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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.

Vakantie (1)
Enigszins verbaasd las ik het artikel over 
doorwerken in de vakantie in Schooljour-
naal 13. Moeten de geesten hiervoor rijp 
gemaakt worden?
Ik werk al 37 jaar in het basisonderwijs 
(en nog altijd met veel plezier!) en nog 
steeds is het bij ons de gewoonte om in 
de laatste week van de zomervakantie 
enkele dagen naar school te komen ter 
voorbereiding van het nieuwe schooljaar. 
De overige vijf weken zijn hard nodig om 
de batterijen weer op te laden. Ik ben 
echt niet de enige die er zo over denkt. 
Als men nog weken nodig heeft om ach-
terstallig werk in te halen, doet men er-
gens iets niet goed. De rest van het jaar 
wordt er hard gewerkt, vaak veel meer 
dan 40 uur per week. Daar mag dan best 
wat tegenover staan! Bovendien: als de 
duur van de zomervakantie aangepakt 
wordt, wil ik ook wel eens in het voor- of 
naseizoen op vakantie.
Kor van der Heiden, Puttershoek

Vakantie (2)
Met plezier lees ik het commentaar van 
Michel Rog in Schooljournaal 13 over 
doorwerken in de vakantie. Hij wil geen 
verplichte terugkommomenten. Als 
directeur weet ik dat aan het begin van 
het schooljaar leerkrachten maar in één 
ding geïnteresseerd zijn: hoe maak ik 
mijn klas/groep gereed voor een vreug-
devol (weer)zien. Als directeur moet je 
niet de fout maken om een studiebijeen-
komst of wat voor vergadering ook te 
beleggen in de laatste vakantieweek. 
Geef de leerkrachten (zij doen het!!) 
de kans zich te ontspannen en rustig 

voor te bereiden op de kinderen in hun 
eigen (vakantie)tijd. Verplichting leidt 
tot frustratie en terecht merkt Michel 
op: ‘Doorwerken in de vakantie moet 
vrijwillig gebeuren.’ Hulde! Een echte 
vakbondsopmerking die de leerkracht 
beschermt voor al te enthousiaste idee-
tjes van schoolleiders.
Chris Lindhout, Nijverdal

Handelingsplannen (9)
Anna Bosman heeft heel wat losgemaakt 
door haar interview in Schooljournaal 
10 en haar pleidooi te stoppen met het 
maken van onzinnige handelingsplannen. 
Ik juich haar ideeën toe! Met alle extra 
taken die op ons afkomen, stijgt onze 
werkdruk regelmatig tot het kookpunt. 
Onze professionaliteit wordt flink gene-
geerd, ons idealisme ondergesneeuwd. Ik 
zou het erg toejuichen voor alle werkza-
me en toekomstige collega’s, die het elke 
dag toch maar weer moeten opbrengen, 
als schoolleiders duidelijk stelling nemen 
tegen dit alles. Zo blind of bang kunnen 
ze toch niet blijven? Leerlingenaantallen 
mogen nooit allesbepalend zijn, Inspec-
tierapporten ook niet, schoolbesturen 
trouwens ook niet. Durf weer achter je 
specialisten te gaan staan. Met dit plei-
dooi van Bosman liggen er volgens mij 
veel kansen om het onderwijs weer tot 
zijn essentie terug te brengen!
Hans Swinkels, Son

Pensioenen (2)
In Schooljournaal 12 somde briefschrijver 
De Kort een paar zaken op waarin ABP 
ons geld niet zou mogen beleggen. CNV-
mensen in het bestuur van ABP zouden 
op hun achterste benen moeten gaan 

staan als dat wel zou gebeuren. De voor-
beelden zijn echter zo evident en duidelijk 
dat ze daardoor in de discussie volstrekt 
nietszeggend zijn. Natuurlijk belegt ABP 
niet in wapenindustrie en in milieuver-
nietigers. We willen geen bloedgeld. Het 
probleem zit ‘m in het schemergebied. En 
kan de belegger precies weten wat er in 
het schemergebied door wie en wat wordt 
geproduceerd? Weten we als we schoe-
nen of een nieuw pak kopen of er kinder-
arbeid aan ten grondslag ligt? En laten 
we ook weer niet te braaf zijn, we willen 
toch ook zodanige rendementen dat onze 
pensioenen een ietsepietsie de welvaart 
van de collega’s in loondienst volgen? 
Gekscherend zou ik willen zeggen dat je 
ook weer niet alleen aandelen in firma’s 
moet kopen die bijbels verkopen en druk-
ken. Wat goed is aan de discussie, is dat 
we samen uitstralen dat we verantwoord 
willen beleggen en dus alert moeten zijn 
op ook deze zaken. 
Wim Stoop, Santpoort-Noord 

Columnist Terpstra
Het verbaasde me dat Schooljournaal 
Terpstra als nieuwe columnist heeft. 
Maar eigenlijk ook weer niet toen ik zijn 
bijdrage had gelezen. Er spreekt een 
hoog ons-kent-ons-gehalte uit. Was 
er nu echt niet een frisser persoon te 
vinden? Er is trouwens geen sprake van 
een column, maar van een podium voor 
Terpstra om zijn organisatie te promoten. 
Laat hem volgende keer een advertentie 
zetten en ga als Schooljournaal op zoek 
naar een andere columnist.
Henk van Schijndel, Oss

Meer brieven op pagina 34   

Brieven
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Als iedereen er hetzelfde uitziet wordt er ook minder gepest omdat sommige kinderen geen trendy  
kleren dragen. Met dat idee in het achterhoofd besloot particuliere basischool Bizzle Kidd Basic in 
Almere deze maand tot invoering van het schooluniform voor hun dertig leerlingen.

‘Passend onderwijs alleen kansrijk  
zonder gedwongen ontslagen’
De mensen in de scholen zijn niet klaar voor passend onder-

wijs. Dat blijkt uit twee boeken die de Evaluatie- en Adviescom-

missie Passend Onderwijs (ECPO) eind september presenteert. 

Voorzitter van de commissie, Ursie Lambrechts, in het artikel 

op pagina 10: ‘Zonder de leraar kan het niet en is passend on-

derwijs gedoemd te mislukken.’ Gebrek aan draagvlak, tekort 

aan vaardigheden én de bezuiniging van 300 miljoen euro vor-

men een risico voor de kwaliteit van het onderwijs, zo luidt de 

conclusie. CNV Onderwijs herkent zich in de onderzoeken. Be-

stuurder Patrick Banis: ‘De uitkomsten komen overeen met het 

onderzoek dat CNV Onderwijs in november 2009 heeft gehou-

den onder leraren. Veel leraren zien de noodzaak van passend 

onderwijs in, maar missen de kennis en kunde om te kunnen 

differentiëren. Inmiddels zijn we veel lobby, een manifestatie en 

een dreigende staking verder en heeft de minister de aange-

kondigde maatregelen verzacht. Zonder die aanpassing zou de 

invoering van passend onderwijs helemaal kansloos zijn. Geluk-

kig heeft zij dat ook ingezien.’ Maar wat CNV Onderwijs betreft 

is het nog niet genoeg. ‘Passend onderwijs heeft alleen kans 

van slagen zonder gedwongen ontslagen en met voldoende 

expertise in de klassen. Als de minister ons hierin niet tege-

moet komt, is de algemene vergadering van CNV Onderwijs 

(juni 2011) heel duidelijk: dan gaan we actievoeren en eventueel 

staken. Het verhaal van Ursie Lambrechts bevestigt wat onze 

leden ons meegeven en het vormt een extra steun in de rug om 

onze inzet richting ministerie te verzilveren.’ CdG
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‘Ontruimingslied	stelt kinderen gerust’
We moeten nu naar buiten. Stap voor stap in de rij. Ieder-

een verzamelen. De deur is al nabij. Ik loop voorop. Ik loop 

achteraan. Ik loop in het midden. En niemand blijft staan. 

Als leraar wil je er niet aan denken, maar het kan gebeuren 

dat een school snel moet worden ontruimd. Op veel scho-

len wordt daarom regelmatig geoefend. Marion Middendorp, 

hoofdredacteur van Peuteren.nl, vertelt: ‘Een aantal weken 

geleden kreeg ik een mailtje van een kinderdagverblijf die 

vroeg of wij een lied hadden dat bij ontruimingen was te ge-

bruiken. Dat was mij niet bekend en toen ik dit terugmailde, 

dacht ik: wat er niet is, kan er natuurlijk wel komen. Vrij snel 

daarna schreef ik de tekst en binnen een paar weken is met 

behulp van KSK Productions het hele liedje tot stand ge-

komen’. Volgens Middendorp werkt het Ontruimingslied ge-

ruststellend en kan het paniek voorkomen. ‘Met het lied kun 

je de kinderen leren om zo gestructureerd mogelijk naar bui-

ten te gaan. Als het liedje dan echt in een noodsituatie wordt 

aangeheven door de juf of meester, dan weten kinderen wat 

ze moeten doen. Bijvoorbeeld elkaars hand of een touw 

vastpakken en naar buiten gaan. Bovendien gaat van het 

zingen van een liedje ook een geruststellende werking uit.’  

Het Ontruimingslied is gratis te downloaden vanaf de web-

site www.peuteren.nl. Hier is ook de volledige tekst van het 

lied te vinden. Behalve voor peuters is het lied ook geschikt 

voor de jongste groepen in het basisonderwijs. 

EvB



Hulp gevraagd bij 
scholen bezoek op Dag van 
de Leraar
Op woensdag 5 oktober, de Dag van de Leraar, gaat CNV Onderwijs 

de scholen in. Leden van CNV Onderwijs kunnen hieraan meewer-

ken, bijvoorbeeld door ook de scholen in hun stad/dorp (waar leden 

van de bond werken) te bezoeken om daar voorlichtingsmaterialen en 

presentjes uit te delen. We willen zoveel mogelijk scholen bezoeken 

en jouw hulp kunnen we dus goed gebruiken! Lijkt je dit leuk? Ga dan 

naar: www.cnvo.nl/dagvandeleraar.

Schoolnieuws

•	De	stelling	op	www.cnvo.nl	‘Bij	bepaalde	vakken	
zou	het	goed	zijn	om	jongens	en	meisjes	te	scheiden’	
kreeg	53	procent	eens-stemmers.	Op	de	pabo	in	
Venlo	krijgen	mannelijke	en	vrouwelijke	studenten	
komend	schooljaar	gescheiden	les	in	de	vakken	
rekenen	en	natuur	&	techniek.	
•	Geven	we	het	dus	op?	kunnen	leraren	geen	passend	
onderwijs	geven	aan	zowel	meisjes	als	jongens?	Wel	
passend	onderwijs	dus	straks	voor	het	kind	met	adhd,	

een	chromosoom	meer,	dyslexie	of	epilepsie,	maar	
niet	voor	het	kind	met	een	piemeltje?
•	Maar	misschien	draaf	ik	nu	door.	Leraren	zijn	
uberhaupt	nog	niet	klaar	voor	passend	onderwijs,	
blijkt	uit	het	verhaal	op	pagina	10.	en	door	de	
komende	bezuinigingen	hebben	ze	er	eigenlijk	ook	
helemaal	geen	zin	in.	Het	wordt	een	interessante	
Prinsjesdag.
Ciska de Graaff
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Voormalig voetbalcommentator en sportjournalist Hugo Borst in 
actie als leraar op de vorige editie van de Dag van de Leraar.
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Rutte: ‘Er zijn te veel 
mbo-opleidingen’
‘Voor mij ligt de kern van het probleem in de enorme hoe-
veelheid mbo-opleidingen waaruit leerlingen kunnen kiezen, 
en dan ook nog op verschillende niveaus. Het mbo kent 
inmiddels meer dan zeshonderd verschillende diploma’s. 
Een onvoorstelbaar aantal. Je moet bijna doorgestudeerd 
hebben om daaruit de juiste keuze te kunnen maken. En 
dat lukt dus ook niet iedereen.’ Met deze woorden opende 
premier Mark Rutte vorige week het nieuwe schooljaar bij 
Roc Midden-Nederland in Nieuwegein. Rutte noemt het 
dan ook logisch dat bedrijfsleven en mbo uit elkaar groeien: 
‘Met zoveel verschillende opleidingen is het voor onderne-
mers en leerbedrijven ook moeilijk om nauw samen te wer-
ken met de opleidingen. Want in welke opleiding stop je als 
ondernemer precies je energie? En welke leerlingen wil je 
dan eigenlijk in je bedrijf hebben? Geen wonder dat sommi-
ge ondernemers hun betrokkenheid bij de opleidingen even 
in de pauzestand zetten.’ Rutte vindt ook dat de overheid 
de hand in eigen boezem moet steken. ‘Het idee achter 
competentiegericht leren is natuurlijk prachtig, maar als dat 
ertoe leidt dat gediplomeerde mbo’ers heel veel vaardig-
heden hebben waar werkgevers niet op zitten te wachten, 
dan schieten we ons doel voorbij’. Jos Talsma, docent toe-
risme en recreatie aan Roc Aventus in Apeldoorn reageert: 
Er zou veel geld kunnen worden bespaard als er niet meer 
op elk roc van alles wordt aangeboden. Spreid het aanbod 
van opleidingen over het land. Toerisme en recreatie wordt 
bijvoorbeeld op bijna elk roc aangeboden. Als je het aantal 
instellingen terugschroeft dat een opleiding aanbiedt, dan 
zal de kwaliteit ook omhooggaan.’ EvB
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Gepensioneerd maar nog 
werkzaam op school?
De redactie van Schooljournaal is op zoek naar gepensio-

neerde leden die nog wel actief zijn in de school. Bent u lees-

moeder/leesoma, onderhoudt u het groen rondom de school, 

beheert u de schoolwebsite, doet u onderhoudsklussen, bent 

u klaar-over of doet u ander vrijwilligerswerk op school en wilt 

u daarover vertellen? Stuur een e-mail naar Ciska de Graaff, 

cdgraaff@cnvo.nl.

19 september 
manifestatie tegen 
kabinetsbeleid
Verdeel de lasten, niet de samenleving! Dat is het motto van 

de manifestatie aanstaande maandag in Den Haag. Daar age-

ren de vakbonden, waaronder CNV Onderwijs, tegen het ka-

binetsbeleid. Mensen die het al zwaar hebben, krijgen het nog 

zwaarder en degene die het breed hebben worden opnieuw 

ontzien. Vandaar de oproep aan alle leden om zich om 10.30 

uur te melden bij de Christus Triomfatorkerk in Den Haag en 

na het ochtendprogramma in een protestmars naar het Malie-

veld te wandelen. Meer info op www.cnv.nl/eensamenleving.

Wat was!

5 september: De inzet van ‘vliegende briga-
des’ door het ministerie van Onderwijs om 
zeer zwakke scholen te helpen de kwaliteit 
op te krikken, lijkt te werken. Van de 28 
scholen waar het project is afgerond, is 90 
procent van het predicaat ‘zeer zwak’ ver-
lost. Bij 42 scholen loopt de ondersteuning 
nog. De scholen waar het beter gaat, blij-
ven nog wel onder intensief toezicht staan. 
(bron: ANP)
• Uit cijfers van het CBS blijkt dat negen 
procent van alle coffeeshops vorig jaar bin-
nen een afstand van 350 meter (volgens de 
wet de minimale afstand) van een school 
voor voortgezet onderwijs was gevestigd. 
Dat komt neer op 58 locaties, waarvan een 
derde in Amsterdam.  
(Bron: Dagblad van het Noorden)
7 september: Bijna de helft van de Ne-
derlandse basisschoolkinderen vindt het 
schoolplein maar saai. Zo’n 6 op de 10 kin-
deren vinden dat ze te weinig ruimte hebben 
om te spelen, 71 procent zou graag meeden-
ken over de inrichting van het schoolplein. 
Dat blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. 
(bron: ANP)
12 september: Onderwijsinstellingen in alle 
sectoren mogen per 1 oktober niet meer fu-
seren zonder toestemming van de minister 
van Onderwijs. De Wet fusietoets treedt dan 
in werking. Het ministerie benadrukt dat er 
geen sprake is van een fusiestop of fusiever-
bod. (bron: ANP)
14 september: Uit gesprekken met betrok-
kenen door het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau blijkt dat leraren in het voortgezet 
onderwijs niet goed raad weten met de extra 
aandacht die van hen wordt gevraagd voor 
taal en rekenen. Leerlingen van vmbo, havo 
en vwo doen in 2014 verplicht examen in 
rekenen, maar van de huidige lichting vm-
bo’ers slaagt maar 12 procent voor de toet-
sen zoals die over drie jaar worden gegeven. 
(bron: Trouw)  

 
FISCAAL VOORDEEL 
 

 
Het is weer tijd voor het aanvragen van fiscaal voordeel over de 

betaalde vakbondscontributie. Leden van CNV Onderwijs die 

werken in het onderwijs, kunnen profiteren van deze regeling, 

waarmee tot zo’n 45 procent van het jaarlijkse contributiebe-

drag kan worden teruggekregen. Deze verrekening vindt plaats 

bij de uitbetaling van de eindejaarsuitkering.

Vanaf zaterdag 3 september kunnen alle Leden werkzaam in 

basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, bve, 

hbo of de Kenniscentra, alsmede leden vallend onder de cao 

VSSI/WVOI, de cao AOJ of de cao GAO het aanvraagformulier 

voor fiscale teruggave opvragen via Mijn CNVO. (Ga naar www.

cnvo.nl en klik op ‘Mijn CNVO’. Log in met uw lidnummer als 

gebruikersnaam en uw postcode als wachtwoord, tenzij u dit 

zelf reeds eerder gewijzigd hebt.) Als u om welke reden dan 

ook het formulier niet op deze manier kunt of wilt downloaden, 

dan zullen wij u het aanvraagformulier half oktober op papier 

toesturen. U hoeft daarvoor niets te doen.

vakbondscontributie



ROg VERSUS
geachte heer Dijsselbloem,
Beste Jeroen,

20 september is het Prinsjesdag. 
Minister Van Bijsterveldt en staats-
secretaris Zijlstra hebben een jaar 
hun stempel kunnen drukken op het 
onderwijs. Een jaar waarin vooral de 
bezuinigingen op het passend on-
derwijs het hele onderwijs in beroe-
ring hebben gebracht. De geschie-
denis leert dat stelselwijzigingen in 
het onderwijs op weinig draagvlak 
kunnen rekenen en dat wijzigingen 
die gepaard gaan met bezuinigingen 
eigenlijk kansloos zijn. Ruim drie 
jaar geleden vond een parlementair 
onderzoek plaats naar onderwijs-

vernieuwingen in het voortgezet 
onderwijs. Naast u zat onder meer 
de heer  Zijlstra in de commissie. Ik 
vind het opvallend dat in het beleid 
van de huidige bewindspersonen zo 
weinig is overgenomen van uw aan-
bevelingen. Neem de grote nadruk 
op rekenen en taal, maar vooral de 
bezuinigen op passend onderwijs. 
In het eindrapport van de com-
missie Tijd voor Onderwijs lees ik 
onder meer dat veel beleidskeuzen 
werden bepaald door het finan-

ciële kader, en dat politiek 
draagvlak belangrijker werd 
gevonden dan draagvlak in 
het onderwijs. Ook zijn er 
grote risico’s genomen met 
kwetsbare leerlingen. Bo-

vendien werd er onvoldoende 
geluisterd naar leraren, ouders 

en leerlingen, en werd er juist te 
veel waarde gehecht aan de positie 
van Nederland op internationale 
ranglijsten. Ik geloof best dat de 
bewindspersonen betrokken zijn 
bij het veld en een helder profiel 
hebben van de beroepsgroep. Het 
is daarom ontzettend jammer dat 
het beleid gericht is op controle en 
beheersing. Het zou goed zijn als 
zij in het resterende deel van hun 
regeerperiode leren van de lessen 
uit het recente verleden. Het ope-
rationaliseren van beleid is anders 
gedoemd te mislukken. 

Het	is	ONtzetteND	JAMMeR	
DAt	Het	BeLeiD	GeRiCHt	is	
OP	CONtROLe	eN	BeHeeRsiNG	

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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‘Onderwijs	is	de	drijvende	kracht	achter	iemands	persoonlijke	
ontwikkeling.	Het	is	door	onderwijs	dat	de	dochter	van	een	boer	
dokter	kan	worden,	de	zoon	van	een	mijnwerker	kan	opklimmen	
tot	directeur	van	de	mijn	en	dat	het	kind	van	een	boerenknecht	
wordt	gekozen	tot	president.’	Bovenstaand	citaat	van	Nelson	
Madela	komt	uit	een	van	de	stukken	die	in	juli	op	de	agenda	
stonden	tijdens	het	zesde	wereldcongres	van	education	international	
in	kaapstad.	Het	citaat	correspondeerde	met	het	motto	van	de	bijeenkomst:	‘Bouw	een	toekomst	met	een	goede	
opleiding’.	Namens	CNV	Onderwijs	waren	bestuurder	Cees	kuiper,	voorzitter	Michel	Rog	en	kaderlid	frank	
kuijpers	naar	zuid-Afrika	afgereisd.	kuijpers:	‘Waar	het	om	ging	was	dat	een	belangrijke	internationale	organisatie	
als	education	international	zich	in	een	samenhangend	beleidsstuk	zou	uitspreken	over	allerlei	aspecten	die	met	
het	onderwijs	samenhangen.	Het	unaniem	aanvaarde	Policy	Paper	on	education,	is	via	een	aantal	consultaties,	
waaraan	ook	CNV	Onderwijs	heeft	deelgenomen,	tot	stand	gekomen	en	heeft	een	breed	draagvlak	bij	de	
aangesloten	nationale	bonden.	We	zullen	er	in	eigen	land	verder	vorm	aan	moeten	geven.’	De	drie	bezochten	ook	
basisschool	Brackenfell	en	een	praktijkschool	in	kaapstad	op	uitnodiging	van	de	suid-Afrikaanse	Onderwysunie	
(sAOu),	een	zusterbond	met	wie	de	banden	werden	aangehaald.	kuijpers:	‘Wat	opviel	was	de	betrokkenheid	van	
onze	collega’s	en	het	accent	dat	gelegd	werd	op	normen	en	waarden,	orde	en	discipline.’	PM

iNteRNAtiONALe	tOP	
OVeR	LeRAReNBeROeP	iN	
kAAPstAD

Vanaf	links:	Michel	Rog,	Cees	kuiper		en	frank	kuijpers.		

Fo
to

: B
ea

 U
ha

rt



      Dijsselbloem
geachte heer rog,
Beste Michel,

Een jaar onderwijs-
beleid van de nieuwe 
bewindslieden op 
Onderwijs. Een jaar 
gericht op meer controle 
en beheersing, zo is jouw 
stelling. En ik vrees dat er veel 
waarheid in zit. Het was een jaar 
van bezuinigingen, nullijn, hbo-fraude,  
maar ook een jaar waarin het herstel 
van de basiskwaliteit werd voortge-
zet. Met gelukkig veel aandacht voor 
taal en rekenen, exameneisen, en de 
kwaliteit van lerarenopleidingen. De 

aanbeve-
lingen van 
de Parle-

mentaire 
Commissie 

Onderwijsver-
nieuwing klinken 

hierin nog steeds 
door. Dat kan niet over de rest van het 
beleid gezegd worden. Met passend 
onderwijs worden grote risico’s geno-
men. Risico’s met kwetsbare leer-
lingen. Basisvoorwaarden voor grote 
stelselwijzigingen zijn tijd, draagvlak 
en geld. Alledrie zijn aan de kant 
gezet. De bezuinigingen zijn na grote 
druk weliswaar uitgesteld, maar niet 
afgesteld. Ook de Onderwijsraad pleit 
voor meer tijd voor de invoering.
Zeker zo contraproductief is het 
sturen op meer controle. Objectieve 

toetsen zijn prima, toetsresultaten 
kunnen leraren en scholen helpen tij-
dig bij te sturen. Daar liggen nog volop 
kansen. Maar de wijze waarop toets-
resultaten volgens het Regeerakkoord 
straks alles gaan bepalen, tot en met 
prestatiebeloning en bekostiging, zal 
niet alleen leiden tot een waanzinnige 
bureaucratie en nog meer administra-
tie voor leraren, maar ook tot allerlei 
perverse prikkels om maar goed te 
scoren. Cito, hèt instituut met toetsex-
pertise, waarschuwt dan ook terecht: 
pas op voordat je allerlei consequen-
ties verbindt aan toetsresultaten in het 
onderwijs. Niet ‘teaching to the test’, 
maar ‘haal het beste uit elk kind’ moet 
voorop blijven staan. Alleen zo houden 
leraren hun beroepstrots.
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     Jeroen Dijsselbloem is lid van de  
Tweede Kamer namens de PvdA

met passend onderwijs 
worden grote  

risico’s genomen 
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Leraren niet klaar 
voor passend 
onderwijs 

‘Zonder de leraar kan het 
niet en is passend onderwijs 

gedoemd te mislukken.’ 
Dat zegt Ursie Lambrechts, 

voorzitter van de Evaluatie- en 
Adviescommissie Passend 

Onderwijs (ECPO). Eind 
september presenteert de 

commissie twee onderzoeken. 
Uit één daarvan blijkt dat leraren 

de noodzaak van passend 
onderwijs niet inzien en dat 
ze tegen hun eigen grenzen 

aanlopen.

Lambrechts: ‘Bezuiniging is belemmering voor enthousiasme’

Het gebrek aan draagvlak onder de mensen die het moeten 
doen samen met de bezuinigingen die opgelegd worden, vor-
men een risico voor de kwaliteit van het onderwijs. Dat is de 
conclusie uit het boekje Over de grenzen van de leerkracht dat 
op 28 september gepresenteerd wordt door de Evaluatie- en 
Adviescommissie Passend Onderwijs (ECPO). Onderzoeks-
journalist Jelle van der Meer trok de scholen in en legde zijn 
oor te luisteren bij leraren, intern begeleiders en schoolleiders. 
Zo’n dertig scholen in primair en voortgezet onderwijs laten 
het volgende beeld achter: iedereen staat achter het streven 
om alle kinderen passend onderwijs te geven en waar mogelijk 
leerlingen in het regulier onderwijs te houden. Maar de grenzen 
zijn bereikt, het ontbreekt leraren aan vaardigheden en onder-
steuning en de bezuinigingen werken behoorlijk demotiverend.

AltijD AnDers
‘Passend onderwijs, dat doen we toch al?’ zegt intern begeleider 
Yvonne Bruggink van basisschool De Border in Amersfoort 
in het boekje. ‘We praten met iedereen, de ouders, experts, 
alles om iedereen zo lang mogelijk binnenboord te houden. 
Onze leerkrachten gaan heel ver, totdat ik op het laatst moet 
zeggen: dit kan niet meer.’ Jiska Nijland, intern begeleider op 
Daltonschool De Maten in Den Ham: ‘Op papier past het. Je 
bedenkt een les, een opbouw over een week of een periode, een 
project waar alles aan bod komt. Vervolgens loopt het altijd 
anders.’ Op de vraag van de journalist wat er dan tussen komt, 
zegt ze: ‘De leerlingen! Met twintig of dertig leerlingen in de 
klas lopen de dingen altijd anders.’ Ruud van Tergouw, rector 
van het Nieuwe Lyceum in Bilthoven (havo/vwo): ‘Er dreigen 
ongelukken, want het speciaal onderwijs moet krimpen en de 
reguliere scholen zijn nog niet klaar. Leerlingen gaan tussen 
wal en schip vallen. Docenten lopen tegen grenzen aan.’ Henk 
van Benthem, directeur van het Zaanse OPDC (vmbo): ‘Je 
kan als school niet meer zeggen “Sorry, je hoort hier niet”. Het 

meeprAten over pAssenD  
onDerwijs?
Op woensdag 28 september houdt de ECPO 
een bijeenkomst over passend onderwijs, waar 
vooral leraren van harte welkom zijn. Zie  
www.ecpo.nl. Op woensdag 12 oktober organi-
seert CNV Onderwijs een themadag over pas-
send onderwijs, zie pagina 33 van dit Schooljour-
naal en www.cnvo.nl.
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vmbo is dit al langer gewend, die kan haar leerlingen niet naar 
een school lager sturen.’ Yzaäk Jacobi, sectordirecteur van het 
Christelijk College Nassau Veluwe in Harderwijk: ‘De angst 
voor meer zorgleerlingen komt deels door onbekendheid. De 
mens lijdt het meest aan het lijden dat men vreest.’

niet sterk
Sandra Koot, naast voorzitter van de CNV Onderwijs-stuur-
groep Passend Onderwijs ook trainer op scholen, vertelt in het 
boek wat bepaalt wat scholen aan kunnen: ‘Een goede zorg-
structuur, goed leiderschap, een professionele cultuur en goede 
leraren. Onderzoek laat zien dat leerkrachten het omgaan met 
verschillen als grootste probleem ervaren en meer specifiek 
met kinderen met gedragsproblemen. Op de pabo hebben ze 
hier niets over geleerd. Kennis en vaardigheden beïnvloeden 
hun attitude. Hoe sterker leerkrachten zich voelen, hoe minder 
angst er zal zijn voor passend onderwijs.’
Uit de rapportage blijkt dat leraren zich totaal niet sterk voe-
len. Ze missen vaardigheden, tijd en ondersteuning om alle 
leerlingen de aandacht te geven die ze nodig hebben, laat staan 
als ze straks nóg meer zorgleerlingen in de klas krijgen. Voor het 
tweede rapport – Passend onderwijs aan leerlingen met gedrags-
problemen – is bewust gezocht naar docenten in het voortgezet 
onderwijs die er goed in slagen om te differentiëren. Zij hebben 
gemeenschappelijk dat ze goede ondersteuning in de school 
hebben (bijvoorbeeld een time-outklas), een adequate school-
leiding met visie en voldoende deskundigheidsbevordering.

leerling op de st. 
mattheusschool 
in rotterdam, 
die voor forse 
ontslagen 
vreest door de 
bezuiniging 
op passend 
onderwijs.

goeDe wil
‘Deze twee boekjes geven een mooi beeld 
van hoe passend onderwijs landt in de scho-
len’, meent Ursie Lambrechts, voorzitter van 
de ECPO. ‘Aan de ene kant is iedereen voor 
passend onderwijs, want wie kan daar nou 
tegen zijn, maar aan de andere kant zijn veel 
leraren er niet klaar voor en lopen ze tegen 
grenzen aan. Dit is de realiteit waar we mee 
te maken hebben. Er gebeurt ontzettend veel 
op voorbereidend gebied, maar dat is vooral 
op bestuurlijk niveau en gaat veelal over de 
hoofden van de leraar heen. Die leraar is van 
goede wil, beseft dat het maatschappelijk 
ongewenst is te veel kinderen in een hokje 
te plaatsen, maar is ook bang voor alles wat 
komen gaat.’
Leraren zien de noodzaak niet in, niet zozeer 
omdat ze het principe niet mooi vinden, 
maar omdat ze naar hun eigen gevoel al alles 
doen om maatwerk te bieden. Lambrechts: 
‘Ze zien niet meer mogelijkheden dan ze nu 
al benutten. Kan ik het wel aan om nog meer 
zorgleerlingen in mijn klas op te nemen? Dif-
ferentieer ik al niet enorm? Krijg ik door de 
bezuinigingen straks nog een grotere groep? 
Kan ik wel op ondersteuning rekenen?’
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gevAAr
Het gevaar voor de kwaliteit van onderwijs – passend onder-
wijs invoeren zonder draagvlak, zonder benodigde vaardighe-
den bij leraren en mét bezuinigingen – ziet ook Lambrechts 
heel goed. ‘Het is niet alleen een 
gevaar voor de kwaliteit, maar ook 
een belemmering voor het en-
thousiasme. Een paar jaar geleden 
werden er ook wel beren op de 
weg gezien, maar er was toch een 
attitude van “we gaat iets leuks 
nieuws doen”. Nu er een bezuini-
ging van deze omvang aan zit te komen, ligt de focus vooral 
op de vraag of scholen het financieel wel rondgebreid krijgen. 
Dat staat het landen van passend onderwijs in de klas in de 
weg. En dat is toch hét criterium voor succes? Gaat de leerling 
in de klas er baat bij hebben? Daarvoor moet de leraar lol heb-

ben in de vernieuwing en het idee hebben 
dat hij het aankan.’ Hoe dat wel te bereiken 
is? ‘Zonder de leerkracht kan het in elk geval 
niet. Dan is passend onderwijs gedoemd te 
mislukken. De leraar moet er dus in worden 
meegenomen, zowel in het willen als het 
kunnen en het ondersteunen. Het bestuur 
en de schoolleiding moeten visie tonen, 
richting geven en inzichtelijk maken welke 
ondersteuning er mogelijk is. Waar de leraar 
tekort schiet in vaardigheden, moeten er 
scholing en ondersteuning geboden worden, 
bijvoorbeeld door coaching, teamteaching, 
videotraining, noem maar op.’

bezuinigingen
Dit alles lijkt in tegenspraak met de bezuini-
gingen van 300 miljoen, waar CNV Onder-
wijs samen met het onderwijsveld al geruime 
tijd tegen fulmineert. Op een CDA-congres 
in april werd een resolutie aangenomen, 
geïnitieerd door een aantal CDA-leden die 
tegelijk CNV Onderwijslid zijn, waarmee 
de bezuiniging uitgesteld en getemporiseerd 
werd. In een Tweede Kamerdebat eind april 
liet minister Van Bijsterveldt echter weten 
dat van uitstel geen afstel komt. Lambrechts 
is hier desgevraagd ‘niet blij mee. Het is ont-
zettend jammer, maar, naar ik vrees, wel de 
realiteit. Een andere wijze van financiering is 
overigens niet verkeerd. In het huidige indi-
catiesysteem zit een verleiding om kinderen 
te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Ook 
is het aantrekkelijk om een rugzak aan te vra-
gen voor kinderen die het niet de volle vier 
jaar nodig hebben. Gelukkig heeft de minister 
wel de harde toezegging gedaan dat er geen 
enkele school zal omvallen vanwege de bezui-
niging op passend onderwijs. Hoe? Het kan 
zijn dat er een soort noodfonds komt, ik weet 
het niet. En vergeet ook niet dat er wel fors 
wordt geïnvesteerd in scholing van leraren. 

Die middelen 
mogen niet op 
de plank blij-
ven liggen. Dat 
zou echt misda-
dig zijn. Ik ver-
wacht niet dat 
er alsnog een 

streep door de bezuinigingen gaat, maar uit-
sluiten kan ik het vanzelfsprekend ook niet. 
Het zou wel helpen om het enthousiasme 
voor passend onderwijs te revitaliseren.’
Ciska de Graaff

‘Hoe sterker leerkracHten 
zicH voelen, Hoe minder 
angst er zal zijn voor 

passend onderwijs’

Fo
to

: H
an

s K
ou

w
en

ho
ve

n



Schooljournaal 13

Fo
to

: H
en

rië
tt

e 
G

ue
st

columnpierre wind
er wordt in 

onderwijsland veel 
te veel gezwamd

pierre wind (46) is docent 
op onder andere roc 
mondriaan Horeca in  

den Haag.

Sinds de pedagogie in het onderwijs de macht heeft gekre-
gen, is de ondergang van de educatie begonnen. Werkelijk, 
er wordt in onderwijsland veel te veel gezwamd. Lesgeven 
is zo’n vreselijk mooi vak, laten we dat dan ook doen. Door-
dat de leden van raden en commissies (die niet voor de klas 
staan) te veel vrije tijd hebben en, door de geldingsdrang 
naar hun betaalheer (of vrouw), steeds weer met nieuwe 
ideeën komen, zal de rust nooit terugkeren. Het onderwijs 
heeft maar één ding nodig en dat is rust in de organisatie 
en in de structuur. 

Ooit heeft iemand bedacht (zal wel een pedagoog geweest 
zijn) om de aloude klassikale tafeltjesopstelling, alle tafel-
tjes en lijven gericht naar de docent, te vervangen door  de 
‘gezellige’ tafelschikking in groepjes. Niet-discipline begint 
zo dus al in de lagere school. Logisch dat er op latere leef-
tijd moeite is met luisteren naar de kennisoverbrenger voor 
de klas. Zeker als de huidige onderwijscultuur Dr. Google 
als belangrijkste docent in de organisatie toelaat. Ja, onder 
de noemer ‘dat de student zich moet kunnen ontplooien’. 
Ik zei altijd, en zeg nu nog steeds: ‘School is voor de kennis 
en in de praktijk leer je het echte vak. Daar krijg je dan ook 
de kans om je te ontplooien tot wie je later wordt. En niet te 
vergeten in de vrije weekenden.’

Werkelijk, het is ongelooflijk dat de laatste decennia het 
ene onderwijsluchtballonnetje na de ander wordt opgela-
ten. Op zich is dat niet erg, maar wel als die luchtballon-
netjes steeds weer serieus worden genomen. Dit laatste 
gebeurde nog geen maand geleden, toen geopperd werd 
om aparte jongens –en meisjesklassen in te gaan voe-
ren. Uit een onderzoek bleek dat meisjes beter presteren 
dan jongens. Ja, dan zou het goed zijn om de meisjes bij 
elkaar te zetten, want anders zouden ze door de jongens 
in hun vooruitgang worden belemmerd! Ja, het moet niet 
gekker worden.
Ik verdenk er de createur van dit ballonnetje van dat mis-
schien ook de schijngedachte meespeelt, dat een groep 
meisjes makkelijker te hanteren is dan een groep jon-
gens. En dat is prettiger voor de wat zwakkere docent. 
Echt een belachelijk idee. Ik weet nog wel hoe blij de 
docenten op lts en mbo waren toen er bij de vakken zoals 
techniek en koken ook eindelijk meisjes in de klas kwa-
men. De sfeer in de klas werd positief anders. En ook in 
mijn mannenkeuken verwelkomde ik de vrouw met open 
armen. Een verrijking voor het team. Neen, laten we niet 
scheiden, maar samen genieten van het mooie klassikale 
onderwijs.

Het mooie klassikale onderwijs
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‘Schoolleiders moeten    
streven naar evenwichtiger     
    samenstelling team’

Veel scholen staan financieel met de rug tegen de muur. Eerdere 
kortingen door het ministerie van Onderwijs, de uitgestelde 
bezuinigingen op passend onderwijs, plus de gevolgen van 

leerlingenkrimp zetten het personeelsbeleid onder druk. In veel 
gevallen zijn de laatst binnengekomenen, vaak de jongsten van 

het team, het kind van de rekening.

SBO-directeur pleit voor jongere leraren 

Mensen leren van hun fouten, zeggen de 
optimisten. De geschiedenis herhaalt zich, 
menen de zwartkijkers. De tweede optie 
zou wel eens van toepassing kunnen zijn 
op de wijze waarop scholen hun financiën 
op orde proberen te krijgen. Vorig jaar 
werd in het primair onderwijs voor 90 
miljoen euro bezuinigd op de lumpsum 
onder de noemer bestuur en management. 
Dit treft scholen hard. Daarnaast hebben 
zij ook te maken met de gevolgen van 
krimp en de aangekondigde bezuinigingen 
à 300 miljoen euro op passend onder-
wijs. Dan kan het gebeuren dat zelfs in 
Almere, de enige stad waar – zeker nog 
tot 2020 - leerlingengroei is, een van de 
grotere schoolbesturen noodgedwongen 
moet schrappen in het personeelsbestand, 
omdat de bomen tot in de hemel leken te 
groeien. Vaak gebeurt dat niet per leef-
tijdsgroep in het werkgelegenheidsbeleid, 
waarover bonden en werkgevers in betere 
tijden afspraken hadden gemaakt, maar 
volgens het last in, first out-principe (lifo). 
Wie het laatst is aangesteld, is de klos. Dat 
het onrustig is, wordt nog eens bevestigd 
door de duizenden telefoontjes extra die 

de afdeling individuele belangenbehartiging van CNV Onderwijs het 
afgelopen jaar kreeg te verwerken.

onDerwijs uitgejAAgD 
Leraren van rond de vijftig herinneren zich nog dat startende leraren, 
net als nu met de lifo-aanpak, benadeeld werden in de HOS-regeling 
omdat ze minder gingen verdienen. Toenmalig Onderwijsminister 
Deetman moest begin tachtiger jaren draconisch bezuinigen, maar de 
bonden wisten te bewerkstelligen dat dit niet ten koste mocht gaan 
van de oudere, al langer zittende teamleden. Dat toen een hele gene-
ratie leraren het onderwijs is uitgejaagd lijkt inmiddels vergeten. In 
een interview met Schooljournaal zegt oud-wielrenner Peter Winnen 
(derde in de Tour de France van 1983), die eind jaren zeventig afstu-
deerde aan de pabo, dat van zijn examenjaar slechts drie van de 24 
studenten voor het onderwijs behouden bleven. CNV Onderwijs wil 
die fout niet opnieuw maken en propageert het afspiegelingsmodel 
(cohorten van 25-35 jaar, 35-45 jaar, etcetera) als er personeel moet 
afvloeien. ‘Peter Winnen vertelde dat verhaal op tv ook in Andere 
Tijden Sport. Hij kwam gewoon niet aan de bak’, bevestigt Freddy 
Weima, directeur van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 
(SBO). 
Hij noemt een aantal oorzaken voor het explosieve mengsel dat de 
arbeidsmarkt in het onderwijs op zijn grondvesten liet schudden. ‘De 
situatie kan per regio erg verschillen, zelfs binnen regio’s, maar zeker 
de grote steden kennen een tekort aan leraren in de zogenaamde 
risicovakken als wiskunde en Duits in het voortgezet onderwijs. De 
reden is bekend: er gaan te veel ouderen met pensioen en er komen 



‘Schoolleiders moeten    
streven naar evenwichtiger     
    samenstelling team’

SBO-directeur pleit voor jongere leraren 

wie het laatst is aangesteld is volgens het last in, first out-principe de klos.
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te weinig jongeren voor terug, omdat de 
instroom op de lerarenopleidingen ach-
terblijft. Die discrepantie is er niet in het 
primair onderwijs; daar speelt vooral het 
enorme tekort aan schoolleiders, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. Een ander 
aspect is de enorme krimp. Bijna het hele 
land krijgt ermee te maken. Daardoor zijn 
de gevolgen lastig aan te geven, vooral 
omdat tekort en krimp ook nog eens op 
elkaar inspelen.’ 

Fouten
Volgens Weima blijkt uit het SBO-
onderzoek Krimp als kans dat ook de grote 
steden, inclusief Flevoland er na 2015 aan 
moeten geloven. De positieve gevolgen 
van de babyboom van eind jaren negentig 
zijn daar dan ook uitgewerkt. De reuring 
op de arbeidsmarkt wordt volgens hem 
zeker ook veroorzaakt door de bezuini-
gingen. ‘Scholen schrappen dan vaak in 
het personele budget, zeker als de bezuini-
gingen gepaard gaan met minder inkom-
sten door de krimp en met fouten in de 
financiële planning. Dan ontstaat er veel 
boventalligheid. Dat zijn bijna allemaal 
jongeren en dat is jammer, vooral vanwege 
de geweldige vergrijzing die straks ook het 

primair onderwijs raakt. Opnieuw dreigt een hele generatie voor het 
onderwijs verloren te gaan. In dat verband valt er wel iets te zeggen 
voor het scenario van CNV Onderwijs om ten minste een deel van de 
jongeren aan het werk te houden. Al ben ik me ten zeerste bewust dat 
dit pijnlijk is voor de ouderen die zich jarenlang met hart en ziel voor 
het onderwijs hebben ingezet. Het is een heel lastig dilemma, maar 
wel een belangenafweging. Vooral omdat sommige krimpgebieden 
over een aantal jaren weer leraren nodig kunnen hebben. Wat doe je 
dan, als blijkt dat die voor een ander carrièrepad hebben gekozen?’

FnuikenD
‘Persoonlijk ben ik nooit zo’n voorstander geweest van het last in, first 
out-principe’, bekent de SBO-directeur. ‘Laatst kwam ik een interview 
uit mijn studententijd tegen en toen nam ik er al stelling tegen. Later, 
toen ik aan de universiteit ging werken ervoer ik hoe jonge onderzoe-
kers stelselmatig geen kans kregen. Dat is op den duur fnuikend voor 
een universiteit. Het speelde destijds evenzeer voor andere sectoren 
van de rijksoverheid. Toen ik midden jaren negentig op het ministerie 
van Onderwijs kwam werken, was ik op mijn afdeling zo’n beetje de 
enige onder de vijftig jaar vanwege een langdurige vacaturestop. Het 
ligt er natuurlijk aan wat er op een school in het sociaal plan staat, 
maar de wet laat vooralsnog beide mogelijkheden toe.’ Weima ver-
moedt dat er nog een wereld te winnen valt als het gaat om human 
resource management. ‘Ga als schoolleider na of iemand bij je school 
past. Is die persoon een verrijking voor je team? Is er een evenwichig-
te samenstelling? Laten we – waar mogelijk - de mensen die goed zijn 
en hart hebben voor het onderwijs binnenboord houden. Ook als het 
om jonge leraren gaat.’  
Peter Magnée
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‘Tienerschool 
   wordt een succes’

De stap van basisschool naar 
het voortgezet onderwijs is 

voor veel leerlingen te groot. 
Deze kinderen moeten te 

vroeg keuzes maken en komen 
daardoor in de problemen, 
waarna ze afstromen naar 
een lager soort onderwijs. 

Niet nodig, vinden voortgezet 
onderwijsinstelling 2College 

en de Stichting Tangent 
voor peuterspeelzalen en 

basisonderwijs. Samen 
ontwikkelden zij het concept 

voor de zogenaamde 
Tienerschool.

‘De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet 
onderwijs is voor veel kinderen een te grote stap op te jonge 
leeftijd’, zegt Ad Poulisse, algemeen directeur van 2College. 
‘Deze leerlingen zijn nog niet toe aan het maken van die keuze. 
Zij hebben baat bij een geleidelijker overgang tussen basison-
derwijs en voortgezet onderwijs, zodat hun ontwikkeling, zowel 
qua persoonlijkheid als op gebieden als rekenen en taal, rusti-
ger kan verlopen.’

Groep 9 en 10
2College en Tangent, beide opererend in Tilburg en omgeving, 
willen de definitieve schoolkeuze uitstellen tot 14 jaar. De 
kinderen gaan dan na groep 8 niet naar de brugklas, maar naar 
groep 9 en daarna naar groep 10. Dit geldt overigens niet voor 
alle kinderen, vertelt Ad Poulisse. ‘De leerlingen die naar het 
vwo kunnen, of op hun plek zijn op een basis- of kaderberoeps-
gerichte leerweg of praktijkonderwijs, gaan daar na groep 8 
gewoon naartoe. Het gaat om de middengroep, waar een ad-
vies mavo of havo voor is gegeven. Deze kinderen weten vaak 
nog niet echt wat ze willen en kunnen. Zij krijgen in het basis-
onderwijs logischerwijs wat minder aandacht’, vindt Poulisse. 
‘Deze leerlingen doen het werk op het vereiste niveau en een 
basisschoolleerkracht moet ook zijn aandacht geven aan naar 
boven uitschietende en achterblijvende kinderen. Dan is het 
te verwachten dat de middengroep minder aandacht krijgt. In 
groep 9 en 10 komt de leerkracht daar dan weer aan toe. Het 
voorkomt dat deze leerlingen verzanden.’ Jan Aarts, voorzitter 
van de Raad van Bestuur van Stichting Tangent, is het met 
hem eens: ‘Door die vroege keuze stromen grote groepen kin-
deren af naar een lager type onderwijs, terwijl dit niet nodig is.’ 

paviljoenen
De school die 2College en Stichting Tangent voor ogen heb-
ben, bestaat uit drie groepen leerlingen. Deze groepen worden 
aangeduid als paviljoenen. Het eerste paviljoen wordt gevormd 
door leerlingen van 2 tot en met 6 jaar; zij zullen ‘spelend le-
ren’. De volgende groep bestaat uit de leerlingen van 7 tot en 
met 10 jaar, die ‘funderend leren’. Tot slot is er het paviljoen 
van de leeftijdscategorie 10 tot en met 14 jaar. Deze groep zal 
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‘kwalificerend leren voor 3mavo of 3havo’ en gaat na groep 8 
door naar groep 9 en 10. Het onderwijs in deze groepen is een 
mengeling van de pedagogische aanpak van het basisonderwijs 
en de didactische aanpak van het voortgezet onderwijs. Na 
groep 8 vindt er wel een verandering plaats in de samenstel-
ling van de groepen. ‘Er gaan dan kinderen naar bijvoorbeeld 
het vwo, basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen of prak-
tijkonderwijs en er komen misschien kinderen bij van andere 
basisscholen van wie de ouders de keuze nog willen uitstellen’, 
vertelt Aarts. En dus is er in groep 8 gewoon de Cito-toets, 
een schoolkamp en een musical. ‘In groep 9 en 10 wordt ver-
volgens toegewerkt naar de keuze mavo of havo. In die groe-
pen wordt lesgegeven op hetzelfde niveau als in de eerste twee 
klassen van het voortgezet onderwijs, maar met de pedagogi-
sche insteek van de basisschool.’ 
Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat de leerlingen les krij-
gen van drie of vier leerkrachten in plaats van de gemiddeld 
veertien op een instelling voortgezet onderwijs. ‘Daarnaast 
gaat het contact tussen ouders en school verder zoals op de 
basisschool het geval was’, vertelt Poulisse. ‘In het voortgezet 
onderwijs worden kinderen wat dat betreft veel te snel losge-
laten. In de brugklas is er nog veel contact, maar daarna wordt 
het allengs minder. Als je het langer vasthoudt, kun je een 
opvoedingsgat vullen en dat komt ten goede aan de kinderen 
en de samenleving.’

‘Deze leerlingen zijn nog niet toe aan het maken van een keuze.’

Mix van coMpetenties
De Tienerschool is niet alleen voor de 
leerlingen een nieuw concept. Voor leer-
krachten vormt het een grote uitdaging, 
weet Aarts. ‘Dit zijn leerkrachten die 
breed ingezet willen worden. De groepen 
9 en 10 zijn een mengeling van basis-
school en voortgezet onderwijs. De com-
petenties van de leerkrachten die voor 
de klas staan, moeten daarom eveneens 
een mix zijn van vereisten voor beide 
soorten onderwijs.’ In samenwerking 
met Fontys Hogescholen is inmiddels 
een minor (specialisatie) ontwikkeld die 
studenten kunnen volgen in de richting 
van Tienerleraar. Leerkrachten die gaan 
lesgeven in dit concept werken volgens de 
cao voor voortgezet onderwijs, maar heb-
ben de werktijden van het basisonderwijs. 
In augustus 2012 (in oktober wordt de 
exacte datum bekend gemaakt) gaat de 
eerste groep 9 mogelijk van start. Poulisse 
en Aarts hebben er zin en vertrouwen in. 
Aarts: ‘Dit wordt een succes!’
Manon de Groot
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Betrokken zijn bij je leerlingen, 
wie wil dat niet? Maar de 

scheidslijn tussen een warme 
en vurige band is soms 

flinterdun. Zeker voor mentoren 
en leerlingbegeleiders die 
sowieso al dichter bij een 

leerling staan. Contact- en 
vertrouwenspersonen op school 
vervullen een belangrijke rol om 

ongewenst (seksueel) gedrag 
tussen leerlingen en leraren te 

volgen én te voorkomen.  

Een verhouding tussen een leerling en een leraar: het mag 
niet, toch gebeurt het. Bijna de helft van de middelbare 
scholen heeft de afgelopen tien jaar één of meerdere keren 
te maken gehad met docenten die een seksuele relatie had-
den met een leerling, zo bleek begin dit jaar uit onderzoek 
van het KRO-actualiteitenprogramma Brandpunt. Ook op 
de website van het Project Preventie Seksuele Intimidatie 
(PPSI) www.ppsi.nl vliegen de berichten over vurige docen-
ten je om de oren. 

ManipulerenDe Meisjes
Opvallend is dat in veel gevallen het juist de leerlingbegelei-
ders, zorgcoördinatoren en mentoren zijn die over de scheef 
gaan. Een groep die beroepshalve al meer bij een leerling 
betrokken is. Hierdoor heeft men kennelijk meer moeite om 
een warme band te onderscheiden van een erotische relatie. 
Mentoren die een relatie aangaan met een minderjarige leer-
ling, gaan vaak niet over één nacht ijs, meent Anke Visser 
van PPSI. ‘Er is een gedeelde interesse, die langzaam groeit. 
Beetje bij beetje wordt de grens opgerekt,’ meent ze. ‘Het 
raffinement van sommige tienermeisjes maakt het er niet 
bepaald gemakkelijker op. Sommigen hebben het talent om 
te manipuleren. Meiden kunnen docenten héél intiem bena-
deren. Het lijkt misschien zo onschuldig, die nieuwe navel-
piercing laten zien. Maar dat is het – vaak - niet.’ 
Geraffineerd of niet: als docent wil je er zijn voor je leerling. 
Maar hoe ver ga je daarin? Wat doe je als een meisje zich na 
elke les over je bureau heen vlijt? Een leerling die je altijd 
in de gang aanklampt? En wat te doen als een scholier ’s 
avonds in tranen op je stoep staat omdat ze ruzie thuis heeft? 
Visser: ‘Duidelijke grenzen aangeven is essentieel. Contact- 
en vertrouwenspersonen op scholen doen er slim aan om 
gedragscodes over het sociaal verkeer tussen medewerkers 
en leerlingen op te stellen.’

raDarfunctie
Om ongewenst gedrag tussen leerlingen en leraren tegen te 
gaan, is de radarfunctie die contact- en vertrouwensperso-

Warme of vurige band 
met mentorleerling? 
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Betrokken zijn bij je leerlingen is belangrijk. Maar wat als een warme band té vurig wordt?
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nen hebben essentieel. Visser: ‘Leg je oor te luisteren en leg 
eventuele vermoedens voor aan collega’s. De directe betrok-
kenen melden zich namelijk vrijwel nooit. Als het in de 
gangen gonst van de geruchten over een relatie tussen een 
docent en een meisje, onderzoek dat dan bij ouders, collega-
docenten en klasgenoten. Neem al te warme signalen seri-
eus.’ Openheid over je rol als contact- of vertrouwensper-
soon is daarbij essentieel. ‘Laat weten dat je er bent, zowel 
voor leraren als leerlingen. Doe een voorstellingsrondje door 
de klassen en de lerarenkamer, maak een folder die je in 
school verspreidt of open een eigen website. Iedereen moet 
weten dat jij de aangewezen persoon bent voor al hun klach-
ten, vragen of problemen.’

WarMe school
Een contactpersoon heeft bovendien de taak om als interne 
voorlichter op te treden, meent Visser. Zij adviseert collega’s 
te informeren over de juridische gevolgen als een leraar een 
relatie aangaat met een minderjarige leerling. ‘Vertel ook 
over de meld- en aangifteplicht. Bij een vermoeden van een 
relatie tussen een minderjarige leerling en een medewerker 
is iedereen op school, van conciërge tot toa en docent, wet-

telijk verplicht dit te melden. Ook raad ik 
aan mensen op hun gedrag aan te spreken. 
Vertrouwenspersonen maar ook gewone 
docenten moeten tegen een collega die zich 
op glad ijs bevindt, durven zeggen: “Ver-
liefdheid is prachtig, maar waar je nu mee 
bezig bent, kan wettelijk en moreel gezien 
niet.” Warmte op school is niet per definitie 
iets slechts, integendeel zelfs. Betrokken 
zijn in het onderwijs is enorm belangrijk. 
Maar de passie van een leraar mag de vleu-
gels van een leerling niet verschroeien.’
Lisette Jongerius
 

Op donderdag 13 oktober organiseert 
PPSI in De Eenhoorn in Amersfoort 
de conferentie Daders en slachtoffers; 
wie is wie? voor contact- en 
vertrouwenspersonen in het voortgezet 
onderwijs. Voor aanmelding en meer 
informatie: www.ppsi.nl
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Ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl

Werk &Recht

nieuwe mogelijkheden  
combinatie werk privé 
Het kabinet wil het makkelijker maken om tijdelijk 
meer of minder uren te gaan werken. Dit uiteraard 
wel in overleg met de werkgever. Ook wil het kabinet 
het opnemen van verschillende verloven eenvoudiger 
maken. Zo zou de werknemer in overleg met de werk-
gever zelf mogen bepalen hoe ouderschapsverlof wordt 
opgenomen. Nu zijn daarvoor nog wettelijke regels. 
Een ander voorstel is om zorgverlof ook op te kunnen 
nemen voor zorg voor andere personen dan de directe 
familieleden. Het kabinet wil dit alles regelen via een 
aanpassing van de Wet Arbeid en Zorg en de Wet 
Aanpassing Arbeidsduur. Het doel van deze voorstel-
len is om de combinatie van werk en zorg voor kinde-
ren of naasten makkelijker te maken.

Meer ruimte voor doorwerken 
naast vervroegd pensioen 
Wie tussen de 60 en 65 jaar is heeft een ruimere 
mogelijkheid gekregen om naast vervroegd pensioen 
te kunnen blijven werken. Tot voor kort moest een 
werknemer die zijn pensioen eerder liet ingaan, zijn 
werk in gelijke mate verminderen. Deed hij dat niet, 

dan was zijn aanspraak op pensioen meteen belast. 
Dat is door een besluit van staatssecretaris Weekers 
(Sociale Zaken) vanaf 7 september 2011 niet langer 
het geval. Bij een vervroeging van het pensioen (tot 
niet eerder dan de zestig-jarige leeftijd) wordt voort-
aan niet meer getoetst of de economische activitei-
ten dienovereenkomstig worden verminderd. Hier-
door verbeteren de mogelijkheden om vervroegde 
pensionering in combinatie met doorwerken flexibel 
in te vullen. Er kan nu bijvoorbeeld voor gekozen 
worden om zo veel pensioen vervroegd op te nemen 
dat het salaris tot (maximaal) 100 procent wordt 
aangevuld. Dat kan een oplossing zijn voor oudere 
werknemers die een minder zware baan willen met 
een lager salaris (demotie). Voor CNV Onderwijs 
een extra reden om te bewaken dat demotie een 
strikt eigen keuze van de werknemer blijft. Het mag 
natuurlijk niet zo zijn dat werknemers onder druk 
worden gezet door werkgevers om van de nieuwe 
mogelijkheid gebruik te maken. 

cnv kritiseert kabinet  
om standpunt Wia 
Onlangs heeft de International Labour Organisation 
(ILO) stevige kritiek geuit op de in 2006 ingevoerde 
nieuwe Nederlandse arbeidsongeschiktheidswet, de 
WIA (Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen). 
Het kabinet wil zich van deze kritiek helemaal niets 
aantrekken. Dit tot grote onvrede van het CNV. 
Voorzitter Jaap Smit: ‘Ik kan me niet voorstellen dat 
het kabinet vindt dat verdragen die Nederland heeft 
geratificeerd niet hoeven te worden nageleefd. Neder-
land zal zich ook wat betreft de WIA aan de verdrags-
bepalingen van de ILO moeten houden. Iemand die 
minder dan 35 procent arbeidsongeschikt is, komt niet 
in aanmerking voor een WIA-uitkering. Tegelijkertijd 
zien we dat deze mensen niet aan de slag komen. Als 
een internationale organisatie je erop wijst dat deze 
wet tekort schiet, is het wel heel goedkoop 
om te roepen dat die organisatie zich 
daar niet mee moet bemoeien.’ 

Toekomstgerichte jongeren  
gezocht 
CNV Onderwijs is op zoek naar vier jongeren 
onder de 45 jaar die graag mee willen denken en 
mee willen praten over alle ontwikkelingen rond 
pensioenen en sociale zekerheid. Dit gebeurt in de 
commissie Sozep, die ongeveer vijf keer per jaar 
in Utrecht bij elkaar komt. Reiskosten worden 
vergoed. Vakbondsverlof is mogelijk. Onder voor-
waarden is het eventueel ook mogelijk deel te ne-
men aan een scholing over pensioenen van CNV 
jongeren. Je kunt je aanmelden voor de Sozep of 
meer informatie krijgen via adcock@cnvo.nl.
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XXXX
Overzicht regiOspreekuren 

dinsdag  27 september Roermond
dinsdag  4 oktober  Assen
donderdag  6 oktober  Rotterdam
maandag  10 oktober  Utrecht
donderdag  13 oktober  Den Bosch
donderdag  13 oktober  Apeldoorn
dinsdag  18 oktober  Roermond
dinsdag  25 oktober  Assen
donderdag  3 november  Rotterdam
maandag  7 november  Utrecht
dinsdag  8 november  Roermond 


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.

Kan ik als parttimer verplicht 
worden om terug te komen op 
dagen dat ik niet werk?

vraag:

antwOOrd:
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Nu alle scholen aan het nieuwe jaar begonnen zijn heeft 
ook iedereen inmiddels de jaartaak gekregen. Daarin is 
voor parttimers onder meer geregeld op welke dagen zij 
moeten werken. Het gaat dan niet alleen om de lesgevende 
taken, maar ook de dagen waarop zij op school moeten zijn 
voor vergaderingen, scholing, etcetera.  Dat levert steeds 
weer veel vragen op, en dus vatten we de ‘spelregels’ nog 
eens samen.
Allereerst is het een hardnekkig misverstand dat een part-
timer alleen kan worden belast met taken op de dagen 
waarop hij/zij les geeft. In de cao staat een tabel waarin is 
geregeld op hoeveel dagen en dagdelen iemand kan wor-
den ingezet. Uiteraard hangt dat af van de werktijdfactor 
die iemand heeft. Die werktijdfactor moet rekenkundig 
worden afgerond op één cijfer achter de komma. Vervol-
gens geeft de tabel aan hoeveel dagdelen de werkgever zijn 
personeel mag inroosteren voor werkzaamheden. Ook is 
geregeld over hoeveel dagen die dagdelen verspreid mogen 
zijn. Wie in het basisonderwijs bijvoorbeeld een werktijd-
factor van 0,6053 heeft, kijkt in de tabel naar de inzet bij 
maximaal 0,6 en is inzetbaar op maximaal 6 dagdelen, 
verspreid over maximaal 4 dagen. Alleen in onder meer 
de P(G)MR mag worden afgeweken van de tabel zoals die 
in de cao staat. Ook teamvergaderingen, ouderavonden, 
collectieve scholingen en andere werkzaamheden die aan 
het begin van het schooljaar bekend zijn moeten inge-

roosterd worden. Zo weet iedereen aan het begin van het 
schooljaar precies op welke dagen de school open moet zijn.  
Wordt een collectieve scholing pas in de loop van het school-
jaar gepland en vindt die plaats op een werkdag of dagdeel 
waarop iemand niet is ingeroosterd, dan mag de  werkgever 
de persoon in kwestie niet verplichten om daarvoor terug te 
komen. Wie toch komt hoort uiteraard voor die uren gecom-
penseerd te worden.
De werkgever is verplicht om de werkzaamheden zoveel 
mogelijk aaneengesloten in te roosteren. Scholen verplichten 
hun werknemers soms om een aantal werkzaamheden op 
school uit te voeren, we spreken dan over plaats- en tijdge-
bonden werkzaamheden. Dat mag alleen als daarover met de 
P(G)MR overeenstemming is bereikt in de werktijdenrege-
ling. Als de werkgever zich aan deze spelregels houdt, weten 
mensen voor het hele schooljaar op welke dagen ze moeten 
werken. Daar mag de werkgever dan ook niet meer vanaf 
wijken, tenzij er zich een incidentele, niet voorziene situatie 
voordoet die het redelijkerwijze noodzakelijk maakt dat ie-
mand aanwezig is op school. 
Deze bepalingen gelden niet alleen voor onderwijsgevenden, 
maar ook voor onderwijsondersteunend personeel. Voor het 
voortgezet onderwijs gelden dezelfde bepalingen, met dien 
verstande dat bij de berekening van het aantal inzetbare 
dagen en dagdelen de werktijdfactor niet rekenkundig wordt 
afgerond. 
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Cursussen
Bent u sinds kort met pensioen 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?

Op weg naar pensioen

Resultaat
In de training Op weg naar pensi-
oen krijgt u zicht op de verande-
ringen die horen bij het stoppen 
met werken, zoals de inkomens-
gevolgen en de veranderende rol 
van CNV Onderwijs. Ook ontdekt 
u de gevolgen voor uw sociale 
netwerk en leert u hoe u op uw 
kwaliteiten kunt voortbouwen.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit twee dagen 
(inclusief overnachting) en een 
terugkomdag. Ook uw eventuele 
partner is van harte welkom bij de 
cursus.  
Kijk voor de data en meer infor-
matie op www.cnvo.nl/academie of 
bel met (030) 751 1747.

Jouw partner in training en advies

In maart ging leerkracht 
Margreet Dijkstra met pensi-
oen. In aanloop daar naartoe 
bezocht ze in oktober de 
cursus Op weg naar pensioen 
van CNV Onderwijs Aca-
demie. ‘Ik was ooit getipt 
door een collega die samen 
met haar man deze cursus had gevolgd. 
Ze hadden er veel aan gehad en het was bovendien nog 
erg gezellig ook. Toen dacht ik: dat moet ik ook doen. En het 
was inderdaad heel gezellig en leuk om andere mensen te ont-
moeten. Het allerbelangrijkste advies dat ik kreeg, was om te 
blijven investeren in je sociale contacten. Het werk valt weg. Je 
moet dan uitkijken dat je geen eenzaam mens wordt. Ik vond 
het ook interessant om te horen hoe anderen hun afscheid van 
de school beleefden. Ik realiseerde me daardoor dat ik me in 
een bevoorrechte positie bevond op school. Anderen moesten 
bijvoorbeeld zelf hun afscheid regelen. Dat hoefde ik niet.’ In-
middels is Dijkstra een half jaar met pensioen. ‘De school mis 
ik niet echt. Dat gevoel dat je nooit klaar bent met je werk, dat 
ben ik kwijt. Heerlijk!’ 



Liesbeth Hermans
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Mijn moeder had in haar eerste huwelijksjaren een dik boek 
op haar nachtkastje liggen. Daar stond in hoe je baby’s 
moest verzorgen en kleuters moest opvoeden. Niet te strak. 
Kinderen geven zelf hun behoeften wel aan, zo verzekerde 
Dr. Spock. Dat steuntje in de rug vond ma wel fijn. Maar 
bij baby nummer twee kreeg ze een nieuwe Spockbijbel en 
daar stonden opeens andere adviezen in. De leermeester 
was geschrokken van de overmaat aan toegeeflijkheid bij 
zijn aanhangers; hij zwakte zijn credo om het kind te volgen 
nogal af. Mijn moeder trok haar eigen conclusie, ze deed 
beide hulpboeken weg. Haar spruiten zijn desondanks goed 
terecht gekomen. Wel zijn de kinderen Hermans van het 
piekerende soort, maar geen van de vijf kreeg daar op school 
ooit een etiketje voor opgeplakt. Etiketjes bestonden name-
lijk nog niet...
Nuchterheid en gezond verstand zijn in het hedendaagse 
onderwijs ver te zoeken, constateerde professor Anna Bos-
man in Schooljournaal 10. Zij zegt: ‘Individueel onderwijs in een 
klas met vijfentwintig leerlingen? Onzin!’ Werk aan je groep, 
zorg voor goed klassenmanagement. Het individuutje doet 
gewoon mee, hup! Volgens haar is het grote probleem dat wij 
onze kinderen veel te vroeg loslaten. Het ontbreekt aan ‘even 
wachten op je beurt, luisteren, je impulsen beheersen, niet 
ergens doorheen praten’. Mag ik vragen van wie leerlingen 
zulke dingen hadden moeten leren? Van ons, leerkrachten? 
Van hun ouders toch, hoop ik! 

Dat de moderne ouder zo weinig leiding geeft, hoe komt dat? 
Zou die misschien onzeker zijn geworden door de overdaad 
aan pedagogische raad in tijdschriften en op de tv? En de 
leerkracht van tegenwoordig, hoe zelfverzekerd staat die 
voor de klas?  Wordt die standvastiger van alle onderwijs-
kunde die over hem wordt uitgestort? En van alle overige 
doorgestudeerden en pottenkijkers die zich met de school 
komen bemoeien?
De wanen van de dag volgen elkaar in cirkelgang op. Nu eens 
moet je individueler lesgeven, dan weer klassikaler, de ene 
keer moet je vooral letten op je E-leerlingen, de volgende 
keer moet je juist aandacht schenken aan je hoogbegaafden. 
Enzovoort.
Opvoeding en onderwijs zijn de laatste dertig jaar in de greep 
geraakt van de –logen en de –gogen! Interne en externe 
‘deskundigen’ zijn opgetogen, als ze ouders en leerkrachten 
weer een nieuwe aanpak kunnen voorschotelen. Weliswaar 
hebben zij vaak weinig kaas gegeten van het werken met 
een groep van vijfentwintig kinderen, maar de boterham die 
ze verdienen, is meestal tóch heel aardig belegd. Want zij 
zijn héél belangrijk voor goede onderwijsresultaten, vinden 
beleidsmakers, managers en bestuurders. Bijna net zo be-
langrijk als zijzelf...
En de arme leerkracht? Die wordt hoorndol van alle adviezen 
en taken die op hem afkomen. Die wordt een probleemgeval 
op zichzelf, net als steeds meer van zijn leerlingen! 

LEERKRACHT WORDT 
HOORnDOL VAn ALLE 

ADVIEzEn En TAKEn DIE 
OP HEM AfKOMEn

Dokter spock

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

Steenwijk. 
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Nederlands succes Montessori-  aanpak Oekraïne
Onderwijs aan gehandicapte kinderen? In de voormalige Sovjet-

Unie was dat tot voor kort onmogelijk. Laat staan het ontwikkelen 
van speciale vormen van onderwijs, zoals Montessori. Psycholoog 

en onderwijskundige Els Westra-Mattijssen gaat met haar project in 
Oekraïne regelrecht in tegen deze oude mentaliteit. ‘Ik moest helemaal 

terug naar de basis. Maar uiteindelijk is dat het mooiste wat er is.’

Acceptatie gehandicapte kinderen Oekraïne langzaam op gang

Het is een ontroerende scène. Twee jonge-
tjes, kleuters nog, liggen op hun rug op de 
grond. Een begeleidster rolt heel langzaam 
een grote gele skippybal over hen heen. 
Met zorgzame aandacht en liefde. De 
kinderen zijn meervoudig gehandicapt. 
Hun armpjes en beentjes zijn vergroeid 
en ze moeten gedragen of rondgereden 
worden, maar de Montessori-aanpak doet 
hen zienderogen goed. Want als het érgens 
kan, is het hier in Dzherelo, een modern 
opvangtehuis in L’viv, in het westen van 
Oekraïne. Een nieuw pand, mooi geverfd 
en prachtig ingericht met foto’s van kinde-
ren eigengemaakt schilderwerk. Wat een 
contrast met het reguliere centrum voor 
de dagopvang van gehandicapte kinderen, 
dat is gevestigd in een wijk met typische 
Sovjethoogbouw, grauw en troosteloos. Dz-
herelo geldt als voorloper in de zorg voor 
gehandicapten. Je merkt aan alles dat  kin-
deren zichzelf kunnen zijn en goed worden 

begeleid. Dat is uitzonderlijk in dit land, waar je over de behandeling 
van gehandicapte kinderen de meest verschrikkelijke verhalen hoort 
en leest. Ze worden opgesloten, genegeerd en als ‘besmet’ behandeld. 
Het is de wrange vrucht van een akelig verleden: een tijdperk waarin 
de invalide mens simpelweg niet mócht bestaan. Laat staan een zwaar 
invalide kind, met daarbij zware geestelijke beperkingen.

ouDe Mentaliteit
Sinds 2008 is Westra-Matthijsen, psycholoog, onderwijskundige en 
Montessorispecialist, een aantal weken per jaar in het dagcentrum te 
vinden. Ze voorziet het personeel van een stevige training. Daarbij 
wordt een zorgvuldig samengesteld pakket aan Montessori-materiaal 
gebruikt. Speelsheid blijkt een belangrijk thema – iets wat ongekend 
is in het Oekraïense onderwijs. Zo doet Westra een bijzonder spel met 
de kinderen, samen met het personeel: een waxinelichtje met vlam-
metje gaat in het rond. Het lijkt riskant, maar de kinderen blijken 
de spanning en het plezier ervan te begrijpen. Honderd procent aan-
dacht van de begeleiding is hier geboden. ‘Goddank zie ik resultaat’, 
zegt ze. ‘Toen ik hier drie jaar geleden voor het eerst kwam was de 
situatie totaal anders. Met name in de schoolgroepen overheerste nog 
de oude mentaliteit: de onderwijzeres is op luide toon aan het woord 
en de kinderen moeten stilzitten en luisteren. Dat is in een “gewone” 
klas al onmogelijk, laat staan bij deze gehandicapte kinderen. Het was 
het eerste dat ik probeerde aan te pakken. Er moest meer interactie 
komen en ze moesten aangesproken worden op hun eigen niveau.’

houDinG
Langzaamaan probeert Westra een aantal basisprincipes van het 
Montessori-onderwijs in te voeren. ‘Het is meer op het gevoel gericht. 
Laat kinderen zélf kiezen waarmee ze willen spelen, en wat ze met het 
materiaal willen doen. Heb daarbij oogcontact en stimuleer de kinde-
ren nieuwe dingen te doen. Hou het wel in de gaten. Zit er ontwikke-
ling in hun omgang met die voorwerpen? Ontwikkelen ze een andere 
houding tegenover andere kinderen en de volwassenen? Kunnen 
ze nu iets wat ze een maand geleden niet konden? Als je meer aan 
de kinderen zelf overlaat, kun je hun behoeftes herkennen. En dan 
bekijken wat de volgende stap is in hun ontwikkeling. In deze groep 
zie je het positieve resultaat: kinderen kunnen en willen meer dan 
voorheen. Ze houden elkaar bij de les en nemen verantwoordelijkheid 
voor elkaar.’

Dzherelo  
Dzherelo betekent ‘bron’. Het is een dagcentrum 
voor gehandicapte kinderen in Lviv, een plaats 
met één miljoen inwoners in het westen van 
Oekraïne. Het gaat om een private instelling, 
een jaar of twintig geleden opgezet door twee 
ouders van gehandicapte kinderen. Het biedt 
dagopvang aan kinderen met zware lichamelijke 
en geestelijke aandoeningen, spasmen, autisme 
en adhd, en biedt plaats aan zo’n 120 leerlin-
gen. Het tehuis is vrijwel geheel afhankelijk van 
(buitenlandse) fondsen en giften en wordt mede 
gefinancierd door ICCO-KerkInActie.



is dus niet overgedragen. Je ziet de chaos hier, ze kunnen de situatie 
simpelweg niet hanteren. Als hen dat vaker overkomt, grijpen ze weer 
terug op oude gewoontes.’

tWee Generaties
De problemen in de voormalige Sovjet-Unie zitten heel erg diep, 
realiseert Westra zich. ‘Zelf initiatief nemen is taboe. Men durft dat 
nauwelijks omdat men het niet gewend is. Mensen die verantwoorde-
lijkheid nemen worden afgebrand. En tegen kritiek kan dit personeel 
niet. Daarom gaan veranderingen heel erg langzaam. Ook de ouders 
moeten erbij betrokken worden. Voor het eerst houden we dit jaar 
ook een bijeenkomst voor hen. Zij zitten boordevol vragen en zijn 
overladen met schuldgevoel – waarom krijgen wij zo’n kind? Ze dur-
ven ook nauwelijks zelf stappen te nemen.’
Er zullen minstens twee generaties overheen gaan voordat gehandi-
capten in Oekraïne volwaardig meedraaien in de maatschappij, voor-
spelt Westra. ‘In een staatsinstelling ben ik ooit door het personeel 
rondgeleid. Ze gedroegen zich als cipiers. Ze openden en sloten iedere 
deur, als in een gevangenis. De begeleiding liep rond in witte jassen, 
alsof de kinderen een besmettelijke ziekte hadden. Er is hier nog een 
lange weg te gaan.’
Michiel Driebergen
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teleurstellinG
In een lokaal met kinderen van een jaar 
of negen wacht Westra een teleurstelling. 
Er zit een groep die nog niet zo lang gele-
den opnieuw is samengesteld. Het is een 
wat rommelige situatie. Her en der zijn 
kinderen aan het spelen. Zijdelings van 
de groep zit een van de begeleiders achter 
een computer. Een ander zit formulieren 
in te vullen. ‘Hier zijn we helemaal terug 
bij af’, constateert Westra nadat ze de 
situatie een tijdje heeft aangekeken. Ze 
gaat bij een jongen zitten die Igor heet, en 
probeert een spelletje met hem te doen. 
Hij reageert tegendraads, alsof hij zich 
aangevallen voelt. ‘Hij kon zelfs tellen’, 
verzucht ze, ‘maar nu zie je dat hij apa-
thisch is geworden. Hij wil niks. Hiervoor 
zat hij in een andere groep waar ze hem 
goed kenden. Ze wisten daar bijvoorbeeld 
dat hij, wanneer hij kwijlde, zelf zijn mond 
kon afvegen. Hier weet niemand dit. Dat 

Nederlands succes Montessori-  aanpak Oekraïne
Acceptatie gehandicapte kinderen Oekraïne langzaam op gang

aanpak met zorgzame aandacht en liefde.
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‘Oktober 1995, ik was heel jong nog’, 
herinnert Krijt zich exact de maand en 
het jaar dat ze – toen nog met donkere 
krullen - werd aangenomen door de KOV 
(een van de rechtsvoorgangers van CNV 
Onderwijs) als regiomedewerker op het 
kantoor in Deventer. ‘Ik weet nog goed dat 
ik werd voorgesteld in De Poldergast, het 
personeelsblad van de KOV. De schrijver 
daarvan, Wouter Prins, nog steeds beleids-
medewerker bij onze organisatie, vroeg 
zich af of zo’n jong ding als ik wel genoeg 
autoriteit zou uitstralen bij de schoolbestu-
ren met wie ik moest onderhandelen over 
juridische zaken. Ik zei, en dat weet ik nog 
heel precies, dat het volgens mij helemaal 
niets zou uitmaken, omdat ik namens 
de bond kwam.’ Ze lacht: ‘Dat klinkt nu 
zelfverzekerder dan ik het toen bedoelde, 
maar dat een vakbond het verschil kon 
maken, dat had ik van huis uit wel meege-
kregen.’

lange weg 
Krijt zou de lange, ouderwetse weg naar 
het dagelijks bestuur (db) afleggen. ‘Met 
dat verschil dat ik niet uit het kader kom.’ 
Haar eerste functie was regiomedewerker. 
‘Nu noemen we wat ik deed individuele 
belangenbehartiging, maar destijds wer-
den zowel de juridische medewerkers als 
de collectieve belangenbehartigers zo 
aangeduid.’ Ze reisde daarna naar Assen, 
om hetzelfde werk te gaan doen op het 
noordelijkst gelegen regiokantoor van de 
Onderwijsbonden CNV, het kersverse 
samenwerkingsvehikel van de confes-
sionele onderwijsbonden PCO en KOV. 
‘Daarna vertrok ik naar het regiokantoor 
in Tilburg om igo/dgo-onderhandelaar 
te worden. Dan gaat het echt over ar-
beidsvoorwaarden.’ Vrijwel tegelijkertijd 
met collegabestuurder Willem Jelle Berg 

meldde Krijt zich in 2006 op het hoofdkantoor in Zoetermeer. 
‘Ik werd beleidsmedewerker hbo, dat zat toen en ook nu nog in 
Berg’s portefeuille. In die tijd maakte ik voor het eerst kennis met 
bestuurszaken. Ik begon dat steeds leuker te vinden, maar ja, mijn 
dochter Mabel, nu zeven jaar, was net geboren. Dan wil en kun je 
niet veel van huis zijn.’

diepgekoesterde wens  
Wat ze als bestuurder precies gaat doen is nog niet duidelijk. ‘Als 
je iemand vervangt neem je zijn of haar takenpakket over, nu gaat 
het om uitbreiding van het bestuur. Wat we willen is dat mensen 
worden ingezet, daar waar hun kracht ligt. Een streven wordt ook 
om de afstand tussen het bestuur en de vereniging te verkleinen.’
Met de benoeming van Krijt gaat een diepgekoesterde wens van 
de vrouwelijke achterban in vervulling, om het geheel uit mannen 
bestaande db van CNV Onderwijs met een vrouw te versterken.
Peter Magnée

Joany Krijt nieuwe 
bestuurder CNV Onderwijs

In tegenstelling tot haar collega’s die vanuit andere bonden, 
het onderwijs of het zakenleven tot het ambt van db’er werden 
geroepen, is de woensdag benoemde Joany Krijt (40) vanuit de 
boezem van CNV Onderwijs tot bestuurder opgeklommen.   
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Joany krijt: ‘ons streven is de afstand tussen bestuur en vereniging te verkleinen.’
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webbedingetjes

@  Inmiddels zijn alle scholen in Nederland begonnen, waarmee 

ook het hoofdluisseizoen weer is aangebroken. Wil je weten 

in welke regio de beestjes zich momenteel manifesteren? Vul 

dan je postcode in op www.luizenradar.nl.

@  De site www.mbo-dag.nl informeert bezoekers over mbo-

opleidingen, open dagen en onderwijsnieuws uit de regio 

Rotterdam-Rijnmond. Ook geeft de site informatie over 

de MBO Dag, die jaarlijks tot doel heeft de decanen van 

vmbo, havo en vwo te informeren over de vervolgmogelijk-

heden voor hun leerlingen.

@  Sinds 1930 wordt Werelddierendag ook in Nederland ge-

vierd. Een aantal leuke lesopdrachten rond het thema is te 

vinden op www.schoolbieb.nl. Klik op Docenten en vul ver-

volgens de zoekopdracht dierendag in.

     Bij bepaalde vakken zou het goed 
zijn om jongens en meisjes te scheiden

Eens 53%

Oneens 47%

Aantal reacties: 131

@@@

@@

@

@

@

@@@

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: 

Ik zou graag op mijn school willen werken met andere 

schooltijden

ApenstAArtjes

linkedin
Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.linkedin.
com > groups > Schooljournaal) wordt nog steeds druk 
gediscussieerd over het voorstel van de Besturenraad 
om bij bepaalde vakken jongens en meisjes apart les te 
geven (zie Schooljournaal 13). Een van de laatste groeps-
leden zoekt de oplossing in het gedrag van leraren. Hij 
besluit zijn bijdrage met de woorden: Niets is zo ongelijk 
als het gelijk behandelen van ongelijken. 

Getwitterd

Joop Witteveen: 
Weigeren leerling met handicap wordt door CGB gezien als discriminatie 
(oordeel 2011-125). Voorbode voor @passendonderwijs in het VO? (1 september)
Volg Joop Witteveen, regiobestuurder bij CNV Onderwijs, op Twitter: twitter.com/joopwitteveen

Stelling:

Website onder de loep
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Advertentie

Pedagogiek in de klas
Onlangs verscheen bij uitgeverij Coutinho het 
boek Pedagogiek in de onderwijspraktijk: een 
geïntegreerde benadering. Dit boek biedt docen-
ten ondersteuning bij het ontwikkelen van een 
eigen visie en een geïntegreerde benadering van 
pedagogisch handelen in het onderwijs. De maat-
schappij stelt namelijk hoge eisen aan leraren. 
Kinderen moeten goede resultaten behalen, maar 
ook ondersteund worden in hun sociaal-emoti-
onele ontwikkeling. De leraar moet zorgen voor 
een veilig en optimaal leerklimaat voor iedereen 
in de klas. Hoe vind je als leraar een manier van 
pedagogisch handelen die voldoet aan alle eisen, 
en waarin je ook nog jezelf kunt vinden? Het boek 
bespreekt drie dimensies van de pedagogische 
visie: de pedagogische opdracht, het pedagogisch 
klimaat en het pedagogisch perspectief op de 
leeromgeving. Daarbij is er speciale aandacht 
voor passend onderwijs, omgaan met diversiteit 
en voor het samenwerken met ouders en met 
onderwijsdeskundigen in en rond de school. Het 
boek (ISBN 978 90 469 0251 6) is geschreven door 
Jeroen Onstenk (lector hogeschool Inholland) en 
is te koop voor € 26,50.

Congres Praktisch vmbo
Er is veel gaande in het vmbo. Van vakcolleges en 
vmbo on stage tot en met projecten voor krimp-
regio’s en de toelatingscodes tot de havo. Het 
gebeurt allemaal in het vmbo. Er is dus brede 
erkenning voor dat wat vmbo-scholen ontwikkelen 
en doen. Klein nadeel is soms wel dat door de vele 
bomen het bos niet meer is te zien. Bij leraren 
en schoolleiders leeft de behoefte aan overzicht. 
Ter gelegenheid van het derde jaarcongres  vmbo 
dat Actis en Sardes op dinsdag 24 januari 2012 
organiseren, verschijnt dan ook een boekje met 
een overzicht van de belangrijkste projecten en 
trajecten. Deelnemers aan het genoemde congres 
ontvangen het boekje gratis. Benieuwd naar het 
programma? Kijk dan op www.praktischvmbo.nl.

LErArEN gEzOCHT 
rEgISTErCOmmISSIE
CNV Onderwijs is op zoek naar deskundige 
leraren! Een van de belangrijkste onderwerpen 
waar de Onderwijscoöperatie (samenwer-
kingsverband tussen diverse onderwijsorgani-
saties) zich mee bezig gaat houden komende 
jaren is de registratie van leraren. Door zich 
in te schrijven in het register laten leraren hun 
professionaliteit en  systematisch onderhoud 
van hun bekwaamheid zien. Voor de commissie 
registratie is CNV Onderwijs op zoek naar des-
kundige en enthousiaste leraren. meer weten? 
Kijk op www.cnvo.nl/over-cnv-onderwijs/over-ons/
de-onderwijscooeperatie of stuur een mail naar 
Judith Heinen: jheinen@cnvo.nl 

thuis aan de slag met 
ouderhulpkaarten
Veel basisscholen willen ouders die hun kinderen thuis bege-
leiden op het gebied van taal en rekenen graag goed onder-
steunen. Om aan deze grote behoefte tegemoet te komen 
heeft het ExpertisePunt Noord-Nederland de set Ouderhulp-
kaarten Taal en Lezen ontwikkeld. Onderwerpen als lezen met 
begrip, technisch lezen en woordenschat komen aan de orde. 
De set bestaat uit zestien kaarten die de school meegeeft aan 
de ouders. meer informatie over de ouderhulpkaarten is te 
vinden op www.cedin.nl/ouders.

dag van de zorgcoördinator
Op donderdag 24 november vindt de landelijke Dag van de 
Zorgcoördinator plaats, onder de titel: Stilstaan om vooruit te 
komen. zorgcoördinatoren hebben het druk. maar soms moet 
je juist stilstaan om vooruit te komen. Op deze dag krijgen 
deelnemers het meest actuele nieuws rond passend onder-
wijs, is er een mogelijkheid om de informatiemarkt bezoeken 
en is er een keuze uit dertig workshops. meer informatie en 
inschrijven www.dagvandezorgcoordinator.nl.
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Aanvragen starterspakketten
Alle leden opgelet! Deze maand komen er waarschijn-
lijk nieuwe collega’s op de school of instelling werken. 
Natuurlijk wil je graag over CNV Onderwijs vertel-
len 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 of instelling. Wees er 
snel bij, want op is op!
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mediawijze scholen
Van maandag 21 tot en met zondag 27 november vindt de Week 
van de mediawijsheid plaats, een initiatief van mediawijzer.net om 
meer aandacht te vragen voor het belang van mediawijsheid in het 
onderwijs. Het thema dit jaar is media-opvoeding. Kinderen komen 
dagelijks in aanraking met allerlei soorten media. met hulp van ou-
ders, leraren en bibliotheken leren ze tijdens deze week zich bewust 
te worden van de mogelijkheden en risico’s van de media. Hiervoor 
biedt mediawijzer.net basisscholen een spannende, levensechte 
media-ervaring aan: mediamasters 2011. Hierin krijgen leerlingen 
uit groep 7 een opdracht. Een week lang moeten ze overleggen, sa-
menwerken, media maken en interpreteren. ze leren media kritisch 
te bekijken, in te schatten wat de mogelijkheden zijn en de risico’s 
te herkennen. mediawijs word je door ervaring, door te doen, door 
fouten te maken en zo tot inzichten te komen wat de leuke en minder 
leuke effecten van media zijn. meedoen is kosteloos. Scholen kunnen 
zich nog inschrijven tot 31 oktober 2011. Aanmelden kan via  
www.mediamasters2011.nl. 

Voorkomen en stoppen van agressie
Blijven zeuren, niet willen luisteren, alles ter discussie stellen, geen ‘nee’ accepteren, schelden, dreigen, intimideren en 
soms zelfs fysiek geweld. Ook in het onderwijs krijgen werknemers steeds vaker te maken met grensoverschrijdend en 
agressief gedrag. Nu zullen er natuurlijk altijd mensen blijven die zich agressief gedragen, maar dat wil niet zeggen dat 
je alles maar hoeft te accepteren. Je moet zelf duidelijk maken waar de grens ligt. Het boek Agressie? Het doet mij (n)iets! 
geschreven door gerard de Bruin biedt praktische en effectieve handvatten om grensoverschrijdend of agressief gedrag 
op een krachtige en duidelijke wijze te voorkomen en te stoppen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt verduidelijkt 
hoe je de aangereikte handvatten in de praktijk kunt toepassen. Het boek biedt inzicht in mentale weerbaarheid en maakt 
duidelijk hoe die is te versterken, zodat je steviger in de schoenen staat tijdens een confrontatie. Het boek (ISBN 978 90 
244 0063 8) is verkrijgbaar voor € 14,50. 

Ezelsbruggetjes voor  
dummies
Ezelsbruggetjes zijn een beproefde methode 
om veel informatie gemakkelijk te onthouden. 
Op school en in het dagelijkse leven kom je 
er dan ook haast niet onderuit. Je kunt het zo 
gek niet bedenken of er is wel een ezelsbrug-
getje voor. Van slimme regeltjes voor de lastige 
Nederlandse spelling, tot rijtjes met Duitse 
naamvallen en scheikundige elementen. De 
kleine Ezelsbruggetjes voor Dummies bundelt 
de origineelste en meest bruikbare geheu-
gensteuntjes voor jong en oud en helpt ook de 
moeilijkste formules en regels te onthouden. 
Het boek is ingedeeld naar schoolvak en naar 
onderwerp binnen dat schoolvak, zodat je 
gericht naar een specifiek ezelsbruggetje kunt 
zoeken. Het boek (ISBN 978 90 430 2203 3) is 
verkrijgbaar voor € 7,95.
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rayon Brabant noord-oost
Dinsdag 18 oktober, 14 uur, Brouwketel te Escharen, le-
zing door 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, 9.30 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. Intro-
ducees moeten € 20,- overmaken op banknr. 208641 
t.n.v. CNV Onderwijs rayon IJssel-Vecht P.A. Info: Wim 
Velders, (074) 291 03 08, veldersdamen@hetnet.nl

rayon noord-Holland
Donderdag 27 oktober, 9.30 uur, ontmoetingsdag, Hotel 
V.d. Valk, Akersloot. Ochtend: Ans Wibier, voorzitter 
sectorraad gepensioneerden alsmede Jaap Smit, voor-
zitter CNV Vakcentrale. middag: Simone Awhina over 
Pelgrimstocht naar Santiago. Uitnodiging volgt. Info: Thea 
Bouma, (072) 511 67 91, t.bouma@saks.nl

rayon groningen
maandag 14 november, 15 uur, Immanuëlkerk, Overwin-
ningsplein, groningen. gezamenlijke regionale bijeen-
komst (CNV Onderwijs en CNV Publieke zaak). met Wil-

GEPENSIONEERDEN	
rayon ’s-Hertogenbosch
Woensdag 21 september, 10 uur, ontmoetings-
dag in SCC De Helftheuvel, Den Bosch. met ruud 
Priem, inhoudelijk directeur museum Catha-
rijneconvent Utrecht, alsmede huldiging jubila-
rissen. Info: g.mol@ziggo.nl, (073) 521 41 09. 

rayon Brabant noord-oost
Donderdag 22 september, 9.30 uur, ontmoe-
tingsdag, grand Café 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: Bé 
Bultena, (050) 301 45 26, (06) 15 22 75 99; henk-
bultena@hotmail.com 

rayon limburg
Woensdag 5 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag, St. 
Lambertuskerk Haelen + bijeenkomst in Aldeng-
hoor. Thema: Respect, met inleiding door dhr. W. 
Stoop. Lunch + middagprogramma. Info/aanmel-
den: J. Kurver, jkurver@online.nl, (077) 398 35 96

rayon Het groene Hart
Dinsdag 11 oktober, 10.30 uur, ledenvergade-
ring, Ichthuskerk, Stationsweg 17, Bodegraven. 
met E. Warschauer over Individuele Belangen-
behartiging alsmede (na lunch) mw. Koop over 
Betekenis van ikonen en het maken ervan. Info/
aanmelden: H. van ’t Spijker, (0182) 61 55 79, 
h.vt.spijker@casema.nl

rayon Veluwe, midden- en zuidwest gelderland
Woensdag 12 oktober, 10.30 uur, J.Th. Toor-
oplaan 131, Ede, vergadering rayoncontact-
personen+ jaarvergadering alsmede huldiging 
jubilarissen. Info: H. de groot, (0523) 27 24 61, 
trodego@solcon.nl

rayon Haaglanden
Woensdag 12 oktober, 10.30 uur, jaarvergade-
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.

odp (onder dezelfde paraplu)
bijeenkomsten, najaar 2011

12.10: Kapelle Biezelinge
13.10: zuidlaren
18.10: ruurlo
19.10: Alkmaar
20.10: Katwijk aan zee
25.10: Twello
27.10: geleen

middagbijeenkomsten, van 13.45-16 uur, door de 
werkgroep ODP (Onder Dezelfde Paraplu) van CNV 
Adviesraad Senioren). Onderwerpen worden vroeg-
tijdig bekend gemaakt. Info: H. Köhler (voorzitter/
coördinator ODP). 
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1.11: Wierden
3.11: Joure
8.11: Utrecht
9.11: Hoogeveen
10.11:  Nieuwerkerk 

a/d IJssel
15.11: Helmond
17.11: Elst
22.11: Tilburg
23.11: Doornspijk
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lem Jelle Berg over pensioenen. Info: Bé Bultena, 
(050) 301 45 26; (06) 15 22 75 99; henkbultena@
hotmail.com. Rectificatie: er vindt op 15 november 
GEEN bijeenkomst plaats. 

VROUWEN	
Friesland
Woensdag 28 september, 16 uur, 25ste feestelijke 
vrouwennetwerkbijeenkomst, basisschool Op ‘e 
Hichte, Scharnegoutum. met Joany Krijt (bestuur-
der CNV Onderwijs) en diverse workshops door 
meint Veldstra, Aart-Jan de geus, Linda Waan-
ders en Sietske zwerver. Info: margreet van der 
Laan, jufmargaretha@hotmail.com, (06) 42 92 13 
85.

overijssel
Woensdag 5 oktober, 16 uur, greijdanus Scho-
lengemeenschap zwolle over Oplossingsgerichte 
gesprekstechnieken, door Ella de Jong. Info: Ans 
Tuitel, (038) 331 71 29, ans@tuitel.nl

Woensdag 12 oktober, 16 uur, Hogeschool Edith 
Stein, Hengelo over Hoogsensitiviteit, door mieke 
Vijn. Info: Froukje van Beuzekom, (0548) 51 77 93, 
froukjevanbeuzekom@julianaschool.nl

gelderland
Woensdag 5 oktober, 16 uur, Bethelkerk Ede 
over Tijdmanagement, door Hans van Dinteren. 
Info: Ada Brouwer, (0341) 42 16 04, ada.brouwer@
planet.nl

noord-Brabant
Woensdag 5 oktober, 16 uur, praktijkschool De 
zwaaikom, Oosterhout, over De roos van Leary, 
door Paola Pistone. Info: Tineke Engelen, (0165) 
56 94 30,tengelenrsd@gmail.com

zeeland
Woensdag 5 oktober, 16 uur, Doopsgezinde ge-
meente Walcheren, middelburg over Mindfulness, 
door Adrion de Wit en Ellen Schaap. Info: majke 
Koolen, (0166) 61 01 58, majkekoolen@kpnmail.nl

noord-Holland
Woensdag 12 oktober, 16 uur, ’t Trefpunt, Alk-
maar over De school als: organisatie, cultuur en 

methodiek, door Jan gulikers. Info: 
Tineke gootjes, (0226) 317 030, tineke-
gootjes@hotmail.com

Flevoland
Woensdag 12 oktober, 16 uur, sbo Vo-
gelveste, Lelystad over NLP wat je zegt, 
denk je zelf!, door Petra Wienen. Info: 
Anita van Olm, (0320) 24 28 81, paulva-
nolm@hotmail.com

drenthe
Woensdag 12 oktober, 16 uur, De Krul-
levaar, Hoogeveen over Faalangstreduc-
tie, door Jeannette de Haan. Info: Julia 
Hartman, (0528) 26 57 41, julia.hart-
man@live.nl

MBO
Woensdag 28 september, 12 uur, Inloop-
spreekuur, roc ASA (kamer 212) Colum-
buslaan 540, Utrecht. In aanwezigheid 
van Cor Duinmaijer, regiobestuurder. 
Info: Pieter Wijnen, pietwijnen@hetnet.nl

PASSEND	ONDERWIJS
Woensdag 12 oktober, 15 uur, Chr. Tri-
umfatorkerk, J. v. Stolberglaan 154, Den 
Haag. onderwijsmiddag voor primair 
onderwijs zH. met diverse workshops, 
onderwijscabaret door Arie de Bruin, 
broodmaaltijd. Info/aanmelden: H. van 
Drunen, (010) 452 03 45, (06) 28 54 65 
33, CNVOprimozH@telfort.nl
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In	de	agenda	staan	activiteiten	van	CNV	Onderwijs.	Bijeenkomsten	worden	
maximaal	twee	keer	vermeld.	Aanleveren	agendapunten	uiterlijk	9	dagen	
voor	verschijning	via	schooljournaal@cnvo.nl.	Voor	een	uitgebreide	versie	
van	de	agenda:	www.cnvo.nl/agenda.

najaarscongres vrouwen
zaterdag 8 oktober, 10 uur, In De Drie-
hoek, Utrecht. Thema: Latent talent: 
eigen kracht! Plenaire lezing door ge-
rard Weide, psycholoog en ontwikkelaar 
kanjertraining. met workshops: Kanjer-
training primair onderwijs; Kanjertraining 
voortgezet onderwijs; Eigen Kracht-confe-
rentie; Schilderen vanuit je eigen kracht; 
Omgaan met veranderingen; meerwaarde 
aan leidinggeven. Info/aanmelden: vrou-
wen@cnvo.nl
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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.

Pensioenen (3)
Het ABP-bestuur en de werkgevers-
raad hebben in mei besloten dat de 
pensioenen nog niet zullen worden 
geïndexeerd, zelfs niet gedeelte-
lijk. De reden? De dekkingsgraad 
is slechts 109. Een jaartje of tien 
geleden bedroeg die graad ook exact 
109. Toen werd er wel geïndexeerd. 
Mag ik uitgelegd krijgen waarom dat 
nu niet zou kunnen? Of wordt erop 
gerekend dat ik als gepensioneerde 
elke beslissing over de uitkering 
van mijn uitgesteld loon zonder 
meer voor zoete koek zal slikken? 
Overigens, het slecht onderbouwd 
tegenover elkaar zetten van de jon-
gere en oudere generaties bevalt mij 
helemaal niet. Hoezo gebrek aan so-
lidariteit? Mijn generatie heeft in dat 
opzicht niets gedaan of nagelaten 
om zich nu voor te verantwoorden, 
evenmin om zich ergens voor te ge-
neren. We willen natuurlijk dat ook 
onze kinderen en kleinkinderen een 
goed pensioen kunnen opbouwen. 
Laten die er maar zo gauw mogelijk 
mee beginnen. Dat hebben wij ook 
moeten doen. 
H.G. de Jong, Soest

Functiemix
In Schooljournaal 12 van 26 juni 2010 
stond een brief van mijn hand. Ik  
schreef over mijn benoeming als 
leerkracht  in een bovenschoolse 
plusgroep. Dat was een LB-functie, 
die er toe zou moeten bijdragen 
dat leraren kunnen groeien in hun 
onderwijsloopbaan en de beloning 
krijgen waar zij recht op hebben. 
Ik ben in deze nieuwe baan gestapt 
zonder na te denken over het sala-
ris, maar toen in augustus 2010 het 
eerste salarisstrookje binnenkwam, 
rekende ik toch wel op een leuke 
verhoging. Teleurstelling! Vergele-

ken met augustus 2009 ging ik er 
netto € 39,- op vooruit. Als ik het 
ontbreken van de bindingstoelage 
meetel, ga ik er € 25,- netto per 
maand op vooruit. Een  schatting 
van de extra uren die ik maak, komt 
uit op ongeveer 50 uren per maand.  
Uren buiten de normale tijdsinveste-
ringen: studieavond in Utrecht, twee 
middagen in eigen tijd studeren, 
extra werk buiten de gewone tijden. 
Ieder extra uur dat voortkomt uit de 
LB-functie levert  mij ongeveer 50 
eurocent op. Mijn studiekosten wor-
den vergoed, mijn reiskosten (toen) 
niet. Die bedragen per maand € 48,-. 
Ik ga er dus iedere maand € 23,- op 
achteruit.
Alfons Bakker, Scherpenzeel

Hij-instromer
Met verbazing en lichte jaloezie las 
ik het artikel over de hij-instromer 
in Schooljournaal 13, de journalist 
die leraar werd. ‘Was ik maar nooit 
leraar geworden en had ik maar 
een echt vak geleerd’, dacht ik bij 
mezelf. Journalist of accountant of 
een ander vak waar je een ‘normaal’ 
salaris mee verdient. Natuurlijk vind 
ik het belangrijk dat er een gezonde 
balans van man en vrouw in het ba-
sisonderwijs te vinden is. Ik hou van 
m’n werk. Ik sta nu meer dan tien 
jaar voor de klas en heb ervaring 
in alle groepen. Momenteel ben ik 
een ‘kleuter-meester’. Ook ik zie dat 
kinderen anders reageren op een 
man dan op een vrouw en dat je als 
man voor een frisse wind kan zorgen 
in de teamkamer. Kortom: meer 
mannen in het onderwijs! Dus Mark 
van der Werf, wees welkom en wat 
fijn voor je dat je na al die tijd toch 
nog je roeping als leraar gevonden 
hebt en dat je nu je eigen ‘normale’ 
salaris mag behouden en dat ze 
ook nog je opleiding voor je betalen. 

Zuchtend leg ik het blad neer: had ik 
maar een echt vak geleerd.
Niels Terhalle, Utrecht
  
Bapo bedreigd
Het begon met een motie van Elias 
van de VVD. In de achterkamertjes 
van de Tweede Kamer had hij 75 
medestemmers gevonden. Bapo is 
extra vakantie, zo was zijn uitleg. 
Maar in de vakantie stuurde staats-
secretaris Zijlstra ook nog een brief: 
‘De bapo is niet meer van deze 
tijd……’ Ook de Besturenraad, de 
PO-Raad en de VO-raad onderschrij-
ven deze mening. Respect voor de 
oudere leraar is ver te zoeken bij de 
werkgevers. Daar waar in vergelij-
king met de ons omringende landen 
er al veel meer uren moeten wor-
den gedraaid, is de bapo juist een 
manier van leeftijdsbewust werk-
geverschap. En je betaalt het nog 
zelf ook. Oudere collega’s geven aan 
dat ze het juist door de bapo langer 
volhouden. Wij moeten goed oplet-
ten en zuinig zijn op wat wij hebben. 
En ook al die mensen die dank zij 
de bapo een stuk werkgelegenheid 
hebben. Elias en Zijlstra hebben hier 
waarschijnlijk niet over nagedacht. 
Collega’s, wees waakzaam. Vak-
bond, let op uw zaak!
M. Greidanus, Hoogeveen
  
Jongens/meisjes
Met veel verbazing heb ik het artikel 
gelezen in Schooljournaal 13 over 
gescheiden lessen voor jongens 
en meisjes. Als het onderwijs al 
moeite heeft om rekening te houden 
met de verschillen tussen jongens 
en meisjes, hoe moet dat dan met 
de leerlingen die straks vanuit het 
speciaal onderwijs terug naar het 
regulier moeten? Hoezo, passend 
onderwijs?
Patricia v.d. Bijl 

Brieven
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Themadag Passend onderwijs, 
we zijn er klaar voor?!
Woensdag 12 oktober, 10 – 16.15 uur, Vechthuis Utrecht

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. 



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 
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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 advertentiesVerschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2011

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

Schooljournaal 39



dienst in Cruquius, maar we zijn door fusies als gevolg 
van de privatisering al twee keer van naam veranderd. 
Tegenwoordig heten wij OnderwijsAdvies.’ 
Reguliere basisscholen roepen haar hulp in voor zorg-
leerlingen. ‘Vooral het aantal kinderen met dyslexie is 
behoorlijk toegenomen, doordat scholen en ouders het 
nu veel eerder signaleren.’ 
Ze houdt haar hart vast voor de aangekondigde be-
zuinigingen op het passend onderwijs. ‘Zeker als het 
rugzakje verdwijnt is minder extra zorg mogelijk en 
neemt de werkdruk op school alleen maar toe.’ Part-
timer Van Lent, mag op de dagen dat ze thuis is graag 
achter het fornuis kruipen: ‘Het liefst bak ik taarten 
en cakes, maar via een kookcursus probeer ik nu de 
geheimen uit de Franse, Italiaanse en Thaise keuken 
te doorgronden.’ PM

De prettige en kundige uitleg van een CNV Onder-
wijsmedewerker tijdens een OR-scholingsdag, gaf voor 
Annemariette van Lent uit Den Haag de doorslag om lid 
te worden van de bond. ‘Niets opzienbarends hoor, maar 
als kersvers OR-lid had ik behoefte aan praktische in-
formatie, aan handige tips en die kregen we volop.’ Van 
Lent, alweer tien jaar psycholoog en onderwijsadviseur:  
‘Ik werk sinds 2001 bij dezelfde schoolbegeleidings-

Annemariette van Lent 
(38): Lid vanwege kundige 

OR-scholing
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