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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.

Functiemix (2)
In reactie op de brief in Schooljournaal 
14, wil ik vertellen dat ook ik zeer ver-
heugd was door mijn benoeming in de 
LB-functie. Natuurlijk werk ik hard en 
voldoe ik aan de eisen. Je krijgt het 
niet cadeau. Ook mijn loonstrookje 
van augustus 2010 was een teleur-
stelling. Ik kreeg er ten opzichte van 
het vorige profiel maar € 4,- bruto bij. 
De directie vertelde mij dat ik toch 
echt op lange termijn de voordelen 
moest zien! In januari 2011 ging ik er 
zelfs € 40,- op achteruit. De inmid-
dels ingeschakelde administrateur 
vertelde mij weer het langetermijn-

perspectief. Mijn casus was in maart 
2011 onderwerp van de pagina Werk 
& Recht in Schooljournaal. Dat mocht 
echter niet baten. Ruim een jaar later 
en een heel aantal euro’s armer dan 
ik in mijn oude salaristraject zou zijn, 
voel ik mij geschoffeerd door deze 
bevordering. Pas over 2 jaar ga ik 
financieel vooruit! Ik vraag mij af of 
dit de uitwerking is, zoals bedoeld in 
Actieplan LeerKracht.
G. Marras, Schiedam

Naschrift: Bij de overstap van schaal 
LA naar schaal LB kan er geen sprake 
zijn van een teruggang in inkomen. Bij 

inschaling in schaal LB moeten de toe-
lagen die u in schaal LA ontving, zoals 
de bindingstoelage en de schaaluitloop 
worden meegenomen. Daarnaast is in 
de cao voor het primair onderwijs nog 
een bepaling opgenomen (artikel 6.20) 
waarin staat dat, ingeval er deson-
danks sprake zou zijn van een nadeel, 
de inschaling moet worden herzien. 
Voor bijstand kunt u contact opnemen 
met de afdeling Belangenbehartiging 
van CNV Onderwijs, belangenbeharti-
ging@cnvo.nl. 

Pensioenen
Het artikel in de Volkskrant van 
15 oktober over de heel grote ach-
teruitgang in koopkracht van gepen-
sioneerden zal niemand, en zeker 
niet de groep van meer dan 10.000 
gepensioneerde leden van CNV On-
derwijs, hebben verbaasd. We voelen 
het dagelijks. Wat mij wel verbaast is 
het totaal ontbreken van enige reactie 
in vakbondsland op het uit onkunde 
voortkomende zelfmedelijden van zo-
veel jongeren in politieke partijen en 
vakbeweging die aanschoppen tegen 
het pensioenakkoord uit al dan niet 
terechte zorg voor hun eigen (verre) 
pensioentoekomst. Durft CNV Onder-
wijs onze jongere leden er soms niet 
op te wijzen dat zij veel meer kans 
hebben dan de huidige gepensioneer-
den om hun achterstand in te halen? 
Wim Stoop, Santpoort
Naschrift: Zie pagina 16/17 van dit 
nummer.
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Schoolreisjes
Onlangs kreeg ik in één week een uitnodiging voor een vakbonds-
avond over werkdruk én Schooljournaal over schoolreisjes, met 
daarin het verhaal over een werkweek in Venetië. Als doorgewin-
terde begeleider van uitwisselingsprogramma’s met Italiaanse 
scholen enkele kritische aantekeningen. ‘Cultuur opsnuiven’ 
beperkt zich zoals zo vaak bij dit soort uitstapjes tot de toeristische 
highlights die kinderen van die leeftijd al of niet verplicht tijdens 
hun vakantie in Italië met pappie en mammie langslopen als pappie 
en mammie minstens op hbo-niveau zijn opgeleid en zich het fi-
nancieel kunnen permitteren. Als de initiator van de werkweek met 
pensioen gaat zal wellicht de hele werkweek Venetië niet meer be-
staan. Dilettantisme ten top zoals die veel te vaak in het onderwijs 
voorkomt. Een aanvullend onderdeel van het curriculum is hier niet 
ingebed in een onderwijskundige visie die verbetering en continuï-
teit van een in principe goed project garandeert. Een onderwijskun-
dige doodzonde. En last but not least: 24 uur per etmaal vijf dagen 
lang politieagent met een nachtrust van slechts vijf uur per nacht 
is volstrekt onverantwoord als je de verantwoordelijkheid hebt over 
ruim veertig kinderen van anderen! Over werkdruk gesproken. En 
hierin schuilt de grootste inconsequentie met andere acties van de 
vakbond. Hein Verkooijen, Breda
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Kinderen thuis door negatieve leerlingdossiers 
Omdat ze gepest worden, te slim zijn of gewoon klierig. 

Duizenden leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs 

zouden om die redenen iedere dag thuiszitten omdat geen 

school ze nog wil hebben. Dat schrijft dagblad Metro naar 

aanleiding van een noodkreet van advocaat onderwijsrecht 

Katinka Slump, werkzaam bij de Stichting Juridische Dienst-

verlening Onderwijs (Judion) in Driebergen. De kinderen wor-

den volgens haar achtervolgd door een negatief schooldos-

sier, dat buiten de ouders is opgesteld. Normaal staan in de 

dossiers voornamelijk persoonlijke en test- en rapportgege-

vens, maar tegenwoordig worden ze steeds vaker gebruikt 

om opvattingen over het kind te ventileren. Volgens Slump is 

het beeld van het kind onvolledig als de visie van de ouders 

ontbreekt. Ze zegt dat de Nationale Ombudsman, deskundi-

gen uit het onderwijs, de politiek en veel ouders deze zorgen 

delen. Slump vindt dat een leerlingdossier geen gekleurde of 

negatief geladen informatie mag bevatten. De nuance komt 

van Gerben Horst, beleidsmedewerker van CNV Onderwijs. 

‘Gelukkig gaan de meeste scholen en leraren/schoolleiders 

wel goed om met leerlingdossiers. Die moeten een realis-

tisch en feitelijk juist beeld van een leerling geven, gebaseerd 

op hoor en wederhoor uit meerdere bronnen, waaronder de 

ouders. Scholen moeten ook zorgvuldig met dossiers om-

gaan, dus niet breed rondsturen.’ Horst vindt ook dat ouders 

het recht hebben of moeten krijgen om het dossier van hun 

kind in te zien en daar een mening over te hebben. ‘Je mag 

van professionele leraren en schoolleiders verwachten dat zij 

bij problemen met een leerling samen met de ouders naar 

een oplossing zoeken. Niet dat ze eenzijdige en gekleurde 

informatie in het leerlingdossier opnemen en de leerling als 

een “hete aardappel” doorschuiven naar een andere school.’  

PM

fOtOerik
BRiNkHORst

Om hen te interesseren voor een bêtastudie organiseerde de Universiteit Twente in de laatste week 
van september een Techniek Meidenkamp. Er was een wiskunde-estafette en er was iets met laparo-
scopiesimulatoren, maar echt lachen werd het voor deze vwo-leerlingen uit de omgeving van  
Enschede achter de windtunnel.  
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CNV Onderwijs blijft in overleg met onderwijsminister Van Bijster-

veldt, ondanks haar onvermurwbaarheid in haar voornemen 300 

miljoen euro te bezuinigen op passend onderwijs. CNV Onderwijs 

blijft gedwongen ontslagen ‘onacceptabel’ noemen en zich daar-

tegen verzetten, daarmee luisterend naar de leden die daarover in 

juni een motie aannamen op de Algemene Vergadering. Bestuur-

der Patrick Banis: ‘We zijn dus uitgepraat met de minister over de 

bezuiniging, maar het is wel onze taak als vakbond om te praten 

over de personele gevolgen van de bezuiniging, over een sociaal 

plan dus. Binnen een maand moet hier duidelijkheid over zijn. Als 

het niet lukt om gedwongen ontslagen te voorkomen, stappen 

we alsnog uit het overleg en beraden we ons op acties.’

Een bezuiniging van 300 miljoen euro zou 8.000 banen kosten. 

CNV Onderwijs zou kunnen leven met de helft daarvan: 150 mil-

joen en dus 4.000 banen. ‘In de drie of vier jaar die we nog heb-

ben, zijn die mensen met een goed sociaal plan van werk naar 

werk te leiden zodat hun expertise behouden blijft voor het onder-

wijs.’ De overige 150 miljoen euro wilde CNV Onderwijs dekken 

met 75 miljoen uit de prestatiebeloning, waar niemand op zit te 

wachten, en 75 miljoen uit het leerwegondersteunend onderwijs, 

zodat de pijn beter gespreid wordt over primair én voortgezet 

onderwijs. Deze laatste handreiking van CNV Onderwijs werd niet 

aangenomen door de minister. Ze wil geen duimbreed afwijken 

van haar voorstel. Banis: ‘Wel hebben we bereikt dat er overleg 

komt met het oog op het voorkomen van gedwongen ontslagen. 

Daar zullen we de komende tijd dus hard aan werken. Verder 

zullen we een stevig appèl doen op de Tweede Kamer om de 

bezuiniging alsnog te verlichten.’ CdG

CNV	Onderwijs:	gedwongen	ontslagen	passend	
onderwijs	onacceptabel



CNV Onderwijs biedt scholen protocol 
social media
Social media zijn niet meer weg te denken uit de samenleving en 

dus ook niet uit de school. De leraar die zijn hele hebben en hou-

den op Facebook zet, inclusief gezellige foto’s van een innige pose 

met zijn vriendin en daar de volgende dag op posterformaat mee 

geconfronteerd wordt op school: het kán gebeuren als een docent 

niet alert is. CNV Onderwijs heeft een protocol ontwikkeld, waar-

mee scholen hun voordeel kunnen doen in het gebruik van social 

media. Uitgangspunt is dat professionals zelf weten hoe zij hiermee 

verstandig omgaan. Het protocol vermeldt: Het digitale gedrag op 

social media wijkt niet af van het real life gedrag binnen de school. 

Eigenlijk heel eenvoudig. Het doel van het stuk is de dialoog op 

gang te brengen en een handreiking te bie-

den voor het grijze gebied tussen binnen- en 

buitenschools gebruik van social media. Een 

paar richtlijnen die genoemd worden zijn: Bij 

onderwijsonderwerpen maken medewerkers 

duidelijk of zij op persoonlijke titel of namens 

de school publiceren. Ga niet in discussie 

met een leerling of ouder op social media. 

Medewerkers van de school weten dat pu-

blicaties op social media altijd vindbaar zijn. 

Een paar don’ts die genoemd worden: foto’s 

of filmpjes van leraren op vakantie of in be-

schonken toestand, tweets van leraren die 

eindigen met … ‘en nu wel aan je huiswerk. 

Laterszzz xxx’, te populair taalgebruik en 

schuttingtaal.

De lancering van het protocol zorgde afgelo-

pen woensdag voor veel enthousiast twitter-

verkeer en brede media-aandacht. Een paar 

reacties op www.nu.nl: ‘Inderdaad nodig: 

gewoon normale omgang en een paar regeltjes aanhouden!’, ‘Kom 

op zeg, zijn de leerkrachten tegenwoordig zo onderontwikkeld dat 

ze zoiets niet meer snappen en er regels moeten komen? Éen regel 

is voldoende: blijf sociaal gedrag vertonen.’ ‘Ik ben zelf leerkracht 

en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de meeste leerkrachten 

niet onderontwikkeld zijn. Helaas zijn er ook uitzonderingen en voor 

hen zijn die regeltjes nodig.’ ‘Onderwijzers worden eenvoudig geen 

“vriendjes” met hun leerlingen’. 

Het protocol is te vinden op www.cnvo.nl/smp. Ervaringen met 

social media kunnen gedeeld worden in het item hierover in de 

Schooljournaal LinkedIn-groep. CdG

Schoolnieuws

•	Altijd	gedacht	dat	de	C	in	CDA	voor	christelijk	
stond,	maar	sinds	afgelopen	week	weet	ik	dat	het	
voor	cynisch	staat.	in	de	letterlijke	betekenis	van	Van	
Dale:	schaamteloos	ongevoelig;	niet	gelovend	aan	de	
oprechtheid	bij	de	motieven	en	daden	van	mensen.
•	Want	wat	een	gesol	met	Mauro!	een	helemaal	in	de	
Nederlandse	maatschappij	gewortelde	jongen,	een	kind	
nog,	terugsturen	naar	een	land	dat	hij	niet	kent	en	
waar	ze	niet	op	hem	zitten	te	wachten.	en	dat	alleen	

omdat	de	PVV	anders	dreigt	de	stekker	uit	het	kabinet	
te	trekken.
•	ik	zag	een	lachende	Van	Bijsterveldt	naast	een	
lachende	partijleider	Verhagen	op	het	CDA-partijcongres.	
Cynisme	ten	top.	De	minister	van	Onderwijs,	onze	
hoofdpedagoog,	had	daar	en	in	de	kamer	moeten	
zwaaien	met	pestprotocollen	en	de	universele	rechten	
van	het	kind.	‘Deze	mbo-leerling	is	er	een	van	mij.	
Durven	jullie	wel	met	zijn	allen?’	Peter Magnee 
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Conferentie over 
Onderwijsagenda 

Wat kunnen we vanuit Nederland doen om zo veel mogelijk 

kinderen in ontwikkelingslanden de kans te bieden op on-

derwijs van goede kwaliteit? Die vraag staat centraal op de 

Conferentie Onderwijsagenda 2015 op 18 november in Den 

Haag, georganiseerd door de Global Campaign for Edu-

cation-Nederland, waar CNV Onderwijs deel van uitmaakt. 

De discussie deze dag zal gaan over vier thema’s: kwali-

teit van onderwijs, gelijke onderwijskansen voor jongens en 

meisjes, onderwijs in (post)conflictgebieden en onderwijs en 

economie. Doel van de dag is het opstellen van een geza-

menlijke Onderwijsagenda 2015. Meer informatie en aan-

melding: www.globalcampaignforeducation.nl.

MR Advieslijn alleen 
voor leden
De MR Advieslijn is uitsluitend toegankelijk voor leden van 

CNV Onderwijs. Alleen zij mogen individuele vragen aan de 

bond stellen, zoals: heb ik recht op faciliteiten? Of: heb ik 

recht op reiskosten als ik naar een GMR-vergadering moet? 

Vragen die gesteld worden namens de hele MR of GMR 

(bijvoorbeeld: klopt ons taakbeleid?, heeft u informatie over 

passend onderwijs, een fusie, een begroting?

2015
Wat was!

26 oktober: De Erasmus Universiteit in 
Rotterdam heeft het gehad met docenten die 
te lang doen over het nakijken van tentamens. 
Wie er langer dan drie weken over doet kan een 
boete van € 2.500,- tegemoet zien. Dat bedrag 
komt voor rekening van de hele vakgroep en 
wordt in mindering gebracht op het budget 
dat de docent of sectie beschikbaar heeft voor 
onderzoek of conferenties. (Bron: Nederlands 
Dagblad)
31 oktober: Om ouders die niet uit een derge-
lijk milieu komen, te laten zien hoe het eraan 
toe gaat in de academische wereld, organi -
seert de Vrije Universiteit in Amsterdam op  
12 november voor het tweede jaar een familie-
dag. Vaders, moeders, broers en zussen van de 
studenten, die nooit in de collegebanken heb-
ben gezeten, zijn welkom. (Bron: ANP)
2 november: Jonge kinderen kunnen aan 
de hand van prentenboeken veel leren over 
emoties als verlegenheid en jaloezie. Maar dan 
moeten de leerkrachten wel de juiste boeken 
kiezen en een gelijkwaardig gesprek voeren 
met de kleuters over het onderwerp. Dat blijkt 
uit onderzoek van Aletta Kwant, die daarover op 
10 november promoveert aan de Rijksuniversi-
teit Groningen. (Bron: Reformatorisch Dagblad)
• In Nijmegen gaat nog steeds een op de drie 
kinderen naar een school in een andere wijk, 
net als in 2003. Het invoeren van een centraal 
schooladvies, twee jaar geleden, heeft daar 
niets aan kunnen veranderen. Ouders kiezen 
voor de ‘betere’ school in een andere buurt, ten 
koste van de voorkeursscholen in hun eigen 
buurt. (Bron: Trouw)
• Vanwege het Nationaal Schoolontbijt nut-
tigen kinderen van twee Haagse basisscholen 
vroeg in de ochtend het Binnenhofontbijt met 
ministers Schippers van VWS, Kamervoorzitter 
Gerdi Verbeet en nog dertig andere leden van 
de Tweede Kamer in de Statenkamer van het 
parlementsgebouw.
(Bron: ANP)

Minister: homoseksuele 
geaardheid geen reden 
voor ontslag
Noch op een openbare, noch op een bijzondere  school 

mogen leraren geweigerd worden vanwege homoseksuele 

geaardheid, een homoseksuele relatie of omdat ze samen-

wonen met iemand van hetzelfde geslacht. Dat antwoordde 

minister Van Bijsterveldt afgelopen woensdag op vragen 

van Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA). Marcouch 

vroeg dit naar aanleiding van de zaak van Duran Renkema, 

die lesgeeft op de vrijgemaakt gereformeerde Schilders-

school in Oegstgeest. Toen hij eerder dit jaar aangaf dat hij 

was gaan samenwonen met een man kon hij vertrekken. 

Renkema vocht zijn ontslag aan bij de rechter, die nog geen 

uitspraak heeft gedaan.



rog versus
geachte heer Béguin,
Beste Anton,

CNV Onderwijs maakt zich zorgen 
over de grote nadruk die het kabi-
net legt op rekenen en taal met alle 
bijbehorend toetsencircussen. 
Betere prestaties in rekenen en 
taal bereik je door er in zaakvakken 
(geschiedenis, biologie, economie), 
drama en muziek meer aandacht 
aan te besteden. Toneelspel of het 
schrijven van een toneelstuk, heeft 
toch niet minder met taal te maken 
dan een spreekbeurt of een dictee? 
En wie met natuurkunde of economie 
bezig is krijgt toch direct context bij 

het rekenwerk? Juist het verwerken 
van taal en rekenen in andere vakken 
zorgt voor een hogere kwaliteit van 
onderwijs. Het kabinet verengt die 
kwaliteit steeds meer tot toetsresul-
taten voor taal en rekenen. Het gaat 
steeds om telbare output. Albert 
Einstein dacht daar al anders over: 
´Alles dat kan worden geteld, telt 
niet noodzakelijkerwijs’, zei hij. 
De huidige nadruk op taal en reke-
nen lijkt een reactie op competen-
tiegericht onderwijs van de afge-

lopen jaren, met de nadruk 
op oplossingsvermogen, 
samenwerking en reflectie. 
Die keuze voor het ontwik-

kelen van vaardigheden ging 
ten koste van kennis. Nu lijkt 

het beleid door te slaan naar de 
andere kant en ligt een te grote 
nadruk op kennis en toetsen. Com-
petenties en kennis kunnen echter 
niet zonder elkaar. Als die twee in 
een juiste balans worden gebracht 
is het onderwijs de winnaar. In de 
mondiale arbeidsmarkt van vandaag 
en morgen is innovatief vermogen, 
oplossingsgerichtheid en samenwer-
king belangrijk voor Nederland om 
te kunnen concurreren met indus-
trielanden. Dat leert ook de geschie-
denis. Ons onderwijsbeleid zou dus 
daarop gericht moeten zijn. 

Juist het verwerken 
van taal en rekenen 

in andere vakken 
zorgt voor een hogere 
kwaliteit van onderwiJs

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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VOORDEEL VOOR LEDEN 
VAN CNV ONDERWIJS
 5% Ledenkorting
 
Mijn auto is onmisbaar, iedereen geniet ervan. 
Mijn partner, de kinderen en soms zelfs de 
buurman. En geen zorgen over schade, want 
bij FBTO is ie goed verzekerd. Zo vergoedt 
FBTO bij total loss niet de dagwaarde, maar 
juist de aanschafwaarde. Ook voor tweede-
hands auto’s en zelfs tot 3 jaar na aankoop!  

Ga voor een premieberekening naar fbto.nl  
of bel 058-234 58 85. Collectiviteitscode: T16  



     Anton Béguin
geachte heer rog,
Beste Michel,

Je wijst terecht op 
het gevaar dat te 
veel aandacht wordt 
gegeven aan kennis 
of competenties, terwijl 
ze allebei cruciaal zijn. 
De huidige aandacht voor het 
meten van basisvaardigheden kan 
echter wel dienen om beide te ver-
sterken. Zolang toetsen alleen wor-
den gebruikt als een toets achteraf, 
om vast te stellen of een leerling het 
niveau heeft bereikt, is de waarde in 
de onderwijspraktijk beperkt tot het 

borgen 
van 
kwaliteit 

en een 
mogelijk-

heid om op 
schoolniveau 

bij te sturen. Dat 
is jammer, want het leidt mogelijk 
tot een overreactie waar je ook voor 
waarschuwt. 
Maar toetsen kunnen even goed 
worden gebruikt als hulpmiddel bij 
het primair proces. Via toetsen kan 
worden vastgesteld wat leerlingen 
hebben opgepikt tijdens de les en 
waar eventuele hiaten in kennis zit-
ten. Deze diagnostische informatie 
kan worden gebruikt om de instruc-
tie en de opdrachten voor de leerling 
aan te passen, zodat die aansluiten 

bij wat de leerling al kan en wat die 
nog moet leren. Door naast toetsen 
en examens ter afronding deze ook 
af te nemen op regelmatige mo-
menten tijdens de lesperiode komt 
de informatie beschikbaar die de 
docent helpt om voor een leerling 
gerichte opdrachten te selecteren en 
zo het leren in praktijksituaties ef-
fectief vorm te geven. Diagnostische 
toetsing versterkt zo praktijkleren 
waardoor een verschuiving naar 
traditionele onderwijsvormen voor 
basisvaardigheden niet nodig is. Om 
dit te realiseren onderzoekt Cito hoe 
we die informatie zo zinvol mogelijk 
kunnen rapporteren, om zo te zorgen 
dat kennis en praktijk effectief sa-
men kunnen gaan.
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     Anton Béguin is wetenschappelijk directeur  
van Cito 

via toetsen vaststellen 
wat leerlingen hebben 

opgepikt tiJdens de les en 
waar eventuele hiaten in 

kennis zitten
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Mbo kiest steeds vaker voor  
       goedkopere instructeur 

De instructeur rukt op in het mbo. Hij verdient 
minder dan een docent, wat aanzienlijk scheelt op 

de uitgavenpost van roc’s en aoc‘s. Waar deze 
onderwijsondersteuner wordt aangestuurd door 

zijn hbo-gediplomeerde collega is de keus van 
een instelling te verdedigen, maar er zijn scholen 
die de instructeur rücksichtlos voor de leeuwen 

gooien en hem inzetten als docent. 

‘Als ze goedkope Chinese leraren konden inhuren, zouden ze het zo doen’

‘Ik ben zelf instructeur en sta al bijna alle uren die ik werk voor 
de klas’ luidde de klacht die Schooljournaal onlangs ontving van 
een werknemer in het mbo. ‘Ik krijg geen voorbereidingstijd en 
nawerktijd. En dat terwijl ik (in mijn praktijkvak) niet met zo’n 
mooie methode kan werken. Mijn werkgever vind dat ik daar 
geen recht op heb omdat ik geen les geef. maar oefen met de 
leerlingen. Terwijl volgens de cao iemand die les geeft tijd moet 
krijgen om zijn lessen voor te bereiden.’ Iets wat hij nu in zijn 
vrije tijd deed, tegen een lager salaris.  Waren er bij de bond 
meer gevallen bekend van instructeurs die lesgeven en praktijk-
toetsen afnemen? 

KostenAspect
Deze hartenkreet staat niet op zichzelf, weet regiobestuurder  
David Bruning van CNV Onderwijs. ‘Instructeurs, meestal 
afkomstig uit het bedrijfsleven, zijn nu eenmaal sneller voorhan-
den om het vergrijsde docentencorps te vervangen. We hebben 
ook niets tegen de inzet van instructeurs in een assisterende rol, 
als de de docent maar eindverantwoordelijk is. Ik snap de situ-
atie zoals die op sommige mbo-instellingen is ontstaan wel. Eén 
van de oplossingen zou de salarismix kunnen zijn. Helaas erken-
nen niet alle scholen de afspraken uit het Convenant Leerkracht 
waarin staat dat in het mbo meer LB-, LC- en LD-functies zou-
den komen. Dat vraagt financieel een offer, maar het geeft ook 
een kwaliteitsimpuls. Waar vroeger op een mts voor het meren-
deel docenten met een LC- en een enkeling met een LD-functie 
voor de groep stonden, is dat nu vaak niet meer dan LB. Meestal 
worden ze eerst nog aangesteld als instructeur in schaal 7 of 8. 
Vind je het gek dat je dan moeite hebt om nieuwe docenten te 
vinden? Daarbij, scholen zijn zo groot geworden, met vaak veel 
locaties, dat ze bijna automatisch bedrijfsmatig – met de nadruk 

instructeur labtechniek enrico Albers van roc Leeuwenborgh in 
sittard in zijn lokaal. 
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op het kostenaspect – worden geleid door een bestuur op grote af-
stand. Ik hoorde wel eens iemand zeggen dat als bestuurders goed-
kope Chinese leraren konden inhuren, ze dat zo zouden doen.’ 

Bevoegd
Volgens voorzitter Jan Kamminga van de Vereniging FME-
CWM (metaalwerkgevers) zijn instructeurs pure noodzaak om 
het mbo overeind te houden. Begin dit jaar betoogde hij in de 
Volkskrant dat hun inzet niet mag worden gefrustreerd door 
discussies over het al dan niet bevoegd zijn om les te geven. 
Bruning is het daar niet mee eens. ‘Studenten hebben recht op 
les van een docent die pedagogisch en didactisch is geschoold, 
iemand die is voorbereid om op een geïnspireerde manier les te 
geven. Ook in de praktijklessen, waar de instructeur het vaakst 
als docent wordt ingezet.’  De regiobestuurder weet dat in-
structeurs ook worden gebruikt als stagebegeleider en dat som-
migen te veel uren maken omdat hun takenpakket niet goed is 
omschreven. ‘Het is pure downgrading van het vak, om maar 
goedkoper uit te zijn. Is dat wat het mbo echt wil?’ 

uitBuiting
Een bestuurslid van de Sectorraad middelbaar beroepsonderwijs 
van CNV Onderwijs die liever anoniem blijft onderschrijft de 
woorden van zowel Bruning als de eerdergenoemde klacht. ‘Er 
wordt frontaal lesgegeven door instructeurs zonder dat daar 
een docent aan te pas komt. Zij bereiden zelf de lessen voor en 
maken de toetsen, die ze ook zelf afnemen. Ze zijn ook verant-
woordelijk voor de cijferverwerking. De klassengrootte varieert 
van halve klassen van 18 tot 20 leerlingen tot bijna overvolle 
klassen van 40 leerlingen tijdens praktijklessen. Let wel: het 
gaat om instructeurs die in schaal 7 zitten. Ik vind dat pure 
uitbuiting en ondermijning en degradatie van het docentschap. 
Er is mij ook gezegd dat instructeurs moeten vertellen, ja zelfs 
een handtekening moeten zetten, dat zij door docenten bege-
leid worden, terwijl dat in de praktijk niet gebeurt. Er zijn zelfs 
collega’s met een onderwijsbevoegdheid die als instructeur in 
schaal 8 betaald worden. Als de Onderwijsinspectie komt wor-
den ze geïnstrueerd wat ze moeten zeggen. Er worden vooraf 
beloftes gedaan die daarna niet meer aan de orde komen. Voor-
al in de beroepspraktijkvorming komen heel veel instructeurs 
(BPV consulent genoemd) voor. Dat is bijna schering en inslag. 
Ze regelen stageplaatsen zonder de student te kennen, bezoe-

ken stagiaires op hun werkplek zonder kennis 
van zaken. Mensen voelen zich niet gewaar-
deerd. Er valt niet te praten over inschaling 
en salaris, ze voelen zich afgeknepen en een 
loonslaaf. Ik hoor van veel verloop onder het 
personeel.’

KwALiteit
‘Deze problemen spelen zeker niet bij ons. 
We hebben als een van de weinige roc’s 
heel veel onderwijspersoneel in dienst. Die 
verhouding ligt zelfs ruim boven het lande-
lijke gemiddelde’, zegt Noud Theunissen, 
opleidingsmanager teams fijnmechanische 
techniek, elektrotechniek en talengroep van 

Mbo kiest steeds vaker voor  
       goedkopere instructeur 

‘Als ze goedkope Chinese leraren konden inhuren, zouden ze het zo doen’

AfsprAKen
 ‘Als het gaat om bevoegdheden is het mbo echt 
iets anders dan het primair of voortgezet onder-
wijs. Wij leiden op voor een beroep en beroeps-
vaardigheden, wij kunnen niet eens zonder de 
deskundige inbreng van mensen uit het bedrijfs-
leven’, meent voorzitter Jan van Zijl van de MBO 
Raad. ‘En dan heb ik het niet over niveau 4, dat 
heel dicht tegen het hbo aan zit, maar niveau 
2 waarbij studenten een echt vak leren. En dat 
gebeurt nu eenmaal niet door tweedegraadsbe-
voegde docenten. Dat was vroeger in het leerling-
wezen en op de ambachtsschool trouwens niet 
anders.’ Mochten deze instructeurs onvoldoende 
pedagogische en didactische vaardigheden heb-
ben, dan wordt dat volgens Van Zijl ondervangen 
door het gebruik van docententeams als verant-
woordelijke eenheid voor het aanbieden van het 
lesprogramma. ‘Als een instructeur lesgeeft doet 
hij dat altijd onder leiding van een docent. Daar 
zijn met de vakbeweging afspraken over gemaakt 
in een professioneel statuut. Ik geef toe dat als 
het gaat om de pedagogische en didactische 
kwaliteiten van instructeurs er nog wel een slag te 
maken valt, maar daarom werken we, samen met 
de beroepsgroep en de bonden, aan het opstel-
len van beroepsprofielen. Ik werp het verre van 
me dat instellingen instructeurs aanstellen vanuit 
bezuinigingsoverwegingen. Als dat zo zou zijn dan 
zouden de studierendementen niet van jaar tot 
jaar stijgen, zoals nu het geval is. En ook wij heb-
ben ons te houden aan harde examineringseisen 
en een stevig Inspectietoezicht.’  



de sector techniek bij Roc Leeuwenborgh 
in Sittard. ‘Bij het vervangen van do-
centen, is salaris geen richtlijn, maar de 
te verichtte werkzaamheden. Aangezien 
instructeurs alleen ingezet kunnen wor-
den als extra ondersteuning in praktijk-
lessen is het niet handig als je docenten 
vervangt door instructeurs. Veel oplei-
dingen, zeker bij onze sector techniek, 
hebben nogal wat theorielessen. Daar 
hebben we goede, bevlogen en bevoegde 
docenten voor nodig. De instructeurs die 
we hebben worden ingezet voor taken 
die bij de taakomschrijving passen. Denk 
daarbij aan praktijkinstructies geven 
onder toezicht van docenten. Wij kiezen 
dus  voor behoud van kwaliteit en doen 
zeker niet aan downgrading.’

AAngemoedigd
Ook Thea Nabring, docent Nederlands 
en beeldende vorming bij de opleiding 
Zorg en Welzijn en secretaris van de 
Ondernemingsraad op Roc A12 in Ede, 
herkent zich niet in het geschetste beeld. 
‘In onze organisatie hebben we inderdaad 
ook instructeurs en klassenassistenten. 
Maar het is niet zo dat de laatste tijd 
meer instructeurs zijn aangenomen ten 
koste van bevoegde docenten. Wel heb-
ben we tijdens de invoering van het com-
petentiegericht onderwijs meer instruc-
teurs aangenomen om te ondersteunen. 

Sinds twee jaar tellen de lessen die instructeurs zelfstandig ge-
ven niet meer mee voor de lesurennorm. Een instructeur mag 
wel les geven, maar er moet altijd een bevoegde docent in het 
rooster aantoonbaar aan gekoppeld zijn.’ Volgens Nabring zet 
haar school wel instructeurs in om de beroepspraktijkvorming 
te begeleiden. ‘Bij ons worden instructeurs ook erg aangemoe-
digd om een onderwijsbevoegdheid te halen, de school bege-
leidt hen en faciliteert ze tijdens hun studie. Alleen al in mijn 
Z&W-team zijn er de laatste twee jaar drie instructeurs die hun 
onderwijsbevoegdheid hebben gehaald en inmiddels als docent 
in ons team werkzaam zijn.’

verLeideLijK
‘Wij willen in de toekomst veel meer met instructeurs gaan 
werken’, bekent Leonard Geluk, bestuursvoorzitter van Roc 
Midden Nederland in Utrecht, een van de vijf grootste mbo-
instellingen in ons land. ‘Door veel vaste dienstverbanden en 
en een gemiddeld hoge leeftijd van onze docenten hebben we 
relatief nog weinig instructeurs aan het werk. Maar ik ben er ze-
ker voor, omdat je dan mensen uit het werkveld kunt opnemen 
in je team en een goede mix krijgt tussen theorie en praktijk. 
Docenten, soms zelfs academisch gevormden en instructeurs uit 
het bedrijfsleven, die zelf in de modder hebben gestaan; ieder 
heeft zijn eigen inbreng. Natuurlijk krijgen instructeurs minder 
betaald, maar het zou een slechte zaak zijn als dat de belangrijk-
ste reden zou zijn hen meer te benoemen. LC- en LD-docenten 
blijven cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. We hebben 
nu nog een hoge gemiddelde personeelslast met veel mensen 
aan het einde van hun schaal en dat is buitengewoon kostbaar. 
Het maakt het verleidelijk om die reden naar instructeurs te 
kijken, maar ik zou me daar fel tegen verzetten als er geen an-
dere reden is dan een onderwijsinhoudelijke.’
Peter Magnée
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docent lab-
techniek martin 
cerne van roc 
Leeuwenborgh 
in sittard 
inspecteert 
tijdens een 
toets.
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Baby Laura is geboren, met moeder en kind is alles goed. 
Gelukkig maar. Mama Henriëtte kan over zes weken gewoon 
weer aan het werk. De opvang heeft ze perfect geregeld, 
samen met paps. Die zegt op vrijdag zijn baan op en 
Henriëtte gaat zelf parttime voor de klas. Twee dagen per 
week kan Laura op de crèche terecht. Henriëtte heeft alleen 
één probleem: haar collega’s vinden het doodnormaal om 
op hun ‘vrije’ dagen óók naar school te komen. Voor verga-
deringen, studiedagen, schoonmaakbeurten, ouderavonden, 
contacturen, sportmiddagen, festiviteiten enzovoort. Die 
zijn nog niet in de kinderen, of ze zijn er al weer uit. En hun 
manlief (of vrouwlief) is naar het werk. Vervelen zij zich 
thuis? Sommige teamleden zijn er haast trots op dat ze bijna 
altijd aanwezig zijn. Vier tot vijf dagen arbeid voor drie dagen 
salaris, het is eerder regel dan uitzondering. Je zou er in 
een normaal bedrijf eens om moeten vragen…!
De directeur komt het gratis vrijwilligerswerk natuurlijk 
prima uit. Takensplitsing, onderlinge vertegenwoordiging, 
interne verslaggeving? Kom maar gewoon allemaal naar 
school, dat is veel eenvoudiger! Of heb je dat niet voor de 
kinderen over? Maximale betrokkenheid graag, we moeten 
concurreren! Trouwens, de resultaten moeten omhoog. 
Wat zeg je? Je voelt je overwerkt? Ben je wel efficiënt ge-
noeg? Zal ik een cursus timemanagement voor je regelen?

Opa komt op kraambezoek en wiegt Laura peinzend in zijn 

armen. Hij hoort van Henriëtte’s zorgen, hoe ze straks 
school en baby moet combineren. Ze weigert overuren te 
draaien, maar voelt nu al de scheve ogen van de collega’s 
in haar rug. Opa vertelt over zijn eigen tijd in het onder-
wijs. Het Hoofd der School hield nauwgezet in de gaten 
of alle leerkrachten veertig uur arbeid verrichtten. Niet 
méér! Want anders wilden alle ouders hun kinderen in de 
klas bij de fanatiekste leerkrachten, die altijd de meeste 
en de leukste extraatjes bedachten. Maar dat vond het 
Hoofd niet gezond voor de teamgeest, de collega’s van 
de parallelgroepen hadden er onder te lijden. Terwijl dat 
ook gewoon prima leerkrachten waren! Bovendien wist 
het Hoofd: een actief en interessant privéleven is de beste 
voedingsbodem voor goede meesters en juffen. En hij 
wilde fitte, goedgehumeurde mensen voor de klas. Dus: 
om vijf uur allemaal de deur uit! En waag het niet om in 
het weekend over je werk na te denken!

Toch was er vroeger niets mis met het niveau. Gek hè? 
Al die extra inzet, al die deskundigheidsbevordering te-
genwoordig … Je zou verwachten dat de schoolprestaties 
met sprongen toenamen! 
Achter zijn rollator strompelt opa naar de auto. ‘Ben ik 
nou zo ouderwets?’, mompelt hij. ‘Rust, reinheid en re-
gelmaat’, kan hij zich nog herinneren van vroeger. Voor 
baby’s. Maar voor leerkrachten net zo goed! 

vier tot viJf 
dagen arbeid voor 
drie dagen salaris, 
het is eerder regel 
dan uitzondering

Allemaal de deur uit!

liesbeth 
hermans (5o) 
is leerkracht 
groep 7/8 
op een 

daltonschool 
in steenwijk. 



oop’ers doen vaak meer dan hun functieomschrijving hen opdraagt.
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Waardering  
    oop graag 
in klinkende 
       munt
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CNV Onderwijs peilde de mening van oop-leden in primair en 
voortgezet onderwijs en mbo: administratieve krachten, tech-
nisch onderwijsassistenten, onderwijsassistenten, conciërges en 
anderen. 90 Procent ziet zichzelf als onderdeel van het school-
team. Veel activiteiten worden samen ondernomen, door zowel 
leraren als oop’ers, zo blijkt uit het onderzoek, met aan top 
personeelsdagen (85 procent) en als hekkensluiter visiedagen 
(28 procent).

schouderKLopjes
Zo’n 80 procent voelt zich gewaardeerd met een 7 of 8 door 
collega’s, of dat nou oop’ers of leraren zijn. Zelf delen ze ook 
vooral deze dikke voldoendes uit aan collega’s. De meerderheid 
is (redelijk) tevreden met de waardering voor het werk. Op 
de vraag hoe een school het beste waardering kan laten blij-
ken, zegt dik de helft ‘financiële vergoeding’, op grote afstand 
gevolgd door ‘doorgroeimogelijkheden’ en ‘meer vrijheid om 
zelfstandig te werken’. Het antwoord ‘anders, namelijk …’ werd 
ingevuld met zaken als: ‘af en toe eens een complimentje ge-
ven’, ‘een schouderklopje’, ‘behouden van mijn baan’, ‘af en toe 
zeggen dat je gewaardeerd wordt’, ‘de functie serieuzer nemen’, 
‘een bloemetje of chocolaatje’, ‘laten blijken dat je een gelijke 
bent’, ‘loon naar werken’, ‘uitbreiding uren’, ‘verhogen inscha-
ling’, ‘echt luisteren naar oop’ en ‘respect voor je werk’. 
Een kwart van de respondenten werkt nooit over, een kwart 
werkt 6 tot 10 uur per maand over, 38 procent maakt per 
maand 1 tot 5 uur extra en 15 procent werkt maandelijks meer 
dan 11 uur over. Tweederde van de respondenten vindt dat ze 
gewaardeerd worden voor dit overwerk – door bijvoorbeeld 
compensatie-uren of een bedankje – een derde ervaart hier 
geen waardering voor. Op de vraag aan de oop’ers of ze genoeg 
ontwikkelingsmogelijkheden hebben, zegt tweederde ‘ja’ en een 
derde ‘nee’. 

ZeLfde BeeLd
Op de vraag of de werkzaamheden van de oop’ers overeenkomen 
met de functiebeschrijving, zegt 67 procent ‘ja’ en 33 procent 
‘nee’. Van de ‘nee’-zeggers heeft bijna 70 procent actie onder-
nomen om daar iets aan te doen. Dat had in 73 procent van de 
gevallen geen resultaat. De uitkomsten van dit onderzoek sluiten 
nauw aan bij een eerder onderzoek van CNV Onderwijs onder 

onderwijs- en klassenassistenten in septem-
ber vorig jaar. Daaruit bleek dat 88 procent 
van de respondenten taken uitvoert die bij 
een hogere functie behoren. Dit gaat bijvoor-
beeld om zelfstandig lesgeven bij vervanging 
van een zieke leraar, werk van leerlingen 
nakijken, leerlingen begeleiden op basis van 
instructie en handelingsplannen, de voort-
gang van leerlingen volgen en bespreken met 
de leraar en assisteren en participeren bij 
oudergesprekken. Het nu uitgevoerde onder-
zoek is uitgezet onder een bredere en grotere 
groep onderwijsondersteunend personeel en 
laat dus hetzelfde beeld zien.

juist uitdAgend
Op de vraag op welke wijze de respondenten 
actie hebben ondernomen, volgt een scala 
van antwoorden. Een greep daaruit: ‘Aange-
geven dat ik meer doe dan in mijn functie-
omschrijving staat’, ‘gesprek over gehad, nu 
krijg ik 100 euro bruto per maand meer’, ‘be-
sproken in functioneringsgesprek’, ‘bezwaar 
aangetekend en bij de bezwarencommissie 
geweest’, ‘bond om hulp gevraagd’, ‘gewei-
gerd bepaalde dingen te doen’, ‘gemopperd’, 
‘gevraagd om een andere inschaling, maar 
tevergeefs’, ‘herhaaldelijk gevraagd om mijn 
functie opnieuw te beoordelen/waarderen’, 
‘mijn vraag bij CNV Onderwijs neergelegd, 
daarna gevraagd om schaal 7 voor leraar-
ondersteuner, maar directie zegt dat er geen 
geld voor is’, ‘solliciteren naar andere baan’. 
Mensen die geen actie hebben ondernomen, 
doen dat om de volgende redenen: ‘Omdat 
ik het leuk vind om af en toe zelfstandig voor 
de klas te staan’, ‘alleen conciërgewerk is niet 
bevredigend genoeg’, ‘de variatie aan werk-
zaamheden bevalt me wel’, ‘er wordt toch 
niet naar me geluisterd’, ‘voel me juist zeer 
betrokken door alles wat ik doe’, ‘ik doe mijn 
werk met liefde en alles wat ik meer doe, doe 
ik voor de leerlingen’, ‘omdat ik niet durf’, 
‘te druk’, ‘ik vind mijn extra taken juist een 
uitdaging.’
Ciska de Graaff

de uitkomsten van het hier beschreven 
onderzoek worden gepresenteerd op de 
oop-dag op donderdag 17 november. hier 
wordt ook dé onderwijsondersteuner van 
2011 gekozen. Zie www.goudensteunpilaar.nl 
voor meer informatie.

Onderwijsondersteunend personeel wil het 
liefst gewaardeerd worden door meer salaris 

te ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van CNV 
Onderwijs. Andere manieren die vaak genoemd 
worden zijn een schouderklopje, complimenten 

en ‘dat ik kan blijven na dit schooljaar’. Ook 
blijkt uit het onderzoek dat het gros van de 
onderwijsondersteuners meer doet dan de 

functieomschrijving vraagt. Een deel moppert 
daarover, een ander deel vindt het juist uitdagend.
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ABP krabbelt langzaam uit dal kopte 
Schooljournaal nog geen acht maanden geleden, 

toen de pensioenreus krap boven de minimaal 
vereiste dekkingsgraad van 104,3 procent kwam. 
Maar door de extreem lage rentestand als gevolg 

van de schuldenproblematiek van Griekenland 
en andere zwakke eurolanden, staan de 

pensioenfondsen opnieuw onder grote druk. Het 
korten op de oudedagsvoorziening (afstempelen) 

is weer een reële dreiging geworden. ‘Zover is 
het nog niet’, stelt CNV Onderwijs - en ABP-

bestuurder Willem Jelle Berg, ‘maar van indexatie 
is nu ook volgend jaar geen sprake.’

Wie vreesde dat het pensioen abrupt in gevaar was door de 
financiële noodtoestand in Griekenland, Italië, Spanje en Por-
tugal en de mogelijke ondergang van de euro, haalde vorige 
week donderdag opgelucht adem. De nacht daarvoor waren 
de politieke leiders van de zeventien euro landen overeenge-
komen de Griekse staatsschuld te verminderen. Ook komt er 
een noodfonds van € 1.000 miljard voor landen die financieel 
kopje onder dreigen te gaan. Verder moeten banken voortaan 
minstens 9 procent eigen vermogen hebben en moet het begro-
tingstekort van de eurolanden omlaag. De politiek is tevreden 
over zoveel daadkracht, maar bankiers en economen waarschu-
wen dat de maatregelen vooral cosmetisch zijn. Het gaat in hun 
ogen om symptoombestrijding, terwijl de onderliggende proble-
matiek niet wordt aangepakt. Op het moment dat dit stuk werd 
geschreven was nog niet duidelijk of de PvdA premier Rutte 
zou steunen met zijn Griekenland-beleid. 

Vierde keer
‘Of Merkel en Sarkozy over een maand weer om de tafel zitten? 
Voorspellen is moeilijk, zeker als het om de toekomst gaat. De 
kernboodschap die ik wil uitstralen is dat er geen zekerheid is. 
Ook als ABP-bestuur hebben we dat bij de presentatie van de 
cijfers van het derde kwartaal helder proberen aan te even. In-
dexatie per 1 januari is opnieuw uitgesloten. Een gelukje is dat 
deze toch al zeer laag zou zijn, omdat de gemiddelde loonstij-
ging in 2011 minimaal is, maar de indexatieachterstand loopt 
nu voor de vierde opeenvolgende keer op.’ Volgens bestuurder 
Berg dreigt vanaf 1 april 2013 ook het gevaar van afstempelen, 
zoals het korten op de pensioenen zo eufemistisch heet. ’Uiter-
aard alleen als de situatie tegen die tijd nog steeds slecht is. Het 
zijn ingrepen die iedereen op de langere termijn raken, werken-
den en niet-werkenden. Alleen worden de eersten er pas mee 
geconfronteerd tegen de tijd dat ze met pensioen gaan, terwijl 
de mensen die nu van hun oude dag genieten, direct maan-
delijks in hun portemonnee worden getroffen.’ Afstempelen is 
een uiterste remedie, omdat de pensioenrechten dan worden 
aangetast. Berg: ‘Op zo’n moment gaan de reeds bestaande pen-

Berg’s tips Voor een Veilige 
oude dag
-   Word als jongere pensioenbewuster. Door ons 

‘verplichte’ pensioenstelsel leggen we al jong 
geld opzij, maar tijdig extra sparen kan nooit 
kwaad

-   Eis als jongere je plek op in de discussie over 
pensioenen

-   Overweeg deeltijdpensioen. Er zijn allerlei 
mogelijkheden om werken en pensioen te 
combineren

-   Ga na op mijn.abp.nl welk effect langer door-
werken heeft op de hoogte van je pensioen

Pensioenen 
onder druk door 
schuldencrisis

‘Jongeren moeten zich meer verdiepen in hun 
oudedagsvoorziening’



het Nederlandse pensioensysteem. ‘ABP 
telt veel ambtenaren en leraren onder haar 
deelnemers, die gemiddeld ook wat ouder 
zijn dan die van Zorg en Welzijn. Bij PFZW 
zitten nogal wat vrouwen uit de zorgsector, 
die over het algemeen ook jonger zijn. ABP 
zit daardoor dichter tegen het moment van 
uitbetalen aan, een “rijper” fonds noemen ze dat. 
Zorg en Welzijn kan wat meer risico’s nemen met 
aandelen.’

Veranderende ramingen
Wat voor beide pensioenfondsen geldt is dat door 
de actieve deelnemers  en deels door de gepensio-
neerden in het verleden te weinig pensioenpremie 
is betaald. Berg: ‘In 2004 gingen de best mogelijke 
schattingen van de deskundige instanties er van 
uit dat pas in 2050 vrouwen nog 19 jaar zouden 
leven nadat ze 65 waren geworden en mannen nog 
17 jaar. Inmiddels weten we dat die stijging van de 
levensverwachting al in 2010 een feit is geworden. 
Voor 2050 wordt nu verwacht dat mannen van 65 
gemiddeld al 86 worden en vrouwen ruim 88 jaar. In 
zes tijd hebben we dus te maken gekregen met veel 
hogere ramingen.’
De bondsbestuurder heeft het goede nieuws tot 
het laatst bewaard. ‘Volgens de Melbourne Mercer 
Global Pensionindex hebben we nog steeds het 
beste pensioenfonds’, presenteert hij het nieuwtje 
als een vrolijke noot in een Griekse tragedie.
Peter Magnée
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sioenen naar beneden en wordt er een bezem gehaald door de 
rechten van actieve deelnemers. Wil je dat als pensioenfonds 
voorkomen dan moet je de Nederlandse Bank een herstelplan 
voorleggen. Dat hebben we in 2008 gedaan. Zo’n plan beslaat 
drie tot vijf jaar, waarin de dekkingsgraad weer op orde moet 
komen. Bijvoorbeeld door het verhogen van de premie, door 
een extra storting van de werkgever en door niet te indexeren. 
Maar als het ingezette herstelplan niet meer haalbaar is wordt 
afstempelen op een gegeven moment onvermijdelijk.’ 

rente Boosdoener
‘Het wrange is dat ABP gestraft wordt voor de iets voorzichti-
ger koers die het is gaan varen na de beurscrisis van drie jaar 
geleden. Toen werd ons verweten dat we te veel in ‘beursge-
voelige’ aandelen zaten. Die koers is wat bijgesteld ten gunste 
van staatsobligaties. En vanwege de indexatieambitie zijn 
we wat meer in obligaties met inflatiebescherming gaan zit-
ten. Laten nu juist die obligaties sterk te lijden hebben van 
de huidige financiële malaise. Toch is het met de beleggingen 
helemaal niet zo slecht gegaan. Reken maar na: op 1 januari 
2011 had ABP € 237 miljard in kas, op 30 september was dat 
€ 235 miljard. Relatief een gering vermogensverlies. De beleg-
gingen zijn er dan ook niet de oorzaak van dat er weer niet kan 
worden geïndexeerd. Grote boosdoener is de rentedaling die 
de pensioenverplichtingen van ABP met € 43 miljard heeft 
opgestuwd. Onder de huidige regels heeft de marktrente echt 
een allesbepalende invloed op de financiële positie van een 
pensioenfonds. Het pensioenakkoord maakt het gelukkig mo-
gelijk daar wat aan te gaan doen’. Berg benadrukt nog maar 
eens dat ABP een degelijk pensioenfonds is, misschien nog wel 
degelijker dan Zorg en Welzijn (PFZW), die andere pijler onder 

‘Jongeren 
moeten 
hun plek 
opeisen in de 
discussie over 
pensioenen’
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‘Gezag moet terug in de school’
‘Ik ben geen bullebak en geen Don Quichotte; ik wil gewoon het 
gezag terug in de school. Dát is het probleem van het onderwijs; 

niet dat er te veel vrouwen werken of te veel vernieuwingen zijn of 
de klassen te groot zijn. De straatcultuur rukt op in het onderwijs 
en de leraren hebben daar geen antwoord op.’ Dat zegt Gerard 

Weide, psycholoog en directeur van Kanjertrainingen.

Psycholoog Gerard Weide: ‘Leraren hebben geen antwoord op straatcultuur’
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haar viool. De leraar zegt: “Als ik maar 
niet naar dat kattengejammer hoef te 
luisteren.” Ander voorbeeld: een docent 
stuurt een meisje de klas uit. Ze heeft 
wat wijd uit elkaar staande tanden. 
De leraar zegt: “Er staat een paard op 
de gang.” Deze docenten denken hun 

‘Niet willen leren, gezag wantrouwen, leraren sukkels en sneue 
types vinden, leren associëren met nerds en watjes. Dat is de 
straatcultuur. Leraren hebben daar geen antwoord op. Er is 
zelfs een groep, ik schat een tiende van alle docenten, die zelf 
verzeilt in de mentaliteit van de straatcultuur. Zij doen bijvoor-
beeld populair bij de kinderen die de straatcultuur aanhangen. 
Een voorbeeld: een meisje wil een spreekbeurt houden over 



‘Gezag moet terug in de school’
Psycholoog Gerard Weide: ‘Leraren hebben geen antwoord op straatcultuur’
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status te verhogen als ze leerlingen met 
een straatmentaliteit aan zich weten te 
binden.’

Willen leren
‘Ik kom zo veel leerlingen tegen die niet 
durven toe te geven dat ze van klassieke 
muziek houden of dwarsfluit spelen, bang 
om afgemaakt te worden door zowel 
leerlingen als leraren. Of kinderen die 
stilhouden dat ze graag leren en school 
leuk vinden. Dan zijn ze immers nerds 
en watjes en horen ze er niet bij. Leraren 
die hierop niet bedacht zijn, hebben geen 
empathie voor het kind. Ze laten daar-
mee de meerderheid, die immers wel wil 
leren, in de steek. Docenten moeten de 
vraag stellen: “Wil je wat leren? Dan ben 
ik er voor je. Nee, je wilt niet leren? Dan 
hebben we een serieus probleem, want 
dat is waar een school voor is.” Als leer-
lingen niet willen leren, kun je als docent 
op je kop gaan staan, maar dan leren ze 
niet. Het onderwijs zou niet goed zijn 
omdat er te veel vrouwen voor de klas 
staan, omdat er te veel vernieuwingen 
zijn, omdat de leraar niet universitair 
geschoold is, omdat de ouders niet op-
voeden, omdat de jongetjes niet aan hun 
trekken komen. Dat is allemaal min of 
meer waar, maar het is een gevolg van 
het feit dat de school niet aan leerlingen 
vraagt of ze willen leren.’

dsk’tJes
‘Wil een kind niet leren maar liever chil-
len, maak dan duidelijk dat een school 
is om te leren, dat we het onderwijs niet 
leuker gaan maken, maar dat ze gewoon 
hun best moeten doen. Wees duidelijk, 
geef grenzen aan. Breng het gezag terug 
in de school, op een fatsoenlijke manier. 
Maak duidelijk dat het fatsoen de macht 
heeft, niet de grote mond. Iedereen met 
gezag wordt tegenwoordig gewantrouwd: 
bankiers, politici, leraren, de politie, de 

rechterlijke macht. De hooligan is niet het probleem, maar 
het feit dat de agent er met de handen in zijn zakken naast 
staat, dat is het probleem. Als je kinderen alleen maar kennis 
bijbrengt, maar niet leert hoe ze zich fatsoenlijk gedragen, dan 
krijg je DSK’tjes: Dominique Strauss Kahns, hoogopgeleid, 
maar zonder fatsoen, straatcultuur op hoog niveau.’

sukkel
‘Een leraar die handelt vanuit irritatie, onmacht, angst en on-
zekerheid, gedraagt zich bang, dominant of onzeker en voedt 
de straatcultuur. Als je dat merkt van jezelf, stop even en zoek 
steun bij je collega’s. En hopelijk tref je dan geen collega die 
zegt: “Oh, ik heb nooit problemen met die klas”, met andere 
woorden: “Jij bent een sukkel.” Want dat is ook een uiting van 
de straatcultuur: vernederen, afkraken. Een goede leerkracht 
spreekt twee talen: de taal van wederzijds respect en oplossings-
gerichtheid én de taal van de straatcultuur. Deze leerkracht kan 
dus bevatten dat er mensen zijn die niet geïnteresseerd zijn in 
oplossingen, maar alleen maar in hun eigen ego. Dan weet de 
leerkracht over te stappen naar die wereld en duidelijk te ma-
ken dat we dat niet gaan 
beleven op school.’

Haattaal
‘Kinderen uit de straat-
cultuur vinden praten 
en overleggen iets voor 
watjes. Als zij ruzie hebben, willen ze daar niet mee stoppen, ze 
willen het niet goed maken, ze zeggen: “Ik haat haar!” Geert 
Wilders vertoont trekjes van straatmentaliteit: hij vindt iemand 
die overlegt, praat en luistert, zoals Cohen, een notoire thee-
drinker, een zeurpiet. Onderwijs ís overleg, ís in gesprek gaan, 
in de ogen van de straatcultuur het werk van kneuzen. En naar 
hen hoef je niet te luisteren. Hoe pak je dat aan? Een blaaskaak 
heeft nooit meer aanhang dan 20 procent, dus die moet je niet 
laten rulen. Je moet die 80 procent bewust maken dat zij op 
school zijn om les te krijgen en dat ze al jouw steun 
en aandacht krijgen. Heb geen angst voor kinderen, 
geef les, wees duidelijk, stel grenzen. Als kinderen 
vragen: “Juf, bent u hier de baas?”, zeg dan niet zoals 
ik zo vaak hoor: “Nee, ik ben de juf”. Zeg dan: “Ja, 
ik ben de baas” en gedraag je ook zo. Wees duide-
lijk. Sta geen haattaal toe in je klas. Heb ruggen-
graat. Laat de kinderen niet bepalen hoe de school 
wordt vormgegeven.’
Ciska de Graaff

‘Wees als leerkracht 
de baas en gedraag je 
ook zo’

Gerard Weide is spreker 

op het najaarscongres van 

de Vrouwengroep CNV 

Onderwijs op 19 november. 

Zie www.cnvo.nl > 
agenda.
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aBp in zwaar weer
Eins september was de dekkingsgraad van ABP gedaald 
naar 90 procent. Daarmee ging de dekkingsgraad in 
het derde kwartaal bijna 22 procentpunt onderuit. De 
grote boosdoener is opnieuw de ontwikkeling van de 
rente. Doordat de politici talmden met het oplossen 
van de problemen met de euro daalde de rente op-
nieuw extreem. Hierdoor steeg in drie maanden tijd de 
waardering van de verplichtingen van ABP met liefst  
€ 43 miljard. De lage rente is daarmee verantwoorde-
lijk voor een verslechtering van de dekkingsgraad met 

ruim 18 procentpunt. De huidige lage rentestand zegt 
eigenlijk weinig tot niets over de toekomstige rende-
menten van ABP. Toch moet het fonds hiermee reke-
nen bij het bepalen van de financiële positie. Uitvoe-
ring van het pensioenakkoord moet hier verandering 
in gaan brengen. Door een iets hogere rente is de dek-
kingsgraad van ABP in oktober weer wat opgekrabbeld. 
Maar de ondergrens van 104,3 procent om gedeeltelijk 
te mogen indexeren zal eind oktober (het peilmoment) 
niet zijn gehaald. ABP zal dus opnieuw niet kunnen 
indexeren. Gezien de loonontwikkeling bij overheid en 
onderwijs in het afgelopen jaar, vermoedelijk een scha-
mele 0,25 procent, zal de indexatieachterstand naar 
verwachting oplopen van 7,97 procent naar 8,24 pro-
cent. Eind 2011 moet de dekkingsgraad van ABP mini-
maal (ruim) 95 procent bedragen om op koers te liggen 
met het herstelplan. Wordt die grens niet gehaald dan 
moet het bestuur van ABP extra maatregelen nemen. 
Dat kan leiden tot nominale korting (afstempeling) van 
de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 april 2013.

Cao-overleg Vssi
CNV Onderwijs en de andere bonden hebben in een 
gezamenlijke brief aan de werkgeversdelegatie VSSI 
(voorheen WVOI) aangegeven, dat er geen mandaat 
van de leden is om verder te onderhandelen over het 
door werkgevers geformuleerde onderhandelingsresul-
taat. De bonden verzoeken werkgevers dringend de 
geëiste budgettaire neutraliteit voor een nieuwe cao 
los te laten. Alleen dan heeft heropening van het cao-
overleg een reële kans van slagen. De brief is te vinden 
op www.cnvo.nl. Bij vragen kan via chermans@cnvo.nl 
contact worden opgenomen met cao-onderhandelaar 
Christel Hermans. 

enig uitstel aoW vanaf 
verjaardag
Ondanks de stevige lobby van het CNV heeft de Twee-
de Kamer ingestemd met het wetsvoorstel de AOW pas 
te laten ingaan vanaf de dag waarop iemand 65 wordt. 
Als ook de Eerste Kamer instemt, gaat deze maatregel 
in op 1 april 2012 (en niet al op 1 januari).

Discussiebijeenkomsten cao 
voortgezet onderwijs
In het nieuwe jaar gaat er weer onderhandeld 
worden over de cao voortgezet onderwijs. In de 
voorbereiding daarop organiseert CNV Onderwijs 
een aantal discussiebijeenkomsten op scholen. 
Wilt u meepraten over de beste manier om de 
werkdruk écht te verlagen? Vindt u ook dat on-
derwijspersoneel een marktconforme loonsverho-
ging verdient? Zijn er andere punten die u in ieder 
geval geregeld wilt zien in de nieuwe cao? Kom 
dan naar een van de bijeenkomsten van de bond 
en laat uw mening horen! 

•   7 november, Aalten, Schaersvoorde, 
Landbouwstraat 1, 16.15 uur

•   8 november, Delft, Stanislascollege, 
Westplantsoen 71, 16.30 uur

•   9 november, Huizen, Erfgooiers College, Graaf 
Wichman 175, 16.30 uur

•   22 november, Rotterdam, LMC Pro, 
Schietbaanstraat 26, 15.30 uur 

Wilt u graag dat CNV Onderwijs ook bij u op 
school een discussiebijeenkomst hierover organi-
seert? Dat kan! U kunt een schoolbezoek aanvra-
gen via cao-vo@cnvo.nl

Schooljournaal 20



Overzicht regiOspreekuren 
Dinsdag 15 november Assen
Dinsdag 29 november Roermond
Donderdag 1 december Rotterdam
Maandag 5 december Utrecht
Maandag 5 december Apeldoorn
Dinsdag 6 december Assen
Donderdag 8 december ’s Hertogenbosch
Dinsdag 20 december Roermond



‘Leuker kunnen we het niet maken’, roept de belas-
tingdienst regelmatig. Dat is ongetwijfeld waar, maar 
toch geeft de belasting-wetgeving soms mogelijkheden 
om een stukje van de loonheffing terugbetaald te krij-
gen. De salderingsregeling biedt onder bepaalde voor-
waarden daartoe de kans. Kort gezegd komt deze rege-
ling er op neer dat een werkgever voor iedere gereisde 
kilometer, zowel woon-werk als dienstreis, € 0,19 
belastingvrij mag uitbetalen. Omdat de reiskostenver-
goeding voor woon-werkverkeer meestal lager uitkomt, 
blijft er vaak fiscale ruimte over, die dan op een andere 
manier ingezet kan worden.
Een voorbeeld maakt dat duidelijk: iemand met een 
fulltime baan in het basisonderwijs heeft een reis-
afstand van 25 kilometer enkele reis van huis naar 
school.  Zo iemand reist 200 dagen x 50 km = 10.000 
km per jaar. De vergoeding die daarvoor wordt betaald 
is 12 x € 78,80 = € 945,60
Op basis van de salderingsregeling zou de werkgever 
10.000 x € 0,19 netto mogen uitbetalen. Dat betekent 
dat er in dit voorbeeld een fiscale ruimte overblijft van 
ruim € 950,-. 
De werknemer kan deze fiscale ruimte benutten door 
aan het einde van het jaar een deel van zijn einde-
jaarsuitkering te laten uitbetalen als extra (belasting-
vrije) reiskostenvergoeding. Stel dat de leraar in dit 
voorbeeld een eindejaarsuitkering heeft van € 2.500,-. 
Hij zou dan € 950,- van die uitkering belastingvrij 

rechtspOsitie
Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts-
positionele vragen mailen met belangenbehartiging@ 
cnvo.nl of bellen met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik maken 
van de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending 
van noodzakelijke stukken kan tot vijf werkdagen 
voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts 
één aanmelding is kan een andere afspraak worden 
gemaakt.

Wat kan ik met de salderingsregeling?
vraag:

kunnen krijgen in de vorm van 
extra reiskosten. De resterende 
eindejaarsuitkering is dan nog € 1.550. 
Daar moet loonheffing over betaald worden. Het 
netto voordeel voor deze leraar is € 950,- x het per-
centage loonheffing dat hij over de eindejaarsuitkering 
verschuldigd is. In dit voorbeeld is dat wellicht 42 pro-
cent en dus heeft hij een voordeel van € 400,-.
Het wordt wat ingewikkelder als er ook sprake is van 
dienstreizen. In het primair onderwijs vergoedt de 
werkgever € 0,28 per kilometer. Dat betekent dat 
€ 0,09 belast is. Indien in het hierboven geschetste 
voorbeeld de werknemer ook nog 500 kilometer aan 
dienstreizen heeft gemaakt, dan zal de werkgever het 
belaste deel van de vergoeding verrekenen met de 
fiscale ruimte: 500 km x € 0,09 = € 45,-. De fiscale 
ruimte wordt dan niet € 950,- maar € 905,-. 
Aan het gebruik van deze regeling zijn ook gevolgen 
verbonden. Door een deel van het salaris (eindejaars-
uitkering) in te zetten gaat het belastbaar inkomen 
omlaag. Dat heeft gevolgen als er binnen twaalf maan-
den sprake is van een uikering bij werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid.
De regeling is van toepassing in alle sectoren,  waarbij 
geldt dat op mbo-instellingen daarover een afspraak 
moet zijn gemaakt in het Instellings Georganiseerd 
Overleg (IGO) met de bonden en dat in het hbo de 
werkgever niet verplicht is deze regeling toe te passen.

antwOOrd:
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cursussen
Voor het eerst organiseert CNV Onderwijs Academie een proeflokaal voor OR-leden uit het onderwijs 
(ook onderwijsdienstverlening). Alle belangstellenden worden uitgenodigd om op dinsdag 6 december  
hun kennis over de OR te verbreden door verschillende workshops te volgen in Utrecht. Onder het  
genot van een hapje en een drankje kunt u vragen stellen aan de trainers en adviseurs van CNV  
Onderwijs Academie en uw OR-collega’s ontmoeten. Ook hoort u meer over het OR Partnerschap.

Bezoek het OR Proeflokaal!

Praktische informatie:
Tijdstip: dinsdag 6 december,  
van 16 tot 19 uur. 
Locatie: CNV-kantoor, Utrecht

Entree
Het OR Proeflokaal is gratis. In 
verband met de catering vragen 
we u wel om uw komst vooraf te 
melden. Aanmelden kan door een 
e-mail te sturen naar scholing@
cnvo.nl, o.v.v. OR Proeflokaal.

Meer weten?sNeem contact op 
met CNV Onderwijs Academie: 
(030) 751 17 47, stuur een e-mail 
naar scholing@cnvo.nl, of neem 
een kijkje op www.cnvo.nl/acade-
mie.

Wat is het OR Partnerschap?
Sinds maart 2011 hebben de mbo’s en de aoc’s te 
maken met een nieuwe medezeggenschapsstructuur: 
de ondernemingsraad (OR). In onderwijsgerela-
teerde organisaties (ODV) bestond de OR al langer. 
Waar moet de OR allemaal op letten? Wat wilt u als 
OR bereiken? Wat zijn de rechten en plichten van 
de OR? CNV Onderwijs Academie helpt u met het 
beantwoorden van deze vragen. Met het OR Part-
nerschap gaat de OR als collectief een verbintenis 
aan met CNV Onderwijs voor de duur van een jaar. 
Voor een vast bedrag heeft uw OR recht op de pro-
fessionele hulp van een vaste contactpersoon. Deze 
staat u bij als trainer, adviseur, sparringpartner of 
coach. Meer informatie over het OR partnerschap 
vindt u op ww.cnvo.nl/academie.

Jouw partner in training en advies
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columnPierre Wind
bij drie keer 
een negatieve 
beoordeling 

van studenten 
ben je als 
docent  
de sjaak

Pierre Wind (46) is docent 
op onder andere roc 
Mondriaan horeca in  

den haag.

‘Nu trek ik hem over de tafel. Hard en lang. Ik schud 
zijn kop zo hard door elkaar dat de hersenfunctie weer 
normaal gaat doen!’ Werkelijk, dit ging een paar weken 
geleden tijdens een onderwijsforumdiscussie door mijn 
hoofd. Oké, een nanoseconde, want ik ben sowieso 
tegen geweld. De rode lap voor mij was een lid van de 
MBO-Raad, die heel serieus meende te moeten zeggen 
dat hij blij zal zijn als de studenten hun docenten kun-
nen beoordelen. Waar ik me vooral over opwind is het 
idee dat deze studentenbeoordeling zeer zwaar zal we-
gen in het functioneringsgesprek dat de docent met de 
directie heeft. Bij drie keer een negatieve beoordeling 
van de studenten ben je als docent namelijk de Sjaak. 
Dan kun je wieberen. Of de docent dan ‘gepromoveerd’ 
wordt naar een coördinatiefunctie of de drempel van de 
school mag gaan kussen, werd er niet aan toegevoegd. 

Tjonge, logisch dat er zoveel kritiek op het onderwijs 
is met dit soort bestuurders. Hoe kun je überhaupt op 
het idee komen om studenten de beoordeling van de 
docent te laten doen? Oké, als enquête kan het een 
keer een goed middel zijn om te weten hoe er over de 
school wordt gedacht. Maar als meetlat voor ontslag? 
Met dit soort gedachten ben je echt gekke Henkie. De 
directie moet oordelen over het functioneren van de 

docent, door bijvoorbeeld af en toe in de klas van de 
docent te gaan kijken en zijn of haar voelhorens bij 
collega-docenten, ouders en studenten uit te steken. 
Om vervolgens een goed geolied en gefundeerd functi-
oneringsgesprek te houden. 
By the weg: een beetje manager weet dat er verschil is 
tussen een functionerings –en beoordelingsgesprek. 
Vaak hoor ik daar hele andere verhalen over. En wordt 
er wel een vervolgafspraak gemaakt om te praten over 
de voortgang van de punten die in zo’n gesprek naar 
voren komen? Volgen er acties van beide kanten?

Na afloop van de onzinnige onderwijsdiscussie ging ik 
naar de bewuste man toe. Ik wees hem er op dat hij 
beter zijn aandacht aan het huidige functionerings-
systeem kan besteden. De huidige regels zijn gewoon 
rete goed, alleen worden ze niet uitgevoerd. Dat ligt 
niet aan de docent, maar aan de bewuste bobo’s zoals 
hij. Na één zin had ik al het gevoel dat ik niet echt 
verder zou komen. Ik gaf een hand en liep weg. In mijn 
hoofd had ik nog geen afscheid genomen. De hersen-
spinsels bleven maar suizen: wanneer dit ooit op mijn 
school gebeurt, stop ik er onmiddellijk mee. Echt, de 
student hoort in de schoolbank, niet op de stoel van de 
directie. 

student niet op stoel directie
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‘Dit is echt 
wat ik wil’

Een hbo-studie een paar jaar vóór je vijftigste, waar begin 
je nog aan en waarom? Annette Blaauw-Beumer nam die 

stap en noemt het de beste beslissing in haar hele carrière. 
Vorig jaar haalde ze haar bachelor hbo Duits. Nu staat ze 

fulltime voor de klas, is ze mentor van een gymnasiumklas 
en voorzitter van de sectie Duits. En ze gaat door: ze volgt 

nu de masterstudie aan de Hogeschool Utrecht om ook 
haar eerstegraads bevoegdheid te halen.  

Bijna vijftig en het roer nog om

een drukke baan en twee kinderen; ieder 
weekend was het thuis de zoete inval. 
Ze werkte als bestuurssecretaris voor 
het college van B&W van het Gelderse 
Rozendaal. In die periode begon ze zich 
te veel gesetteld te voelen. ‘Ik wilde 
mezelf verder ontwikkelen en iets gaan 
doen wat ik écht leuk vond, het liefst 
iets met de Duitse taal. Ik was al eens 
eerder naar een open dag geweest van 
de Hogeschool Utrecht en wist dat de 
mogelijkheden om werk te vinden vrij 
groot waren. Toen mijn enige broer in 
die periode onverwacht overleed, gaf dat 
de doorslag. Ik besloot het roer helemaal 
om te gooien. Een half jaar later ben ik 
met de opleiding Duits begonnen. Ik heb 
alles eruit gehaald wat erin zat, haalde 
mijn bachelordiploma binnen drie jaar 
in plaats van vier. Ook heb ik veel stage 
gelopen, meer dan verplicht was. Ik heb 
daar ontzettend veel van geleerd. Door 
die stages heb ik ook mijn huidige baan 
gekregen aan de regionale scholenge-

‘Mijn moeder was onderwijzeres en ik heb altijd gezegd: “dat 
nooit”. Nu sta ik fulltime voor de klas en ik zou niet anders 
meer willen.’ Annette Blaauw-Beumer uit het Gelderse El-
lecom, nu 49, is niet de enige die op latere leeftijd een deeltijd 
lerarenopleiding volgt. Oudere docenten zijn meer dan welkom 
in het onderwijs. ‘De opleiding aan de Hogeschool Utrecht 
waar ik studeer, zit vol met veertigers en vijftigers, vooral veel 
herintreders en zij-instromers’, zegt Blaauw, die nog steeds we-
kelijks naar Utrecht reist om aan te schuiven in de schoolban-
ken, nu voor haar masters. Voor haar was de bacheloropleiding 
haar eerste hbo-studie én een totaal nieuw vakgebied. Ze heeft 
al een hele carrière in het bedrijfsleven achter de rug, maar had 
nog nooit eerder voor de klas gestaan. 

de Wereld zien
‘Over mijn carrière dacht ik niet zo bewust na, ik rolde altijd 
van het een in het ander. Ik heb vooral bij internationale bedrij-
ven gewerkt, in allerlei pr- en commerciële functies.’ Spijt dat 
ze niet was gaan studeren, had Blaauw niet. ‘Als ik terugkijk was 
ik op mijn twintigste nog veel te onrustig om aan een studie te 
beginnen. Ik wilde de wereld zien, van alles meemaken. Tussen-
door ben ik nog een paar jaar stewardess geweest bij de KLM. 
Als je het sec bekijkt was het werk dat ik heb gedaan misschien 
onder mijn kunnen, maar als ik een baan had, ging ik ervoor. Ik 
wist er toch altijd veel voldoening uit te halen, trok werk naar 
me toe. Ook mijn collega’s zijn heel belangrijk voor me geweest.’

roer om
Toch begon het rond haar vijfenveertigste te kriebelen. Ze was 
moeder van een zoon van tien, hertrouwde met een man met 
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meenschap Het Rhedens in Dieren. Al vanaf dag één wist 
ik dat het werk bij me paste. Als je wat ouder bent, heb je 
misschien meer natuurlijk overwicht en breng je de nodige 
levenservaring mee.’ 

FeestJe oVerslaan
Ze is nog steeds niet het type dat ’s avonds op de bank zit 
voor de buis, ook al zou ze er tijd voor hebben. Die rust heeft 
ze niet, wél energie voor tien. Nog steeds houdt ze van reizen. 
Ze is voor haar studie veel in Duitsland en volgde voor haar 
bachelorstudie cursussen op het Goethe-Instituut in Berlijn. 
Blaauw: ‘Ik zat destijds als student in een gastgezin, moet je je 
dat voorstellen op mijn leeftijd’, vertelt ze lachend. 
Als je het allemaal bij elkaar optelt, vraag je je af hoe ze het 
allemaal doet. Een baan als docent, sectorvoorzitter op een 
van de twee locaties van haar school, haar mentoraat, haar 
studie, haar gezin. Zelfs van haar bijbaan als huwelijksambte-
naar kan ze geen afscheid nemen. ‘Je moet om kunnen gaan 
met tijdsdruk. Dat betekent heel gedisciplineerd leven. Op 
tijd naar bed, gezond eten. Ik zit elke zaterdagochtend om 
7 uur al achter de computer, de weekenden kan ik echt niet 
missen. Dat betekent dat ik wel eens een feestje moet over-
slaan. Gelukkig krijg ik van mijn omgeving alle steun, dat is 
ook wel nodig. Maar als je iets doet wat je leuk vindt, is het 

annette Blaauw: 
‘misschien 
is het wel de 
midlifecrisis, 
dat ik nog even 
wil bewijzen dat 
ik dit allemaal 
kan.’

geen opgave, daar krijg je juist energie van. 
Wel heb ik af en toe de behoefte eens een 
weekend te ontstressen. Dan trek ik me in 
mijn eentje terug in een klooster in Doetin-
chem, een toevluchtsoord voor mensen die 
even tot zichzelf willen komen. Ik hoef dan 
een weekend niet te praten, heerlijk. Dan 
kom ik echt tot rust.’ 

Vol in Het leVen
Blaauw weet voor het eerst in haar leven 
zéker dat dit is wat ze wil. ‘Het is fantastisch 
iets voor jonge mensen te kunnen betekenen 
en het gevoel te hebben vol in het leven te 
staan. Ik weet nu dat je niet de hele wereld 
binnen je bereik hoeft te hebben om voldoe-
ning te halen uit je werk.’ Ambities blijven 
er wel. ‘Uiteindelijk wil ik germanist worden. 
Als ik mijn eerstegraads bevoegdheid heb, 
wil ik ook nog die academische titel halen 
aan de universiteit.’ Grappend: ‘Misschien is 
het wel de midlifecrisis, dat ik nog even wil 
bewijzen dat ik dit allemaal kan.’
Marian Vullers
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Een gemiste kans, zo noemt socioloog Tobias 
Stark het kabinetsbesluit om de steun aan 
het mengen van allochtone en autochtone 
leerlingen stop te zetten. ‘De leerprestaties 

mogen dan gelijk blijven, gemengde scholen 
bevorderen de integratie des te meer.’ 

Het kabinet kijkt op dit moment alleen naar schoolprestaties. 
Onderzoek laat inderdaad zien dat mengen geen aanvullend 
effect heeft op de leerprestaties. Maar het is ook niet zo dat 
ze achteruit gaan. Voor mij is dit kabinetsbesluit een gemiste 
kans. Gemengde scholen kunnen wel degelijk effect op ander 
gebied hebben. Uit mijn onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat door 
te mengen de integratie bevorderd kan worden. Op dat gebied 
schiet dit kabinetsbesluit tekort.’

AArdige ALi
Maar de socioloog wil daar ook een kanttekening bij maken. 
‘Als je kijkt bij onderzoeken naar het effect van mengen in het 
onderwijs op integratie, dan vind je daar ook heel veel elkaar 
tegensprekende uitspraken. Het ene onderzoek laat positieve 
effecten zien, andere laten geen of een negatief effect zien. Mijn 
onderzoek richtte zich ook op het bestaan van deze vreemde 
situatie. Toen we keken naar de data van ons eigen onderzoek, 
zagen we ook dat mengen op zich geen effect had. We besloten 
het proces in de klas daarom beter onder de loep te nemen. Tot 
nu toe werd er namelijk gedacht: we gooien de kinderen bij 
elkaar en dan komt het wel goed met de integratie. Maar dat is 
niet genoeg. Pas als kinderen een positieve relatie aangaan met 
hun klasgenoot, verbetert ook de beeldvorming van een totale 
groep. Als Jasper zijn Marokkaanse klasgenoot Ali bijvoorbeeld 
aardig vindt, dan zien we ook dat de beeldvorming van Jasper 
in de loop van het schooljaar ten aanzien van alle Marokkanen 
vooruit ging. Met een positieve relatie tussen kinderen ontstaat 
ook echt integratie.’

etnische scheidsLijnen
Maar het tegenovergestelde gebeurt ook, vertelt Stark. ‘Als  
Jasper Ali helemaal niet aardig vindt, dan zien we ook dat  
Jasper in de loop van de tijd negatiever gaat kijken naar  
Marokkanen. Dus bij sommige kinderen is er sprake van een po-
sitieve relatie, en bij anderen van een negatieve relatie. In onze 
steekproef was er gemiddeld weinig te zien, omdat de positieve 
en negatieve ervaringen elkaar ophieven. Dat zou ook andere 
onderzoeken kunnen hebben beïnvloed en de verschillende 

‘school is een van 
de meest geschikte 

plekken voor integratie’

‘Zwarte scholen zijn een feit. Het gaat 
om de kwaliteit van het onderwijs. Wit 
of zwart is minder belangrijk’. Met deze 
woorden maakte minister Van Bijster-
veldt op 7 februari in de Volkskrant dui-
delijk dat het bestrijden van segregatie 
in het onderwijs niet langer regerings-
beleid is. Daarmee kwam er een einde 
aan een jarenlange kabinetstraditie om 
de vorming van zwarte scholen tegen 
te gaan. Een dag later motiveerde de 
bewindsvrouw haar besluit nog eens in 
een uitzending van Pauw & Witteman. 
‘We kunnen wel postcodes gaan indelen 
en zeggen: “Jij mag naar die school en 
jij mag naar die school”. Maar ik weet 
dat 85 procent van de ouders dit niet wil 
en 85 procent van de schoolleiders ook 
niet. Dus je bent bezig met beleid dat 
niet gedragen wordt en waarvan absoluut 
wetenschappelijk niet bewezen is dat het 
werkt.’ Maar gemengde scholen zijn wel 
degelijk waardevol, beweert socioloog 
Tobias Stark, verbonden aan de Rijks-
universiteit Groningen. ‘De leerprestaties 
mogen dan gelijk blijven, gemengde scho-
len bevorderen de integratie des te meer.’ 
Stark promoveerde in september op een 
onderzoek over het onderwerp. ‘De vraag 
is: waar hecht je waarde aan? Mengen 
van scholen heeft verschillende effecten: 
op de leerprestatie en op de integratie. 
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uitkomsten verklaren. Het is natuurlijk logisch dat niet alle kin-
deren in een schoolklas vriendjes van elkaar zijn, als je er maar 
voor zorgt dat de onderlinge relaties in een klas niet langs etni-
sche scheidslijnen lopen.’ En daar ziet Stark een taak voor de le-
raar. Integreren op school begint met het inzichtelijk krijgen van 
de structuur in de klas. ‘Vooral een leraar in het basisonderwijs 
kan natuurlijk snel zien of de vriendschappen zich vooral binnen 
de eigen kring handhaven. Is dit het geval, dan moet je daar iets 
aan doen. Een van de vragen in mijn onderzoek was dan ook: 
waarom raken kinderen bevriend met elkaar? De achterliggende 
gedachte daarbij was: hoe kunnen we vriendschappen tussen 
verschillende etnische groepen stimuleren?’

hiphopfAns
Het onderzoek werd uitgevoerd in Arnhem, op zowel scholen 
voor primair als voortgezet onderwijs. Op de middelbare school 
werden de eerste vragenlijsten vlak na de start van het school-
jaar uitgedeeld, op een moment dat de leerlingen elkaar nog niet 
goed kenden. Vooral in het begin sloten kinderen vriendschap op 
basis van etniciteit, maar later werd dit steeds minder belangrijk 
en raakten leerlingen bevriend omdat ze bijvoorbeeld dezelfde 
voetbalclub leuk vonden of een andere interesse deelden. Stark: 
‘Leraren kunnen daar dus op inspelen. Als je als leerkracht weet 
waar de gezamenlijke interesses liggen van kinderen, dan kun je 
bijvoorbeeld muziekmiddagen organiseren of theaterbijeenkom-

‘Als je als leerkracht weet waar de gezamenlijke interesses liggen van kinderen, dan kun je bijvoorbeeld 
muziekmiddagen organiseren of theaterbijeenkomsten.’

sten. Door kinderen bewust te maken van het feit 
dat ze dezelfde interesses hebben, zullen ze ont-
dekken dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel van 
elkaar verschillen. Een Nederlandse leerling zal 
dan niet alleen over zijn klasgenoten denken: die 
is Turks of die is Marokkaans, maar ook: dat zijn 
hiphopfans, of: zij kunnen ook breakdancen.  
Dat zal ertoe kunnen leiden dat etnische scheids-
lijnen verdwijnen.’
‘Hardnekkige groepsvorming binnen de klas is te 
doorbreken door bijvoorbeeld een competitie aan 
te gaan met een andere klas. Dan wordt het in-
eens heel belangrijk dat je lid bent van de klas en 
kun je onmogelijk in je eigen clubje blijven zitten. 
Bij een voetbalwedstrijd bijvoorbeeld heb je ook 
andere klasgenoten nodig’, aldus de socioloog. 
‘Of leerkrachten niet al genoeg doen? Ja, dat 
klopt. Maar wil je werken aan integratie, dan is 
de school wel een van de meest geschikte plek-
ken. En wil je er wat aan doen, dan zul je leraren 
inderdaad meer faciliteiten moeten geven.  
Want alleen kinderen bij elkaar zetten is niet 
voldoende, leraren moeten de tijd krijgen om 
daadwerkelijk te mengen.’
Edwin van Baarle
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webbedingetjes

@  Onlangs lanceerde de Angst Dwang en Fobie stichting een 

website speciaal voor jongeren tussen 12 en 18 jaar oud: 

www.stopjeangst.nl. Vorig jaar gaven ongeveer 200.000 

jongeren aan dat zij te maken hadden met een vorm van 

angst die hen het leven moeilijk maakte, zoals faalangst of 

een sociale fobie. Op de website is onder meer informatie 

te vinden over verschillende angst- of dwangstoornissen.

@  Op vrijdag 11 november is het 93 jaar geleden dat er een 

einde aan de Eerste Wereldoorlog kwam. Ook al was 

Nederland niet betrokken bij de gevechten, de oorlog 

zou wel degelijk grote gevolgen hebben voor ons land. 

Informatie voor het onderwijs over dit onderwerp is te 

vinden op entoen.nu/eerstewereldoorlog.

@  Op 16 november start het documentairefestival IDFA. 

Tijdens het festival vinden er ook schoolvoorstellingen 

plaats. Op www.idfa.nl is hier meer informatie over te 

vinden. Ook staan er op de website overzichten van 

documentaires die in de klas kunnen worden bekeken (kijk 

onder Publiek > Educatie).

Ik maak me zorgen over de dreigende 
lerarentekorten

Eens 59%

Oneens 41%

Aantal reacties: 139

@@@

@ @@

@

@

@

@@@

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 heb wel eens het vermoeden gehad dat 

een leerling thuis werd mishandeld

ApenstAArtjes

Getwitterd

Mathijs ter Bork:
De dagen zijn te kort! Wilde 1 dag werken in de vakantie, maar das niet genoeg!  
#vakantie #onderwijs #wegmethandelingsplannen (21 ok tober)
Volg Mathijs ter Bork, Leraar van het Jaar 2010, op Twitter: twitter.com/mathijsterbork

Stelling:

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.
linkedin.com > groups > Schooljournaal) onder 
meer een discussie over de perikelen rond pas-
send onderwijs. Onder de deelnemers leven veel 
zorgen. Zouden de enorme bezuinigingen wel 
verantwoord worden doorgevoerd, zonder dat de 
zwakste leerlingen en hun leraren de dupe zijn, 
vraagt een schooldirecteur zich af. Tegelijkertijd 
is ook de actiebereidheid aanwezig. ‘Als we het 
gaan hebben over actie, moet het wel ook echt wat 
betekenen’, aldus een ambulant begeleider. ‘Dus 
niet een woensdagmiddag, maar het hele onder-
wijs plat.’ 



Dit is een initiatief van het ministerie van SZW in samenwerking met de Arbeidsinspectie.

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Zo bent u verplicht maatregelen te treffen 

die voorkomen dat uw werknemers te maken krijgen met verbale of fysieke agressie. De Arbeidsinspectie 

controleert of de regels nageleefd worden en treedt zo nodig streng op. Doet u als werkgever genoeg? 

Via zelfi nspectie.nl checkt u of uw aanpak van agressie en geweld op orde is. 

Voorkom problemen, weet hoe het zit en check uw situatie op zelfi nspectie.nl 

NEEMT U VOLDOENDE MAATREGELEN OM AGRESSIE TE 
VOORKOMEN? KEN DE REGELS VOOR VEILIG WERKEN.  
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Advertentie

Discussie over tekort 
vrouwen in wetenschap
Waarom zijn er zo weinig vrouwen in de top 
van de wetenschap? Waarom is er van de 
Nederlandse hoogleraren slechts één op 
de acht vrouw? En dat terwijl meiden het 
hartstikke goed doen op school, dus daar 
kan het niet aan liggen. Wellicht moeten 
zij, ondanks hun emancipatie, toch nog 
opboksen tegen hardnekkige vooroorde-
len, bijvoorbeeld dat talenstudies iets voor 
vrouwen zijn en wetenschap voor mannen. 
Tijdens de discussiebijeenkomst Over alfa-
mannetjes en bêtavrouwtjes op woensdag 
9 november in Museumcafé Renzo, Science 
Center Nemo, Oosterdok 2, vlakbij station 
Amsterdam CS, gaat neurobioloog Dick 
Swaab (auteur van de bestseller Wij zijn 
ons brein) vanaf 20 uur in discussie  met 
twee vrouwelijke bêta-hoogleraren van de 
Raboud Universiteit Nijmegen. De toegang 
is € 7,50 per persoon. Voor meer informa-
tie en kaartverkoop: www.e-nemo.nl.

CONGRES OVER leerlingenzorg
Kansen zien, Kansen benutten! is de titel van het 
jaarlijkse congres over leerlingenzorg in het pri-
mair onderwijs op donderdag 17 november in Con-
grescentrum Orpheus in Apeldoorn. Rode draad op 
deze door OinO-Advies uit Zutphen georganiseerde 
bijeenkomst zijn de bezuinigingen in combinatie 
met het invoeren van passend onderwijs. Is de rek 
eruit of is het een uitdaging? Deelname kost  
€ 189,-, leden van de Landelijk Beroepsgroep 
Intern Begeleiders, de Landelijke Beroepsgroep 
Ambulant Begeleiders, de Landelijke Beroeps-
groep voor gedragsspecialisten en de Landelijke 
Beroepsvereniging Remedial Teachers krijgen  
€ 11,- korting.  Voor inschrijven en meer informa-
tie: www.oino-advies.nl/congressen.

Symposium meertaligheid 
jonge kinderen
Kennis van meer dan één taal biedt kinderen zon-
der twijfel extra kansen, maar zijn er ook risico’s 
en wat zijn de voorwaarden voor een geslaagde 
meertalige ontwikkeling? Hoe kunnen de verschil-
lende talen het best worden aangeboden? Is het 
net zo makkelijk om Engels te leren als Turks? 
Hoe geef je taalonderwijs in een meertalige klas? 
Hoeveel talen kan een kind aan? Hoe herken je een 
taalontwikkelingsstoornis bij meertalige kinderen? 
Vragen die centraal staan op het symposium Meer-
taligheid bij jonge kinderen - last of luxe? op donder-
dag 1 december in miniatuurpark Madurodam in 
Den Haag. De dag moet handvatten bieden voor het 
werken met kinderen tot en met 8 jaar, voor wie het Nederlands niet de (enige) moedertaal is. De kosten voor deelname bedragen € 245,-. Meer informatie en inschrijven: www.bsl.nl/meertaligheid.

Gratis lesmateriaal bij 3FM 
Serious Request
‘Moeders geraakt door oorlog’ is dit jaar het centrale thema 
van 3FM Serious Request, de traditionele actieweek van het 
radiostation, de week voor kerstmis. Dit jaar wordt samen 
met het Rode Kruis actie gevoerd vanuit het Glazen Huis 
in Leiden voor moeders die geraakt zijn door de gevolgen 
van de oorlog. NTR Schooltv heeft in het kader van de actie 
een gratis lespakket samengesteld, waarmee docenten 
aardrijkskunde, ckv, economie, geschiedenis, maatschap-
pijleer, Nederlands en verzorging meteen aan de slag 
kunnen. Het lesmateriaal dat te downloaden is op schooltv.
nl/seriousrequest_docent is afgestemd op de lessen in het 
vmbo en havo/vwo en kan vakoverstijgend worden gebruikt. 
De opdrachten kunnen klassikaal, in groepjes of zelfstandig 
worden gemaakt. 
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Congres over eetstoornissen
Wat zijn nu eigenlijk eetproblemen, hoe herken je ze, 
wat kun je doen aan preventieve begeleiding en hoe kun 
je helpen? Op het middagsymposium Eetstoornissen in 
school! (primair en voortgezet onderwijs) op woensdag 
16 november in Vught komen  praktijkdeskundigen met 
de antwoorden. Tevens zullen jongeren die kampen (of 
te kampen hebben gehad) met een eetstoornis, vertellen 
over hun strijd tegen deze ziekte. Deelname kost € 135,-. 
Cursisten ontvangen het praktijkboek Eetstoornissen in 
school. Inschrijven via www.congres-content.nl. Voor meer 
informatie (0499) 57 85 44 i 

Leren over omgang met (hoog)
begaafde leerlingen
Dat een hoogbegaafde leerling zich wel redt is een 
misvatting. Velen van hen hebben ondersteuning 
nodig op sociaal-emotioneel gebied. Hoe moeten 
(hoog)begaafde leerlingen worden begeleid en 
gemotiveerd, welke onderwijsvormen passen het 
best bij hen en hoe valt passend onderwijs in te 
zetten voor deze groep in het voortgezet onderwijs? 
Medilex organiseert op dinsdag 15 november 
een congres over dit onderwerp in Leerhotel Het 
Klooster in Amersfoort. Deelname zonder workshop 
kost 275,-, met workshop 395,- Voor meer informatie 
en aanmelden: www.medilex.nl

‘Elke school zou eigenlijk een keukentje moe-
ten hebben!’, zegt Anny Leenen-Joordens (73) 
gedreven. Zij kookt regelmatig met kinderen op 
speciale basisschool De Lings in Tegelen. ‘Alle 
schoolvakken kunnen er namelijk bij aan bod 
komen’, verklaart ze haar pleidooi. ‘Een recept 
lezen, begrijpen, boodschappen doen, het bonne-
tje narekenen, tafelmanieren, informatie zoeken 
op internet, samenwerken, maten en gewichten 
leren. Vraag maar eens om je heen wie weet wat 
een deciliter is. Mensen die dat weten, hebben ooit 
geleerd te koken.’ Als groepsleerkracht in het sbo 
én als fanatiek lid van een kookclub, heeft Leenen 
altijd gekookt met kinderen. En dat wilde ze niet 
opgeven toen ze in 1999 stopte met werken. ‘Het is 
leuk voor mij en voor de kinderen. Als ik de school 
in loop, hoor ik vaak: “Juffrouw, met wie gaat u 
vandaag koken?” Ik vind het heel leuk om kinderen 
iets te leren, vooral deze kinderen omdat ze met 
andere vakken vaak wat moeite hebben. Door iets 
leuks te doen, leren ze zo spelenderwijs iets van 
alle vakken.’ Op 12 oktober (foto) was het thema 
Nederland en stonden op het menu: boerenkool-
stamppot met rundergehaktballetjes en hangop.
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Niet achter de geraniums

Congres over gezond verstand
Het besef groeit dat kinderen gezond moeten zijn en blij-
ven. Maar welke bijdrage kan een school daaraan leveren 
en wat is te bereiken tegen welke inspanning? Is er een 
relatie tussen bewegen, goede voeding en cognitief leren? 
Vragen die aan de orde komen op dinsdag 15 november 
tijdens het congres Gezond verstand; voeding en beweging 
in het onderwijs in Congrescentrum Brabanthallen, Oude 
Engelenseweg 1,  in Den Bosch. Naast de plenaire lezingen 
zijn er subsessies met titels als Gezonde Stad, voor ieder-
een, door iedereen!; Smaaklessen en SchoolGruiten; Jump-in: 
Bewegingsstimulering en een Gezond Voedingspatroon en 
Motorische remedial teaching. Deelname kost 249,- (ex. 
btw) voor wie werkzaam is in het onderwijs. Aanmelden 
via: www.congresgezondverstand.nl. Voor meer 
informatie: (023) 555 27 20.
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gepensioneerden 
utrecht
Woensdag 9 november, 10.30 uur, ontmoe-
tingsdag, Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. 
Ochtend: verhalenvertelster Mieke van 
Oostveen. Na de lunch huldiging jubilarissen 
+ optreden cabaretgroep. Info: Pieter  
Hansum, p.hansum@casema.nl,  
(035) 541 70 25. 

groningen
Maandag 14 november, 15 uur, Over win-
nings plein 1, Groningen. Over: Pensioen-
problematiek (en actuele ontwikkelingen), 
door Willem Jelle Berg, bestuurder CNV 
Onderwijs en lid van het bestuur ABP. Info: 
Bé Bultena, (050) 301 45 26, (06) 15 227 599, 
henkbultena@hotmail.com.

rayon rivierendelta
Vrijdag 18 november, 13.30 uur, Zadkine 
College, Benthemstraat 27, Rotterdam. Om 
10.30 uur: huldiging jubilarissen, om 13.30 
uur: jaarvergadering; lezing F. Buijze:  
Van schoolstrijd tot schoenendoos. Info/
aanmelden: C. den Dopper, (078) 617 00 05, 
cor@den-dopper.com

midden-Limburg
Woensdag 23 november, 14 uur, Restaurant 
De MolsHoof, Rijkweg Zuid 3, Kelpen. Over: 
opening, mededelingen voorzitter; huldiging 
jubilarissen. Lezingen: De vrouw hier, De 
vrouw in het buitenland. Na afloop: koffie-
tafel. Info/aanmelden (voor 10 november):  
J. van Hunsel, (0495) 55 17 18.

den Bosch
Woensdag 23 november, 14 uur, Ledenvergadering, 
SCC De Helftheuvel, Helftheuvel passage 115, Den 
Bosch. Over: actuele zaken, Onderwaterwereld van 
de Rode Zee (Jan Poort) en wereldwinkels en fair 
trade (Gerrit Mol). Info: Gerrit Mol, (073) 521 41 09.

vrouwen
utrecht
Woensdag 9 november, 16 uur, CNV kantoor 
Utrecht. Over: Agressie in het onderwijs, door 
Wouter Prins. Info: Annita Nagtegaal, (030) 289 51 
95, annita.nagtegaal@gmail.com

anders aCtieven
Woensdag 9 november, 10.30 uur, ontmoetings-
dag/jaarvergadering. CNV Onderwijs, Tiberdreef, 
Utrecht. Ochtend: huishoudelijk gedeelte in aan-
wezigheid van Cees Kuiper, algemeen secretaris 
CNV Onderwijs. Na de lunch workshops: Trots op 
wie je bent, door Hans van Dinteren; Schrijfreis, door 
Monica Boschman, afscheid voorzitter. Info/aan-
melden (met vermelding van workshop 1 of 2):  
Lia van Velzen, andersactieven@cnvo.nl

agrarisCh onderwiJs
Dinsdag 15 november, 14.30 uur, themascholings-
bijeenkomst, Robbers & Van den Hogen, Arnhem. 
Thema: Het professioneel statuut door Myriam 
Lieskamp, beleidsmedewerker CNV Onderwijs. 
Alsmede: bijpraten over  voortgang cao, door Joany 
Krijt/Paul Hassing. Daarna bezoek aan wijnkelders. 
Ter afsluiting: wijnplukkersmandje (als eenvoudige 
maatijd). Aanmelden (voor 10 november):  
agrarischonderwijs@cnvo.nl. Info: Ad Mutsaers, 
(013) 468 46 66.

Schooljournaal 32Schooljournaal 32

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.
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Donderdag 17 november, 09.30 uur, 
OOP-dag, Vergadercentrum Domstad 
Utrecht. O.a. leden vergadering, rechts-
positioneel spreekuur, workshops, uit-
reiking Gouden Steunpilaren po, vo en 
mbo 2011. Info: John v.d. Groenendal, 
(06) 290 894 11, onderwijsondersteu-
ners@cnvo.nl

Jong
Woensdag 16 november, 16 uur, Net-
werkbijeenkomst (i.s.m. LAG Noord), 
Het Fries Congrescentrum, Oprijlaan 
3, Drachten. Over Als ouders in je recht, 
door Eva Schoonderbeek. Workshop: 
Time management, de balans tussen 
werk en gezin, door Jeske Hamers. Incl. 
lichte maaltijd. Info/aanmelden (voor  
8 november): jongeren@cnvo.nl.

hoger onderwiJs
Dinsdag 15 november, 17 uur (incl. 
lichte maaltijd), Thema-avond, CNV, 
Tiberdreef, Utrecht. Over:  
Modernisering van cao-hbo?, met Jaap 
Smit, voorzitter CNV Vakcentrale.  
Info/aanmelden: Martin Haanstra,  
hogeronderwijs@cnvo.nl.

voortgezet onderwiJs
Woensdag 9 november, 16.30 uur (incl. 
lichte maaltijd), Boerke Mutsaers, 
Vijverlaan 2, Tilburg. Over: Effectief 
begeleiden van studie keuze (leren om 
studiekeuze-processen effectief te be-
geleiden), door Lidwien Jacobs (Avans 
Hogeschool). Info: Reinier Mudde.  
Aanmelden (voor 7 november):   
voortgezetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. 
‘bijeenkomst Tilburg’. 

Na uw masteropleiding kunt u bij het 

Seminarium voor Orthopedagogiek 

deelnemen aan het Postmaster Onderwijs. 

Denk hierbij aan:

•  Handelingsgericht werken en 

diagnosticeren bij dyslexie en dyscalculie

•  Oplossingsgerichte benadering in het 

onderwijs

•  Handelingsgericht diagnosticeren met  

het Protocol ERWD

Zo blijft u op de hoogte van de meest 

recente ontwikkelingen binnen uw 

vakgebied. En elke postmastercursus is 

geaccrediteerd, zodat het behaalde 

certificaat een bijdrage kan zijn voor uw 

beroepsregistratie of voor uw herregistratie 

bij het NIP, de NVO of de LBRT.

Meer weten? 

www.seminarium.hu.nl > Postmaster 

Onderwijs.

ER VALT NOG 
GENOEG TE LEREN
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Dreigtweets 
ontregelen scholen

Dit jaar maakten we kennis met zogenaamde dreigtweets: Twitter
berichten waarin leerlingen hun medeleerlingen of docenten 

bedreigen of aankondigen de school ‘in de fik’ te steken. Het roept 
de vraag op in hoeverre de school verantwoordelijk is voor de online 
activiteiten van leerlingen. ‘Scholen worstelen met het bespreekbaar 

maken van internetgebruik en het opstellen van beleid.’

Jongeren ongrijpbaar op sociale media door kenniskloof

aandacht te besteden. Zo organiseren 
we speciale ouderavonden waarin we 
spreken over online en social media. En 
tijdens de les bespreken leerkrachten de 
voor- en nadelen van internet en praten 
met leerlingen over onderwerpen als 
cyberpesten en dreigtweets.’ 

Mediaopvoeding
Scholen en ouders geven wel voorlichting  
over online media. Maar nog niet vol-
doende, zo blijkt uit het rapport ‘Kinderen 
en internetrisico’s’ van het Sociaal Cultu-
reel Planbureau (SCP) dat begin oktober 
verscheen. Hieruit blijkt dat de bege-
leiding van jongeren en kinderen beter 
moet bij het gebruik van online media.  

Kalou kk dikzak aka speenvarken aka lelijke jongen aka wanabe 
Montana als ik je zie blaas ik je moer. Wat denk jij mongol ik steek 
je neer he in je maag tot je neervalt. Als ik geschorst wordt steek ik 
school in de vik.
Slechts enkele voorbeelden van ‘dreigtweets’ verstuurd door 
kinderen, nogal eens gericht aan medeleerlingen, docenten of 
zelfs scholen. Iedereen herinnert zich vast nog Charlotte Bouw-
man die begin dit jaar landelijke roem verwerft als ze openlijk 
via Twitter een bomaanslag plant op onder andere het Stedelijk 
Gymnasium in Amersfoort. In De Wereld Draait Door vertelt ze 
vervolgens amicaal dat het allemaal ‘voor de grap’ is. In maart 
wordt een 13-jarige jongen uit Groningen aangehouden omdat 
hij via Twitter aankondigt zijn school op te blazen. Eveneens 
in maart verstuurt een leerling van het Sint-Maarten College 
in Maastricht bij wijze van proef dreigtweets. Hij schrijft onder 
meer: ‘Iedereen gaat dood op het Sint Maartenscollege in Maas-
tricht. Daar zorg ik morgen voor.’ In de zomer wordt een 15-ja-
rige leerling van het Ichthus College uit Dronten aangehouden 
omdat hij in berichten op Twitter doodsbedreigingen heeft 
geuit tegen twee docenten die met naam en toenaam worden 
genoemd. En begin september moet een dependance van het 
Oranje Nassau College in Zoetermeer noodgedwongen sluiten 
door bedreigingen op Twitter. In één van de berichten wordt 
gedreigd dat één van de twee meisjes rond het middaguur zal 
worden doodgeschoten: ‘Ik weet waar je op school zit parkdreef! 
Ik ga je met een wapen achter je rug PIEUW dan ben je dood.’

iMpact
‘Dit soort bedreigingen hebben een enorme impact op de 
school’, vertelt de directeur van een van de bedreigde scholen. 
Omwille van privacy en nog lopende rechtszaken wil de school 
alleen anoniem reageren en niet inhoudelijk op de zaak ingaan. 
‘Hoewel we ons al erg bewust waren van online media, hebben 
de dreigtweets wel aanleiding gevormd om er nog eens extra 
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Volgens de onderzoekers van SCP moeten ouders meer en ac-
tief betrokken zijn bij de mediaopvoeding van hun kinderen. 
De school ondersteunt ouders hierin. Zo kunnen leerkrachten 
jongeren in een meer formele context begeleiden bij hun inter-
netgebruik, aldus de onderzoekers. Leerkrachten kunnen voor-
lichting geven en de mediawijsheid van leerlingen vergroten. 

KennisKloof
‘En dat is iets wat leerkrachten lastig vinden’, denkt Liesbeth 
Hop van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij, 
de initiatiefnemers van de campagne WifiWijs om kennis over 

online media in het onderwijs te vergroten. ‘De kenniskloof 
over online media is enorm tussen jongeren en volwassenen. 
Daarbij verandert het zo snel dat het bijna niet bij te houden is. 
Dat zorgt voor onzekerheid bij leerkrachten. Ook Thijs van de 
Reep van Social Media Wijs, een onderneming die trainingen 
en opleidingen verzorgt over social media in het onderwijs, 
herkent dit: ‘Te weinig leerkrachten hebben een duidelijke visie 
over het gebruik van online media in de klas. Ze denken dat ze 
voldoende weten over ict, maar dat betekent niet altijd dat ze 
ook vaardig zijn met social media.’

BespreeKBaar MaKen
Belangrijk is dat scholen beleid en richtlijnen omtrent online 
media opstellen, denken zowel Hop als Van de Reep. En daar 

wordt mee geworsteld, want hoe bedenk 
je een beleid als de ontwikkelingen zo 
snel gaan? Volgens Hop begint het bij 
de leerlingen zelf, in de klas. ‘Vraag 
wat leerlingen doen met online media, 
wat ze beweegt en hoe ze denken over 
verantwoord gedrag’, zegt Hop. Dat 
kan bijvoorbeeld door het beschrijven 
van een casus. ‘Bedenk een fictieve 
leeftijdgenoot, bijvoorbeeld de 14-jarige 
Marieke. Zij wordt bedreigd via Twitter. 
Vraag de leerlingen adviezen voor Ma-
rieke te bedenken. Op deze manier laat 
je leerlingen nadenken over de gevolgen 
van een dreigtweet. Leerlingen zijn vaak 
niet in staat de gevolgen hiervan te over-
zien.’ Ook Van de Reep denkt dat online 
media beleid begint met praten met de 
leerlingen. ‘Leerkrachten hebben soms 
het gevoel dat ze te weinig weten van 
de online belevingswereld van kinderen. 
Daar kom je alleen achter door je leer-
lingen vragen te stellen.’ Volgens Hop 
kun je leerlingen ook prima vragen wat 
zij geschikte regels voor online media 
op school vinden. ‘Leg ze onderwerpen 
voor als wel of niet op Facebook of mu-
ziek luisteren in de klas. Bespreek eens 
de consequenties van iemand filmen of 
fotograferen en zet dan zo’n foto of film 
op internet. Laat kinderen er over na-
denken en maak er afspraken over.’

Mediacoach
Belangrijk is ook om te blijven over-
leggen met ouders en collega’s. ‘Laat 
iedereen meedenken over het opstellen 
van mediabeleid’, adviseert Hop. Zo 
geschetst, vergt het opstellen van een 
gefundeerd online beleid een hele orga-
nisatie. Hop: ‘Stel een mediacoach aan, 
dat kan een leerkracht zijn of iemand 
van buiten de school die zich laat oplei-
den. Uiteindelijk gaat het erom dat er 
regels en richtlijnen worden opgesteld. 
Als er geen eenduidig beleid is omtrent 
online media, kunnen incidenten als de 
dreigtweets ontstaan. Je kan niet van 
jongeren verwachten dat ze weten wat 
wel en niet mag.’ 
Marloes Oelen

Meer informatie op www.socialmediawijs.nl en 
www.wifiwijs.nl.

volgens het scp moeten ouders actiever betrokken worden bij 
de media-opvoeding van hun kroost.

CNV Onderwijs 
biedt scholen op 
www.cnvo.nl/
smp een social 
media protocol 
aan.
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Heb jij een klik met het ‘speciale’ kind?

De Springplank, een protestants-christelijke school voor speciaal 
basisonderwijs, is een school in Den Haag Zuid-West met 106 leer-
lingen. Op de school zet  een multi disciplinair en enthousiast team 
zich in om kinderen het vertrouwen in eigen kunnen (terug) 
te geven, zodat zij het leerproces durven te vervolgen.

Met ingang van 1 januari 2012 zoeken wij:

EEN LEERKRACHT VOOR BOVEN- of MIDDENBOUW-
GROEP M/V (WTF 1.0)

(de benoeming is ti jdelijk t/m 31 juli 2012)

Van de nieuwe collega wordt verwacht dat hij/zij:
• Over uitstekende pedagogische kwaliteiten beschikt;
• Zich acti ef in wil zett en voor de school;
• Beschikt over de vereiste bevoegdheden;
• Een positi ef christelijke levensovertuiging heeft .

Wil je meer weten over de school?
Kijk dan op www.scoh.nl/springplank

Wil je meer weten over de functi e?
Neem dan contact op met Ronald Heijstek, directeur :  070-3670714.

Jouw reacti e kun je vóór 18 november 2011 mailen naar 
school@springplank.scoh.nl

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

PACHTERSDREEF 3
2542 XH  DEN HAAG

PC school voor speciaal basisonderwijs

PACHTERSDREEF 3
2542 XH  DEN HAAG

PC school voor speciaal basisonderwijs

school-sbo springplank 111031.indd   1 01-11-2011   11:34:14Naamloos-15   1 14-09-2011   15:00:17

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 

De Stichting PCPO Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel is 
op zoek naar een inspirerende

DIRECTEUR-BESTUURDER  m/v    wtf 1,0

Een prachtige uitdaging voor iemand die coachend sturing wil geven 
aan een organisatie in beweging om deze verder te ontwikkelen.
Voelt u zich aangesproken? Raadpleeg dan de volledige advertentie  
en het bijbehorende profiel op:

www.stichtingpcpo.nl

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

Tel : 023 - 571 47 45
Mail : zandvoort@bureauvanvliet.com

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50
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Adres eN telefOONNummers  
CNV ONderwijs

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.

Eindelijk echt  balans             gevonden         

Word ook buddy !
www.buddynetwerk.nl of bel 070-3649500

Buddy Netwerk zet zich in voor mensen 
met een ernstige, chronische en/of levensbedreigende 
ziekte, zoals kanker, MS of Hart-en Vaatziekten. 
De impact van de ziekte op iemands sociale en 
emotionele leven is groot, soms te groot.
Word nu buddy en vergroot de wereld van een ander 
en ook die van jezelf. Simpelweg door er eens per 
week een paar uur voor de ander te zijn.

De RKBS Willibrord te Bergschenhoek zoekt een 
ervaren directeur die leiding geeft aan en een 

bindende factor is tussen de drie locaties van de school.
Voelt U zich aangesproken? 
Raadpleeg onze website op 

www.laurentiusstichting.nl en reageer!

school-laurentius 111102.indd   1 02-11-2011   15:58:14

...door uw gift
op giro 6640

cliniclowns.nl

Naamloos-11   1 01-11-2011   15:52:04



werkt met leerlingen in de basis- en kaderberoepsge-
richte leerwegen. ‘Daar zitten nogal wat kinderen bij met 
leerwegondersteunend onderwijs. Niets mis mee, want 
ik vind het hartstikke lieve en oprechte kinderen. Juist 
het impulsieve in hun karakter maakt het werk uitda-
gend. Maar wat het zwaar maakt zijn bijkomende zaken 
als het invullen van formulieren en, toen ik nog mentor 
was, de gesprekken met de ouders.’ Dat ze lid werd 
van CNV Onderwijs is meer een verzekering voor de 
toekomst. Ondanks dat Flevoland geen krimpgebied is, 
zijn drie scholen gefuseerd. ‘Het scheelt toch weer een 
flink aantal vacatures. Daar heb ik nu nog geen last van, 
omdat veel oudere docenten met pensioen gaan, maar 
wie weet hoe dat zich verder ontwikkelt. Bovendien vind 
ik het ook een prettig idee dat ik voortaan terecht kan als 
ik een vraag heb.’ Pm

Laat vmbo-docent en volleyballer Heidi van Loo-Van ’t 
Hof uit Oosterwolde een paar keer smashen tijdens de 
training of in een wedstrijd van haar club Blauw Wit, en 
de negatieve energie verdwijnt als sneeuw voor de zon 
uit haar lichaam. ‘Ik heb dat echt nodig om weer op te 
laden’, legt de docent Zorg en Welzijn uit. Ze geeft les 
aan interconfessionele scholengemeenschap Arcus in 
Lelystad, en sinds dit jaar ook op OSG De Rietlanden. Ze 

Heidi van Loo-Van ’t 
Hof (28): Lidmaatschap 

verzekering voor de toekomst 
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Jouw partner  
in de school

 


