speciaal onderwijs in de jaren tach-
tig. Als intern begeleider maakte 
ik samen met collega’s met vallen 

en opstaan handelingsplannen voor 
leerlingen. Niets bijzonders eigen-
lijk, want je schreef samen op wat je 
expliciet met deze leerling extra en/
of anders ging doen om de gestelde 
doelen te halen. Prima toegankelijk 
voor collega’s, andere hulpverleners 
en niet te vergeten de ouders, lek-
ker transparant dus. Van tijd tot tijd 
werd het plan geëvalueerd en waar 
nodig bijgesteld. De laatste tien jaar 
heb ik mijn ervaring in planmatig 
werken – opgedaan in het speciaal 
onderwijs – als remedial teacher 
mede vorm mogen geven binnen 
de basisschool. Het handelingsplan 
werd hierbij vooral als denkkader 
gebruikt om samen op één lijn te 
komen.
Gerard Lurvink, Lichtenvoorde

Hoogbegaafden
In Schooljournaal staat als naschrift 
in de extra brievenrubriek dat geld 
weghalen bij de één en (dat) stoppen 
in de ander geen netto investering 
is. Dit is onjuist, vanwege de vooron-
derstelling dat beide even belangrijk 
zijn voor het resultaat. Een leger dat 
geen middelen weghaalt bij zwakke 
onderdelen en die investeert in 
sterkere, verliest de slag. Een bedrijf 
dat geen middelen overhevelt van 
zwakkere naar sterkere onderdelen, 
verdwijnt van de markt. Voor het 
onderwijs geldt hetzelfde. Direct 
doordat bij onvoldoende niveau 
talent weglekt naar samenlevin-
gen met een hoger niveau. Indirect 
doordat overheid en bedrijven het 
dan met minder talent moeten doen. 
Overheden blijven, maar bedrijven 
vertrekken. Zo heeft Philips een 
groot deel van zijn onderzoek naar 
Azië verplaatst wegens gebrek aan 
technisch-wetenschappelijk talent 
in eigen land. Gelijkheidsdenken 
heeft ertoe geleid dat onevenredig 
veel middelen zijn gegaan naar de 
zwakken in het onderwijs. Aangezien 
middelen niet oneindig zijn komen 
talentvollen te kort - en juist zij hel-
pen ons allemaal vooruit. Iedereen 
middelmatig is óók gelijk, maar de 
samenleving schiet er niets mee op 
en boert er zelfs door achteruit.  
‘Nederland kent een poldermentali-
teit. Gaten worden gedicht want die 
zijn zielig, molshopen slechten we 
want die moeten zich niets verbeel-
den.’ (Godfried Bomans, 1954).
Drs. Th.H.J. Tromp, Almere

Handelingsplannen (7)
Heel voorzichtig heb ik op school het stukje over de handelingsplannen 
gekopieërd en uitgedeeld aan zowel directie als teamleden. Wel bijval 
gekregen van collega’s, maar niet van de directie. Gelukkig lees ik hier 
in Schooljournaal de reacties en voel me gesterkt. Ik ben niet de enige!
Heb meer dan 35 jaar ervaring als kleuterjuf en kom óm in het werk 
na school. Menige keer zonk de moed me in de schoenen als ik weer 
achter de computer ging zitten om een ‘didactisch groepsplan’ te gaan 
maken. Een paniekgevoel bekruipt mij iedere keer weer en veelal sloot 
ik de computer dan weer af. Wat fijn dat er zoveel mensen zijn met hart 
voor het vak die zich herkennen in het stuk van Anna Bosman! Ik bekijk 
en behandel een kleuter met mijn hart en ziel en niet met een papieren 
handelingsplan. Een kind moet de ruimte krijgen zich binnen zijn eigen 
tijd te ontwikkelen. Het mag bij mij twee jaar lang kleuter zijn! 
Gelukkig vind ik het werk in de klas nog steeds nét zo leuk als veertig 
jaar geleden!
Lucie Sneep, Almere

Brieven
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De twee vriendinnetjes Lucy (rechts) en Tinke (2de van rechts) wachten op de Haagse De La Reyschool, 
op het kringgesprek in de Vissenklas van juf Saskia. 15 Augustus was voor beide meisje hun allereerste 
schooldag. Tinke werd die dag ook nog eens 4 jaar, dat maakte alles extra spannend.

Jusititie start een onderzoek naar de dood van de 14-jarige 

Ricky van Bommel. Ricky overleed op 3 oktober 2010. Vol-

gens de arts aan een hartstilstand. De moeder van het slacht-

offer meent echter dat de pesterijen op zijn school in Emmen 

de jongen fataal zijn geworden. Het Openbaar Ministerie is 

nu na aandringen van de familie een onderzoek begonnen. 

Volgens Theo Klungers, oprichter van het anti-pestbureau 

Posicom, is pesten op school niet te voorkomen. ‘Van kleu-

terschool tot bejaardenhuis; pesten gebeurt overal. Maar er 

zijn vormen van pesten waarbij het draait om de waardering 

van de dader door de omgeving. Pesten is een groepspro-

ces. Als een hele groep pesten niet zou accepteren, zou het 

ook niet gebeuren. Er zit altijd een soort beloning aan pesten, 

omdat de mensen erom lachen of het goedkeuren. Dat wordt 

vaak vergeten. Er worden wel gesprekken gevoerd met da-

ders en slachtoffers, maar niet met de mensen erom heen. 

Die toeschouwers houden het pesten in stand.’ Maar volgens 

Klungers moet er ook worden gesproken met de ouders. ‘Het 

wil nog wel eens gebeuren dat ouders zeggen: “Het is wel 

logisch dat een bepaald kind wordt gepest”. Het feit dat je als 

ouder vindt dat het logisch is dat iemand wordt gepest, straal 

je ook uit naar je kind. Daardoor voelt zo’n kind ook een soort 

toestemming om door te blijven pesten. Ouders hebben een 

hele grote invloed. En wat ook heel belangrijk is: probeer als 

leraar een band te krijgen met de kinderen. Ik ben zelf ook 

leraar en heb wel eens gemerkt dat een leerling stopte met 

pesten omdat hij wist dat ik dat niet prettig vond. Een goede 

band is ontzettend belangrijk en daar kun je veel mee berei-

ken en tegelijkertijd duidelijk maken dat pestgedrag absoluut 

niet getolereerd wordt.’  EvB

FOTO	Henriette	GueST
. .

‘Een goede band met leerlingen kan pesten voorkomen’
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‘Wij kijken naar de gevolgen voor de kwaliteit van het onder-

wijs en dan blijkt dat het terugbrengen van het aantal profie-

len geen inhoudelijke verbetering oplevert. Niet doen dus.’ 

Dat zegt Patrick Banis, bestuurder van CNV Onderwijs. Hij 

sluit zich daarmee aan bij het advies van de Onderwijsraad 

van afgelopen maandag Profielen in de bovenbouw havo – 

vwo. Dit advies is een reactie op het voornemen van minister 

Van Bijsterveldt van onderwijs om van vier naar twee on-

derwijsprofielen te gaan op havo en vwo, een soort alfa- en 

bètaprofiel. Ze beoogt daarmee scholen meer tijd en ruimte 

te geven voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskun-

de. Toen ze eind vorig jaar met dit voornemen naar buiten 

kwam, reageerden de scholen afwijzend. Ze zagen er niet 

de noodzaak van in en zaten bovendien niet te wachten op 

weer een verandering. 

De Raad meent nu dat een dergelijke ingreep geen ver-

betering oplevert, niet organisatorisch en niet inhoudelijk. 

Scholen die dat willen hebben nu ook al de mogelijkheid en 

vrijheid om hun onderwijs aan te bieden in twee brede pro-

fielen. Als er al een herziening van de profielen zou komen, 

adviseert de Raad om dit in samenspraak met het hoger on-

derwijs te doen. CNV Onderwijsbestuurder Banis sluit zich 

hierbij aan: ‘De huidige wetgeving biedt scholen voldoende 

flexibiliteit om het bovenbouwonderwijs efficiënt te organise-

ren, waardoor we een nieuwe wijziging niet moeten willen.’ 

CdG

Geen	steun	voor	minder onderwijsprofielen 
havo/vwo



Basisschool De Speel- en Werkhoeve uit Bodegraven, heeft als eerste 

school van Nederland het landelijk Vignet Gezonde School behaald. Het is 

een erkenning voor scholen die de gezondheid van leerlingen verbeteren. 

Met het vignet, een initiatief van twintig landelijke gezondheidsorganisa-

ties, wil de school aan leerlingen en hun ouders laten zien dat zij de ge-

zondheid van leerlingen en leerkrachten hoog in het vaandel heeft staan. 

Bovendien loont het om te werken aan een leefbaarder school, met oog 

voor beweging, gezondheid, veiligheid en de persoonlijke en sociale ont-

wikkeling van kinderen. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder 

schooluitval en een gezondere leefstijl. Ook heeft de school speciale aan-

dacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Behalve de 

lessen Leefstijl en aandacht voor de omgangsregels organiseert de school 

daarom jaarlijks een passende ouderavond over bijvoorbeeld ‘veilig inter-

net’ of ‘weerbaarheid’. Directeur Mark Oortwijn is trots op de vrijdag door 

de wethouder onthulde plaquette met het logo Gezonde School. ‘Zo kan 

iedereen zien dat het er bij ons gezond aan toegaat.’ 

School Bodegraven eerste 
met gezondheidsvignet VSO zoekt 

leraren voor 
ontwikkelingslanden
Wie een structurele bijdrage wil leveren aan het 

bestrijden van de armoede in de derde wereld kan 

als leraar aan de slag in Afrika of Azië. Doel van 

ontwikkelingsorganisatie VSO is om Nederlandse 

leraren kennis en ervaring te laten delen met colle-

ga’s in landen als Ruwanda, Kameroen, Cambodja,  

Nepal, Tanzania, Ghana en China. Lokale organi-

saties kunnen daardoor hun werk effectiever doen. 

Wie interesse heeft kan zich aanmelden voor de 

informatiedag Meet VSO op zaterdag 17 septem-

ber in de buurt van Utrecht. Deelnemers krijgen 

een routebeschrijving toegestuurd. Voor meer infor-

matie en aanmelden: www.vso.nl. Bellen kan ook: 

(030) 23 20 600.

Schoolnieuws

•	De	kop	is	er	af,	het	nieuwe	schooljaar	is	een	feit.	
Hoewel,	nieuw?	Veel	nieuws	is	er	niet	aan	te	ontdekken.	
integendeel.	Mij	bekruipen	juist	nostalgische	gevoelens.
•	Minister	Van	Bijsterveldt	wil	van	vier	naar	twee	
onderwijsprofielen,	een	soort	alfa-	en	betaprofiel.	Waar	
ken	ik	dat	toch	van?	Van	voor	begin	jaren	zeventig	ja!
•	er	gaan	stemmen	op	om	jongens	en	meisjes	weer	te	
scheiden	bij	bepaalde	vakken.	Waar	ken	ik	dat	toch	van?	

Van	voor	begin	jaren	zeventig	ja!
•	Van	minder	lang	geleden	herinner	ik	me	echter	ook	ene	
Jeroen	Dijsselbloem	(PvdA),	die	na	gedegen	onderzoek	
ontdekte	dat	te	veel	en	te	snel	veranderen	in	het	
onderwijs	averechts	werkt.
•	Zullen	we	de	minister	maar	weer	aanspreken	met	het	
ouderwetse	Hare	excellentie?
Ciska de Graaffjo
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Bijgevoegd bij dit Schooljournaal vind je een kalender, een cadeautje voor de start van 

het nieuwe schooljaar! Hierop kun je alle verjaardagen noteren van je leerlingen of col-

lega’s. De kalender is ontwikkeld in samenwerking met Stichting Plint. Plint heeft tot 

doel poëzie en beeldende kunst onder de aandacht te brengen bij een zo groot mo-

gelijk publiek. De oprichters vonden dat er een betere manier moest zijn om leerlingen 

in aanraking te brengen met gedichten. Geen gedichten uit je hoofd leren. Geen uren-

lange lessen over de Mei van Gorter. Het moest spannender, uitdagender en vooral: 

veel leuker! Het idee was simpel: een poster. Dit idee liep al snel uit de hand. Inmiddels 

zijn er tientallen posters ontwikkeld en maakt Plint veel meer; ansichtkaarten, kus-

senslopen, raamgedichten enzovoort. Nieuwsgierig? Ga naar www.plint.nl voor leuke 

posters en lesmateriaal voor in de klas!
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CNV iN aCtiE 
in Den Haag
Op maandag 19 september gaat het CNV samen FNV en 

MHP actie voeren tegen het regeringsbeleid. Wat er pre-

cies in Den Haag gaat gebeuren was bij het ter perse gaan 

van dit nummer nog niet bekend. Wie wil protesteren tegen 

de plannen van het kabinet moet de website van het CNV, 

www.cnv.nl scherp in de gaten houden.  

nieuwe columnist
Met ingang van dit Schooljournaal is Doekle Terpstra, voorzit-

ter van het College van Bestuur van Hogeschool InHolland 

de nieuwe columnist van Schooljournaal. Met de aanstelling 

van de oud-voorzitter van het CNV en oud-voorzitter van 

de HBO-raad heeft nu ook het hoger onderwijs een ‘eigen’ 

columnist. Door de uitbreiding van de columnistenstaf is de 

frequentie van alle columnisten bijgesteld naar een keer per 

maand. 

PM

Wat was!

8 juli: De gemeente Amsterdam neemt 2.800 
zonnepanelen in gebruik. Ze liggen op de daken 
van 21 basisscholen en nog zes andere gebou-
wen in de stad en bestrijken samen een op-
pervlakte van anderhalf voetbalveld. De opge-
wekte stroom wordt allereerst gebruikt om de 
deelnemende scholen van energie te voorzien. 
Maar de totale hoeveelheid opgewekte stroom 
is veel groter dan de behoefte van de scholen. 
De stroom die overblijft wordt aangeboden aan 
buurtbewoners. (Bron: ANP)
18 augustus: Voor de leerlingen van de Haagse 
basisschool Balans was de terugkomst op 
school een domper. Het plein bij de school 
had meer weg van een oorlogsgebied dan van 
een speelplaats. Hangjongeren hadden tijdens 
de vakantie een aantal ruiten van de school 
vernield, bierflesjes op het schoolplein kapot 
gegooid en graffiti op de muren aangebracht. 
De politie zal de komende tijd de school in de 
gaten houden. (Bron: De Telegraaf)
23 augustus: Veel schoolboeken zijn oud en 
vies. Ze worden hergebruikt tot ze letterlijk uit 
elkaar vallen. ‘Alsof een konijn les heeft gekre-
gen. Zo aangevreten zijn ze’, zegt een veront-
waardigde ouder. Scholen zeggen te weinig 
geld te krijgen van de overheid om de boeken 
aan te schaffen. (Algemeen Dagblad)
26 augustus: Een 26-jarige leraar kon zijn 
geluk niet op toen hij op de dierenmarkt in Bar-
neveld liep en daar een papegaai zag die eerder 
die maand uit de school was gestolen. De prak-
tijkdocent volièrevogels op een vmbo-groen 
waarschuwde direct de politie. Bij de handelaar 
thuis werden nog meer gestolen vogels aange-
troffen. (Bron: De Telegraaf)
27 augustus: Er dreigt een leegloop op het 
vmbo. Steeds minder leerlingen melden zich 
aan. Vooral het praktijkonderwijs daalt in popu-
lariteit. Zes jaar geleden waren er nog 35.000 
leerlingen. Nu zijn dat er slechts 21.000. De 
daling is volgens betrokkenen vooral te wijten 
aan ouders, die hun kinderen niet op het vmbo 
willen hebben. (Bron: Algemeen Dagblad)

Doekle Terpstra

Fo
to

: H
en

rië
tt

e 
G

ue
st



rog versus
geachte mevrouw Ter Horst,
Beste Guusje,

xxx
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rog versus
geachte mevrouw Ter Horst,
Beste Guusje,

Selectie aan de poort, collegegeld-
differentiatie, een meer geprofileerd 
en minder versnipperd onderwijs-
aanbod en meer samenhang tussen 
onderwijs, onderzoek en bedrijfs-
leven. Met de uitgangspunten van 
dit beleid van de staatssecretaris 
ben ik het grotendeels eens. Wat 
mij betreft staat kwaliteit in het 
onderwijs altijd bovenaan, ook in 
het hoger beroepsonderwijs. Er is 
echter ook een onderdeel waarover 
ik mij zorgen maak; de toegankelijk-
heid van het hbo. Prikkels tijdens de 

studie zijn prima. Ze voorkomen dat 
onnodig lang wordt gestudeerd en 
het hbo op die manier onbetaalbaar 
wordt voor volgende generaties. 
Maar hoge drempels aan de poort 
gaan ten koste van de toegankelijk-
heid. Daardoor gaat talent verloren. 
Zoals bijvoorbeeld de laatbloeier. 
Ik ken veel voorbeelden van stape-
laars die zich met zesjes door mbo 
of havo worstelen. Pas tijdens hun 
propedeusejaar ontdekken ze dat de 
manier van leren en lesgeven in het 

hbo hen beter ligt. De drem-
pel moet ook laag zijn voor 
het talent uit een gezin waarin 

geen geld is om een duurdere 
studie te betalen. Geef mensen 

gelijke kansen om een excellente 
leerling te kunnen worden door 
een lage drempel, strenge prikkels 
tijdens de studie en de beste docen-
ten voor de klas. Goede docenten 
moeten bijvoorbeeld middelen krij-
gen om binnen vijf jaar een master 
te kunnen halen. CNV Onderwijs wil 
een betaalbaar en houdbaar stelsel 
voor het hbo, waarin het beste wordt 
gevraagd van studenten en docen-
ten. Ik wil echter ook een stelsel 
waarin docenten en studenten kan-
sen krijgen om het beste uit zichzelf 
te kúnnen halen.

hoge drempels aan  
de poort gaan ten koste 
van de toegankelijkheid

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Schoolnieuws

Bij het narekenen van WW- en WIA-uitkeringen hebben me-

dewerkers van CNV Onderwijs geconstateerd dat in een aan-

tal gevallen de uitkering verkeerd is vastgesteld, waardoor 

de betrokkenen een te lage uitkering krijgen. Met UWV is 

afgesproken dat verkeerd vastgestelde uitkeringen hersteld 

kunnen worden vanaf het moment waarop gesignaleerd 

wordt dat de uitkering te laag is. Leden van CNV Onderwijs 

die een uitkering hebben en voldoen aan alle onderstaande 

voorwaarden kunnen zich melden bij CNV Onderwijs: 

-   U heeft op dit moment een lopende WW/BBWO-uitkering, 

een WIA-uitkering of loonsuppletie;

-   U had in de baan waaruit u werkloos of arbeidsongeschikt 

werd recht op een bindingstoelage en/of een uitlooptoe-

slag. (Let op: een uitlooptoeslag is niet hetzelfde als een 

toelage schaal-uitloop !!). 

-   Uw salarisstroken werden gemaakt door Caso of Raet

-   De uitkering is ingegaan na 2006

Om te kunnen controleren of uw uitkering goed is vast-

gesteld moet u ons kopieën toesturen van de volgende 

gegevens: beschikking van UWV waarin de uitkering is 

toegekend; beschikking Loyalis of KPMG waarin de boven-

wettelijke uitkering is vastgesteld; zoveel mogelijk salaris-

stroken van het jaar voorafgaande aan de datum waarop 

u werkloos werd (WW/loonsuppletie) of voorafgaande aan 

de eerste ziektedag (WIA); eventuele andere relevante 

gegevens, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de werktijd-

factor of de functie in het jaar voorafgaande aan de werk-

loosheid/ziekte e.d. De stukken kunt u sturen naar: CNV  

Onderwijs, afd. Belangenbehartiging, Postbus 2510, 3500 

GM  Utrecht. Blijkt uit controle dat uw uitkering inderdaad 

verkeerd is vastgesteld dan melden wij dat aan UWV met 

het verzoek de uitkering aan te passen.

UWV herstelt te laag vastgestelde uitkeringen
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        Ter HorsT
geachte heer rog,
Beste Michel,

Ik ben het helemaal 
met je eens: de toe-
gankelijkheid van het 
hbo is een groot goed. 
En maak je geen zor-
gen: als het aan het hbo 
ligt, komt er geen ‘selectie 
aan de poort’ waarbij alleen de-
genen met het hoogste gemiddelde 
eindcijfer voor hun mbo-, havo- of 
vwo-diploma worden doorgelaten. 
Van selectie is op dit moment alleen 
sprake bij opleidingen die een spe-
cifiek talent vragen, zoals bijvoor-

beeld de 
kunstop-
leidingen. 

Soms kan 
het ook 

gaan om een 
vaardigheid 

of een bepaalde 
instelling. Dat is het geval bij de 
sportopleidingen en bijvoorbeeld 
ook bij de hotelscholen. Misschien 
dat daar in de toekomst een enkele 
opleiding bijkomt; veel verder zal 
het niet gaan. Maar jij weet natuur-
lijk ook dat studievertraging vaak 
begint bij de verkeerde studiekeuze. 
We moeten het dan ook niet heb-
ben over selectie, maar over ver-
wijzing. ‘Matching’ wordt dat ook 
wel genoemd, of: ‘de juiste student 
op de juiste plaats’. Juist om geen 

onnodige drempels op te werpen is 
het van belang te zorgen voor een 
zo soepel mogelijk lopende start 
van de studie. Daarom investeert 
het hbo ruimhartig (in 2009 ruim 2 
miljoen euro) in intakegesprekken, 
instrumenten voor zelfselectie en 
goede studiebegeleiding. Als we er 
voor kunnen zorgen dat zo weinig 
mogelijk studenten een ‘valse start’ 
maken door een verkeerde studie-
keuze, levert dat een grote bijdrage 
aan het in stand houden van een 
open en toegankelijk systeem dat 
mensen in staat stelt zo veel mo-
gelijk hun talenten te ontplooien. 
Bovendien worden daarmee kosten 
voor de gemeenschap en de student 
bespaard. Dat is waar wij voor staan.
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    Guusje ter Horst is voorzitter van de HBO-raad  

studievertraging begint 
vaak bij de verkeerde 

studiekeuze
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CNV Belastingservice, onderdeel van Ledenservice CNV Vakcentrale, 
zoekt ter uitbreiding van het vrijwilligersteam, dus ook in jouw provincie:

Dan is de vrijwilligersfunctie van belastinginvuller iets voor jou! 
In het voorjaar van 2012 start je onder begeleiding als beginnend invuller. 
En ook hierna laten wij je niet aan je lot over en word je jaarlijks door het CNV bijgeschoold. 

Enthousiast geworden? 
Kijk voor meer informatie op www.cnv.nl / over-cnv / leden of bel of mail naar de landelijk coördinator 
via Cynthia Crabbe (c.crabbe@cnv.nl, of 030 - 751 12 83).

Belastingpapieren invullen niets voor jou? De vakcentrale zoekt ook met enige regelmaat nieuwe vrijwilligers voor
andere leuke en interessante functies, bijvoorbeeld organisatoren van jubilarisvieringen, CNV-vertrouwenspersonen
of leden voor cliëntenraden van het UWV. Kijk voor een eerste indruk op de website! 

• Heb je plezier in het invullen van je eigen belastingaangifte en wil je 
daar, binnen een team, anderen mee helpen? 

• Ben je goed bekend met het werken op een laptop?
• Ben je bereid om de kneepjes van het vak te leren tijdens een 

gerichte cursus van zes dagdelen? 
• Ben je minimaal op vijf zittingen - in jouw regio - in het voorjaar 

beschikbaar? 

     Belastinginvullers (v/m)

CNVD-11-advBELSERV-DEF.indd   1 13-07-2011   18:18:49
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Weinig 
enthousiasme 
voor gescheiden 
lessen

Tot ver in de twintigste eeuw 
waren ze gebruikelijk: aparte 

scholen voor jongens en meisjes. 
Ooit afgedaan als ouderwets, 
stelt de Besturenraad nu voor 

om gescheiden onderwijs te 
laten terugkeren, vanwege de 
tegenvallende prestaties van 

jongens op school. Maar is dat wel 
de oplossing?

kopte de Volkskrant een dag later. Maar er waren ook twijfels. 
Zo vroeg onderwijsdeskundige en oud-politicus Paul Jungbluth 
zich in NRC Next af of er geen andere motieven een rol spelen 
bij de Besturenraad. ‘Gelooft hij werkelijk in de gelijkheid van 
man en vrouw?’, zei hij in de krant. Ook in de LinkedIngroep 
van Schooljournaal werd tijdens de laatste weken van de zo-
mervakantie druk gediscussieerd. Een directeur (v) schrijft: ‘Ik 
denk niet dat het de Besturenraad gaat om geheime agenda’s en 
christelijke achterdeurtjes. Zelf, als directeur van een openbare 
instelling, heb ik hen altijd meegemaakt als betrouwbare, seri-
euze partner.’

Diagnose “jongen”
Een ambulant begeleider ziet het in ieder geval niet zitten: ‘Ik 
denk dat je er een heleboel jongens tekort mee doet als ze apart 
zitten. En meiden ook. Weer denken in hokjes en groepen apart 
zetten lijkt mij geen oplossing. Is het onderwijssysteem wel vol-
doende ingericht voor verschillen? Ik denk dat daar het pro-
bleem zit. Hier moet iets veranderen. En niet weer een groep 
apart zetten. Is diagnose “jongen” de volgende stap?’ Iemand 
anders zegt: ‘Mijn punt is dat leerkrachten inderdaad moeten 
weten dat er verschillen zijn en dat de eerste reactie zou moe-
ten zijn: hoe kan ik daarmee omgaan? En niet: hoe kan ik de 
soorten verdelen?’
Sommige scholen waren al met het onderwerp bezig voordat 
Kuiper zijn voorstel lanceerde in Trouw, zoals de scholen die 
vallen onder de Rotterdamse stichting Kind en Onderwijs. 
Schooladviesbureau en kenniscentrum OnderwijsNu begint dit 
najaar met een nascholingscursus voor het personeel. Onder-
deel van het programma zijn onder meer de verschillen in leren 
tussen jongens en meisjes. Ton Rietveld van OnderwijsNu ver-
telt: ‘Jongens ontwikkelen zich sociaal anders dan meisjes. Ze 
zijn onder meer veel competatiever, beweeglijker en leren liever 
door te doen dan door erover te lezen. Dat bepaalt natuurlijk 
ook de sfeer in een groep en de interactie met de leraar. Het 
gaat erom dat leraren bekend zijn met die verschillen en er in 
de klas dus rekening mee houden.’

De komkommertijd in het (onderwijs)
nieuws leek even voorbij toen Trouw 
op 15 augustus verscheen. Wim Kuiper, 
voorzitter van de Besturenraad (ver-
eniging van 540 schoolbesturen die 
gezamenlijk 2.200 scholen vertegenwoor-
digen), deed in de krant het voorstel om 
jongens en meisjes apart les te geven. 
Volgens Kuiper zou dit een probaat mid-
del kunnen zijn tegen de achterstand van 
jongens in het onderwijs. Met name bij 
taallessen en exacte vakken zouden ex-
perimenten de moeite waard zijn, meent 
de voorzitter. 
Het interview in Trouw deed aardig 
wat stof opwaaien. De krantenpagina’s 
vulden zich met reacties van voor- en 
tegenstanders. ‘Jongens en meisjes ge-
scheiden, dat is zo’n gek idee nog niet’, 
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Voor sommige leraren is dit allemaal niets nieuws. Een leer-
kracht (v) schrijft op LinkedIn: ‘In de praktijk pas ik mijn aan-
pak ook voor jongens en meisjes aan, dat gaat vanzelf. (…) Ik 
heb een vaag vermoeden dat heel veel leerkrachten dat doen, 
gewoon omdat je voelt dat de ene aanpak bij een kind beter 
werkt dan de andere.’

LeerpoTenTie
Volgens Jelle Jolles, cognitief en klinisch neuropsycholoog en 
als neurowetenschapper verbonden aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam, draait het minder om de verschillen in leren als 
wel om verschillen in leermotivatie en gedrag. Jolles: ‘De leer-
potentie van jongens en meisjes is gelijk. Aan het eind van de 
ontwikkeling kunnen beide groepen hetzelfde hebben bereikt. 
Het feit dat bijvoorbeeld meisjes slechter presteren bij wiskun-
de, heeft te maken met andere factoren, bijvoorbeeld met at-
titudes als: wiskunde is moeilijk, het is iets voor jongens. Net zo 
hebben jongens in bepaalde levensfases opvattingen als: leren 
is voor watjes, laat die meiden maar werken, of: waarom een 7 
halen als het ook met een 6 kan? Tijdens de adolescentie lopen 
jongens gemiddeld twee jaar achter op meisjes. Ze zijn een lan-
gere periode in de schooltijd speelser, hebben nog minder rem-
ming, denken nog niet zo over zichzelf en hun doelen na. Dit 
verandert als ze ouder worden.’
Bovendien, benadrukt Jolles, gaat het om individuele verschil-
len. ‘Binnen de groep meisjes van een bepaalde leeftijd zijn er 
nogal wat leerlingen die een aanpak en prestaties hebben die 
wel degelijk lijken op die van jongens.’

De verLiefDHeDen
Bij OnderwijsNu zijn ze van mening dat gescheiden lesgeven 
geen oplossing is. De collega van Rietveld, Aat Sliedrecht, zegt: 
‘We hebben in Nederland een cultuur van samen en gemengd 
naar school gaan en daar moet je absoluut niet op willen in-
breken. Wij vinden dat je leraren moet informeren over de 
verschillen in leren, zodat ze daar bij de les rekening mee kun-
nen houden.’ Rietveld vult aan: ‘In het onderwijs draait het 
om differentiatie. Dus zorg dat je je leerlingen zoveel mogelijk 
onderwijs biedt dat bij hen past. Zet ze niet apart omdat er een 
aantal verschillen zijn.’
Ook de jongeren zelf worden niet graag uit elkaar gehaald, zo 
blijkt uit onderzoek van het actualiteitenprogramma EenVan-
daag: 83 procent ziet gescheiden lessen niet zitten. Negen op 
tien jongeren denken dat het onderwijs er niet leuker op wordt. 
Want hoe moet het dan met de verliefdheden op school?

verbreinen
Nu zoekt ook hoogleraar Jolles de oplossing in het informeren 
van leraren, en dan met name over de factoren die bepalend 
zijn voor het gedrag en de leermotivatie van schoolkinderen. ‘Ik 
vind dat leraren open moeten staan voor het feit dat scholieren 
aan het ‘verbreinen’ zijn. Adolescenten zijn nog geen jonge 
volwassenen. Ze zitten in een tussenfase tussen kindertijd en 
volwassenheid en hebben nog veel steun, sturing en inspiratie 

nodig van de leraar. In een klas zitten niet der-
tig individuen. De kinderen hebben voor een 
deel dezelfde reactiepatronen. De leraar moet 
openstaan voor gedrag, beleving en attitude. 
Als een docent denkt dat het met didactische 
aanpak te redden is, heeft hij het mis. Een 
meer pedagogische aanpak is essentieel. Van-
daar dat er heel veel moet gebeuren aan het 
professionaliseren van leraren.’

gymnasTiek
Volgens OnderwijsNu draait het daarnaast 
om het competentiegevoel van leerlingen. 
Rietveld: ‘Bij gymnastiek zien meisjes soms 
dat zij minder kunnen dan jongens, vooral bij 
bepaalde balspelen. Ze zijn banger voor de bal 
en jongens gooien ook veel harder. Dan 
is het eigenlijk de incompetentie van 
de leerkracht, die niet in staat is om z’n 
gymlessen zo te geven dat  alle leerlingen 

keren de jongens-
en meisjesscholen 
van weleer weer 
terug?
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wel als jongens en meisjes bijeen blijven heeft mijn voorkeur. Een 
functiegroep voor meisjes in de eerste klassen wiskunde voor vwo 
zou bijvoorbeeld scheef in samenstelling kunnen zijn, met vooral 
meisjes en een enkele jongen. Zo zou het ook voor talen kunnen 
zijn, maar dan met een omgekeerde situatie. Jongens moeten van 
meisjes leren en omgekeerd. Dat is voor hun positie en verdere 
groei in onze samenleving belangrijk. Het uiteen halen van jon-
gens en meisjes frustreert die persoonlijke ontwikkeling.’ 
Maar er zitten nog meer nadelen aan het voorstel van de  
Besturenraad, meent de hoogleraar. ‘Het allergrootste probleem 
is dat er nu een voorstel wordt gedaan zonder wetenschappelij-
ke onderbouwing. Er is geen onderzoek gedaan, we kunnen ons 
op niets baseren. Als er dan toch wordt besloten om gescheiden 
les te geven, doe dat dan alleen onder strikte condities die het 
mogelijk maken om na verloop van tijd te evalueren of het 
werkt. Wetenschap is dus essentieel.’ 

onDerbuikgevoeL
‘Bovendien’, betoogt Jolles, ‘is het een soort onderbuikgevoel 
dat tot dit voorstel leidt. Persoonlijk vind ik dat dit voorstel en 
alle reacties van de afgelopen weken heel erg hijgerig zijn. Nau-
welijks een jaar geleden had ik overleg met het ministerie van 
Onderwijs over de verschillen tussen jongens en meisjes. Die 
problematiek was toen nog helemaal niet bekend. Pas een jaar 
geleden heeft het rapport van een onderzoeksbureau de stelling 
bevestigd. Om nu al meteen zonder goede onderbouwing met 
zo’n potentieel grensverleggende aanpak te komen, is niet aan 
te raden. Dus beter nadenken, overwegen en meer tijd nemen.’ 
Ook Rietveld vindt dat er nu te heftig wordt gereageerd: ‘We 
weten allemaal dat er verschillen zijn en als je als leraar bruik-
bare handreikingen krijgt voor je onderwijs is iedereen blij. 
Maar maak er geen hype van!’ 
Edwin van Baarle 

zich competent voelen. Natuurlijk ver-
schillen leerlingen onderling en natuurlijk 
zien kinderen dat ook. Dat hoeft geen pro-
bleem te zijn, zolang je als leerling maar 
het gevoel hebt dat je zelf ook competent 
bent.’ Overigens blijkt uit bovenstaand 
onderzoek van EenVandaag dat indien er 
toch gescheiden lessen komen, dat meisjes 
dan het liefste apart gymmen. 
Sliedrecht vult aan: ‘Natuurlijk zal er 
best wel eens een moment zijn dat de 
jongens en meisjes zich wat minder voe-
len dan de ander. Maar dat kan net zo 
goed je eigen prestatie aanwakkeren.’ 
Ook scholierenorganisatie LAKS ziet 
niets in de plannen. ‘Het probleem dat 
de Besturenraad ziet is voor het LAKS 
juist één van de waardevolle pijlers van 
het onderwijs: leren van samenwerking 
met anderen. Het is juist heel motive-
rend om deel uit te maken van een groep 
mensen die niet allemaal één manier van 
denken hebben. Door samen te werken 
worden zwakke punten aangevuld door 
anderen die ergens beter in zijn’, laat de 
organisatie weten op haar website. 

funcTiegroepen
Volgens hoogleraar Jolles is het wel denk-
baar dat er in sommige gevallen geschei-
den wordt lesgegeven, maar dan liever 
in zogenaamde functiegroepen. Hij legt 
uit: ‘Een aanpak waarbij schoolkinderen 

uit onderzoek 
blijkt dat 
meisjes liever 
apart gymen.
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mee discussieren? 
ga naar linkedin.
com > groups > 
schooljournaal en 
meld u aan.
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Waar komen ze toch 
vandaan, de horrorscenario’s 

die ik produceer in mijn 
dromen? 

columnmijke pelgrim

Ik zit in de tram met mijn allerergste 3havo-klas. We 
moeten op audiëntie bij koningin Beatrix en daarom zijn 
we onderweg naar het Paleis op de Dam. Gelukkig zijn 
we er bijna, want de kids zijn niet te houden. Als apen 
slingeren ze zich door het voertuig heen. Ze klauteren 
over stoelen, gaan bij mensen op schoot zitten en roepen 
de meest genante dingen.
Die jongen die een huis in de fik gestoken had is er ook 
bij. Eigenlijk klopt dat niet. Hij zat in een andere klas, op 
een andere school, jaren geleden. Toch loopt hij met ons 
mee. Sterker nog: hij voert de meute aan. Joelend trekt 
de klas over het plein heen, naar het paleis. Ik probeer ze 
te kalmeren. Eerst rustig en vriendelijk, dan wat stren-
ger en uiteindelijk met mijn boosheid op vol volume. Het 
maakt geen enkele indruk.

Het angstzweet breekt me uit. Ik wil hier weg, in rook 
opgaan, verdwijnen. Maar dat kan niet, want ik heb een 
afspraak met de koningin en die laat je niet zomaar zit-
ten. De kinderen ellebogen de portier opzij, stampen de 
hal in en beginnen aan een verse hooliganmedley. In de 
verte zie ik een gestalte opdoemen met een kleurige jurk 
aan en perfect gekapte haren…
En dan schrik ik wakker. Ik adem in en uit. En nog eens  
in en uit. Het was er weer eentje. Een schooldroom. 
Zo’n fijne van kwaad tot erger en dan nog een schepje 

erboven op droom. Door het jaar heen heb ik er nau-
welijks last van, maar in de laatste weken van de 
zomervakantie, als ik nog niet op school ben maar de 
school al wel in mijn hoofd zit, maak ik in mijn slaap de 
vreemdste dingen mee. 

Waar komen ze toch vandaan, de horrorscenario’s die 
ik produceer in mijn dromen? Bereidt mijn brein zich 
voor op het allerergste, zodat de realiteit uiteindelijk 
alleen maar mee kan vallen? Natuurlijk, als straks het 
hele circus is begonnen, wordt het weer flink aanpo-
ten. Maar de meeste collega’s zijn aardig, de meeste 
lessen gaan goed en de meeste kinderen zijn lief en 
welgemanierd… toch?
Het is een paar dagen later als ik op de schoolafde-
ling van de Hema een slungelige puber zie. Hij heeft 
zijn mandje volgestopt met saaie spullen: schriften, 
kaftpapier, dat soort werk. Maar dan valt zijn oog op 
een onschuldig uitziend rolletje plakband. Hij pakt het 
uit het schap en begint te stralen. ‘Chill… magnetische 
tape’, mompelt hij zachtjes voor zich uit. ‘Daar kun je 
vet foute dingen mee doen…’

Ik wens u een prettige start van het schooljaar toe. En 
als het nodig is: sterkte. 

Ter voorbereiding
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mijke pelgrim 
(33) is docent 
engels in het 
voortgezet 
onderwijs.



ron ritzen: ‘veel kritiek is gebaseerd op ’’van horen zeggen”.’
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Na een grondige controle door de Inspectie 
eerder dit jaar bleken vier opleidingen in het 

hoger beroepsonderwijs onder de maat. Dat 
kwam onder meer doordat er onterecht diploma’s 

werden verstrekt. Mede door de perikelen 
bij Hogeschool InHolland rond fraude met 

overheidssubsidies en zichzelf gul belonende 
managers, was het hbo al snel de paria van de 

onderwijsfamilie. ‘Mensen praten elkaar na’, weet 
specialist in drogredenaties Ron Ritzen.  

‘De nuance is vaak ver te zoeken.’
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bijschrift: 

Al jaren onderhoudt Ron Ritzen, filosoof en docent rechts-
psychologie aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys, een 
website over drogredenen (www.drogredenen.nl), die hij op een 
vileine manier ontleedt en als zodanig te kijk zet, de auteur 
incluis. Een regelmatig terugkerende ongewilde gast op zijn site 
is PVV-politicus Geert Wilders. ‘Veel van zijn one-liners zijn 
schoolvoorbeelden van een drogreden. Het is niet cijfermatig 
onderbouwd en het valt ook moeilijk te controleren. Het is wel 
heel slim bedacht.’ 
Dit jaar was de oogst over een onderwerp wel heel sterk: het 
hbo. De drogredenaties over waarom de kwaliteit niet deugde, 
buitelden over elkaar heen. Ritzen besloot er een boek aan te 
wijden met zijn collega, neerlandicus en docent taalbeheersing 
aan hetzelfde instituut, Willem-Jan van Gendt. De rode lijn is 
volgens de auteurs een media-hype die bol staat van foutieve in-
terpretaties van onderzoeken, gegoochel met cijfers en overhaas-
te generalisaties, die maar tot een conclusie kunnen leiden: het 
hbo deugt niet en is failliet. Volgens Ritzen valt het allemaal wel 
mee. ‘Natuurlijk gaan er ook dingen fout, maar we hebben geen 
objectieve cijfers over het gehele hbo.’ Alleen de imagoschade, 
mede gevoed door staatssecretaris Halbe Zijlstra, is inmiddels 
aanzienlijk. ‘Hij neemt maatregelen op basis van anekdotische 
kritiek, zonder dat er gedegen onderzoek is verricht.’ 

WanpresTaTies 
‘Toegegeven, het rapport van de Onderwijsinspectie kraakte 
harde noten over een viertal opleidingen die echt onder de 
maat waren, waaronder Media en Entertainment Manage-
ment van Hogeschool InHolland in Haarlem. Daar zouden 
langstudeerders op een makkelijke manier aan ‘hun papiertje’ 
zijn geholpen. Maar over het overgrote deel van de studie-

Specialist in drogredenaties: ‘Hbo slachtoffer van 
media-hype’

‘Nuance vaak ver te zoeken’
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richtingen hebben we geen informatie’, 
meent Ritzen. ‘Sterker nog: in de vierde 
alinea op de eerste pagina van het rap-
port waarschuwt de Inspectie dat hun 
onderzoek geen beeld geeft van het hele 
hbo. Lijkt me vrij duidelijk. Toch was 
daar ineens het beeld van een school die 
aan iedere student die het maar wilde 
een nietszeggend diploma weggaf. Afge-
studeerden aan InHolland, zelfs die van 
niet verdachte opleidingen, klaagden er 
in de kranten over dat ze zich schaamden 
voor hun school en dat hun diploma 
niets meer waard was. Self-fulfilling pro-
phecy dus, ondersteund door het beeld 
dat de kwaliteit van het hbo niet deugt, 
bestuurders frauderen en het toezicht op 
hen ontbreekt en dat alles ook nog eens 
in combinatie met falende onderwijs-
vernieuwingen. Dat was de oorzaak dat 
studenten na vier of vijf jaar onderwijs 
slecht toegerust de poort van de hoge-
school uitliepen.’ 

geen onDerscHeiD
‘Natuurlijk gaan er ook dingen fout, het 
hbo bestaat uit bijna 1.200 opleidingen. 
Zouden die nu allemaal ineens niet meer 
deugen?’, plaatst Ritzen vraagtekens. ‘De 
kritiek is bijna helemaal gebaseerd op 
‘van horen zeggen’. Cijfermatig wordt het 
vrijwel niet onderbouwd. Staatssecretaris 
Zijlstra verdedigde zijn maatregelen om 
het vertrouwen in het hbo te herstellen 
(onder andere: alle kernvakken landelijk 
toetsen, alle docenten minimaal een af-
geronde master-opleiding, en verscherpte 
controle op onderwijs en examinering) 
met het argument dat het grote publiek 
geen onderscheid maakt tussen die paar 
onderzochte opleidingen – 15 van de 
1.189 – en het niveau van afgestudeerde 
hbo’ers in het algemeen. ’’Alle hoge-
scholen zijn in diskrediet gebracht of dat 
nu feitelijk onderbouwd kan worden of 
niet.’’’ 

meDia-inTeLLecTueLen
De hype over het slechte hbo werd na het uitbrengen 
van het Inspectierapport vooral gevoed door de me-
dia. In zijn boek haalt Ritzen enkele voorbeelden aan. 
Trouw kopte: ‘Kwaliteit hbo blijft vraagteken’, ‘Ook 
zorgen om niveau andere hogescholen’. Ritzen: ‘Ge-
suggereerd wordt alsof de hele sector ziek is, terwijl de 
Inspectie toch waarschuwde dat haar onderzoek niet 
representatief was.’ Ook het AD maakte het volgens 
hem bont onder de  veelzeggende kop ‘Crisis in het 
hbo’. Volgens de krant is de puinhoop in het hoger beroepsonder-
wijs nog groter dan gedacht. Studenten zouden woedend zijn en 
zich afvragen wat hun diploma’s nog waard zijn. 
Het beeld is volgens Ritzen natuurlijk niet in enkele weken ge-
kanteld, de toon is al langer negatief. ‘In de Volkskrant stonden een 
paar jaar terug de bevindingen van de visitatiecommissie over vijf 
hbo-opleidingen technische natuurkunde. Die waren volgens hen 
prima. In het stuk stond desondanks alleen wat er allemaal niet 
deugde: lage rendementen, rammelende stages, minder eerstejaars, 
havisten die massaal struikelden over hun propedeuse. 

Ziek
Toch is het niet de reguliere journalistiek die het in de ogen van 
Ritzen moet ontgelden. ‘Het zijn met name de media-intellectuelen 
die opduiken in de columns van kranten en tijdschriften en bij 
Pauw en Witteman. Ze stapelen drogreden op drogreden, maar 
ondertussen bepalen zij wel de toon van de discussie.’ Als voor-
beeld noemt hij Volkskrant-columnist Thomas von der Dunk. Die 
schreef naar aanleiding van het Inspectierapport over ‘Een enorm 
percentage van de opleidingen’ dat niet zou deugen. Ook zou ‘Een 
enorm percentage van de afgelegde examens’ niet deugen, en ‘In 
de praktijk bleek vrijwel alles geoorloofd’. Onder de kop ‘Het hbo 
fraudeert al sinds 1984’, mocht historicus Bastiaan Bommeljé in 
NRC Handelsblad zijn mening geven over het  bewuste onderzoek. 
Meteen in de eerste alinea zet hij al de toon: ‘Wie was echt verrast 
over de twee recente rapporten van de Inspectie van het Onderwijs 
waarin werd gesteld dat het merendeel van de onderzochte hbo-
opleidingen ‘onder de maat’ bleek, zich ‘niet aan de wet hield’ en 
‘onzorgvuldig gedrag’ vertoonde. 
Hoopvol constateert Ritzen dat er nog mensen zijn als Robbert 
Dijkgraaf, de president van de Koninklijke Nederlandse Academie 
van Wetenschappen. Gevraagd naar het niveau van het onderwijs 
zei hij vorig jaar in de Volkskrant: ‘Tegen al die mensen die klagen 
dat zo’n vwo-diploma niets meer voorstelt, zou ik willen zeggen: 
“Doe maar eens eindexamen scheikunde of Frans”. Succes.’
Peter Magnée

Het boek De kwaliteit van 
het hbo. reconstructie 
van een media-hype kost 
€ 13,- , wordt uitgegeven 
door unibook en is te 
koop in de reguliere 
boekhandel. (isbn 
9781616279561)

‘Nuance vaak ver te zoeken’
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Doorwerken 
geeft lucht en 
een beter gevoel

Vakantie is voor onderwijsgevend 
Nederland niet synoniem aan  

totale ontspanning. Uit onderzoek 
van CNV Onderwijs blijkt dat élke 

leraar in de vakantie doorwerkt, 
gemiddeld zo’n twee weken, en 
dat ze dat niet eens zo heel erg 

vinden. Het geeft juist meer lucht 
en een beter gevoel. Een leraar: 
‘Je moet daar niet over zeuren, 

het hoort gewoon bij je taak.’

Alle leraren zijn in vakantie met school bezig

‘Als ik in de vakantie rustig kan werken aan een goede start en 
lesmateriaal, dan kan ik ontspannen beginnen en mijn energie 
meer geven aan het vormen van een groep met de leerlingen’, 
schrijft een leerkracht in het voortgezet speciaal onderwijs, 
cluster 3, die gedurende 6 weken tussen de 0 en 5 uur per 
week met voorbereiding van het schooljaar bezig is. Een ander 
schrijft: ‘In de eerste en laatste week van de zomervakantie 
werk ik twee dagen door. Alle onderwijsgevenden moeten min-
stens twee dagen van hun vakantie inzetten. Je moet daar niet 
over zeuren; het hoort gewoon bij je taak. We moeten af van 
het gegeven dat je even veel vakantie hebt als de leerlingen. Ik 
probeer inlezen onder werktijd te doen, maar dat lukt nooit. Al 
mijn collega’s lopen tegen deze problematiek aan. Doorwerken 
tijdens de vakantie is in onze organisatie heel gewoon, niet al-
leen tijdens de zomervakantie.’

Twee kwaden
Alle respondenten geven aan door te werken in de vakantie 
en wel gemiddeld twee weken; 36 procent daarvan werkt meer 
dan tien uur per week, 34 procent tussen de 5 en 10 uur per 
week. Overigens vinden de meeste respondenten (53 procent) 
het doorwerken geen probleem, als ze het maar zelf kunnen 
bepalen. Een kleine groep, ongeveer één op de zeven, geeft 
aan het belastend te vinden. Een enkeling krijgt er zelfs span-
ningen door in de relatie. ‘Het voelt niet goed, onbetaald werk 
doen’, schrijft iemand. ‘Maar als ik het niet doe, zit ik meteen 
in de eerste lesgevende week in de stress. Dus het is kiezen uit 
twee kwaden.’ De meerderheid vindt dat het doorwerken in 
de vakantie meer lucht en een beter gevoel geeft. De hoeveel-
heid werk is meestal de reden (53 procent) om iets te doen in 
de vakantie, gevolgd door het antwoord ‘niet aan toegekomen 
in werktijd door andere prioriteiten’. Zeventig procent geeft 
aan zich te willen voorbereiden op het nieuwe schooljaar, een 
kwart heeft achterstallig werk te doen. Ook een onderzoek van 

CnV Onderwijs nieT VerrasT 
dOOr OnderzOek
‘Eigenlijk verrasten de resultaten uit de peiling 
mij niet’, zegt Michel Rog, voorzitter van CNV 
Onderwijs. ‘Leraren zijn typische professionals 
die, als het om de beroepsinhoud en om ‘hun’ 
leerlingen gaat, doen wat nodig is. Vakantie 
vormt dan geen belemmering.’ Wat Rog wel 
kwalijk vindt, is dat één op de tien respondenten 
aangaf van hun schoolleider opdracht te hebben 
gekregen in de vakantie te werken. ‘Als leraren 
tot doorwerken verplicht worden, dan roept dat 
weerstand op. Ik begrijp dat wel. Schoolleiders 
moeten zich daarom netjes aan de urennorm 
houden en ervoor zorgen dat leraren hun werk 
binnen die uren kunnen doen. Het kan niet zo 
zijn dat leerkrachten opdracht krijgen om in hun 
vakantie door te werken, dat moet wel op vrijwil-
lige basis gebeuren.’   
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uitgeverij Malmberg laat zien dat ruim een derde van de leraren 
in de vakantie (veel) aan school denkt en dat bijna de helft zich 
verdiept in het lesmateriaal.

Opgeruimd
In de Schooljournaal-LinkedIngroep ontstond hier in de zomer 
een discussie over. Op de vraag ‘Werk jij ook door?’, antwoordt 
een juf: ‘Nee, beslist niet. Ik zorg dat alles netjes klaar en opge-
ruimd is op de laatste dag. In de laatste week van de vakantie 
ontmoeten we elkaar op vrijdag, leggen de laatste hand aan de 
klas, zodat we de kinderen kunnen ontvangen. Ik schrik er wel 
van trouwens: twee weken bezig met school… wat er moet er 
dan allemaal nog gedaan worden?’ Een ander reageert: ‘Wat er 
gedaan moet worden? Als je pech hebt moet je een compleet 
lokaal verhuizen en weer inrichten. Ik herken dat wel, dat 
werken in de vakantie. Als ik geluk heb, heb ik vijf weken va-
kantie.’ 

Fris Tegenaan
‘Nu één week vakantie er op zitten. Elke dag volop bezig ge-
weest met school. Handelingsplannen doornemen van kinde-
ren die komen. Plannen maken, nieuwe lessen. Overdrachten 

Vakantie voor onderwijs gevend nederland niet synoniem aan totale ontspanning.

schrijven. Wanneer echt vrij?’, vraagt 
iemand zich vertwijfeld af in de LinkedIn-
groep. Een ander: ‘Ik zit nu (tien over 
acht) op een Franse camping te inter-
netten. Kijken of er nieuws is van mijn 
werk.’ Op de vraag of we weer opgeladen 
zijn voor het nieuwe schooljaar, komen 
– ondanks of misschien wel dankzij het 
doorwerken – positieve antwoorden: ‘Ja, 
ik heb er weer zin in! In alle rust alles 
kunnen afhandelen en voorbereiden, dan 
kan ik er weer fris tegenaan.’ Een ander 
meldt dat iedereen buiten het onderwijs 
‘slechts’ drie weken vakantie heeft en 
schrijft: ‘Als je na zes of zeven weken nog 
niet opgeladen bent … ik heb er in elk 
geval weer zin in!’ En weer een ander: ‘Ik 
heb zin in het nieuwe schooljaar. In de 
vakantie allerlei klusjes voor school ge-
daan. Heerlijk op mijn gemak. Mijn werk 
is mijn hobby.’
Ciska de Graaff
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‘Ik ben zelfverzekerder geworden’
In het KRO-televisieprogramma Over de Streep geven 

middelbare scholieren zichzelf bloot en tonen hun diepste 
emoties tijdens Challenge Day. Het succes van deze 

Amerikaanse methode leidde tot oprichting van stichting 
Day of Change, waar Nederlandse scholen zich kunnen 

aanmelden voor een dag van de waarheid. Zonder 
camera’s, maar met de Amerikaanse coaches.

Dag van de waarheid, met of zonder camera’s, helpt 
scholieren over de streep

Tijdens Challenge day krijgen leerlingen en docenten indringende vragen voorgeschoteld. Voelen ze zich wel eens 
eenzaam? zijn ze gepest?
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de sTreep OVer
Het zijn zomaar enkele fragmenten uit 
het KRO-programma Over de Streep. In 
de zesdelige serie die momenteel wordt 
uitgezonden doen middelbare scholieren 
mee aan Challenge Day, een Amerikaan-
se methode die wordt gebruikt om pesten 
op scholen tegen te gaan en meer respect 
voor elkaar te krijgen. Tijdens Challenge  
Day krijgen leerlingen en docenten in-
dringende vragen voorgeschoteld. Voelen 
ze zich wel eens eenzaam? Zijn ze gepest? 
Zijn ze in aanraking geweest met geweld, 
drugs, ruziënde ouders? Hebben ze een 
ouder verloren? Hebben ze een zelf-
moord meegemaakt? Leerlingen die zich 
in de vragen herkennen steken over en 

De zestienjarige Rob wordt zijn hele leven al gepest. Op het 
Vakcollege in Helmond is hij regelmatig het mikpunt van spot, 
al is het naar eigen zeggen niet meer zo erg als eerder. Hij ver-
telt: ‘Vroeger werd ik soms na school buiten opgewacht, dat 
was geen leuke tijd. Nu zijn het meer plagerijtjes.’ De vijftien-
jarige Annabell is eveneens leerling op het Vakcollege. Haar 
droom is om advocaat te worden, maar vooralsnog wordt haar 
leven getekend door het plotselinge overlijden van haar vader. 
Ook is er Maaike, die stilletjes worstelt met de zelfmoord van 
haar oom.



tijdens de dag worden gesteld. Van Baarsen: ‘Op een school in de 
Bijlmer spelen andere zaken dan op een school in het Gooi.’ 
Eenmaal op Challenge Day zijn ook de Amerikaanse coaches van 
de partij. Het is dus handig als de leerlingen Engels begrijpen. ‘In de 
toekomst zullen ook Nederlandse coaches worden opgeleid, maar die 
ontbreekt het nu nog aan ervaring’, zegt Van Baarsen. Per dag kunnen 
ongeveer 60 tot 100 leerlingen meedoen, liefst zo rond een leeftijd 
van 14 tot 21  jaar. Naast leerlingen zijn er ook leerkrachten en bege-
leiders (een per vier leerlingen) die de streep over stappen. En er zijn 
professionals als een orthopedagoog en psychologische hulpverleners 
aanwezig die geëmotioneerde leerlingen begeleiden.

The day aFTer
Na de Challenge Day rust de nazorg op de schouders van de zorgcoör-
dinator. ‘Soms vertellen leerlingen tijdens de dag zeer ernstige dingen. 
De zorgcoördinator moet dan bijvoorbeeld contact opnemen met ou-
ders of hulpverleners’, zegt Van Baarsen. Verder is het vooral de taak 
van de leerkracht om Challenge Day in de klas levendig te houden. 
Vestigingsdirecteur Ingrid Ensing van het Helmondse Vakcollege ver-
telt in Over de Streep: ‘De dagen erna zag je kinderen napraten in de 
aula. Het is voor veel leerlingen indrukwekkend geweest. Ik merk dat 
ze er persoonlijk veel uit hebben gehaald.’ Ook voor de gepeste Rob 
heeft de dag beterschap gebracht: ‘Ik voel me zelfverzekerder.’
De persoonlijke successen uit het programma maken enthousiast. 
Maar blijft het resultaat op lange termijn? Villerius en Van Baarsen 
zijn positief, maar erkennen dat lange termijn onderzoek ontbreekt. 
Vanuit de wetenschap is er interesse, zo blijkt uit een artikel in het 
Parool waar Doret de Ruyter, hoogleraar onderwijspedagogiek en op-
voedingsfilosofie aan de VU, vertelt nieuwsgierig te zijn. ‘Ik vind het 
indrukwekkend wat er teweeg wordt gebracht, maar in zo’n groep 
kunnen kinderen ook verder gaan dan ze eigenlijk willen. En wat 
gebeurt er de weken erna? Hoe werkt de opvang? Dat is van belang 
te weten voordat dit als fantastisch doorbraakmiddel op alle scholen 
wordt gebracht.’

kriTiek
Ook klinken er kritische geluiden, van bijvoorbeeld pestdeskundige 
Bob van der Meer die in dagblad Trouw zegt dat Challenge Day niet 
de methode is om pesten tegen te gaan. En in NOS Nieuws noemt 
pedagoog Bas Levering de methode wel erg gericht op de Ameri-
kaanse samenleving. Bij stichting Day of Change laten ze zich niet 
uit het veld slaan. ‘Zo gaat dat nou eenmaal als je nieuwe dingen 
introduceert’, denkt Villerius. ‘Ik vind het vooral vervelend voor 
de leerlingen die meededen. Wel heel lief, na de kritiek stuurden 
ze berichtjes dat ze juist veel aan de dag hebben gehad.’
Marloes Oelen
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stappen over de witgekalkte streep op de 
vloer. Door hun achtergrond zichtbaar te 
maken, moeten leerlingen elkaar beter 
leren kennen en begrijpen.

amerikaans COnCepT 
Documentairemaker Jessica Villerius 
produceerde de serie. ‘Ik zag Challenge 
Day voor het eerst bij Oprah Winfrey en 
was ontroerd’, vertelt Villerius. Ze was er 
meteen van overtuigd dat de methode 
ook in Nederland kon aanslaan. ‘Alle 
kinderen  worstelen met gevoelens van 
onzekerheid en eenzaamheid, krijgen te 
maken met pestgedrag. Deze gevoelens 
zijn universeel.’ Daarom zocht Villerius 
contact met de Amerikaanse organisa-
tie. Zij overtuigde de directeur van het 
Amsterdamse IJburg College en filmde 
de eerste Nederlandse Challenge Day 
als documentaire. Met veel succes, niet 
alleen op het IJburg College, waar Chal-
lenge Day nog steeds jaarlijks terugkeert. 
Ook andere scholen toonden interesse, 
gebruikten de documentaire als lesmate-
riaal tijdens vakken als maatschappijleer. 
Villerius werd overspoeld door vragen 
van leerlingen, leerkrachten en directies. 
Niet veel later werd de zesdelige serie 
Over de Streep opgenomen en deze 
zomer uitgezonden. En inmiddels is de 
stichting Day of Change opgericht, die 
de training organiseert voor scholen. In 
februari gaan de eersten van start.

zOrgCOördinaTOr
Op televisie zien we in slechts 45 minu-
ten de mooiste momenten van de 6,5 uur 
durende dag. ‘Zodra een schooldirectie 
interesse heeft, begint de voorbereiding’, 
vertelt Rosalie van Baarsen, directeur 
van stichting Day of Change. Op de 
school wordt een coördinator aangesteld, 
vaak de zorgcoördinator, die informa-
tie verzamelt over de schoolomgeving. 
Hiermee worden de vragen bedacht die 

‘Ik ben zelfverzekerder geworden’

Ook een Challenge Day op jouw school? Kijk voor meer informatie op: www.dayofchange.nl.
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Werk &Recht

partnertoeslag aOw vanaf 
augustus gekort
In juni heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een 
korting van tien procent op de AOW-partnertoeslag 
bij een huishoudinkomen vanaf € 30.000,-. De korting 
werd daarmee definitief en is vanaf augustus toegepast. 
Het CNV heeft deze nare bezuiniging dus uiteindelijk 
niet kunnen tegenhouden. Positief is wel dat huishou-
dens met een inkomen tot € 30.000,-. geen nadeel meer 
ondervinden. Oorspronkelijk wilde minister Kamp van 
Sociale Zaken de partnertoeslag korten (met acht pro-
cent) bij een huishoudinkomen vanaf € 20.000,-.

akkoord sociaal plan dyade
In een tweede ronde van ledenraadplegingen hebben 
de leden van CNV Onderwijs en AbvaKabo FNV 

ingestemd met een sociaal plan voor Dyade. Die ronde 
was noodzakelijk geworden omdat de leden een eerder 
bereikt onderhandelaarsakkoord als onvoldoende van 
de hand hadden gewezen. Regiobestuurder Joop Wit-
teveen is blij met het resultaat: ‘De punten van kritiek 
van de leden hebben geleid tot veel tekstuele verdui-
delijkingen en ook inhoudelijke verbeteringen. Dat 
laatste was zonder de duidelijke opvatting van de le-
den niet gelukt.’ Het sociaal plan voor Dyade loopt tot 
1 januari 2014 en zal gelden voor alle reorganisaties 
die in deze periode worden ingezet. Zo zal het in ieder 
geval gaan gelden ter begeleiding van de vergaande 
personele gevolgen van de digitalisering. Twee keer per 
jaar wordt bekeken of de gemaakte afspraken nog pas-
sen binnen de dan bestaande situatie van Dyade.

Opnieuw dekkingstekort aBp
De koersdalingen op de beurzen en vooral de weer 
sterk gedaalde rente hebben de dekkingsgraad, de 
verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen, 
van de Nederlandse pensioenfondsen fors omlaag 
geduwd. Ook de dekkingsgraad van ABP zakte in 
augustus tot onder de honderd procent. Bij een dek-
kingsgraad onder de 104,3 procent verkeert ABP in 
dekkingstekort en mogen de pensioenen helemaal niet 
geïndexeerd worden. Het bestuur van ABP neemt een 
besluit over al dan niet indexeren op basis van de dek-
kingsgraad van eind oktober. De dekkingsgraad van 
eind december is ook van groot belang. Op basis daar-
van moet het bestuur vaststellen of ABP nog op koers 
ligt met het herstelplan voor de periode 2009-2013. Is 
dat onverhoopt niet het geval, dan moet het bestuur 
beoordelen welke extra maatregelen genomen moeten 
worden. Gezien de zeer wispelturige ontwikkeling van 
de dekkingsgraad valt er geen zinnige voorspelling te 
doen van de hoogte van de dekkingsgraad eind 
oktober en eind december. Uitvoering 
van het pensioenakkoord zal er toe 
leiden dat de dekkingsgraad sta-
bieler wordt en veel beter de 
feitelijke financiële positie van 
pensioenfondsen weergeeft.

CNV stelt drie voorwaarden bij 
Pensioenakkoord
Na intensieve ledenraadplegingen heeft het Alge-
meen Bestuur van het CNV besloten ‘ja’ te zeggen 
tegen het pensioenakkoord, mits aan een drietal 
voorwaarden wordt voldaan. De eerste is dat het 
akkoord zo moet worden uitgewerkt dat sprake 
is van een eerlijke verdeling tussen generaties. 
Een tweede cruciaal punt voor het CNV is dat 
er concrete afspraken komen die er voor zorgen 
dat daadwerkelijk een hoger percentage 55-plus-
sers aan het werk komt. De derde voorwaarde is 
dat mensen in een zwaar beroep, met een groot 
aantal dienstjaren en een laag salaris, op hun 65-
ste moeten kunnen stoppen met een volwaardige 
AOW-uitkering en dat werknemers vrij moeten 
kunnen blijven kiezen wanneer en hoe zij gebruik 
maken van de levensloopregeling. Van de leden 
van CNV Onderwijs die hun stem hebben uitge-
bracht ondersteunde 77 procent het pensioenak-
koord. Deze maand wordt vermoedelijk duidelijk 
of het akkoord stand houdt. Kijk voor de laatste 
informatie op www.pensioeninhetonderwijs.nl 
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Overzicht regiOspreekuren 
donderdag 8 september Rotterdam
maandag 12 september Utrecht
dinsdag 13 september Assen
woensdag 14 september Roermond
donderdag 15 september Den Bosch 
donderdag 15 september Apeldoorn
dinsdag 27 september Roermond
dinsdag 4 oktober Assen
donderdag 6 oktober Rotterdam
maandag 10 oktober Utrecht
donderdag 13 oktober Den Bosch



Werknemers in het onderwijs kunnen vanaf 52 jaar ge-
bruik maken van de bapo-regeling. Deze regeling geeft 
recht op een aantal verlofuren tegen inlevering van een 
gedeelte van het salaris over die uren. De regeling geldt 
niet in het hbo. Deze sector heeft een andere senioren-
regeling (de SOP-regeling). In dit artikel wordt de bapo-
regeling in het primair onderwijs behandeld. De omvang 
van het bapo-verlof hangt af van leeftijd en werktijdfactor. 
Bij een volledige baan heeft een fulltime werknemer recht 
op 170 uur bapo per jaar vanaf 52 jaar. Vanaf 56 jaar wordt 
dat recht verdubbeld tot 340 uur. Een parttimer heeft 
recht naar rato. Bij leraren en oop’ers met lesgebonden ta-
ken wordt de bapo verdeeld in lesgevende uren en overige 
uren. Bij 170 uur bapo horen 104 lesgevende uren en 66 
niet-lesgevende uren.  Deze verhouding wordt ook toege-
past als het totaal aantal bapo-uren anders is dan 170.
Over de bapo-uren levert een werknemer die een functie 
heeft met een maximumschaal 1 t/m 8 25 procent salaris 
in, voor overige werknemers is dat 35 procent. De salaris-
korting wordt uitgesmeerd over het hele jaar. Deze korting 
heeft geen gevolgen voor zaken als vakantie-uitkering, 
eindejaarsuitkering, en dergelijke. Ook voor de berekening 
van uitkeringen bij ziekte of werkloosheid wordt de bapo-
korting niet meegeteld. De bapo-korting loopt wel gewoon 
door tijdens het eerste ziektejaar. De niet opgenomen 
bapo kan dan niet alsnog na afloop van de ziekte worden 
opgenomen. Vanaf het tweede ziektejaar stopt de salaris-
korting.

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.

Wat houdt de bapo-regeling in?
vraag:

De bapo-uren moeten in begin-
sel worden opgenomen in het 
jaar waarin ze worden opgebouwd. De 
regeling voorziet er echter in dat over de eerste 
3 jaren  (52 t/m 54 jaar) de bapo mag worden opgespaard 
voor een later tijdstip. Voor werknemers die geboren zijn 
voor 1 augustus 1954 geldt dat zij alle bapo-uren mogen 
opsparen. Het opnemen van de bapo dient te gebeuren op 
weekbasis. Voorafgaande aan het schooljaar van opname 
wordt vastgelegd op welke dag/dagdeel het bapo-verlof 
plaats vindt. Op die dag kan de werknemer niet verplicht 
worden terug te komen voor werkzaamheden. In onderling 
overleg kan het tijdstip van het verlof worden aangepast, 
bijvoorbeeld als er op een bapo-dag een collectieve scho-
ling plaats vindt. Werkgever en werknemer kunnen dan 
samen afspreken dat de bapo in zo’n week op een ander 
tijstip wordt opgenomen. Bij het opnemen van gespaarde 
bapo, al dan niet in combinatie met andere vormen van 
verlof, moet een werknemer ten minste 50 procent van de 
betrekkingsomvang per week blijven werken.
Als iemand tijdens het bapo-verlof inkomen gaat verwer-
ven, wordt dat gekort op het salaris. De maximale korting 
komt overeen met het bedrag dat de werkgever uitbetaalt 
over de bapo-uren. Uitzondering is dat een leraar voor een 
derde deel van het aantal bapo-uren mag invallen bij de 
eigen werkgever. Deze uren kunnen worden uitbetaald of 
op een later tijdstip alsnog als bapo-verlof worden opge-
nomen.

antwOOrd:
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Cursussen
het schooljaar is weer begonnen! Tijd om je te oriënteren op nieuwe scholingsmogelijkheden. 
CnV Onderwijs academie organiseert het komende najaar weer veel interessante cursussen en 
bijeenkomsten. een greep uit het aanbod:

6 oktober: Op weg naar pensioen (voor 
singles)
Bent u onlangs met pensioen gegaan 
en kunt u uw draai nog niet helemaal 
vinden? Of gaat u binnenkort met fpu of 
leeftijdspensioen? Stoppen met werken 
heeft meer consequenties dan u zou 
verwachten. In de cursus Op weg naar 
pensioen kijken we naar wat het voor u 
persoonlijk betekent. 

12 oktober: studiedag van duo naar duet
Werken in deeltijd betekent werken met 
een duo-partner. En hoe kan dat leuker, 
effectiever en prettiger verlopen? De stu-
diedag Van Duo naar Duet is bedoeld voor 
duo-partners en biedt vele handvatten, 
checklists en handige tips om de samen-
werking goed te laten verlopen. 

9 november: solliciteren
De concurrentie is groot onder sollicitan-
ten en de vaardigheid en het bewustzijn 
van kandidaten kunnen net de doorslag 
geven. Deze cursus haalt het beste uit 
uzelf en leert in te spelen op lastige 
vragen in een sollicitatiegesprek. Of u nu 

solliciteert als starter, in het kader van de functiemix of vanwege 
een switch in de loopbaan of carrière.  

10 november: timemanagement
In het onderwijs is timemanagement essentieel. Heeft de dag 
standaard te weinig uren? Heeft u moeite met prioriteiten stellen 
en ‘nee’ zeggen? In deze cursus krijgen deelnemers inzicht in hun 
manier van timemanagement en alternatieven aangereikt om beter 
met hun tijd te kunnen omgaan. 

17 november: grip op communicatie
Communiceren: dat kan iedereen. Maar bereikt u nou altijd het 
gewenste resultaat? Krijgt u wel eens reacties die u niet kunt 
plaatsen? Vindt u sommige gesprekken erg lastig? In deze cursus 
gaan wij in op de verschillende facetten van communicatie. Deelne-
mers leren hoe ze effectief kunnen communiceren met collega’s en 
ouders. In de cursus staan uw vragen centraal. 

24 november: Op weg naar pensioen (voor paren)
Bent u sinds kort met pensioen gegaan en kunt u uw draai nog niet 
helemaal vinden? Of gaat u binnenkort met fpu of leeftijdspensioen? 
Heeft u al enig idee hoe het zal zijn als uw werk wegvalt? U leert het 
in de cursus Op weg naar pensioen. Ook uw partner is welkom.

Aanmelden kan op www.cnvo.nl/academie. Vragen of meer informa-
tie? Neem contact op met CNV Onderwijs Academie, tel. (030) 751 17 
47 of stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Jouw partner in training en advies
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columnDoekle terpstra
Het bleeK nOg een 
gRaaDje eRgeR te 
zijn Dan iK HaD 

veRWaCHt

Doekle terpstra (55) 
is voorzitter van het 

College van bestuur van 
Hogeschool inHolland

Wie zaait, zal oogsten. Zo luidt al eeuwenlang het 
spreekwoord. Daar heb ik mij de afgelopen tijd maar aan 
vastgehouden en gelukkig lijkt het ook nu opgeld te doen. 
Toen ik een klein jaar geleden vrij plotseling bij Hoge-
school InHolland aan de slag ging, dacht ik ongeveer te 
weten waaraan  ik zou beginnen. Ik dacht: een stevige 
klus, forse tegenwind, een aantal kritische Inspectierap-
porten en velen die over de schouder meekijken. Het 
bleek nog een graadje erger te zijn dan ik had verwacht. 
Elke minimale stap van InHolland was voorpaginanieuws. 
We holden achter de feiten aan. En meer dan eens bleken 
die feiten niet te kloppen. Het leidde tot veel onrust in 
de organisatie, bij medewerkers en natuurlijk ook bij 
studenten. We hebben veel tijd gestopt in de informatie-
voorziening. De avonden waar honderden studenten en 
hun ouders bijeen waren om van mij te horen hoe de vlag 
erbij hing, staan me nog helder voor de geest. Het was 
stevig, zeer stevig, maar we waren wél in gesprek. En ik 
heb de indruk dat het open vizier ook werd gewaardeerd.
Samen met mijn collega’s in het College van Bestuur 
hebben we eerst een inventarisatie van de problemen 
gemaakt, toen stevige keuzes en vervolgens de lijnen uit-
gezet voor een nieuwe hogeschool. Tegelijkertijd hebben 
we ook zelf de regie genomen in de communicatie. Zelf 
bepalen wát, wanneér en wáár we iets kwijt wilden. 
Er kwam weer enige rust in de tent en binnen Inholland 

ontstond het gevoel dat we aan het opkrabbelen waren. 
Dan is het voor de hele organisatie een geweldig mo-
ment als de accreditatie-organisatie NVAO deze zomer 
voluit zijn vertrouwen uitspreekt in de verbeterplannen. 
En helemaal mooi als de staatssecretaris dat vertrou-
wen ondersteunt.
Maar we zijn er nog niet. De verminderde instroom 
heeft natuurlijk gevolgen. Er komt een stevige reor-
ganisatie aan, die af en toe pijn zal doen. Gelukkig zijn 
we met de meedenkende HMR een aantal belangrijke 
uitgangspunten overeengekomen.
De lat komt hoog te liggen bij InHolland. Voor ons, 
leidinggevenden, voor studenten en voor docenten. Wij 
willen het onderwijs graag teruggeven aan diegenen die 
er het meest verstand van hebben. Dat zijn de docenten. 
Bij dat eigenaarschap hoort ook verantwoording afleg-
gen. Ik verwacht van onze docenten een grote inzet en 
het nakomen van afspraken. Dat betekent bijvoorbeeld 
op tijd je tentamens nakijken en goed communiceren 
met studenten. Dat is noodzakelijk voor de kwaliteits-
slag die wij willen maken.
De eerste vruchten zijn we dus voorzichtig aan het 
plukken. Dat past wel bij dit jaargetijde. Vol enthousi-
asme en inspiratie begin ik aan het nieuwe studiejaar 
bij InHolland. De komende maanden zult u er meer van 
horen!

Vruchten plukken
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De zomervakantie zit er 
op, het schooljaar is weer 
begonnen. Niet alleen veel 

kinderen verschijnen voor het 
eerst in de klas, ook sommige 

leraren maken hun debuut. 
Zoals oud-AD-journalist 

Mark van der Werf, die als 
‘hij-instromer’ aan de slag is 
gegaan op de Rotterdamse 
Augustinusschool. Hij schrijft 
over zijn eerste twee weken.

‘Juffrouw, ik moet plassen.’ ‘Juf, ik ben over vijf maanden 
jarig.’ ’Juffrouw, u heeft blauwe ogen.’ Eh, juffrouw? Niet al-
leen voor mijzelf, ook voor de kinderen van groep 3a van de 
Rotterdamse Augustinusschool is het soms nog even wennen. 
Voor hun neus staat sinds kort iemand die ze niet eerder ge-
zien hebben: juist ja, een meester. Hoewel: een ‘echte’ meester 
ben ik (35) natuurlijk nog niet. De afgelopen twaalf jaar heb 
ik gewerkt als journalist. Eerst bij een kleine regionale krant 
daarna bij het ‘grote’ Algemeen Dagblad. Ik heb er altijd met 
plezier stukjes getikt, over de meest uitlopende onderwer-
pen: van kabinetsformaties tot de huishoudbeurs, en van de 
vliegramp in Tripoli tot de voetbalplaatjes van Albert Heijn. 
Het is hartstikke leuk hoor, als je bericht op de voorpagina 
van 400.000 kranten staat, je op talloze verschillende plek-
ken komt en ministers en topmannen van grote bedrijven 
ongegeneerd achter hun broek mag zitten. Maar ik vond het 
mooi geweest. Altijd maar haantje de voorste zijn, jagen op 
primeurtjes, woordvoerders stalken of er nog nieuwtjes zijn. Ik 
weet hoe het moet en ik kan het goed, maar de lol is er af. Ik 
heb zin in iets anders.

Lege BrOOddOOs
Leraar worden is nooit mijn droom geweest, maar heeft me 
wel altijd erg leuk geleken. Kinderen leren schrijven, rekenen, 
of gewoon een boterham voor ze regelen als ze in de kring een 
lege brooddoos uit hun tas halen; het is misschien niet groots 
en meeslepend, maar wel waardevol.
Mijn ouders staan niet te juichen. Vertellen dat je zoon ver-
slaggever is bij een krant, klinkt spannender dan zeggen dat 
hij voor de klas staat. ‘En je salaris jongen, denk daar ‘ns aan. 
Straks verdien je bijna niks meer...’ Dat is overdreven, maar 
inderdaad: het geld is een probleem. Bij de krant werd ik niet 
rijk, maar als leraar ga ik er hoe dan ook enorm op achteruit. 
Nog ‘n geluk dat ik een speciaal zij-instroomtraject heb gevon-
den, dat financieel - relatief - aantrekkelijk is. De Rotterdamse  
Vereniging voor Katholiek Onderwijs, bleek namelijk op zoek 
naar mannen die meester willen worden; hij-instromers, noe-
men ze die. Om te voorkomen dat ik meteen mijn hypotheek 
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hij-instromer  
leraar
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mark van der 
werf tussen zijn 
leerlingen jullien 
(links), shemar 
(achter) en ed-
kenny: ‘Totaal 
geen heinwee naar 
mijn schrijfblok.’

of met begrippen als ‘meer en minder’, 
spelen in de bouw- of schoolhoek), en 
help met rekenen en schrijven. Zo’n 
M (‘korte stok, terug met een poortje, 
terug met een poortje’) of cijfer 3 (‘klein 
hoofd, dikke billen’) netjes op papier 
zetten vergt opperste concentratie; mijn 
eigen handschrift is een ravage en heeft 
veel weg van steno. Tussendoor duw 
ik kinderen in hun gymschoenen, strik 
veters, stop rietjes in pakjes sinaasap-
pelsap, pulk mandarijnenschillen, en 
wen geleidelijk aan het jargon van mijn 
collega’s (die bapo-dagen hebben, over 
hun normjaartaak praten en diagnosti-
sche gesprekjes voeren). Ook de diverse 
handleidingen staan vol met termen 
(‘fonemisch- en fonologisch bewustzijn’) 
waarmee ik nog vertrouwd moet raken. 
Maar: ik vind het hier geweldig.’ 

wekker
Bij het AD mag ik altijd weer aanklop-
pen, voor het geval ik mij wegens een 
vervroegde midlife-crisis, of welke reden 
dan ook, hopeloos heb vergist met deze 
carrièreswitch. Vooralsnog lijkt daar 
geen sprake van. Als ik op een krukje 
sta, en mij met mijn armen omhoog zo 
lang mogelijk maak om de letter I uit 
te beelden, heb ik totaal geen heimwee 
naar mijn schrijfblok; al liep ik daar 
tijdens mijn eerste schooldag wel non 
stop mee onder mijn arm. Daar ben ik 
snel mee gestopt, maar niet alle oude 
gewoontes leer ik zomaar af; laat naar 
bed gaan, bijvoorbeeld. Geen punt als de 
wekker, zoals vroeger, pas om kwart over 
8 gaat. Maar nu ik om 6.15 wakker word 
geschud, wreekt zich dat wel. Aan het 
eind van de week, stap ik gebroken in 
de trein naar huis. Behalve 1.001 andere 
dingen, moet ik dat in elk geval nog le-
ren: op tijd gaan slapen (en de volgende 
dag, gezond weer op).
Mark van der Werf

niet meer kan ophoesten, betaalt het schoolbestuur mij een aar-
dig salaris en ook mijn opleiding aan de pabo. Daar zit ik vanaf 
september elke woensdag met 15 andere mannen. De rest van 
de week geef ik les. Wees gerust: niet in mijn eentje. De erva-
ren, gedreven, strenge, maar ook heel erg lieve juf van groep 3, 
Marlies Langenhoff, is er altijd bij. Ogenschijnlijk simpele klus-
jes (etiketjes met alle namen lamineren, een verjaardagsmuts 
knutselen), zijn voor een oud-journalist met twee linkerhanden 
een hels karwei; als het is gelukt ben ik stiekem apetrots.

dikke BiLLen
De eerste twee weken zitten er inmiddels op. Ik laat de jongens 
en meisjes hun weektaken kiezen (oefeningen aan de computer, 



Heeft u onze 
krant al gezien?
Schooltv heeft voor u een nieuwe krant gemaakt. Boordevol 
informatie over ons aanbod voor alle groepen in het primair 
onderwijs. De krant vervangt de bekende Schooltv-gids. 
U krijgt hem in mei en januari. Heeft u de krant niet 
ontvangen? Vraag op naam van uw school een extra 
exemplaar aan via info@ntr.nl. Of kijk op  schooltv.nl 

NIEUW!

Ad NTR Schooltv Schooljournaal.indd   1 22-08-11   11:25
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‘Het was al apart dat een vooraanstaande 
vakorganisatie als CNV Onderwijs over 
een compleet archief van 1854 tot 1999 
beschikte van rechtsvoorganger PCO, 
maar alle documentatie is nu ook nog 
eens op een duidelijke manier geordend. 
Echt bijzonder’, zegt de laatste voorzitter 
van de PCO en oud vice-voorzitter van 
CNV Onderwijs, Evert W.de Jong, over 
het kloeke boekwerk waarmee een deel 
van het verleden van een van de oudste 
vakbonden van Nederland op een hand-
zame manier is ontsloten.
‘Het geeft mooi de ontwikkelingen 
weer binnen de protestants-christelijke 
onderwijsvakbeweging. Niet alleen een 
inventarisatie van documenten die vanaf 
nu bij het Historisch Documentatie 
Centrum van de Vrije Universiteit in 
Amsterdam liggen opgeslagen, maar ook 
de bijzonderheden die daarmee gemoeid 
zijn. Het biedt inzicht in de items die de 
afgelopen 150 jaar speelden in het on-
derwijs.’ 

Koningin Wilhelmina
Volgens De Jong kunnen onderzoekers 
en wetenschappers hun voordeel doen 
met het archief. ‘Er is nog maar betrekke-
lijk weinig gepubliceerd over de geschie-
denis van de onderwijsvakbonden. Daar 
komt hoop ik nu snel verandering in. 
Nu kan bijvoorbeeld de belangrijke rol 
worden belicht die de Vereeniging van 
Christelijke Onderwijzers en Onderwijze-
ressen in Nederland en de Overzeesche 
Gebiedsdelen, kortweg ‘de Grote’, in 
1920 speelde bij de pacificatie, de gelijk-
berechtiging van bijzonder en openbaar 
onderwijs. Ook toen waren hoogstaand 
onderwijs, een passend salaris en goede 
arbeidsvoorwaarden al zaken waar de 

protestants-christelijke onderwijsvakbeweging zich sterk voor maakte.’ 
Volgens De Jong kwam er schot in de zaak toen een aantal hoofdbe-
stuursleden zich boos meldden bij de minister van Onderwijs dat het nu 
maar eens af gelopen moest zijn met die ongelijkheid. ‘Dat was eigenlijk 
nog niet eens zo vreemd. Het huidige bestuur heeft vast ook een direct 
contact met de bewindslieden. Wel apart was dat twee hoofdbestuursle-
den zich tevens beklaagden bij koningin Wilhelmina.’

gezag van god
Naar de mening van De Jong is het ook treffend dat uit de stuk-
ken duidelijk blijkt dat de PCO tot in de jaren zeventig, totdat 
het zich aansloot bij het CNV, een beroepsvereniging was, iets 
waar de bond nu weer aandacht voor heeft. Boeiend vindt hij 
ook de Verenigingsraad van 1980 waar werd opgeroepen tot een 
mogelijke werkonderbreking. ‘Dat draaide om het principe of het 
wel verantwoord was als christen om te staken. Nogal wat kader-
leden waren tegen. Het debat was een item in het Journaal op tv. 
Het was ook niet niks, want de overheid is het gezag van God 
op aarde, en die sprak je toen nog niet tegen.’ 
Peter Magnée

De uitvoerige discussies die leidden tot de gelijkberechtiging en 
salariëring van bijzonder en openbaar onderwijs in 1920. De tastbare 
twijfel binnen de vereniging in 1980 of je als christen wel aan 
werkonderbreking mocht doen om te protesteren tegen het beleid 
van toenmalig onderwijsminister Païs (VVD). In een lijvig document 
is uitvoerig geïnventariseerd  waar en wanneer deze bijeenkomsten 
van de PCO en haar rechtsvoorgangers plaatsvonden en hoe de 
bijbehorende correspondentie is terug te vinden. 

Uitgave:  
Inventarisatie van het archief van 
de PCO en haar 
rechtsvoorgangers, 1854 - 1999 door Jouke Elsinga.  
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najaar 1980. demonstratie op het Binnenhof tegen het beleid van minister Païs. 

Archief voorloper CNV 
Onderwijs ontsloten
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webbedingetjes

@  Op zaterdag 10 en zondag 11 september vinden de jaarlijkse 

Open Monumentendagen plaats. Voor jongeren wordt er een 

internationale fotowedstrijd georganiseerd. De winnende fo-

to’s worden in een catalogus geplaatst. Kijk voor meer infor-

matie over het evenement op www.openmonumentendag.nl.  

@  Op www.rekenboog.nl vinden zml-scholen, -leraren en 

-begeleiders uitgebreide en actuele informatie over be-

tekenisvol reken-wiskundeonderwijs voor zeer moeilijk 

lerenden van 4 tot 20 jaar. Kern van het project is een leer-

lijnenoverzicht als uitwerking van de kerndoelen rekenen-

wiskunde voor zml/mg, met daarbij passende lessen en 

lessenseries. 

@  Kent u iemand die wellicht in het voortgezet onderwijs zou 

willen werken? Geef dan de website www.wordleraarinhetvo.

nl door. Op deze website vinden belangstellenden alle rele-

vante informatie over een carrière op de middelbare school. 

     De zomervakantie is leuk, maar ik 
kijk ook uit naar het nieuwe schooljaar

Eens 53%

Oneens 47%

Aantal reacties: 155

@@@

@@

@

@

@

@@@

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: 

Bij bepaalde vakken zou het goed zijn om jongens en  

meisjes te scheiden

ApenstAArtjes

Social media
De LinkedIn-groep van Schooljournaal is inmiddels een 
groot succes. Veel leden hebben zich aangesloten en 
discussiëren mee over actuele onderwerpen in het on-
derwijs. Ook in de relatief rustige zomermaanden was er 
veel activiteit te bespeuren op LinkedIn. Zo ontaardde een 
discussie over gezakte scholieren in een gesprek over de 
taalvaardigheid van leraren. Nieuwsgierig geworden? Ga 
naar www.linkedin.com > groups > Schooljournaal en 
meld u aan.

Getwitterd

Michel Rog: 
Last day in Cape Town visited ‘district 6’ and township ‘Langa’ with a pre-school were kids 
get breakfast. A different world! (1 augustus) 
Volg Michel Rog, de voorzitter van CNV Onderwijs, op Twitter: twitter.com/michelrog

Stelling:

Website onder de loep
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Themadag Passend onderwijs, 
we zijn er klaar voor?!
Woensdag 12 oktober, 10 – 16.15 uur, vechthuis Utrecht

CNV Onderwijs organiseert op 4 oktober een bijeen-
komst over goede voorbeelden van aanpak van dalen-
de leerlingaantallen in het basisonderwijs. Hier kun-
nen besturen, directeuren, medezeggenschapsraden 
en leraren kennis delen en in gesprek gaan.

Twee sprekers zullen stil staan bij hun good practices. 
Deelnemers kunnen hun eigen goede voorbeelden 
digitaal of op papier inbrengen tijdens de bijeenkomst. 
Vragen of problemen kunnen tot 20 september inge-
diend worden op onderstaand e-mailadres.

Elementen van de dag: twee ple-
naire lezingen (over Gedragswerk 
en Handelingsgericht werken en 
ouderbetrokkenheid) en een tiental 
workshops (over onderwijszorg-
profiel, het nieuwe referentiekader, 
ontwikkelingsperspectief, hoog-
begaafdheid, opbrengstgericht 
werken, proeftuinscholen, pas-
send onderwijs voor leerlingen met 
autisme in mbo, pilot voortgezet 
onderwijs,, co-teaching).

In één dag op de hoogte van recente ontwik-
kelingen rond passend onderwijs? Dat kan  
op de themadag die CNV Onderwijs op 12 ok-
t ober organiseert voor leden en niet-leden. 
Bijpraten en kennisnemen van good practices 
in primair en voortgezet onderwijs en mbo; 
voor leraren, intern en ambulant begeleiders, 
zorgcoördinatoren, MR-leden en directeuren.

Duidelijkheid rond de invoering en veelbelo-
vende praktijkvoorbeelden vormen de inhoud 
van deze boeiende dag. Deelnemers kunnen 
daarna heel concreet aan de slag op lokaal 
en regionaal niveau.

Deelname kost €95,- voor leden en €300,- voor niet-leden. Het hele programma en een 
aanmeldingsformulier staan op www.cnvo.nl. 

Bijeenkomst over krimp
dinsdag 4 oktober, 16 – 20 uur, Cnv-gebouw Utrecht

De bijeenkomst is gratis  
en voor een maaltijd wordt 
gezorgd. 
 
Locatie:  
CNV-gebouw  
Tiberdreef 4  
Utrecht

Aanmelden bij Fiona Knepper, fknepper@cnvo.nl, met vermelding van uw gegevens en  
het aantal personen.
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Congres CNV Schoolleiders 
over inspirerend leidinggeven
Leidinggeven is meer dan op de winkel pas-
sen. Schoolleiders moeten ook inspireren 
om het beste uit team en leerlingen te halen. 
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want 
in welke vorm moet zoiets, en hoe maak je 
het onderscheid? Antwoorden op die vragen 
moeten komen op donderdag 3 november 
tijdens het jaarlijkse schoolleiderscongres van 
CNV Schoolleiders, in het NBC, Blokhoeve 1 in 
Nieuwegein. De bijeenkomst die samen met 
ConZes wordt georganiseerd begint om 9.30 
uur. Gast op deze dag is minister van Onder-
wijs Marja van Bijsterveldt. Deelnemers die 
een prangende vraag voor haar hebben kunnen 
deze mailen naar info@cnvs.nl. Belangrijkste 
spreker op deze dag is Wouter de Vries, ver-
bonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en 
auteur van het boekje Blauwe bananen en vier-
kante meloenen. Ook zijn er zijn twee expert-
meetings, waar deelnemers in gesprek kunnen 
komen met tal van deskundigen. Aanmelden 
via: info@cnvs.nl.

Debatteren over passend 
onderwijs
Op woensdag 28 september kunnen leraren, intern 
begeleiders, schoolleiders en zorgcoördinatoren 
met elkaar in gesprek over passend onderwijs. Het 
debat wordt georganiseerd door de Evaluatie- en 
adviescommissie Passend onderwijs (ECPO) en 
vindt plaats van 15.30 tot 17.30 uur in De Balie in 
Amsterdam, Klein Gartmanplantsoen 10. Aanlei-
ding is het uitkomen van twee publicaties, Pas-
send onderwijs aan leerlingen met gedragsproble-
men waarin ervaren leerkrachten aan het woord 
komen, en Over de grenzen van de leerkracht, een 
journalistieke verkenning van de weerbarstige 
onderwijszorg praktijk.
Wie werkzaam is in en rond het basis- en voortge-
zet onderwijs is van harte uitgenodigd. Het doel is 
een beeld te krijgen van de weerbarstige praktijk 
en hoe een idee als Passend onderwijs daarop 
aangesloten kan worden. Deelname is gratis, wel 
graag reserveren via www.ecpo.nl.

AANVRAAGFORMULIER starterspakketten VO
Schoolcontactpersonen in het voorgezet onderwijs 
opgelet! Deze maand  komen er waarschijnlijk 
nieuwe collega’s op school werken. Natuurlijk wil 
je graag over CNV Onderwijs vertellen en nieuwe 
leden werven, maar dat is niet altijd gemakkelijk. 
Om de drempel te verlagen, komt CNV Onderwijs nu met de mogelijkheid om voor hen een starterspakket aan te vragen. Dit pakket bevat niet alleen allerlei 
informatie over de bond, maar onder andere ook een Schooljournaal en een leuke gadget.Wil jij je nieuwe 
collega’s benaderen, maar niet met lege handen? Vul dan het formulier in op www.cnvo.nl/starterspakket 
en vermeld het aantal verwachte nieuwe collega’s op jouw school. Wees er snel bij, want slechts de eerste honderd starterspakketten zullen een leuke gadget bevatten!

Toekomstgerichte jongeren 
gezocht 
Pensioen is iets voor later. Pensioen is daarom voor jongeren 
vaak niet echt een item. Maar de discussie over het pensioen-
akkoord laat zien dat het belangrijk is dat ook jongeren 
hierover meedenken. Het is niet goed als pensioen alleen een 
onderwerp is voor ouderen. Binnen CNV Onderwijs is er een 
commissie die zich met dit soort zaken bezig houdt en het 
bestuur adviseert. Alle ontwikkelingen op het terrein van pen-
sioenen en de ABP-regeling, maar ook bijvoorbeeld de nieuwe 
Wet Werken naar Vermogen worden daar besproken. Voor 
deze commissie is CNV Onderwijs op zoek naar vier jongeren 
onder de 45 jaar die graag mee willen denken en mee wil-
len praten over dit soort onderwerpen. De commissie Sozep 
komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar in Utrecht. Reis-
kosten worden vergoed. Vakbondsverlof is mogelijk. Onder 
voorwaarden is het eventueel ook mogelijk deel te nemen aan 
een scholing over pensioenen van CNV jongeren. Belangstel-
lenden kunnen zich aanmelden of meer informatie krijgen via 
beleidsmedewerker Astrid de Cock, adcock@cnvo.nl.
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Insigne CNV Onderwijs
Vrijwilligers zijn voor CNV Onderwijs een onmisbare schakel. Zij spelen binnen de vereniging een be-
langrijke rol bij het onderhouden van de contacten met de leden. Bovendien zijn zij van grote betekenis 
voor de democratische besluitvorming binnen de organisatie, en daarmee voor de beleidsontwikkeling 
en -vaststelling. CNV Onderwijs mag zich verheugen op de betrokkenheid van vele kaderleden en vrijwil-
ligers, die zich inzetten binnen sectorraden, stuurgroepen, rayons, activiteitengroepen, commissies etc. 
Binnen die grote groep vrijwilligers zijn er kaderleden die zich in de loop der jaren bijzonder verdienste-
lijk hebben gemaakt voor CNV Onderwijs. Deze kunnen in aanmerking komen voor het CNV Onderwijs 
insigne. Verenigingsorganen (sectorraden, stuurgroepen, rayons, en dergelijke) hebben de mogelijkheid 
om  een kaderlid wegens speciale verdienste voor te dragen voor zo’n insigne. De insignecommissie, 
bestaande uit drie leden onder voorzitterschap van de voorzitter van de vereniging, beoordeelt de voor-
drachten en bepaalt of een voordracht moet leiden tot toekenning van een insigne. Er worden jaarlijks 
maximaal drie insignes uitgereikt; als regel gebeurt dat op de Algemene Vergadering in november. 
Voordrachten kunnen tot uiterlijk 1 oktober worden gericht aan de commissie insignes, ter attentie van 
voorzitter Michel Rog (Postbus 2510, 3500 GM Utrecht). De voordracht moet duidelijk maken welke spe-
cifieke kwaliteiten, activiteiten en werkzaamheden van betrokkene voor de indieners aanleiding zijn om 
haar of hem voor te dragen. Het gaat daarbij om verdiensten voor CNV Onderwijs (respectievelijk een van 
de rechtsvoorgangers KOV of PCO). Betrokkene moet minstens tien jaar lid zijn van CNV Onderwijs.

De insignecommissie

Meedenken over andere Schooltijden
Sterrenschool, vijf-gelijke-dagen-model, bioritme-school: andere schooltijden zijn actueel. Het basis onderwijs 
staat komende jaren grote veranderingen te wachten. Op de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs van 
1 juni jongstleden is een voorstel aangenomen om in te zetten op afspraken om een andere inrichting van de 
onderwijstijden te realiseren, daarbij rekening houdend met een aantal uitgangspunten. (zie Schooljournaal 
11). Op de AV is ook besloten dat er een werkgroep Andere Tijden wordt ingesteld. Deze werkgroep zal het 
Verenigingsbestuur adviseren en klankbordgroep zijn, zowel over het beleid als over de activiteiten van CNV 
Onderwijs op dit terrein. 
Voor deze werkgroep is de 
bond op zoek naar leden 
die enthousiast mee willen 
denken en mee willen pra-
ten over realisering van het 
bovenstaande. De werk-
groep is tijdelijk en zal on-
geveer vijf keer per jaar bij 
elkaar komen in Utrecht. 
Reiskosten worden ver-
goed en vakbondsverlof is 
mogelijk. Belangstellenden 
kunnen zich aanmelden of 
meer informatie krijgen via 
beleidsmedewerker Astrid 
de Cock, adcock@cnvo.nl. het bioritme van basisschoolleerlingen is op zijn best tussen 10 en 12 uur en 

tussen 14 en 16.30 uur. vooraf en tussendoor lekker gymmen.
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Advertentie
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ring, De Wildehoef, E. Wytemaweg 5, Den Haag. Info:  
P. van Rutten, nelvrutten@casema.nl, (015) 256 68 83 of 
(06) 23 48 70 71.

Rayon Brabant noord-oost
Dinsdag 18 oktober, 14 uur, Brouwketel te Escharen, le-
zing door de Hans de Jong over het ontstaan van de Maas. 
Info: G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@home.nl

Rayons iJssel/vecht en Twente
Dinsdag 18 oktober, 09.30 uur inloop; 14.30 uur sluiting. 
Ontmoetingsdag, Gasterij De Kruidentuin, Mariënheem. 
Ochtend: lezing door R. Bartlema over schilder Chagall; 
middag: vervolg lezing, pauze, aperitief, lunch. Info/aan-
melden (voor 20 september): Wim Velders,
(074) 291 03 08, veldersdamen@hetnet.nl

Rayon groningen
Maandag 14 november, 15 uur, Immanuëlkerk, Overwin-
ningsplein, Groningen. Gezamenlijke regionale bijeen-
komst (CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak). Met  
Willem Jelle Berg over pensioenen. Info: Be Bultena, (050) 
301 45 26; (06) 15 22 75 99; henkbultena@hotmail.com 

GEPENSIONEERDEN 
Rayon het groene hart
Dinsdag 13 september, voorlichtingsbijeen-
komst, Informatiecentrum HSL, Bospolder 
11, Leiderdorp. Aanvang 13 uur, einde 16.30 
uur. Presentatie door dhr. Van der Hoeven 
van Rijkswaterstaat Zuid-Holland over project 
verbreden Rijksweg A4 (Burgerveen-Leiden). 
Aanmelden voor 9 september. Info/aanmel-
den: H. van ’t Spijker, (0182) 61 55 79 of
(071) 402 94 13 of gjvandelft@casema.nl
 
Rayon noord-holland noord
Dinsdag 20 september, 14 uur, ledenverga-
dering, rondleiding Museum Prins Hendrik de 
Zeevaarder, Voorstraat 144, Egmond aan Zee. 
Aanmelden voor 10 september; inlichtingen bij 
G. Waagemans, secretaris.  

Rayon ’s-hertogenbosch
Woensdag 21 september, 10 uur, ontmoe-
tingsdag in SCC De Helftheuvel, Den Bosch. 
Met Ruud Priem, inhoudelijk directeur  
Museum Catharijneconvent Utrecht, alsmede 
huldiging jubilarissen. Info: g.mol@ziggo.nl, 
(073) 521 41 09. 

Rayon Brabant noord-oost
Donderdag 22 september, 9.30 uur, ontmoe-
tingsdag, Grand Cafe Riche, Steenstraat 51, 
Boxmeer. Info: G. Verbruggen, (0485) 45 14 82, 
verbrug@home.nl

Rayons groningen, Friesland, drenthe
Dinsdag 4 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag, 
Vesting Bourtange, Oost Groningen. Info:  
Be Bultena, (050) 301 45 26, (06) 15 22 75 99;  
henkbultena@hotmail.com 

Rayon limburg
Woensdag 5 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag, 
St. Lambertuskerk Haelen + bijeenkomst 
in Aldenghoor. Thema: Respect, met inlei-
ding door dhr. W. Stoop. Lunch + middag-
programma. Info/aanmelden: J. Kurver,  
jkurver@online.nl, (077) 398 35 96

Rayon haaglanden
Woensdag 12 oktober, 10.30 uur, jaarvergade-

odP (onder dezelfde Paraplu)
bijeenkomsten, najaar 2011
12 oktober: Kapelle Biezelinge
13 oktober: Zuidlaren
18 oktober: Ruurlo
19 oktober: Alkmaar
20 oktober: Katwijk aan Zee
25 oktober: Twello
27 oktober: Geleen
1 november: Wierden
3 november: Joure
8 november: Utrecht
9 november: Hoogeveen
10 november: Nieuwerkerk a/d IJssel
15 november: Helmond
17 november: Elst
22 november: Tilburg
23 november: Doornspijk

Middagbijeenkomsten, van 13.45-16 uur, door de 
werkgroep ODP van CNV Adviesraad Senioren.  
Onderwerpen worden vroegtijdig bekend gemaakt. 
Info: H. Köhler (voorzitter / coördinator ODP). 



Schooljournaal 33

AdvertentieAdvertentie

A
g

e
n

d
A

Rayon groningen
Dinsdag 15 november, 15 uur, Immanuëlkerk, Over-
winningsplein, Groningen. Gezamenlijke bijeenkomst 
(CNV Onderwijs en CNV Publieke Zaak). Met Willem 
Jelle Berg over pensioenen. Info: Be Bultena; (050) 
301 4526; (06) 1522 7599; henkbultena@hotmail.com

VROUWEN
Friesland
Woensdag 28 september, 16 uur, 25-ste feestelijke 
vrouwennetwerkbijeenkomst, basisschool Op  
‘e Hichte, Scharnegoutum. Met Joany Krijt (CNV  
Onderwijs) en diverse workshops door Meint 
Veldstra, Aart-Jan de Geus, Linda Waanders en 
Sietske Zwerver. Info: Margreet van der Laan, juf-
margaretha@hotmail.com, (06) 42 92 13 85.
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najaarscongres vrouwen
Zaterdag 8 oktober, 10 uur, In De 
Driehoek, Utrecht. Thema: Latent 
talent: eigen kracht! Plenaire 
lezing door Gerard Weide, psy-
choloog en ontwikkelaar kanjer-
training. Met workshops:  
Kanjertraining primair onderwijs; 
Kanjertraining voortgezet onder-
wijs; Eigen Kracht-conferen tie; 
Schilderen vanuit je eigen kracht; 
Omgaan met veranderingen; 
Meerwaarde aan leidinggeven.  
Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl

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

Na het aanvaarden van het voorstel tot uitbreiding van het 
dagelijks bestuur (DB) tijdens de Algemene Vergadering 
van 1 juni jongstleden is de sollicitatiecommissie in actie 
gekomen. Vanaf het begin van de sollicitatieprocedure is 
het bureau Rieken & Oomen betrokken geweest. Die heeft 
ons gedurende het proces ondersteund met de werving 
en selectie, en bij de sollicitatiegesprekken. De vacature 
is uitgezet bij de CNV-bonden en onder de leden van CNV 
onderwijs, en tevens is er een advertentie geplaatst in 
Schooljournaal. Dit heeft geresulteerd in dertien sollicita-
ties. Twee van de kandidaten hebben daarna een gesprek 
gehad met de externe adviseur en vervolgens met de 
leden van de sollicitatiecommissie. Tijdens de gesprek-
ken zijn de criteria en functie-eisen getoetst, is gekeken 
naar de samenstelling van het huidige DB en de eventuele 
inpasbaarheid van de sollicitanten. Daarna hebben de OR 
van CNV Onderwijs en het DB een gesprek gevoerd met 
een van de kandidaten. Het advies van beide kanten was 
positief. Tot slot heeft een assessment plaatsgevonden, 
waarin nog een keer het profiel en de competenties van 
de kandidaat zijn getoetst. Dit heeft geleid tot een positief 
oordeel over de geschiktheid van Joany Krijt.
Zij is momenteel werkzaam als bestuurssecretaris bij 
onze organisatie en voor velen van u geen onbekende; 

iemand met veel 
hart voor CNV 
Onderwijs. De sol-
licitatiecommissie 
is eensluidend in 
haar voordracht 
van Joany en 
menen in haar 
gevonden te heb-
ben:  een ervaren 
onderhandelaar; 
iemand met zeer 
veel kennis van 
het onderwijsveld; 
een persoon met ervaring in de non-profit sector en het 
werken in een complexe omgeving; een evenwichtige 
persoonlijkheid die doelgericht en koersvast is en oog 
heeft voor borging en implementatie van processen en 
veranderingen, een kandidate met een visie op de ont-
wikkelingen die CNV Onderwijs doormaakt en die daarin 
nadrukkelijk een bijdrage wil leveren.

Namens de sollicitatiecommissie,
Janneke van der Zee, voorzitter

Voordracht kandidaat bezoldigd bestuurder CNV Onderwijs
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Dyslectische 
kinderen gebaat bij 
online-opdrachten
Sinds november vorig jaar gebruikt Onderwijszorg 

Nederland online-opdrachten bij de behandeling 
van kinderen met ernstige dyslexie. Dit 

programma, Clicker genaamd, is afgestemd op 
het individuele kind en volledig geïntegreerd in 

de reguliere aanpak. Verwacht wordt dat binnen 
een jaar 3.000 ernstig dyslectische kinderen 

tussen de 7 en 10 jaar voordeel hebben van deze 
aanvulling op de bestaande behandeling.

Met Clicker kunnen leerlingen zowel thuis als op 
school aan de slag

de leerlingen zowel thuis als op school met dezelfde opdrachten 
oefenen als in hun behandeling. 

Sprekende tekStverwerker
Clicker is geschikt voor leerlingen van alle niveaus in het basis- 
en speciaal onderwijs. Doordat het gebruik maakt van spraak, 
beelden en interactie helpt het de kinderen optimaal bij het 
beter leren lezen en het schrijven van goede zinnen. Hiervoor 
kan de Clicker Writer, een sprekende tekstverwerker, gebruikt 
worden. Ook kunnen er eigen leergrids aangemaakt worden. De 
leerkracht, de behandelaar of de ouders kunnen zelf grids toe-
voegen over onderwerpen, die actueel zijn in de klas of die door 
het kind zelf aangedragen worden. De functie hiervan is meer 
dan alleen het woord leren typen. Er kan tevens een plaatje 
worden getoond of een geluid of een filmpje worden opgestart. 
De grid kan eveneens dienen als hoofdwoord voor een woord-
spin. Ook het naschrijven van voorbeeldzinnen hoort tot de 
mogelijkheden. Doordat het programma de nagemaakte zin 
voorleest, hoort het kind of hij het goed gedaan heeft.
Clicker is er niet alleen om te schrijven. Het is mogelijk om de 
grids voor andere doelen te gebruiken, zoals gesproken boeken 
en multimediapresentaties. Het is eveneens mogelijk om snel 
en goed leermateriaal te maken. Hiervoor heeft het programma 
een aantal standaardsjablonen en een plaatjes-, woorden-, zin-
nen- en zinsdelendatabank. Met dit veelzijdige programma kan 
men hulp op maat bieden aan dyslectische kinderen of kinderen 
met andere lees-, spelling- en taalproblemen.

Meer ict-hulpMiddelen
Clicker is niet het enige digitale hulpmiddel bij dyslexie. Zo is 
er ook een geavanceerd en succesvol softwarepakket met de 
naam Kurzweil 3000. Deze software wordt ingezet voor tech-

Clicker is het veelzijdig en open pro-
gramma waarmee Onderwijszorg Neder-
land (ONL), een coöperatie van twintig 
onderwijsadviesbureaus van Edventure 
(de branchevereniging van onderwijs-
adviesbureaus), online oefeningen aan-
biedt voor de behandeling van ernstig 
dyslectische kinderen. ONL ontwikkelde 
deze kindvriendelijke leeromgeving in 
samenwerking met Lexima (uitgever 
van educatieve software voor dyslexie). 
De specialist in de zorg bij diagnose en 
behandeling van (ernstige) dyslexie bij 
kinderen stemde haar online oefeningen 
af op het individuele kind en ïntegreerde 
ze in de reguliere behandeling. Met Clic-
ker kunnen de kinderen zowel thuis als 
op school aan de opdrachten, die hun 
behandelaar wekelijks klaarzet, werken. 
Ouders hebben eveneens toegang tot de 
online-omgeving, waardoor zij de vor-
deringen van hun kind kunnen volgen. 
Het voordeel van het programma is dat 



Bij de keus voor het juiste hulpmiddel wordt rekening gehouden 
met de ernst van de dyslexie.
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nisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren 
en studeren. Dit programma kan zowel remediërend als com-
penserend gebruikt worden, ook in het voortgezet onderwijs. 
Andere remediërende digitale hulpmiddelen zijn onder andere 
Woordenhaai en Sprint (Plus). Verscheidene compenserende 
hulpmiddelen zijn bijvoorbeeld de readingpen en de mobile 
reader die ingezet kunnen worden bij het zelf lezen en hulp 
geven bij moeilijke woorden. Daarnaast is er nog de Daisyspeler 
die diverse boeken voorleest. Naast deze hulpmiddelen zijn er 
nog vele anderen. Meer informatie hierover is onder meer op de 
website van Lexima te vinden.
Welk hulpmiddel uiteindelijk ingezet wordt, is afhankelijk van 
het kind. Bij de keus voor het juiste hulpmiddel wordt rekening 
gehouden met de ernst van de dyslexie, het ontwikkelingsni-
veau van het kind, de vorderingen in de behandeling en de 
(on)mogelijkheden om het onderwijsniveau te volgen.

voordelen
De direct betrokkenen bij en ontwikkelaars van de ict-hulpmid-
delen zien een aantal voordelen in de digitale hulp. Zo vindt 
Lexima zelf dat hun ‘technische maatjes’ onder andere helpen 

om zelfstandig te lezen, teksten te begrij-
pen en beter te spellen. Hierdoor krijgt 
het kind meer leesplezier, verbeteren de 
schoolprestaties en groeit het zelfver-
trouwen, mits de school de hulpmiddelen 
goed inzet. Dit zorgt er voor dat de leer-
kracht minder tijd kwijt is aan de begelei-
ding van de dyslectische leerlingen.
Onderwijszorg Nederland ziet er een 
groot voordeel in dat kinderen thuis en 
op school met dezelfde opdrachten oe-
fenen als bij de behandelaar. Hierdoor 
verbeteren hun schrijf-, lees- en taalvaar-
digheden sneller. Anette Roetenberg, 
kinder- en jeugdpsycholoog bij Lexima 
en verantwoordelijk voor de ontwikke-
ling van de ONL Online omgeving zegt: 
‘Kinderen die met Clicker werken worden 
gemotiveerd door de veelzijdige multime-
diale mogelijkheden van het programma. 
Dat is belangrijk, omdat het lees- en 
leerplezier van kinderen met dyslexie 
door hun faalervaringen vaak is afgeno-
men. Wetenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond dat de combinatie van klank 
en beeld elkaar versterken bij het leren 
lezen. Deze speciale Clickerversie voor 
ONL biedt een kindvriendelijke, stimule-
rende omgeving.’
Het Masterplan Dyslexie zegt hierover 
het volgende: ‘Gebruik van compense-
rende software bevordert de zelfredzaam-
heid, versterkt het competentiegevoel bij 
dyslectische leerlingen en motiveert hen 
om te blijven lezen. Leerlingen worden 
er niet lui van, zoals sommigen denken, 
maar het helpt hen juist om op een hoger 
leesniveau te komen.’
Een aangename financiële bijkomstig-
heid is dat in 2009 de ‘zorgkosten rege-
ling aftrek van specifieke zorgkosten’ is 
ingesteld. Langs deze weg kunnen de 
kosten van dyslexiehulpmiddelen van 
de belasting worden afgetrokken. De 
digitale hulpmiddelen die speciaal voor 
mensen met dyslexie zijn ontwikkeld, 
vallen onder deze regeling. Denk daarbij 
aan de eerder genoemde Daisyspeler en 
Readingpen en softwareprogramma’s als 
Kurzweil en Sprint. Om in aanmerking te 
komen voor de belastingaftrek moet de 
noodzaak van het hulpmiddel wel aange-
toond worden en opgenomen zijn in de 
dyslexieverklaring.
Maaike de Bruijn
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Wij bieden:
• een vernieuwende school met kwalitatief goed onderwijs
• een gemotiveerd en hardwerkend team
• een veilige en prettige leeromgeving voor onze kinderen
• betrokken ouders

Nieuwsgierig? Bekijk het profiel op onze websites:
www.cbsichthuszeist.nl

www.cbsdehoeksteenzeist.nl
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TOE AAN EEN VOLGENDE STAP IN UW CARRIÈRE?
CBS Ichthus / CBS De Hoeksteen zoekt een: 
enthousiaste en inspirerende directeur

adv-schooljournaal 25-08-2011, 23:041

w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en 
kunnen leren. Ouders en leerkrachten verlangen een school die goede leer-
resultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 Paul Speelgoed

Mgr. Lebouillestraat 13 • 6431 KH  Hoensbroek
Tel: (+31)45 5213392 • www.paulspeelgoed.nl

BOUWEN, VERKEERSPROJECTEN, REKENEN.

school-pauls speelgoed 110509.indd   1 09-05-2011   13:27:04
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De organisati e
De SCPO is een bloeiende sti chti ng voor christe-
lijk primair onderwijs in de Noordoostpolder.
Derti en scholen zijn aangesloten bij deze Sti ch-
ti ng. Deze scholen werken vanuit een eigen 
Christelijke identi teit.
De Sti chti ng vraagt van zijn werknemers deze in 
de dagelijkse prakti jk uit te dragen.
Zie ook: www.scpo-nop.nl.

De directeuren
De directeuren zijn lid van het directeurenbe-
raad. Van de directeuren wordt verwacht dat 
zij op zelfstandige wijze vanuit integraal school-
leiderschap invulling geven aan de functi e en 
blijven werken aan persoonlijk meesterschap, 
zoals o.a. verwoord in de NSA-competenti es.

De plaats
Lutt elgeest ligt in het noordoosten van de 
polder. 
Naast de dorpskern behoort een groot stuk pol-
derland  tot het dorp. Deze is naast landbouw-
gebied ook het grootste tuinbouwgebied van 
de polder met grote kassencomplexen.

Het schoolgebouw
Het schoolgebouw staat aan de rand van het 
dorp. Rondom is een bos met sportvelden en 
tennisbanen. Het schoolgebouw heeft  zes les-
lokalen, een handvaardigheidlokaal en diverse 
nevenruimten.

De Sti chti ng voor Christelijk Primair Onderwijs in de Noordoostpolder zoekt voor basisschool

De Rank 
in Lutt elgeest

een enthousiaste

DIRECTEUR m/v
(WTF 0,6220)

De missie van de school is gebaseerd op het mott o van de SCPO  ‘Basis voor je leven’.  De Rank kent vier kernkwaliteiten die 
kenmerkend zijn voor deze school:
 • een plezierig en goed pedagogisch klimaat
 • een goede sociaal-emoti onele ontwikkeling van het kind
 • de ontwikkeling van de leerling tot zelfstandig denkend, handelend en werkend mens
 • coöperati ef leren als wezenlijk onderdeel van het werken met de groep
Het mott o van De Rank is:  ‘ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst’ 

Van de nieuw te benoemen directeur wordt verwacht dat hij/zij:
 • vanuit een christelijke levensovertuiging op een eigenti jdse manier inhoud kan geven aan de identi teit van de school;
 • een onderwijsmens is in hart en nieren;
 • beschikt over aantoonbare leiderschapskwaliteiten;
 • de ingezett e en komende onderwijsontwikkelingen op een inspirerende wijze kan aansturen, voortzett en, borgen en  
  verder uitbouwen;
 • zich persoonlijk op de hoogte stelt van de dagelijkse gang van zaken binnen de groepen;
 • sociaal betrokken is bij leerlingen, ouders en team;
 • wil, durft  en kan delegeren en daardoor de aanwezige talenten weet te benutt en;
 • goed kan communiceren;
 • open staat voor samenwerking binnen het dorp;
 • steeds in vertrouwen de verbinding zoekt en de (onderwijskundige) belangen van de leerlingen beharti gt.

Voor meer informati e kun je de website van De Rank bezoeken (www.derank-lutt elgeest.nl) en/of contact opnemen met 
de school: 0527-202539. Een informati epakket is op aanvraag verkrijgbaar via het bestuurskantoor: www.scpo-nop.nl of 
telefonisch: 0527-261263.
Je kunt je schrift elijke reacti e vóór donderdag 15 september 2011 sturen aan het College van Bestuur van de SCPO, 
Postbus 50, 8300 AB Emmeloord. De gesprekken vinden plaats op 22 en 27 september 2011. Een psychologisch onderzoek 
kan onderdeel zijn van de selecti eprocedure.

Acquisiti e n.a.v. deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

school-scpo 110706.indd   1 06-07-2011   16:19:44

Inlichtingen: Frits Pieper 0655-348952, bestuur@suringarschool.nl of Ellen Blaak  0641-737899, dorsman.blaak@alice.nl.
Uw sollicitatiebrief, voorzien van motivatie en CV, ontvangen wij graag vóór 30 september 2011, 

en kunt u richten aan bestuur vereniging Suringar, p/a Heerderweg 33, 6224 LA Maastricht

Vereniging Suringar Maastricht
Emile Wesly school
Suringarschool

De vereniging Suringar is een 
schoolvereniging met 2 scholen 
voor protestants-christelijk 
onderwijs in Maastricht.

De Suringarschool:
• is een kleine school met een huiselijke sfeer. 
 Leerkrachten, leerlingen en ouders kennen elkaar bij naam.
• heeft een positief pedagogisch klimaat. Er is oprechte aandacht en
 interesse voor ieder kind.
• biedt alle ruimte voor individuele begeleiding, zodat ieder kind zich op 
 zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo kan ontwikkelen. 
• heet ieder kind welkom. Respect hebben voor elkaar en een goede 
 omgang met elkaar zijn belangrijk.
• is onderwijskundig sterk in ontwikkeling. Er wordt gewerkt met 
 nieuwe lesmethoden en moderne materialen.
• heeft een eigen website: www.suringarschool.nl

Omdat onze huidige directeur met pensioen gaat 
zijn wij voor de Suringarschool op zoek naar

EEN DIRECTEUR  M/V (0.8-1.0 FTE)

Wij zoeken een directeur die:
• bewust kiest voor christelijk onderwijs
• een warm hart heeft voor kinderen, ouders en teamleden
• met visie uitdaagt tot kwalitatief goed onderwijs
• ons aanspreekt op onze talenten, ons inspireert en 
 motiveert
• een effi ciënte bedrijfsvoering weet te realiseren
• als sparringpartner voor het bestuur kan optreden
• lesgevende ervaring heeft in het primair onderwijs
• een schoolmanagement of vergelijkbare opleiding 
 heeft gevolgd
• indien nodig lesgevende taken kan vervullen

school-suringar 110830.indd   1 30-08-2011   16:08:03
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Aangeboden:
Een 8-weekse cursus ‘Stressvrij voor de klas,’ door drs. Gabrielle Bruhn 
in Utrecht en Zeist. Middag-en avond klas.
Begin woensdag 21 september in Utrecht
Begin donderdag 22 september in Zeist
Begin 18 januari 2012 in Utrecht
Begin 19 januari 2012 in Zeist
Informatie en aanmelding: www.mindfulnessinonderwijs.nl.

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die 
voor een bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van  
huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze adver-
tenties niet thuis, evenmin als het werven of aanbieden van personeel.
Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden) kunt u toesturen aan de  
redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 
GM Utrecht. Adverteer ders dienen 1 week voorafgaande aan de ver-
schijningsdatum 25 euro over te maken op rekening 66.59.57.955, 
t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam adverteerder.  
Na ontvangst worde de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redac-
tie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden vakan-
tieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden  
annonces te wijzigen of in te korten.

Kleine advertenties

De Stichting PCO Gelderse Vallei  

is een organisatie  

voor primair onderwijs  

en telt 15 scholen  

met circa 3500 leerlingen 

in de gemeenten Barneveld, 

Nijkerk en Woudenberg. 

Het motto luidt:  

Stichting PCO Gelderse Vallei 

ontdekt, ontmoet en ontwikkelt.

De Stichting PCO Gelderse Vallei zoekt per 1 november 2011 of zo spoedig mogelijk daarna
voor haar basisscholen ‘Prins Willem-Alexanderschool’ te Nijkerk   
en ‘Dr. W. van den Berghschool’ te Voorthuizen

Leraar/
coördinator m/v

De Prins Willem-Alexanderschool is een open 
christelijke school waar dagelijks ongeveer  
270 kinderen naar toe komen. 
Wij hebben een enthousiast team dat werkt aan  
het maximale voor iedere leerling.
Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege  
de identiteit, de zorgstructuur, het pedagogisch 
klimaat en de hoge ouderbetrokkenheid. 

Onze missie:
Vanuit een veilige en uitdagende leeromgeving willen 
we leerlingen laten opgroeien tot zelfstandige, 
zelfverantwoordelijke en betrokken mensen.

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Directeur m/v

De Dr. W. van den Berghschool is een protestants 
christelijke school waar ongeveer 220 kinderen 
elkaar dagelijks ontmoeten en worden uitgedaagd  
om zich te ontwikkelen.
Wij hebben een enthousiast team dat werkt  
aan het maximale voor iedere leerling.
Ouders kiezen bewust voor onze school vanwege de 
identiteit, onze missie en de sfeer die wij uitstralen.

Ons motto: ‘Je talent is wie je bent’

Nadere informatie, sollicitatiewijze  
en belangrijke data, zie 

www.pcogeldersevallei.nl

verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2011

nr. 14 17 september

nr. 15 1 oktober

nr. 16 15 oktober

nr. 17 5 november

nr. 18 19 november

nr. 19 3 december

nr. 20 17 december

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
Bureau Van Vliet BV. Advertenties opgeven bij Jenny 
Duindam of Mariëlle Groot, e-mail: zandvoort@ 
bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. 
Tel.: (023) 571 47 45, fax: (023) 571 76 80.

www.cnvo.nl/adverteren



Advertentie

AdReS CNV ONdeRwiJS
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

TeLefOONNUmmeRS eN 
e-mAiLAdReSSeN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04, info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR-advies 

Voor individuele MR-vragen kunnen leden 
van CNV Onderwijs mailen naar  
mr-advies@cnvo.nl. Bellen kan op 
werkdagen van 15-17 uur, (030) 751 10 05. 

•  CNV Onderwijs Starters&Studentenlijn
(030) 751 10 06, startersenstudenten@cnvo.nl

•  CNV Onderwijs Academie   
(030) 751 17 47, scholing@cnvo.nl

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

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

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

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

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

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

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

peRSONeeLSAdVeRTeNTieS
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam 
of Mariëlle Groot, e-mail: zandvoort@
bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA 
Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, fax: (023) 
571 76 80. Personeels advertenties kunnen 
worden opgegeven tot uiterlijk woensdag 14.30 
uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
dinsdag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 105,– incl. BTW.

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

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

andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

pRimAiR ONdeRwiJS
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGeZeT ONdeRwiJS
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middeLBAAR BeROepSONdeRwiJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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betrokken. ’Al hangt het wel heel erg van het onder-
werp af. Over politiek hebben ze zeker een mening.’ Ze 
werd lid van CNV Onderwijs vanwege haar christelijke 
achtergrond, maar ook omdat ze het belangrijk vond op 
de bond terug te kunnen vallen, mocht dat nodig zijn. 
Aanvankelijk studeerde Welmoed af als orthopedagoog. 
‘Ik miste alleen nog wat levenservaring, vond ik zelf. 
Daarom ben ik maatschappijleer gaan studeren, omdat 
dat mijn interesse heeft.’ Haar maatschappelijke be-
trokkenheid toont ze door haar hulp in kinderkampen 
in Moldavië tijdens de zomermaanden. ‘Een straatarm 
land. Daar geef ik extra aandacht aan kinderen die wees 
zijn, aan alcohol verslaafde ouders hebben of van wie de 
vader of moeder noodgedwongen in het Westen werken. 
Dat geeft veel voldoening.’ 
PM   

Als dit tijdschrift op de deurmat ploft heeft Welmoed 
van der Veen er net twee werkdagen op zitten als docent 
mens en maatschappij bij AOC Terra in Meppel, afdeling 
vmbo-groen. ‘Afgelopen half jaar heb ik ervaring opge-
daan tijdens een vervanging/stage, nu komt er weer een 
nieuwe uitdaging aan. Ik heb er wel vertrouwen in. Met de 
leerlingen discussiëren over maatschappelijk relevante 
zaken.’ Volgens Welmoed is ook de jeugd van nu best 

Welmoed van der 
Veen (24): ‘Jeugd van 

nu best betrokken’
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Jouw partner  
in de school

 


