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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.

Nieuwegein (2)
Ronduit verbijsterd was ik over de 
onaangename belevenissen van de 
adjunct-directeur van de school in 
Nieuwegein. Volgens mij moet een 
brede voorlichtingsactie nog eens 
benadrukken dat ouders verant-
woordelijk en aansprakelijk zijn 
voor hun minderjarige kinderen: 
verantwoordelijk voor de opvoeding 
en de daden die daaruit voortvloeien, 
en aansprakelijk voor de nadelige 
gevolgen hiervan voor anderen. De 
school blijft hoffelijk en gaat praten 
met de ouders en de zoon. Te veel 
eer. De ouders zouden op straffe van 
verwijdering van hun zoon en voor 
het aangezicht van de klas, die de 
hele vertoning mocht meemaken, 
hun excuses aan de adjunct moeten 
aanbieden. Hetzelfde geldt voor de 
zoon. Een rel veroorzaken en dan 
onder vier ogen uitpraten en toedek-
ken is te gemakkelijk. Om herhaling 

te voorkomen kan de school wer-
ken met door ouders ondertekende 
contracten met regels, waaraan 
leerlingen zich moeten houden. Dan 
liggen de accenten, zoals het hoort, 
op het gedrag van de leerling en is 
men niet afhankelijk van de inter-
pretatie van een politiemeneer, die 
zoals nu bleek, geen enkel gevoel 
voor verhoudingen had.  
Marie-Louise Rouffaer

Pensioenen en 
generaties
In Schooljournaal 17 staat tussen 
aanhalingstekens in een bijschrift 
bij een foto van bestuurder Willem 
Jelle Berg en dus bij wijze van citaat: 
‘Jongeren moeten hun plek opeisen 
in de discussie over pensioenen’. 
Volgens mij legt Berg op die foto 
eerder iets uit dan dat hij jongeren 
staat op te jutten, maar ik erken dat 

het een kniesoor is die daarop let en 
dat ben ik niet. Wat ik erger vind is 
de suggestie van een tegenstelling 
tussen generaties die mijns inziens 
van het onderschrift uitgaat. Alle le-
den moeten zich met een luisterend 
oor en open mind in de pensioendis-
cussie mengen. Sterker nog, jong en 
oud moeten zich veel massaler roe-
ren in leven en streven van de vak-
beweging en heel speciaal in onze 
eigen vakbond. In het bestuur van 
ABP moeten de diverse belangen 
bestuurlijk zorgvuldig tegen elkaar 
worden afgewogen. Maar niet door 
specifieke vertegenwoordigers van 
jong, oud, man , vrouw, cao’er en ge-
pensioneerde. De brede vakbonden 
moeten daar zitten en in die vak-
bonden moeten we samen bouwen, 
van onderop invloed uitoefenen. Veel 
meer dan nu gebeurt. Daarom ben 
ik ook een felle tegenstander van 
aparte zetels in het ABP-bestuur 
voor gepensioneerden. Specifieke 
groepsvertegenwoordigers leveren 
alleen maar veel geschreeuw en 
weinig wol op. Tot grote vreugde van 
de werkgevers in dat bestuur. 
Wim Stoop, Santpoort

Nieuwegein (1)
Sinds juli 1953 ben ik lid van onze onderwijsbond. Ik was 
eerst onderwijzer, daarna hoofd van een lagere school 
en tenslotte wiskundedocent op een lts en mavo. Ik heb 
de ordeproblematiek zien verergeren; er moest steeds 
meer worden ‘gepraat’. En nu dan Nieuwegein als zeer 
triest hoogtepunt. Laat het totale Nederlandse onderwijs 
van kleuterschool tot en met universiteit een particuliere 
steunbetuiging sturen aan deze adjunct-directeur, zodat 
hij weet dat het hele onderwijs achter hem staat!
P.C. Stobbe, West Terschelling

Brieven
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Woede, ongeloof en verontwaardiging; dat waren de emoties in 

Nederland nadat vorige week vrijdag bekend werd dat de politie 

een adjunct-directeur in Nieuwegein had gearresteerd. De man 

zat enkele uren opgesloten in een politiecel alvorens te worden 

vrijgelaten. Eerder die dag had hij ingegrepen toen een leerling 

weigerde de klas te verlaten. De jongen was diverse keren zon-

der succes door een docent gesommeerd om het lokaal uit te 

gaan, alvorens zijn collega ingreep, de leerling beetpakte en de 

klas uitzette. De man zegt hierover in het Algemeen Dagblad 

(AD): ‘Eerst leek hij te gaan, toen weer niet en toen hij zo’n an-

derhalve meter bij de deur vandaan was, heb ik hem in z’n kraag 

gevat en op de gang gezet.’ Na aangifte van de stiefvader van 

de leerling werd de adjunct-directeur door de politie op school 

aangehouden. Na berichtgeving in het AD over de aanhou-

ding ontstond grote verontwaardiging in het land. Joany Krijt, 

bestuurder voortgezet onderwijs bij CNV Onderwijs, noemt de 

aanhouding van de docent verwerpelijk: ‘Zó gaan we niet met 

onze leerkrachten om. Natuurlijk, je mag een leerling niet slaan, 

schoppen, knijpen of bijten. Daar zijn we het met z’n allen over 

eens. Maar dat is wat anders dan een leerling naar buiten be-

geleiden, wanneer die niet luistert.’ Ook de betrokken adjunct-

directeur ziet niet in hoe hij het anders had kunnen aanpakken. 

‘Ik ben nu al zo’n 27 jaar directeur of adjunct van een school en 

heb nog nooit zoiets (…) meegemaakt’, vertelt hij aan het AD. 

CNV Onderwijs-bestuurder Krijt benadrukt eveneens dat het 

hier gaat om een incident, maar voegt eraan toe: ‘Scholen en 

ouders moeten dit incident aangrijpen om nogmaals met elkaar 

af te spreken dat ouders eerst naar de school komen als ze een 

klacht hebben.’

EvB

Verontwaardiging	na	arrestatie	adjunct-directeur

fOTOAnnemiekMOMMeRS

De organiserende St. Martinusschool uit het Limburgse Beek had dit jaar over belangstelling voor 
haar lampionnenoptocht in het kader van St. Maarten (11 november) niet te klagen. Een kleine 
honderd leerlingen (ook van andere scholen) trokken in colonne langs de huizen en zongen hun 
longen uit hun keel voor wat snoep. 



Leraren gepest op social media

Een op de tien leraren is wel eens digitaal gepest 

door middel van het zogenaamde cyberbaiting, zo 

schrijft dagblad Spits. Met deze methode worden 

leraren uitgedaagd, terwijl leerlingen hun reactie 

filmen met een mobieltje en vervolgens op internet 

zetten. Spits baseert zich op onderzoek van Norton. 

Dit internetbeveiligingsbedrijf is van mening dat de 

verschillende sociale media nieuwe mogelijkheden 

bieden voor leerlingen om hun leraren digitaal te 

treiteren. Eerder deze maand besteedde ook al het 

actualiteitenprogramma EenVandaag aandacht aan 

het onderwerp, waarin ook diverse voorbeelden 

werden getoond van leraren die door hun leerlingen 

worden uitgedaagd, vernederd en gefilmd. Voor het 

onderzoek sprak Norton met meer dan 20.000 leraren 

en leerlingen. Veel scholen hebben ook nog geen 

regels ontwikkeld over de omgang met leerlingen op 

social media. CNV Onderwijs stelde daarom onlangs 

een Social Media Protocol op. Dit is te vinden op www.

cnvo.nl/smp.  
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Help, de meester is terug!
Ietwat aarzelend staan de kinderen op het schoolplein bij het zien van zoveel mannelijke leraren. Leraar 

en man… die associatie hebben ze wellicht nooit gemaakt, aangezien het vooral vrouwen zijn die ze 

voor de klas zien staan. In het primair onderwijs staat bij 85 procent van de leerlingen een vrouw voor 

het bord. Maar op maandag 7 november werden drie scholen in het land (de Willem de Zwijgerschool 

in Den Haag, de St. Dominicusschool in Utrecht en De IJsselhof in Zwolle) bestormd door mannen. 

In het kader van het project Mannen voor de klas bezochten pabostudenten samen met potentiële 

studiegenoten (havo-, vwo- en mbo-scholieren) de scholen. De bedoeling is om meer jongens te in-

teresseren in een baan voor de klas. Op Facebook hielden de jongens hun ervaringen bij. Zo schrijft 

Man-voor-de-klas Daniël over zijn bevindingen: ‘Het was ontzettend leuk om als leraar voor de klas te 

staan, de leerlingen luisterden (voornamelijk) goed en deden leuk mee. Het was wel moeilijk natuurlijk, 

dit was de eerste keer les geven. De kinderen vonden het ook geweldig en willen graag dat we terug 

komen. Ik zelf vond het ook geweldig. En het idee dat de kinderen hadden over meesters, dat ze 

streng waren, hebben we eventjes bijgesteld’. EvB

MR 
Advieslijn 
alleen 
voor 
leden
De MR Advieslijn is 
uitsluitend toegan-
kelijk voor leden van 
CNV Onderwijs. Al-
leen zij mogen indi-
viduele vragen aan 
ons stellen, zoals: 
heb ik recht op fa-
ciliteiten? Of: heb ik 
recht op reiskosten 
als ik naar een GMR-
vergadering moet? 
Vragen die gesteld 
worden namens de 
hele MR of GMR (bij-
voorbeeld: klopt ons 
taakbeleid?, heeft u 
informatie over pas-
send onderwijs, een 
fusie, een begroting, 
enz.) worden wel 
beantwoord, maar 
daarvoor worden 
kosten in rekening 
gebracht. 

Schoolnieuws

•	Mijn	dochter	is	deze	week	1	jaar	geworden.	ik	stel	
me	haar	voor	over	een	jaar	of	twaalf.	Ze	zit	in	de	
les	en	heeft	meer	aandacht	voor	haar	blackberry	dan	
voor	de	docent.	Als	hij	daar	voorzichtig	iets	van	zegt	
‘Mevrouw	floor,	wilt	u	alstublieft	zo	aardig	zijn	even	
op	te	letten?’,	want	tegen	die	tijd	spreekt	de	docent	de	
leerling	aan	met	‘u’,	en	steekt	zij	haar	middelvinger	naar	
hem	op.

•	Geen	enkele	klasgenoot	kijkt	op	van	dit	incident.	Het	
is	normaal.	Zelfs	de	docent	toont	enigszins	afgestompt.	
Geen	enkele	leerling	luistert	naar	hem	of	leert	iets;	hij	is	
immers	een	sukkel.
•	Dit	wordt	geen	realiteit	om	twee	redenen:	1.	ik	heb	de	
intentie	mijn	dochter	op	te	voeden,	2.	Het	gezag	keert	
terug	in	het	onderwijs.	De	leraar	wordt	weer	de	baas.	
Dan	blijft	dit	schrikbeeld	een	beeld.	Ciska de Graaff
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Leerlingen van de Willem 
de Zwijgerschool oog in 
oog met de mannelijke 
actievoerders.
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CNV Onderwijs fel
ingreep in vakantie  vo
Woensdagavond zou het wetsvoorstel onderwijstijd en va-

kanties in het voortgezet onderwijs in de Tweede Kamer 

worden besproken. Dit is opnieuw niet doorgegaan. CNV 

Onderwijs heeft bij de Tweede kamer steeds fel geprotes-

teerd tegen alle plannen van de minister om de leraren va-

kantiedagen af te nemen. Kijk voor het laatste nieuws en de 

standpunten van CNV Onderwijs op www.cnvo.nl.

Wat was!

7 november: Alle laptops van de school en al het 
geld dat de kinderen hadden ingezameld voor de 
KIKA-actie tegen kinderkanker blijken afgelopen 
nacht te zijn buitgemaakt bij een inbraak in de 
Culemborgse basisschool Blink.  
(Bron: AD)  
10 november: Een docent aan Connect College 
in het Limburgse Echt wordt voor vier weken 
geschorst wegens het bekijken van de website 
van een seksclub tijdens de les. De tweede-
klassers konden alles zien, omdat de man was 
vergeten het smartboard uit te zetten, waarop 
zijn laptop was aangesloten. Hun ouders waren 
not amused. De directeur koos voor de straf 
vanwege de voorbeeldfunctie van de docent. 
(Bron: ANP)
11 november: Een 18-jarige vrouw uit Nieuwe-
gein wordt aangehouden, omdat ze de directeur 
van de school van haar 8-jarige zusje meerdere 
malen met de dood heeft bedreigd. De oudere 
zus kwam met haar familie tussen de middag 
verhaal halen omdat de schoolleider haar jon-
gere zus zou hebben mishandeld.  
(Bron: RTV Utrecht) 
• Drie minderjarige jongens van het Hondsrug 
College in Emmen worden niet vervolgd voor 
mishandeling en bedreiging  van hun toenmalige 
vmbo-klasgenoot Ricky van Bommel. De 15-ja-
rige jongen overleed vorig jaar aan een hartstil-
stand.  Volgens zijn moecder was dat het gevolg 
van de vele vernederingen en mishandelingen. 
Het OM vond tot haar spijt geen aanknopings-
punten. (Bron: ANP)
12 november: Moreel verwerpelijk vindt conrec-
tor Remco Vogel van het Haagse Maerlant Ly-
ceum de keuze voor vrijdag als voorlichtingsdag 
van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Omdat 
ze er vrij voor krijgen trekken Haagse scholie-
ren massaal naar het Hoge Noorden. Of ze de 
dag erna überhaupt de RUG bezoeken is nog de 
vraag, de meeste 16- en 17-jarigen drinken zich 
een stuk in de kraag tijdens de traditionele fees-
ten van de Groningse studentenverenigingen de 
avond daarvoor. (Bron: Spits)

Let op! Speciale actie 
scholen Limburg
Volgens CNV Onderwijs heeft ieder kind recht op een vei-

lige, passende leer-, speel- en ontwikkelomgeving. De 

school is hier een onderdeel van.

Het regiobestuur Limburg van CNV Onderwijs besteedt 

daarom maandag 20 november aandacht aan de internati-

onale Dag voor de Rechten van het Kind. Regiomedewer-

kers van CNV Onderwijs zullen dan rugzakken met voor 

de speelplaats bedoelde inhoud uitdelen op scholen. Voor 

scholen in het voortgezet onderwijs is de passende inhoud 

nog een verrassing. Wie graag wil dat de bond maandag 

langskomt, moet een verzoek met spoed mailen aan Jac-

queline Arts, jacquelinearts@hetnet.nl. Vermeld naam, 

adres, telefoonnummer en het type van de school. PM

Bericht van de 
Ledenadministratie
Leden die geen machtiging tot automatische incasso van 

de contributie hebben gegeven, krijgen een acceptgiro-

kaart meegestuurd met  Schooljournaal 1 van 2012. Elk jaar 

ontvangt u van ons een nieuwe ledenpas. Om de kosten zo 

laag mogelijk te houden wordt ook de ledenpas bijgesloten 

bij het eerste blad in het nieuwe jaar. Let op: de lidnummers 

zijn in januari 2010 gewijzigd, veel leden gebruiken nog hun 

oude lidnummer. Dat geeft problemen als u wilt inloggen op 

de website www.cnvo.nl. Mis de nieuwe ledenpas dus niet!

Wilt u in het nieuwe jaar overgaan op maandbetalingen dan 

dient u ons te machtigen tot automatische incasso. Een 

machtiging dient vóór 10 december bij de Ledenadminis-

tratie binnen te zijn om tijdig te kunnen worden verwerkt 

voor het nieuwe jaar. Als u vragen hierover hebt, of u wilt 

een machtigingsformulier aanvragen, dan kunt u bellen 

naar CNV onderwijs: tel. (030) 751 10 03 of mailen naar 

ledenadministratie@cnvo.nl. 

tegen
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geachte heer Miedema, 
Beste Siebren,

Het gezag moet weer terug in de 
scholen en leraren moeten weer de 
baas zijn in eigen klas. Met deze me-
ning van psycholoog Gerard Weide 
(Schooljournaal 17) als antwoord op 
de oprukkende straatcultuur, ben 
ik het van harte eens. Kinderen die 
niets willen aannemen, gezag wan-
trouwen, leraren sukkels en sneue 
types vinden en kennis vergaren 
associëren met nerds en watjes, 
moeten zich weer gaan gedragen. 
De school is er namelijk om te leren. 

Onder druk van de democratise-
ringstijdgeest brokkelde de autoriteit 
van de onderwijsgevende vanaf eind 
jaren zestig in sneltreinvaart af. 
Debet daaraan was onder meer de 
publicatie van het Rode boekje voor 
scholieren, waarin (door leraren) veel 
kritiek werd geuit op het onderwijs. 
Geen proefwerken, geen cijfers, wel 
spieken, geen orde houden en geen 
strafwerk geven, luidde het credo, 
want dat zorgde voor meelopers en 
niet voor vrije mensen. Vrijheid is 

er nu volop met internet als 
informatiebron, uitlaatklep 
en eigen communicatieka-
naal (Hyves, Facebook) en een 

verregaande mondigheid: ‘Ik 
zeg wat ik denk en doe wat ik 

zeg.’ Wie het daar niet mee eens 
is, is een sukkel en wordt vernederd. 
Voordat de straatcultuur aan haar 
opmars begon zei u in een interview 
met dit blad dat ‘je kinderen moet 
leren doen, denken en ervaren onder 
eigen beheer’. Ik vind dat school-
leiders en leraren er voor uit mogen 
komen dat zij de leiding hebben in de 
school en voor de groep. Door geen 
haattaal te accepteren, te zorgen 
dat er fatsoenlijk met elkaar wordt 
omgegaan en door duidelijk grenzen 
te stellen, zodat het leren en de leer-
ling weer centraal staan.  

Ik vInd dat schoolleIders 
en leraren er voor uIt 
mogen komen dat zIj 
de leIdIng hebben In de 

school en voor de groep
    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Stichting Vluchteling 
helpt Pakistan
De grote watersnoodramp 
van 2010 nog niet te boven, 
is een deel van de bevolking 
opnieuw getroffen door  
een watersnood. 
Geef op giro 999.

Blijf niet 
rondlopen 
met uw vragen 
over kanker

Als u met kanker te maken krijgt, heeft u al genoeg 
zorgen. Blijf daarom niet rondlopen met vragen 
of onduidelijkheden over uw ziekte, maar bel ons. 
Wij helpen u graag verder.

Bel de KWF Kanker Infolijn:
 0800-022 66 22 (gratis)



     MiedeMa
geachte heer rog,
Beste Michel,

Zijn de democrati-
seringsbewegingen 
werkelijk de grote 
boosdoeners? Ik weet 
het niet, maar wat ik 
wel zie is een doorgescho-
ten individualisering die zich 
uit in plat en bot egoïsme en in-
strumenteel gedrag. Dat is het breed 
merkbare maatschappelijke bederf. 
Dan wordt de school alleen gezien 
als instrumenteel voor de carrière-
weg van ‘mijn’ kinderen. O wee, wie 
ze te na komt met een duidelijk pe-

dagogisch 
regiem: 
de ouders 
komen 
wel even 

langs, 
soms met 

volwassen 
hulptroepen, om 

‘verhaal’ te halen. 
En als ‘mijn’ kind onvoldoendes 
haalt, wordt niet het prinsje of prin-
sesje daar op aangesproken maar de 
dienstdoende lesboer. Hoe verant-
woordt hij/zij deze zure melk? Je ei-
gen kind direct op slechte prestaties 
aanspreken lijkt iets uit de pedago-
gische oertijd. Net zo als vorming 
overigens, waar ook de minister van 
onderwijs slechts lippendienst aan 
bewijst: de basics daar gaat het om, 
en daarmee speel je straks een rol 
in ‘onze’ kenniseconomie. Onderwijs 

verwordt dan makkelijk tot instru-
ment – wat heb ‘ik’ eraan – in plaats 
van ook doel in zichzelf te zijn: per-
soonsvorming. Dat is vorming van de 
hele persoon, inclusief het handelen 
onder eigen beheer, het toenemend 
verantwoordelijkheid nemen voor 
eigen doen en laten. Inclusief de 
sociale ontwikkeling. Niet ikke, maar 
wij. Solidariteit. In respect en open-
heid omzien naar elkaar en rekening 
houden met je medemens. Goede 
voorbeelden moeten in het gezin en 
samenleving zichtbaar zijn, dan kun-
nen scholen daarop verder bouwen. 
Ik kom op de universiteit elke dag 
veel van zo gevormde studenten te-
gen en vermoed pedagogisch beteke-
nisvolle en navolgbare volwassenen 
in hun omgeving.
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     Siebren Miedema is hoogleraar Algemene 
Pedagogiek en Godsdienstpedagogiek aan de 
Vrije Universiteit Amsterdam.

je eIgen kInd dIrect 
op slechte prestatIes 

aanspreken lIjkt Iets uIt 
de pedagogIsche oertIjd
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Schoolnieuws

Zoals aangekondigd in Schooljournaal 16 van 15 oktober vindt 

de Algemene Vergadering van CNV Onderwijs plaats op woens-

dag 23 november in Cultuur- en congrescentrum Antropia in  

Driebergen-Rijsenburg.

Er zijn geen voorstellen binnengekomen en er zijn dus ook 

geen amendementen.

Er zijn drie kandidaten voorgedragen voor de geschillencom-

missie. Van hen worden er twee gekozen. Voorgedragen 

zijn: Conny van den Heuvel-Ornée (primair onderwijs), Piet  

Dekker (middelbaar beroepsonderwijs) en Nely van Dijk (onder-

wijsdienstverlening). De profielen van de voorgedragen kandi-

daten zijn te vinden op www.cnvo.nl. Dit geldt ook voor de 

integrale tekst van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

De kaderleden krijgen deze week de stukken voor de Algeme-

ne Vergadering ongevraagd thuisgestuurd. Overige geïnteres-

seerde leden kunnen alle stukken opvragen door een e-mail te 

sturen naar av@cnvo.nl.

Tijdens de Algemene Vergadering heeft iedereen het recht 

om het woord te voeren. Om de vergadering ordelijk te  

laten verlopen zijn daarvoor een aantal specifieke regels.  

Mocht bij bestudering van de vergaderstukken het idee ont-

staan dat vanuit uw verenigingsorgaan bij een bepaald onder-

werp iemand het woord wil voeren of een vraag wil stellen aan 

het verenigingsbestuur, neemt u dan vooraf contact op met 

de bestuurssecretaresse Hendrika van der Weijden, postbus 

2510, 3500 GM Utrecht, e-mail hvanderweijden@cnvo.nl.

Algemene Vergadering  
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Elke klas kent een queen bee, sidekick en target
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Toen een meisje van school werd ge-
haald vanwege het meidenvenijn in de 
klas, was dat het absolute dieptepunt 
voor basisschool De Schakel in Leider-
dorp. De school was toen al even bezig 
om het meidenvenijn een halt toe te 
roepen. Intern begeleider en groepsleer-
kracht Willy Tas: ‘Bij de vorming van de 
klassen in het nieuwe schooljaar hebben 
we een bepaalde meidenclan uit elkaar 
gehaald, maar meteen stonden er een 
paar moeders op de stoep. Hoe we dat 
toch konden doen! Dat geweld van die 

‘School moet snel angel uit 
                        meidenvenijn halen’Queen bee, sidekick, banker, wannabees, 

teebees, target, floater. Leraren zullen 
niet snel denken in deze termen als ze de 

meiden in hun klas zien, maar toch zijn ze in 
elke groep te vinden. En met elkaar zorgen 

ze ervoor dat er heel wat meidenvenijn 
plaatsvindt: buitensluiten, fluisteren, briefjes 

doorgeven, konkelen, negeren, dodelijke 
blikken, roddelen, kliekjes vormen, geheimen 

vertellen. De klas als bijenvolkje. 
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moeders werd de schoolleiding te veel, 
dus is toch maar besloten de meisjes, 
naar later bleek de Queen bee en haar 
hofhouding, bij elkaar te houden in één 
groep. Bij de kerstviering besloten we 
een tafelschikking te hanteren en zo de 
meiden uit elkaar te halen. Meteen weer 
de moeders op school, hoe we het in ons 
hoofd haalden! Toen hebben we door-
gezet en besloten ons niet meer te laten 
manipuleren.’

Queen MuM
Het jaar daarna kreeg Tas zelf de groep 
waarin het meidenvenijn hoogtij vierde. 
‘Gelijk de eerste week heb ik samen met 
de leerlingen de groepsregels opgesteld, 
die opgeschreven en opgehangen. Ook 
voerde ik in dat er in de pauze altijd 
samen een spel gespeeld werd. Toch ging 
het meidenvenijn door: buitensluiten, 
negeren, kliekjesvorming. Toen heb ik 
Anke Visser van het APS gevraagd te 
komen spreken op een ouderavond. In 
één klap zag ik haarscherp wie welke 
rol vervulde. Ook alle aanwezige ouders 
hadden opeens door wie de Queen bee 
was en waren verontwaardigd dat haar 
moeder er juist die avond niet was. 
De moeder van de hofdame is met de 
Queen mum gaan praten en vervolgens 
is de Queen mum gaan e-mailen met 
Anke Visser. En omdat alle ouders nu 
wisten van de verhoudingen in de klas, 
konden ze hun kinderen die thuis kwa-
men met verhalen beter coachen. Het 
meisje raakte langzaam haar vat op de 
groep kwijt. Haar klasgenootjes wilde 
niet meer in haar hofhouding en werden 
onafhankelijker.’ Tas raadt elke leraar die 
te maken heeft met meidenvenijn aan 
snel deskundige hulp in te roepen. ‘Ken-

nis van meidenvenijn is voor alle leraren belangrijk, want het 
komt zelfs al in kleutergroepen voor. We moeten echt proberen 
in een vroeg stadium kliekjesvorming tegen te gaan en kinderen 
ook eens met een ander te laten spelen of samenwerken.’

Hyves
Ook op Montessorischool ’t Ronde in Leusden werd er volop 
gepest, genegeerd, geroddeld en buitengesloten. Leerkracht 
Marjan van Velthuijsen vertelt: ‘Van ouders kregen we diverse 
signalen dat meisjes buitengesloten of gepest werden. We heb-
ben toen een hele dag in de klas over dit soort zaken gepraat. Er 
kwam heel veel los, sommige kinderen waren heel emotioneel. 
Ik heb als juf een hyves-profiel aangemaakt, waardoor ik precies 
kon volgen wat daar allemaal gebeurde aan pesterige dingen. 
En dat was nogal wat. Ik heb de moeders er op aan gesproken, 
de meisjes zelf, maar het hielp allemaal niet echt. Uiteindelijk 
heb ik een groepje apart genomen en gevraagd: “Anne voelt 
zich niet zo fijn, bedenken jullie nu eens oplossingen hoe we 
het voor haar weer prettig kunnen maken.” Dat wilden ze eerst 
niet, want het was toch immers niet hun schuld, maar uitein-
delijk hebben ze toch meegedacht en bedacht dat het fijn voor 
Anne zou zijn als ze haar complimentjes zouden maken en zou-
den betrekken bij hun spel. Dezelfde avond al had ik een mail-
tje van de moeder van Anne dat ze heel gelukkig was.’ Haar 
tips voor het doorbreken van kliekjes of hofhoudingen: ‘Maak 
een kring van jongen-meisje-jongen-meisje of laat kinderen 
twee aan twee werken met steeds een ander kind.’

subtiel
Meidenvenijn heeft vaak hele diepe oorzaken, weet Anke Visser 
van het APS. Op een studiedag eind oktober vertelt ze: ‘Alle 
emancipatiegolven ten spijt: het verschil tussen mannen en 
vrouwen is echt terug te voeren op de oertijd. Jongens zijn 
meer gericht op competitie, meisjes meer op samenwerking, 
jongens maken ruzie, meisjes delen, meisjes houden zich meer 
met relaties bezig, willen aardig gevonden worden, gaan niet 
openlijk conflicten aan. Om zich goed te voelen zijn meisjes 
afhankelijk van anderen. Dat weten ze maar al te goed, dus 
om een ander meisje te pakken, gaan ze haar buitensluiten of 
negeren, fluisteren, briefjes doorgeven, geheimen doorvertel-
len, konkelen, roddelen, dodelijke blikken door de klas zenden. 
Vaak is het heel subtiel. Dan kun je eigenlijk beter vechtende 

‘School moet snel angel uit 
                        meidenvenijn halen’



jongens hebben. Ook lastig, maar wel 
duidelijker en beter aan te pakken.’ 

roze regels
Volgens Visser ligt meidenvenijn altijd 
op de loer en ben je er niet met een anti-
pestlesje. ‘Je moet er als de kippen bij 
zijn als de groep zich vormt aan het be-
gin van het jaar. Regels stellen, duidelijk 
zijn, laten zien dat je het meidenvenijn 
zíet, voorkom dat er veenbrandjes ont-
staan. Snel die angel uit het meiden-
venijn halen. Stel samen met de groep 
zogenaamde roze regels op, bijvoorbeeld: 
“Wij vertellen alleen maar leuke dingen 
over elkaar, als je ruzie hebt praat je dat 
live uit, niet online en breng je niet al je 
vriendinnen mee.” Haal kliekjes uit el-
kaar, breng kinderen samen die niet met 
elkaar omgaan, zet de talenten van alle 
kinderen in het zonnetje, houd alle par-
tijen een spiegel voor, rouleer het klusjes 
doen voor de juf, verbied het op school 
uitdelen van uitnodigingen voor verjaar-
dagen, sta niet toe dat er Valentijnskaar-
ten of Kerstkaarten worden uitgedeeld in 
de klas, want dat zijn allemaal middelen 
om macht uit te oefenen en te manipu-
leren. Wees er alert op dat dat aantrek-
kelijke, sociaal vaardige meisje, dat er 
altijd tiptop uitziet en een gezellig clubje 
om zich heen heeft, soms heel venijnig 
en vals kan zijn.’
Ciska de Graaff
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de klas als bijenvolkje
Queen bee: de koningin van de korf. Ze heeft een natuurlijk 
charisma en veel zelfvertrouwen. Andere kinderen willen 
graag met haar omgaan. 
Leren: inleven in een ander, haar leiderschap positief gebrui-
ken.
Begeleiding leerkracht: overal ogen en oren hebben, spiegel 
voorhouden, aanspreken op koninginnengedrag, corrigeren, 
complimenteren bij positief gedrag.
Sidekick: een trouwe, kritiekloze vriendin van de koningin, 
de onmisbare rechterhand, grootste fan en nederige slippen-
draagster. 
Leren: kritisch kijken naar gedrag koningin en eigen gedrag, 
op eigen benen staan.
Begeleiding leerkracht: overal oren en ogen hebben, spiegel 
voorhouden, aanspreken op slaafs gedrag, corrigeren, com-
plimenteren bij positief gedrag.
Banker: verzamelt en beheert gevoelige informatie over 
andere kinderen en lekt deze informatie zo, dat ze er zelf 
beter van wordt. 
Leren: geheimen bewaren, stoppen met roddelen en mani-
puleren, inleven in een ander.
Begeleiding leerkracht: overal ogen en oren hebben, spiegel 
voorhouden, aanspreken op manipulatie, anders laten doen, 
complimenteren bij positief gedrag.
Wannabees: de werksters, de meelopers, de pleasers, die 
er veel voor over hebben om bij de Queen bee te horen. 
Leren: op eigen benen staan, kritisch kijken naar de konin-
gin, positieve vriendschap sluiten.
Begeleiding leerkracht: spiegel voorhouden, wat is een echte 
vriendin?
Teebees: stille getuigen, die alles zien gebeuren maar niet 
durven in te grijpen uit angst zelf doelwit te worden. 
Leren: durven, mond open doen, opkomen voor een ander.
Begeleiding leerkracht: stimuleren tot opkomen voor een 
ander.
Target: het meisje waar de kliek zich tegen afzet. 
Leren: opkomen voor zichzelf, communiceren, grenzen stel-
len, contact maken.
Begeleiding leerkracht: spiegel voorhouden, aanspreken op 
slachtoffergedrag, corrigeren, complimenteren bij positief 
assertief gedrag.
Floater: het onafhankelijke meisje dat zich moeiteloos door 
alle groepjes heen beweegt. 
Leren: zich verbinden, betrouwbaar zijn.
Begeleiding leerkracht: betrekken bij de groep.

bron: Een roze bril: meidenvenijn op de basisschool, een doeboek voor leer-
krachten en ib’ers, anke visser, bestellen via www.aps.nl/publicaties.
Met excuses voor de engelse termen in dit artikel, maar velen zijn niet 
goed in het nederlands te vertalen.
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columnmijke pelgrim

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

We zitten in die weken dat je in het donker naar school 
gaat en het alweer schemert als je huiswaarts mag. 
Gezichten worden bleker, wallen onder ogen dikker, de 
absentenlijst langer en het humeur houdt af en toe ook 
niet over.
Ronja uit mijn V5 heeft nergens last van. Ik heb haar klas 
op woensdag en vrijdag het eerste uur en dan komt zij 
steevast als eerste binnenlopen. Spullen in een keurig 
rugzakje, een lach op haar gezicht. ‘Goedemorgen, me-
vrouw!’ Ik probeer de ochtendrimpels uit mijn gelaat te 
grijnzen en drink het laatste restje van mijn stationskoffie 
op, voordat haar klasgenoten komen binnendruppelen. 

Ronja pakt haar spullen uit. Om haar nek bungelt een 
antieke hanger. ‘Wat mooi,’ zeg ik tegen haar. ‘Van mijn 
moeder’, vertelt ze. ‘Ze had hem altijd om en nu draag 
ik hem. Zo is ze toch bij me.’ Ik moet even slikken, maar 
Ronja babbelt gewoon verder. ‘Gaat u Sinterklaas vieren, 
mevrouw? Ik ben al cadeautjes aan het kopen. Mijn neefje 
is net vier, dus die gelooft nog. Zo schattig.’ Haar ogen 
glinsteren.
Mijn hoofd wil nog niet naar Sinterklaas. Ik kijk naar de 
hanger en denk aan Ronja’s moeder. Drie jaar geleden 
raakte ze in de war. Ze dacht dat ze een engel was met 
grote vleugels van witte veren. Als je vleugels hebt, hoeft 
niemand je te vangen als je valt. Als je vleugels hebt, 

vlieg je naar boven. Steeds hoger en hoger. Recht de 
hemel in.

Ronja’s vader was nooit in beeld geweest, maar geluk-
kig heeft ze een grote broer met een huis en een gezin. 
De eerste tijd kon Ronja bij hem terecht en sinds haar 
zeventiende verjaardag, afgelopen zomer, woont ze op 
zichzelf. En ik sta er versteld van, zo goed als ze dat 
doet.
Natuurlijk, ook Ronja heeft haar donkere dagen. Vooral 
in het vroege voorjaar als die rottige datum weer 
langskomt. ‘Dan voel ik me gewoon klote, dus dan blijf 
ik een paar dagen thuis,’ vertelde ze me vorig jaar. 
Maar de rest van de tijd zet ze haar schouders eron-
der. Ze wil haar vwo-diploma halen en studeren. En 
daarna trouwen met haar vriendje en ook nog een paar 
kinderen, ooit.
Ik luister maar met één oor naar Ronja’s Sinterklaas-
verhalen en overweeg tegelijkertijd mijn najaarsblues, 
mijn ik-heb-het-veel-te-druktirades en mijn donkere 
dagenleed. 
Aan het einde van de dag pak ik de trein naar huis. Het 
schemert en als ik aankom op Amsterdam CS is het 
helemaal donker. Ik haal mijn fiets van het slot en kijk 
nog even uit over het water. De lichtjes van de stad 
glinsteren op het IJ.

donkere dagen
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‘Met co-teaching 
leer je van 
elkaar’

Veel leraren nog niet vaardig genoeg voor 
passend onderwijs

‘Ik groei als leerkracht’, stelt 
Dagmar de Nooij onomwonden 
over het fenomeen co-teaching. 

Zij wordt begeleid door ambulant 
begeleider en co-teacher Linda 

Sweering, die op haar beurt 
geschoold is door trainer Sandra 
Koot. Die laatste zegt: ‘Passend 

onderwijs vraagt veel van de 
vaardigheden van leraren; zij 
moeten kunnen omgaan met 
verschillen in de klas en met 

gedragsproblemen. En dat is 
nu juist waar het aan schort en 
waar co-teachers behulpzaam 

bij kunnen zijn.’

direct vorm geeft, leer je van elkaar. Ook 
de gedeelde ervaringen zorgen voor mij 
voor een gevoel van bevestiging. Ik groei 
als leerkracht.’

saMen les
Linda Sweering is ambulant begeleider 
vanuit de J.H. Donnerschool voor speci-
aal onderwijs cluster 4 in De Glind. Ze 
begeleidt en coacht leerkrachten in het 
primair onderwijs die een rugzakleerling 
in de klas hebben. ‘Co-teaching is een 
nieuwe manier van coachen, die mij heel 
erg aanspreekt. Ik heb hiervoor een trai-
ning gevolgd van Sandra Koot. Co-tea-
ching is samen les geven: samen met de 
leerkracht heb je de verantwoordelijkheid 
voor de voorbereiding van de les, het 
geven van de les en het evalueren van de 
les. De leerkracht leert van de vaardighe-

Dagmar de Nooij geeft les in groep 3 van basisschool De Sche-
per in Laren. ‘Mijn hulpvraag is: hoe kan ik differentiëren 
binnen het schrijfonderwijs? Er zitten behoorlijk wat verschil-
len in niveau en ontwikkeling in mijn huidige groep en ik ben 
op zoek naar een manier om gedifferentieerd, klassikaal les te 
geven. In het intakegesprek met Linda Sweering is mijn hulp-
vraag geconcretiseerd en het doel helder gemaakt. Vervolgens 
zijn we samen aan de slag gegaan met de voorbereiding van de 
les. Het verschil met andere begeleiding is dat je echt samen 
voor de klas staat. Daardoor leer je van elkaar, simpelweg door 
te zien hoe de ander het doet. Linda heeft al behoorlijk wat 
ervaring voor de klas en op het gebied van differentiëren bij 
schrijfonderwijs. Zij kan mij tijdens co-teaching direct concrete 
tips geven door ze te laten zien in de les. Samen komen we ook 
tot gedeelde ervaringen (“ja, voor dit kind is deze opdracht te 
hoog gegrepen”) en kunnen hier meteen mee verder (“wat is de 
volgende aanpak”?). Doordat je je ervaringen bundelt en deze 

Co-teaCHing
Er is sprake van co-teaching als twee of meer mensen samen 
de verantwoordelijkheid delen voor het geven van onderwijs aan 
enkele of alle leerlingen in een klas of groep. De gedeelde verant-
woordelijkheden hebben betrekking op planning instructie en eva-
luatie van het onderwijs. Het is een kortdurend intensief coaching 
on the job-traject. Een belangrijke functie van co-teaching kan zijn: 
reflectie creëren op het handelen van leraren, om op die manier 
te komen tot een adequaat handelen bij gedragsproblemen: meer 
doen van wat wel werkt!
Uit: Co-teaching, krachtig gereedschap bij de begeleiding van 
leraren. Auteur: Sandra Koot. Uitgever: Pica. Prijs: € 24,50. Voor 
trainingen co-teaching: www.educote.nl.
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den van de coach. De hulpvragen die wij 
binnenkrijgen gaan vooral over gedrags-
problematiek in de klas en over omgaan 
met verschillen tussen kinderen. Hoe 
zorg ik dat leerlingen naar me luisteren? 
Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe zorg 
ik voor een positief pedagogisch klimaat?’

zwarte wolk
Sweering heeft het idee dat de hulp-
vragen toenemen nu het veel leraren 
begint te dagen wat passend onderwijs 
gaat betekenen. ‘Passend onderwijs zet 
de leraar heel centraal: de leraar moet 
het gaan doen, het gaat om zijn of haar 
handelingsvaardigheden. En daar ont-
breekt het soms nog aan, zeker waar het 
gaat om gedragsproblemen en verschil-
len in de klas. Als ambulant begeleider 
geef je natuurlijk ook tips en adviezen 
aan de leerkracht, maar dan heb je meer 
een observerende rol. Bij co-teaching 
is het meer gericht op een specifieke 
hulpvraag en werk je echt samen in de 
les.’ Sweering heeft, samen met haar 
collega-ambulant begeleiders, zorgen om 
haar eigen baan – gezien de bezuiniging 
van 300 miljoen euro die nog steeds als 
een zwarte wolk boven passend onderwijs 
hangt – maar vooral om de rugzakleerlin-
gen en hun leraren. ‘Want als wij er niet 

meer zijn, zijn zij afhankelijk van de zorg die geboden wordt 
vanuit de samenwerkingsverbanden. Die zijn daar wel hard 
mee bezig, maar het is op dit moment nog niet overal goed 
geregeld. Het zou daarom mooi zijn als een deel van ons co-
teacher kan worden, zodat de leraren goed toegerust worden 
voor passend onderwijs.’

grip op de groep
Sandra Koot, voorzitter van de stuurgroep Passend Onderwijs van 
CNV Onderwijs en trainer/coach bij haar eigen bureau Educote, 
was zelf een aantal jaren ambulant begeleider voor cluster 4. ‘De 
leraren die te maken hadden met leerlingen met gedragsproblemen 
zagen me graag komen, maar ze wisten vaak niet hóe ze mijn tips 
en adviezen in de praktijk moesten brengen. Vaak bestaat ambu-
lante begeleiding toch uit terugkijken op een situatie in de klas of 

preventief tips geven. Je bent er als ambulant begeleider vaak niet 
bij als er dingen fout gaan of als de leraar probeert je adviezen in de 
praktijk te vertalen.’ Koot besloot te onderzoeken of co-teaching als 
vorm van coaching on the job meer effect zou hebben. Ze ging aan de 
slag op drie scholen, verschillend van grootte, leerlingenpopulatie 
en locatie. Koot fungeerde tien weken lang één dagdeel per week 
als co-teacher voor zes leerkrachten. ‘Zij hadden hulpvragen over 
klassenmanagement en gedragsproblemen. Vaak hebben leraren 
hun vraag niet smart: er loopt iets niet goed, maar wat het dan pre-
cies is, weten ze vaak zelf niet zo precies. Op basis van een gesprek 

‘Wat goed Is voor leerlIngen met 
problemen Is ook goed voor leerlIngen 
zonder problemen’

‘ik groei als 
leerkracht’, zegt 
dagmar de nooij 
(links) over de 
coaching door 
linda sweering 
(rechts).
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over competenties en observaties in de klas hebben we eerst de 
hulpvragen helder geformuleerd. Zo wilde een leraar dat leerlin-
gen meer gingen samenwerken en er meer cohesie in de groep 
ontstond. Een ander had moeite met grip op de groep: op tijd 
beginnen, gedragsproblemen voorkomen. We bereidden samen 
de les voor, draaiden samen de les en bespraken het na.’

twee juffen
Na vier maanden aanwezigheid op de scholen, waren de con-
clusies als volgt: leerlingen vonden twee leraren beter dan één, 
de rol van de leraren veranderde van een controlerende naar 
een stimulerende, alle leraren lieten groei in competenties zien, 
vooral wat betreft de omgang met verschillen in de klas, goed 
klassenmanagement en coöperatief werken bleken een preven-
tieve werking te hebben op gedragsproblemen. Algehele con-
clusie van het onderzoek was dat co-teaching beter dan andere 
vormen van begeleiding helpt om de leraar adaptief te maken, 
waarmee hij beter in staat is passend onderwijs te geven. Koot: 
‘Uit allerlei onderzoek blijkt dat leraren moeite hebben met het 
omgaan met verschillen in de klas en juist dát is de vaardigheid 
die gevraagd wordt in passend onderwijs. De opleidingen leiden 
nog steeds op voor de gemiddelde leerling, dus 
veel leraren voelen zich niet handelings-

vaardig genoeg. Ik zeg overigens niet 
dat alle ambulant begeleiders dan maar 
co-teachers moeten worden, want co-
teaching vraagt ook weer om specifieke 
vaardigheden waar niet iedere ambulant 
begeleider over beschikt. Het is practice 
what you preach, dus een co-teacher moet 
niet alleen een grondige kennis hebben 
van leer- en gedragsproblemen, maar zelf 
ook goed kunnen lesgeven.’

stevig in sCHoenen
Ook Han Voerman werkt vanuit de J.H. 
Donnerschool als ambulant begeleider en 
volgde de opleiding tot co-teacher. ‘Ik be-
geleid en coach docenten in het voortge-
zet onderwijs in hun omgang met rugzak-
leerlingen. De hulpvragen zijn anders dan 
die in het primair onderwijs, meer gericht 
op klassenorganisatie en pedagogische 
vaardigheden. Docenten in het voortgezet 
onderwijs moeten eigenlijk steviger in hun 
schoenen staan, omdat ze een klas steeds 
maar een uurtje hebben en dan niet weten 
wat er gebeurd is in de uren daarvoor. De 
twee hoofdcategorieën vragen die ik krijg 
zijn: hoe krijg ik het georganiseerd in een 
klas met vier of vijf rugzakleerlingen en 
hoe blijf ik authentiek voor de klas en 
voorkom ik dat ik in een rol schiet waar 
de leerlingen feilloos door heen prikken?’ 

basale regels
Voerman is van mening dat lerarenoplei-
dingen te weinig aandacht besteden aan 
pedagogische vaardigheden. ‘Ik geef altijd 
het advies hele basale regels op te stellen. 
Wat goed is voor leerlingen met proble-
men is ook goed voor leerlingen zonder 
problemen: bied structuur aan, schrijf 
huiswerk steeds op hetzelfde plekje op 
het bord, begroet de leerlingen bij de deur 
en kijk ze daarbij allemaal even aan, dat 
soort dingen.’ Als co-teacher begeleidt 
Voerman momenteel twee docenten. ‘Ik 
denk dat dit een veilige manier van coa-
ching voor docenten is. Door de intake 
weten ze goed waar ze aan toe zijn. Als je 
zegt: “Zal ik eens een paar dagen met je 
meelopen?”, krijgen veel docenten vlek-
ken in hun nek. Maar dit is een duidelijke 
afgegrensde methode van coaching. Ik 
ben ervan overtuigd dat het docenten kan 
helpen passend onderwijs te realiseren.’
Ciska de Graaff

sandra koot 
(rechts) coacht 
juf dian de visser 
van groep 4 van 
basisschool de 
arenberg in 
zevenbergen.
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Laatste kans om te profi teren van 
Loyalis Levensloop!
Eerder stoppen met werken? Met Loyalis Levensloop kan het.

Ik wil profi teren van levensloop 

nu het nog kan. Mijn laatste kans 

om eerder te stoppen met werken!‘‘
’’

Hebt u al Loyalis Levensloop?
Controleer dan snel uw opgebouwde levenslooptegoed. 
Op 31 december 2011 moet uw tegoed minimaal 
€ 3 000 zijn. Hebt u nu minder? Vul dan uw tegoed 
vóór 31 december 2011 aan. Vergeet niet dat u direct 
profi teert van belastingvoordeel: een aanvulling van 
€ 500 kost u slechts € 300 netto.

Nu nog geen Loyalis Levensloop?
Afsluiten kan nog. En gebruik bijvoorbeeld uw 
eindejaarsuitkering om een minimaal tegoed van 
€ 3 000 te realiseren. 

Is uw tegoed op 31 december 2011 minder dan € 3 000? 
Dan stopt uw levenslooppolis! En daarmee uw kans om 
eerder te stoppen met werken!

Meer weten?
Kijk op www.loyalis.nl of bel onze Klantenservice: 
045 579 61 10. 

90
.11

71
.11



Schooljournaal 18

Gros leden ontevreden over afspraken taakbeleid in cao-mbo 

‘Ik ben verrast dat 45 procent van de respondenten ontevreden 
is over het werkverdelingsbeleid. Dat zijn heel veel mensen die 
niet blij zijn met de afspraken die bonden en werkgevers hier 
vier jaar geleden over hebben vastgelegd in de cao.’ Volgens 
CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt was het geen slecht idee 
om het taakbeleid beter te laten aansluiten bij de steeds diver-
sere onderwijsvormen, door teams zelf afspraken te laten maken 
over de verdeling van de taken. ‘Het positieve daaraan is dat 
je er, in goed overleg, samen uit moet komen als team. Als dat 
lukt geeft dat een tevreden gevoel, vooral omdat je als teamlid 
maximaal invloed op de uitkomst hebt kunnen uitoefenen. Nu 
blijkt dat in veertig procent van de gevallen teams de cao op 
dit punt niet eens volgen. Dat geeft niet’, meent Krijt, ‘als onze 
leden dan maar in kunnen stemmen met de andere oplossingen 
die worden gekozen. Maar misschien hebben we de haalbaar-
heid van de gemaakte afspraken overschat.’ Verrassend vindt ze 
ook dat een kwart van de leden die gereageerd heeft afwijzend 
is over de cao.

Schokkend
Dat het misgaat met werkverdelingsbeleid komt mogelijk ook 
doordat de teams niet divers zijn samengesteld uit docenten en 
het onderwijsondersteunend personeel, dat eveneens betrokken 
is bij het primaire proces. Iets dat ten minste wel de bedoeling 
was van CNV Onderwijs. Overigens dient de werkgever overleg 
te voeren met de OR over de vaststelling van de teams Krijt: 
‘Op die manier kom je tot een goede werkverdeling, ieder van-

VerStoffen
Een aantal opmerkingen in de kantlijn van de 
enquête mag niet onvermeld blijven: 
•   Persoonlijk budget voor scholing vaak niet 

aangesproken, omdat het niet ten koste mag 
gaan van ingeroosterde contacturen

•   Diverse taken op de jaartaak geplaatst, die 
niet in verhouding staan tot de uit te voeren 
werkzaamheden

•   Werkgever lapt de verplichtingen van de 
Wet verbetering poortwachter over mijn re-
integratie consequent aan zijn laars

•   Er worden steeds meer vrijwilligers aange-
nomen in plaats van de vaste krachten die 
weggaan

•   Er wordt gerommeld met allerlei functie-
eisen

•   Niet nakomen van afspraken over werkverde-
ling heeft zelfs geleid tot verzwaring van de 
lesgevende taak

•   Heel veel lessen zijn verworden tot begeleiden 
van projecten van leerlingen

•   De cao ligt ergens in een gesloten lade te ver-
stoffen en wie de sleutel heeft is niet bekend

•   Het gebrek aan duidelijke regels in de cao 
biedt te veel ruimte om het nadelig uit te leg-
gen

•   Bij een toenemende werkdruk wordt het 
stilzwijgend normaal geacht dat de bapotijd 
wordt aangewend

•   We hebben klassen met 36 tot 38 leerlingen
•   Er wordt zoveel inzet gevraagd dat werkweken 

van veertig uur ruim overschreden worden

De hoge werkdruk is een hot item onder werk-
nemers in het middelbaar beroepsonderwijs. Met 

het oog op de komende cao-onderhandelingen 
was CNV Onderwijs benieuwd naar de mening 

van de leden over dit specifieke onderwerp, met 
name het taak- en werkverdelings beleid.  

Een docent mailde: ‘De hoeveelheid werk staat 
niet in verhouding tot de beschikbare personele 
faciliteiten. Het team mag keuzes maken, maar 

de directie doet zeer moeilijk als het “nee” te  
horen krijgt.’ Ook konden leden belangrijke  

topics aangeven voor een nieuwe cao. 

‘Wellicht hebben we de haalbaarheid 
overschat’
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uit zijn eigen verantwoordelijkheid. Nu blijkt dat bij 43 procent 
van de leden die reageren de teams alleen uit docenten be-
staan. Die belangrijke intentie wordt dus niet nagekomen. Daar 
komt bij om tot een goede verdeling te komen, je als team ken-
nis moet hebben van de taken en middelen die er zijn, wat voor 
uren daarvoor staan en welke begroting daarvoor is gemaakt. 
Je moet wel weten waar je het over hebt. Nu geeft tweederde 
aan geen idee te hebben wat hieronder valt. Jammer dat de 
teams waartoe deze mensen behoren zich hier niet voor hebben 
ingezet.’ Ronduit schokkend vindt Krijt dat 70 procent van de 
respondenten aangeeft dat er niet of nauwelijks een scholings-
plan is gemaakt. ‘Dat, en de samenstelling van de teams en de 
begroting van taken en middelen zijn allemaal piketpalen in de 
cao om tot een goede verdeling te komen. Daar zijn ook goede 
afspraken over gemaakt, maar het blijkt jammer genoeg niet 
overal te werken.’

SalariSVerhoging
De vijf punten waarover volgens de leden tijdens de komende 
cao-onderhandelingen gesproken moet worden met de werk-

gevers, zijn op de eerste plaats een salaris-
verhoging die ten minste gelijk is aan de 
ontwikkelingen in de markt. Krijt: ‘Dat 
stak er met kop en schouders bovenuit, 
en het lijkt me ook evident. De andere 
vier liggen dicht bij elkaar en hebben veel 
overeenkomsten. Zo staat op de tweede 
plaats behoud van de huidige bapo-
regeling, op drie de cao-afspraken om de 
werkdruk te verminderen en op vier meer 
aandacht en budget voor een levensfase-
gericht personeelsbeleid, waaronder het 
seniorenbeleid. Op vijf staat het vastleg-
gen van enkele uitgangspunten voor taak-
beleid en werkverdeling in de cao.’ Krijt 
belooft dat loonontwikkeling en werkdruk 
zeker onderwerp van gesprek zijn met de 
werkgevers, net als het verbeteren van de 
gemaakte afspraken. 
Peter Magnée
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‘er wordt zoveel 
inzet gevraagd dat 
werkweken van 
veertig uur ruim 
overschreden 
worden’, luidde 
een van de 
klachten.

‘Wellicht hebben we de haalbaarheid 
overschat’



Werk &Recht
kinderopvangtoeslag 
gekoppeld aan gewerkte uren
De kinderopvangtoeslag zal niet langer alleen afhan-
kelijk zijn van het inkomen, maar ook van de werktijd, 
dat wil zeggen van het aantal uren van de ouder met 
de kleinste baan. Hierbij zal een onderscheid worden 
gemaakt tussen opvang voor kinderen die al wel en die 
nog niet naar school gaan. Voor dagopvang en gast-
ouderopvang voor niet schoolgaande kinderen komt 
er een toeslag voor maximaal 140 procent van het 
aantal gewerkte uren. Voor buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang van schoolgaande kinderen komt het 
maximaal aantal uren toeslag op 70 procent. Bij deze 
percentages is al rekening gehouden met reistijd en 
pauzes van de ouders. In geval van werkloosheid blijft 

het recht op kinderopvangtoeslag nog 
drie maanden ongewijzigd. Ook de 

tabellen voor de kinderopvangtoeslag 
zullen worden aangepast. De toeslag 
wordt sterker inkomensafhanke-

lijk. De toeslag voor het tweede en 
volgende kind wordt voor hogere inkomens 

versneld afgebouwd. Vooral voor deze hogere inkomens 
zal de ouderbijdrage dus veel hoger zijn. Maar ook voor 
de lagere inkomens worden alle toeslagen enkele pro-
centen lager. Door al deze maatregelen zal de bijdrage 
van ouders voor kinderopvang weer flink toenemen. 
Het CNV heeft de politiek gewezen op de ongewenste 
inkomenseffecten en effecten voor de arbeidsparticipa-
tie. De regering heeft toch tot deze bezuinigingen in de 
kinderopvangtoeslag besloten om de regeling kinderop-
vang financieel beheersbaar te houden. De maatregelen 
treden in werking per 1 januari 2012. 

cnV roept gemeenten op 
onderkant arbeidsmarkt te 
bewaken
Vakcentrale CNV roept de gemeenten in een brief op 
alert te zijn op mensen aan de onderkant van de  
arbeidsmarkt. Dit omdat een stapeling van bezuiniging-
en vooral de meest kwetsbare groepen hard dreigt te  

raken. Het CNV wil onder meer dat gemeenten meer 
geld vrijmaken voor mensen die mantelzorg verrichten 
voor Wajongers. Door de nieuwe huishoudinkomens-
toets in de Wet Werk en Bijstand (WWB) dreigen zij 
er flink op achteruit te gaan. Ook moeten er voorbe-
reidingen getroffen worden om jonggehandicapten met 
arbeidsvermogen aan het werk te kunnen helpen, bij-
voorbeeld via jobcoaching. Het CNV doet deze oproep 
in verband met onder meer de gewijzigde WWB. 

Vitaliteitssparen vervangt 
levensloop
De levensloopregeling en de spaarloonregeling gaan 
verdwijnen. Hiervoor in de plaats komt een nieuwe 
regeling Vitaliteitssparen. Werknemers en zelfstandigen 
kunnen straks jaarlijks maximaal € 5.000,- onbelast spa-
ren tot een maximum van € 20.000,- De besteding van 
het (belaste) tegoed is volledig vrij. Maar vanaf het jaar 
dat iemand op 1 januari 62 is mag nog slechts € 10.000,- 
per jaar worden opgenomen. Dit beperkt de mogelijk-
heid om het tegoed op te nemen voor prepensioen. 
Vooral tegen deze laatste beperking heeft het CNV in 
de politieke lobby bezwaren geuit. Een ander belangrijk 
kritiekpunt van het CNV is dat er lang niet altijd sprake 
zal zijn van financieel voordeel. Binnenkort stemt de 
Tweede Kamer over de regeling Vitaliteitssparen. 

Na ouderschapsverlof aanpassing 
arbeidstijden mogelijk
Werknemers krijgen het recht om na afloop van het 
ouderschapverlof hun werkgever te verzoeken om 
tijdelijk hun arbeidstijden aan te passen. Dat staat 
in een wetsvoorstel dat binnenkort naar de Tweede 
Kamer wordt gestuurd. Via ouderschapsverlof kan een 
werknemer tijdelijk korter gaan werken om het werk 
en de zorg voor kinderen beter te kunnen combineren. 
Door de nieuwe regeling kan deze periode worden 
verlengd, dit uiteraard dan wel op eigen kosten. Deze 
nieuwe regels komen voort uit afspraken die de Euro-
pese sociale partners met elkaar zijn overeengekomen.
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Overzicht regiOspreekuren 
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



Ieder jaar krijgt elke werknemer van zijn pensioen-
fonds een overzicht van opgebouwde pensioenrechten. 
Op dat Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat veel 
informatie over opgebouwde en nog op te bouwen 
pensioenrechten. Wie geboren is na 1950 en bij de af-
schaffing van de fpu in 2006 al pensioen opbouwde bij 
ABP, heeft wellicht recht op voorwaardelijk pensioen. 
Dat is een extra pensioen dat ABP voor deelnemers in-
koopt als compensatie voor het feit dat gedurende een 
aantal jaren is meebetaald aan de opbouw van het fpu, 
terwijl daar geen gebruik van kan worden gemaakt. De 
hoogte van dit voorwaardelijke pensioen hangt af van 
het aantal jaren dat men in 2006 al deelnemer was van 
ABP en van het pensioengevend inkomen dat in die 
jaren werd verkregen. Bij een leerkracht basisonderwijs 
met een volledige baan, die in 2006 tussen de 45 en  
50 jaar was en al een flink aantal jaren in het onder-
wijs had gewerkt, kan het voorwaardelijk pensioen wel 
enkele duizenden euro’s per jaar bedragen.
Om voor uitbetaling van het voorwaardelijk pensioen 
in aanmerking te komen moet worden voldaan aan 
een aantal voorwaarden. Hoofdregel is daarbij dat 
het voorwaardelijk pensioen in 2023 volledig is opge-
bouwd. Wie vanaf dat jaar met pensioen gaat, en vol-
doet aan de hierboven geschetste voorwaarden, krijgt 
het voorwaardelijk pensioen uitbetaald.
Maar ook werknemers die eerder met pensioen gaan 
kunnen hiervoor in aanmerking komen. Enige ‘spel-
regel’ daarbij is dat vanuit een werkende situatie met 

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 acht 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 is voorwaardelijk pensioen?
vraag:

pensioen wordt gegaan. Bij 
baanverlies door werkloosheid of 
arbeidsongeschiktheid wordt het 
recht verspeeld op voorwaardelijk 
pensioen. Dat geldt ook voor wie zelf 
ontslag neemt om bijvoorbeeld in een andere 
baan te gaan werken, waarin geen pensioen meer 
wordt opgebouwd bij ABP. Voor wie gedeeltelijk blijft 
werken, blijft het recht op voorwaardelijk pensioen 
volledig in stand.
Alleen voor wie binnen een bepaalde periode weer 
actief deelnemer wordt door te gaan werken in een 
baan waarin pensioen wordt opgebouwd bij ABP, kan 
het recht hierop herleven. De maximale onderbrekin-
gen zijn:
•   2 maanden voor wie vrijwillig ontslag heeft genomen;
•   18 maanden voor wie een werkloosheidsuitkering 

heeft;
•   30 maanden voor wie een arbeidsongeschiktheids-

uitkering heeft;
Voor deelnemers rond 62 jaar die dreigen werkloos of 
arbeidsongeschikt te worden, kan het de moeite waard 
zijn om te onderzoeken of het (financieel ) niet ver-
standiger is om voor de ontslagdatum gebruik te ma-
ken van het ABP-keuzepensioen. Het lagere pensioen 
dat wordt verkregen door eerder uit te treden zou dan 
wel eens kunnen opwegen tegen het verlies van het 
voorwaardelijk pensioen voor wie vanuit de uitkering 
op 65 jaar met pensioen gaat.

antwOOrd:
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Cursussen

Van duo naar duet
In het onderwijs werken steeds meer parttimers. 
Vooral in het basisonderwijs wordt de zorg voor  
een klas dan ook steeds vaker gedeeld. Een goede 
samenwerking tussen duopartners is essentieel.  
CNV Onderwijs en Simply Organized bieden daarom 
samen de studiedag Van Duo naar Duet aan. De bij-
eenkomst bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
van de dag bekijken we de persoonlijke kant van het 
samenwerken. Wat zijn ieders kernkwaliteiten en hoe 
kunnen die elkaar versterken? Hoe wordt omgegaan 
met de verschillen? Door middel van oefeningen en 
uitwisseling met andere deelnemers bepaalt een ieder 
wat er anders of beter kan in de samenwerking. In 
het tweede deel van de dag nemen we de praktische 

kant van het samenwerken onder de loep. Er is veel 
tijdwinst te behalen door de overdracht, de commu-
nicatie en de informatieopslag slim te regelen!

rust door regie
Heb je het gevoel de controle kwijt te zijn? Heb je 
het idee dat je geleefd wordt? Of sta je na een tijde-
lijke afwezigheid op het punt om te re-integreren? 
Met de leergang Rust door regie krijg je de controle 
over je leven weer terug. Daarbij draait het in de cur-
sus om zowel de persoonlijke als de praktische kant. 
Deelnemers krijgen tips, tools en leren de vaardighe-
den om meer rust in hun werk te ervaren. Door een 
unieke combinatie van lesdagen en ondersteuning 
op de werkplek haal je het maximale rendement uit 
deze cursus. Na de leergang ga je met meer plezier en 
energie naar je werk! Onderwerpen die onder meer 
aan bod komen, zijn: stresssymptomen herkennen, 
grenzen en prioriteiten stellen en omgaan met stress-
volle gedachten. 

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

Jouw partner in training en advies

Bent u al op de hoogte van het 
nieuwste cursusaanbod van cnV 
onderwijs academie? Sinds dit 
schooljaar zijn er diverse nieuwe 
scholingsmogelijkheden toegevoegd 
aan het aanbod. onder meer de 
cursus/studiedag van duo naar duet 
en de leergang rust door regie.
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columnDoekle Terpstra
LaaT zien DaT 
meesTeR zijn 

in gRoep 3 neT 
zo hip is aLs 

meDiamanageR 
zijn

Doekle Terpstra (55) 
is voorzitter van het 

College van Bestuur van 
hogeschool inholland

Er moeten meer mannen voor de klas! Dat vind ik niet 
alleen, het wordt al jaren geroepen. En terecht, want 
bijna 85 procent van de kinderen in het basisonder-
wijs krijgt les van een juf en niet van een meester. Uit 
onderzoek blijkt dat dit niet goed is voor de jongens. 
Zij hebben behoefte aan rolmodellen. Nu kan wat mij 
betreft een juf ook een prima rolmodel zijn, maar er zit 
wel iets in. Bovendien is de basisschool op deze ma-
nier geen goede afspiegeling van de maatschappij. Een 
openbare school in mijn woonplaats Leerdam kent al-
leen maar juffen, hoezeer de directeur ook haar (!) best 
doet om mannen binnen te lokken.
Genoeg reden dus om 7 november uit te roepen tot 
‘mannendag’. Vorige week maandag namen vijftien 
pabostudenten van Inholland Den Haag een basis-
school over in Scheveningen. Dat was een groot succes. 
Ook werd de ‘mannendag’ gebruikt om uit te zoeken 
waarom het basisonderwijs niet aantrekkelijk is voor 
mannen. Moet er meer geld bij? Moet er anders worden 
lesgegeven of is er iets anders aan de hand? Ik denk het 
laatste.
Studenten van nu kiezen ‘sexy’ beroepen. Sommigen 
willen snel geld verdienen en carrière maken, anderen 

zoeken gewoon een hippere opleiding. Ik zie dat bij 
Inholland ook. Het verklaart de populariteit van de 
opleiding Media en Entertainment Management. Het is 
een managementopleiding, maar hij is zo populair om-
dat hij nu eenmaal opleidt voor een baan in de enter-
tainmentsector. Hoe hip wil je het hebben? Natuurlijk 
is het ook een sector met carrièremogelijkheden en 
goede verdiensten.
Het probleem doet zich ook voor in de zorg en andere 
maatschappelijke beroepen. Aan ons als onderwijs-
instelling de maatschappelijke taak om jongens en 
meisjes op deze belangrijke beroepen te wijzen. Maar 
de liefde moet ook uit Den Haag komen. Investeer nu 
eens echt in het basisonderwijs en de leraren. Geef 
ze meer kansen om zich te ontwikkelen en bied meer 
carrièremogelijkheden. Laat zien dat meester zijn in 
groep 3 net zo hip is als mediamanager zijn. Hopelijk 
lokken we dan ook meer mannen naar de basisscho-
len. Belangrijk voor het evenwicht, maar ook voor de 
hele maatschappij. Ik las in de krant dat meesters ook 
meer humor hebben dan juffen, maar dat moet een 
slechte grap van een man zijn….

Mannendag
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Petje op-petje af op kinderuniversiteit
Doorgaans heerst er een voorname rust bij het statige 

Groningse universiteitsgebouw. Op donderdag 3 november 
blijkt het bordes bevolkt door zo’n vijfhonderd uitgelaten 

basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8 uit Groningen, Friesland 
en Drenthe. Ze krijgen college over geld van de rector 

magnificus van de universiteit, Elmer Sterken. 

College over geld voor basisschoolleerlingen hoge Noorden

school de kans om in een uurtje college 
te ‘ruiken’ aan academisch onderwijs. 
Deze keer is het thema ‘geld’, een actueel 
onderwerp. Uitgangspunt is dat kinderen 
in het basisonderwijs leren omgaan met 
geld. 

Zakgeld
Het geroezemoes verstomt als professor 
Sterken het woord neemt. Hij legt uit 
wat de kinderen in dit college te horen 
zullen krijgen: basisfeiten over geld. Bij-
voorbeeld: wat is geld? Waarom bestaat 

In grote drommen schuifelen de kinderen door de hoge oude gan-
gen. Streng in toom gehouden door hun leerkrachten, want achter 
de gesloten deuren zijn studenten bezig met tentamens. Eenmaal 
in de collegezaal vullen ze de banken, toch wel een beetje onder 
de indruk van de grandeur en de omvang van het oude gebouw.
Twee keer per jaar organiseert de Rijksuniversiteit Groningen 
de Kinderuniversiteit. Hierbij krijgen leerlingen van de basis-

hoe leg je in 
kindertaal 
de betekenis 
van inflatie 
uit?  
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Petje op-petje af op kinderuniversiteit
College over geld voor basisschoolleerlingen hoge Noorden
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het? Wat doen banken eigenlijk? En hoe 
zit het met de economie? Om uit te leg-
gen dat ook kinderen participeren in de 
economie, vraagt hij naar het zakgeld 
van zijn piepjonge studenten. ‘Wie krijgt 
er meer dan € 3,- per week?’ Veel vingers 
in de lucht. ‘Meer dan vijf?’ Het aantal 
vingers wordt al minder. ‘Meer dan tien?’ 
De enkeling die nu nog overblijft krijgt 
jaloerse blikken toegeworpen. 
De rector magnificus doet zijn best. Hij 
begint met uitleggen dat het bij geld om 
twee dingen draait: om ‘samen’ en om 
‘vertrouwen’. Een financiële transactie 
vindt altijd plaats tussen twee of meer 
partijen, en om dat te kunnen doen moet 
je vertrouwen hebben in de waarde van 
geld. Zo komt hij soepeltjes bij de uitleg 
van de drie rollen van geld: rekeneen-
heid, ruilmiddel en spaarmiddel. Dat is 
nog prima te volgen, en ook het feit dat 
geld uitnodigt tot sjoemelen, kunnen de 
meeste kids zich wel voorstellen. En dat 
vroeger botjes of snoepjes als ruilmiddel 
dienden, is zonder meer geinig. Maar hoe 
leg je in hemelsnaam in kindertaal de 
betekenis van inflatie uit? 

Petje oP-Petje af
De kinderen zitten het college keurig uit, 
maar het echte enthousiasme breekt pas 
door als de theorie is afgerond en het tijd 
is voor een quiz. Ze mogen gaan staan 
en de petjes opzetten die ze meegenomen 
hebben. Die variëren van stoere exempla-
ren tot een kerstmuts en zelfs een hoed 
in de vorm van een taart, compleet met 
kaarsjes. De enkeling die zijn pet vergeten 
is krijgt een feestmuts aangereikt, want 
de petten spelen een cruciale rol in de 
quiz. Het is de bedoeling dat de kinderen 
reageren op stellingen met ‘waar’ of ‘niet 
waar’, door respectievelijk hun pet op of 
af te zetten. De hoofdprijs is een knalroze 
spaarvarken met € 10,-. ‘Jóóóhhh!!’, 
klinkt het spontaan door de collegezaal.

Maar die prijs is niet zomaar verdiend, want de stellingen 
zijn niet voor de poes. De eerste gaat nog wel: ‘Als de  
Europese Centrale Bank meer geld gaat drukken, wordt al-
les goedkoper. Waar of niet waar?’ Niet waar natuurlijk, dat 
had iedereen goed. Maar de vraag naar het jaar van invoe-
ring van de euro is al minder makkelijk. De eerste kinderen 
gaan zitten. ‘Dat dunt lekker uit’, merkt de rector meedo-
genloos op. Daarna is het vooral een kwestie van gokken.  
Je moet wel een erg grote interesse in economie hebben, 
wil je als basisschoolleerling paraat hebben met de val van 
welke zakenbank de wereldwijde financiële crisis begon, en 
of ze in Cambodja met ‘kip’ betalen.

SPaarVarken
Hester (10) valt bij de voorlaatste vraag af. Ze vindt de  
les ‘wel interessant’, maar net zoals de meeste kinderen  
heeft ze er niet veel van onthouden. Daarvoor was het te  
moeilijk. Kan ze bijvoorbeeld vertellen wat inflatie is?  
‘Uh.., nee.’ En dan spontaan: ‘Maar ik weet nog wel wat je 
in de oorlog in Duitsland kon krijgen voor € 100 miljard: 
een brood!’
Uiteindelijk blijven er elf 
kinderen over. Zij stomme-
len naar voren en nemen 
plaats onder een grote 
dia van Dagobert Duck, die een duik in zijn geldpakhuis 
neemt. De hamvraag voor het felbegeerde spaarvarken: 
hoeveel miljard euro hebben de eurolanden bij elkaar?  
De kleinste deelnemer, Annejan (9), zit er met zijn gok  
van 800 miljard het dichtste bij. Hij mag met het varken 
naar huis. Prangende vraag: is hij zo goed in economie? 
Of pluist hij dagelijks de krant uit? ‘Allebei niet’, lacht hij. 
‘Maar de vragen waren niet zo moeilijk.’ Pieter gaat er  
direct overheen: ‘Ik heb hem voorgezegd!’ Is hij dan de 
echte whizzkid? Maar dat valt tegen. Op de vraag of hij iets 
van het college heeft gesnapt, zwijgt hij even nadenkend. 
Dan grijnst hij voluit: ‘Niet echt.’ 
Annejan heeft het idee van ‘samen’ in elk geval goed be-
grepen. ‘Ik ga voor de hele klas wat leuks kopen’, meldt hij 
spontaan. Op de vraag of hij hier later ook wil studeren ant-
woordt hij vol overtuiging: ‘Nee, de dingen die ik leuk vind 
doen ze hier niet echt.’ Wat wil hij dan voor buitenissigs 
studeren? ‘Natuurkunde of zo.’. Dat kan hier toch prima? 
Hij zwijgt even verbaasd. Dan klaart zijn gezicht op en zegt 
hij opgelucht: ‘O, dan wil ik het misschien toch wel.’
Petra Pronk

‘of ze in CamBoDja meT 
kip BeTaLen?’
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Visueel gehandicapten profiteren van digitale vooruitgang

aan het maken is voor haar vriendinnen, met tips en interviews 
met leraren. ‘Misschien wil ik later zelf wel journalist worden, of 
actrice. In elk geval wil ik iets gaan doen met mensen’, vertelt 
Sofie enthousiast. Ze is spontaan, sociaal en heeft veel vrien-
dinnen. Door haar handicap laat ze zich niet belemmeren. Zelf-
verzekerd loopt ze met haar rugzak door het gebouw, de trappen 
op, naar het lokaal waar we hebben afgesproken met Arjen van 
de Wetering, haar vaste ambulant begeleider.

Speciale groep
Van de Wetering is verbonden aan Koninklijke Visio, expertise-
centrum voor slechtziende en blinde mensen. Hij ondersteunt 
leerlingen als Sofie, maar ook hun ouders en de school, zodat 
de leerling zo zelfstandig mogelijk in het regulier onderwijs kan 
functioneren, van basisschool tot hbo of universiteit. Van de 
Wetering: ‘Scholen hebben niet zo veel ervaring met visueel be-
perkte leerlingen, simpelweg omdat er relatief minder van zijn. 
Op iedere school zitten wel kinderen met dyslexie, gedragspro-
blemen of een lichamelijke handicap. Daar is al ruime ervaring 
mee opgedaan. Maar er is nog veel behoefte aan informatie 
over de aanpak van blinde of slechtziende leerlingen. Docenten 
weten soms niet wat ze kunnen verwachten, het hangt ook 
af van de soort slechtziendheid, studiehouding en sociaal-
emotionele ontwikkeling.’ Sofie vindt dat haar leraren veel 
rekening met haar houden: ‘Ze schrijven voor mij extra groot 
op het bord, met speciale krijtjes. Ze printen de proefwerken in 
een extra groot lettertype en ik krijg meer tijd om ze te maken. 
In groep 8 hadden we een digibord en kon ik op mijn eigen 
beeldscherm meekijken wat er op werd geschreven, dat was wel 
handig. Zonder eigen beeldscherm zie ik op een digibord juist 
slechter, omdat er te weinig contrast is.’ 

grote vooruitgang
Sofie maakt haar rugzak open, waarin geen boeken zitten, maar 
een met vrolijke kleurtjes versierde laptop. De meeste boeken 
staan erop, ook de werkboeken. Het scherm is vrij groot en er 
zijn wat extra aanpassingen. ‘De toetsen zijn wat groter en staan 
verder uit elkaar dan normaal’, legt ze uit. Ook heeft Sofie een 
muis met speciale software. ‘Kijk maar, hiermee kan ik teksten 

De zoemer gaat, het is al gauw een 
drukte van belang in de gangen van het 
Elde College in het Brabantse Schijndel. 
Het is een grote school, waar dagelijks 
meer dan tweeduizend leerlingen rond-
lopen. Toch vindt Sofie Staals, die net 
een paar maanden in de brugklas vmbo-
theoretische leerweg zit, er al gemak-
kelijk haar weg. Dat is bijzonder, want 
ze is aan één oog blind en ziet met haar 
andere oog maar veertig procent. ‘He, 
Sofie, wat ga je doen?’, roepen een paar 
klasgenootjes in het voorbijgaan. ‘Ik word 
geïnterviewd’, zegt ze trots. Ze vindt dat 
‘superleuk’, omdat ze zelf een tijdschrift 

Steeds meer blinde en slechtziende 
         kinderen naar gewone school

nuttige tipS
Een impressie van geïntegreerd onderwijs, boei-
ende, informatieve film van Koninklijke Visio, te 
bestellen via www.visio.org. (€ 20,-)  
www.eduvip.nl: veel praktische tips en nieuwtjes 
over hulpmiddelen, software en wet- en re-
gelgeving educatief.dedicon.nl: over educatieve 
materialen in aangepaste leesvormen

Maar liefst zeventig procent van de 3.300 
kinderen en jongeren met een visuele 

beperking gaat naar het regulier onderwijs. 
Moderne hulpmiddelen als laptops met 

vergrotingssoftware, gedigitaliseerde 
schoolboeken, beeldschermloepen, 

daisyspeler of brailleleesregel, zijn voor 
deze leerlingen niet meer weg te denken. 

Sofie Staals (12) uit Schijndel kan daarover 
meepraten. Ze is slechtziend en gaat naar 

een gewone middelbare school.



en plaatjes goed vergroten.’ Er bestaat ook goede vergrotings-
software, maar die heeft ze nog niet nodig. Van de Wetering: 
‘Iedere visueel gehandicapte is anders en heeft zijn eigen hulp-
middelen nodig. Visio heeft daar alle kennis over in huis.’ Het 
meisje vult aan: ‘Bij het leren van proefwerken gebruik ik thuis 
een daisyspeler, een echte stem leest mijn boeken voor. Het is te 
vermoeiend om na zo’n lange schooldag óók weer zelf te moe-
ten lezen.’ Er zijn ook leerlingen die blind zijn of zó slechtziend 
dat ze aangewezen zijn op braille. Voor hen is het in het regulier 
onderwijs wat moeilijker, maar toch is er grote vooruitgang 
geboekt. Zo gebruiken ze bij hun laptop of ipad/ipod een zoge-
naamde brailleleesregel. Deze vertaalt digitale teksten in braille.
 
Jezelf bliJven
Sofie vond het best spannend om voor het eerst naar de brug-
klas te gaan. ‘Ik heb een powerpointpresentatie gemaakt en 
met meneer Arjen een spreekbeurt voorbereid over mijn slecht-
ziendheid, dan wisten de kinderen er meteen van. Dat was heel 
leuk, want vanaf toen kwamen alle klasgenootjes steeds vragen 
of ze me ergens mee konden helpen.’ Ze maakt gemakkelijk 

contacten en is heel open, maar dat kan 
bij leerlingen met een visuele beperking 
wel eens anders zijn. ‘Dat vind ik ook 
logisch,’ zegt Sofie. ‘Je bent nu eenmaal 
anders dan andere kinderen, maar ik 
vind dat je in ieder geval moet probe-
ren jezelf te blijven. Dan merk je dat 
mensen er snel aan wennen.’ Voor haar 
ambulant begeleider is het een uitdaging 
ook de leerlingen voor wie het allemaal 
minder gemakkelijk verloopt te helpen. 
‘Door cursussen bij Visio, ondersteuning 
bij een stage of opleiding, of door de 
aanschaf van hulpmiddelen, zie je leer-
lingen soms echt opbloeien. Hopelijk 
zullen de bezuinigingen onze mogelijk-
heden niet te veel inperken, waardoor 
we minder uren per leerling te besteden 
hebben. Dat zou erg jammer zijn.’ 
Marian Vullers
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Steeds meer blinde en slechtziende 
         kinderen naar gewone school
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Sofie met haar 
ambulant 
begeleider 
arjen van de 
Wetering. 
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webbedingetjes

@  Op www.kenny.nl zijn educatieve spelletjes, filmpjes en 

oefeningen te vinden voor leerlingen uit de groepen 1, 2 en 

3. Hiermee kunnen kinderen zowel op school als thuis veilig 

computeren en tegelijk spelenderwijs iets leren. 

@  Voor velen is het misschien onbekend, of zelfs een taboe; 

maar er zijn ook jongens met anorexia. Tien procent van de 

patiënten met deze eetstoornis is man. Recent is daarom 

de website www.anorexiajongens.nl gelanceerd, waarop 

informatie en advies te vinden is.

@  Op www.gezondeschool.info is alles te vinden over ge-

zondheidsbevordering in het onderwijs. De aanpak die op 

de website is te vinden, is niet alleen geschikt voor leerlin-

gen, maar ook voor het personeel.

   Ik heb wel eens het vermoeden gehad 
dat een leerling thuis werd mishandeld

Eens 90%

Oneens 10%

@@@

@ @@@@@@@@

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:

Ouders benaderen mij regelmatig met weinig respect.

ApenstAArtjes

Getwitterd

Joany Krijt: 
Minister Van Bijsterveldt wil blijkbaar graag meepraten over de vrije dagen van 
leraren. Daar gingen wij als sociale partners toch over??? (9 november)
Volg Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs, op Twitter: twitter.com/joanykrijt

Stelling:

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.
linkedin.com > groups > Schooljournaal) wordt over 
gezag nog even doorgediscussieerd over het be-
toog van psycholoog Gerard Weide in het vorige 
nummer. Een docent reageert: ‘Het artikel is mij 
uit het hart gegrepen. Mijn ervaring is dat lera-
ren een soort schuldgevoel krijgen aangepraat 
als het hen niet lukt leerlingen te motiveren voor 
de leerstof. Om de leerlingen dan toch maar te 
vriend te houden worden oneigenlijke middelen 
ingezet die het gewenste niveau niet ten goede 
komen en die wel een verder demotiverend effect 
hebben. Niet leuk voor leerlingen die wel willen 
en die zijn er!!!’
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‘Waarom een website over katholiek gelo-
ven in het onderwijs?’, vroeg Patrick Banis, 
vicevoorzitter van CNV Onderwijs, zich 
af tijdens de lancering van de website. 
‘Er is al zoveel informatie en past dat nog 
wel in deze tijd? Ja, dat past uitstekend 
in deze tijd!’, beantwoordt hij zijn eigen 
vraag. ‘Deze tijd vraagt om vensters op 
katholiek geloven. Dit omdat een jongere 
generatie docenten weer openstaat voor 
achtergrondinformatie over het katholi-
cisme. Nadat we vanaf de jaren zestig de 
neergang van de katholieke zuil hebben 
meegemaakt en de ontkerkelijking, zien 
we als CNV Onderwijs weer langzaam 
een kentering.’ Bas Dumoulin, beleidson-
dersteuner identiteit in opleiding bij de 
Rotterdamse Vereniging voor Katholiek 
Onderwijs en schrijver van het venster 
Eerbied voor het leven, ziet die trend ook. 
‘Er staat een jonge generatie op, die er 
eigenlijk niets van weet, maar zich wel 
beseft dat ze in het katholiek onderwijs 
werkt en daar dan ook naar wil hande-
len.’ 

geWone menSentaal
De website zal uiteindelijk uit vijftig ven-
sters bestaan, waarbij in elk venster een 
ander onderwerp wordt beschreven. In-
middels zijn er 25 geplaatst. Aan de ove-
rigen wordt nog gewerkt door een divers 
gezelschap: leden en niet-leden, jong en 
oud, leraren, theologie- en priesterstu-
denten, gepensioneerden. Dumoulin mo-
tiveert zijn deelname: ‘Ik ben een iden-
titeitsbegeleider in opleiding. Omdat ik 
me toch al bezighoud met het uitleggen 
van theologische onderwerpen in gewone 
mensentaal, leek het mij leerzaam om 
hieraan mee te werken. In mijn venster 
heb ik redelijk ingewikkelde onderwerpen 
uitgelegd, ook om er zelf van te leren.’

Op de website worden allerlei verschillende aspecten van het 
katholieke geloof uitgelegd. De onderwerpen zijn ondergebracht 
in zeven verschillende categorieën: Geloven, Bronnen en verha-
len, Geloofsgemeenschap, Vieringen, Bezinning, Samenleving en 
Geschiedenis.

Honger
De website is het slotstuk in een langdurige samenwerking tus-
sen CNV Onderwijs en Adveniat (voorheen Katholieke Bijbel-
stichting). Het eerste onderdeel van het project, het boek Maar 
wie is God?, verscheen eind vorig jaar. Deze uitgave werd kort 
daarop gevolgd door een tweede boek: Mijn school is katholiek! 
Met de lancering van de website Vensters op katholiek geloven is 
het project voltooid. Ook al zal de komende tijd de website ver-
der worden ontwikkeld 
en zullen meer vensters 
worden gevuld.
Ook CNV Onderwijs-
voorzitter Michel Rog 
ervaart de honger naar 
kennis over het geloof 
om zich heen. ‘Ik zie dat 
veel meer jonge mensen 
op zoek zijn naar de 
inhoud. Daarom is het 
goed dat die verhalen 
makkelijk toegankelijk 
worden gemaakt.’ 
Edwin van Baarle

Benieuwd naar het 
resultaat? Kijk dan op 
www.venstersopkatholiek 
geloven.nl. Kijk voor de 
producten uit het project op 
shop.cnvo.nl.

Online
kennis voor leraar

Vijftig zogenaamde vensters zullen binnenkort leraren op 
katholieke scholen behulpzaam zijn bij het vormgeven van de 

identiteit. Vijfentwintig onderwerpen zijn er tot nu toe beschreven 
op www.venstersopkatholiekgeloven.nl. Van de Heilige Geest 

tot de sacramenten van genezing en van diaconie tot monniken. 
‘Er staat een jonge generatie leraren op die in het katholieke 

onderwijs werkt en daar ook naar wil handelen.’
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onderwijsbisschop 
everard de Jong 
en cnv onderwijs-
voorzitter michel 
rog lanceren de 
website www.
venstersopkatholiek 
geloven.nl. 

katholieke
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Advertentie

boek cnv onderwijs over 
krimpproblematiek
Van de hand van de krimpspecialisten 
van CNV Onderwijs, Hans van Dinteren en 
Myriam Lieskamp, verscheen het Handboek 
Krimp en Onderwijs. Het eerste deel van het 
boek beschrijft via een vijftal casestudies 
praktijksituaties van al wat langere krimp 
en de nodige acties daartegen. Uit deze 
voorbeelden zijn lessen getrokken over 
de do’s en dont’s voor schoolbesturen die 
met krimp te maken hebben of krijgen. 
Het tweede deel is digitaal van opzet. Op 
de website vanmeernaarbeter.nl worden 
ervaringen met de krimpaanpak bijgehou-
den. Daardoor ontstaat een doorlopende 
vraagbaak, met antwoorden op praktische 
vragen waar een schoolbestuur in een 
krimpsituatie mee te maken krijgt. Het 
derde deel betreft de organisatie van inspi-
rerende bijeenkomsten over vernieuwende 
oplossingen.

OMGaaN MEt media in tijden van crisis
De kans dat een calamiteit de school treft is niet heel groot, maar ook relatief kleine voorvallen kunnen 
uitgroeien tot een mediahype. Denk aan de Nieuwe-
geinse adjunt-directeur die vorige week op zijn school werd gearresteerd, omdat hij een leerling hardhandig uit de klas zou hebben verwijderd. Het nieuwe infor-
matieblad De pers.Vriend of vijand van school? van het Project Preventie Seksuele Intimidatie geeft scholen voor het primair en voortgezet onderwijs handreikingen voor het omgaan met de media, zodra zich een groot of klein incident voordoet op school. Uit de praktijk blijkt dat veel scholen ‘omgaan met de media’ niet opnemen in hun crisisprotocollen. Het blad is gratis aan te vragen via de helpdesk van PPSI, tel. (030) 285 67 62, e-mail: ppsi@aps.nl.

Sinterklaasgedichten gevraagd
Begin jaren tachtig deed journalist Herman Vuijsje een 
oproep om hem sinterklaasgedichten op te sturen met 
de complimenten en steken onder water die men had 
uitgedeeld of ontvangen. Dat resulteerde in een interes-
sant en uniek boekje. Schrijver Klaas Rigterink is be-
nieuwd of de inhoud van sinterklaasgedichten zo’n kleine 
dertig jaar later veranderd is. Daarom doet hij nu een 
soortgelijke oproep. De respons hoopt hij te verwerken 
in een lezing en/of artikel in De Tijdingen, het orgaan van 
het Sint Nicolaas Genootschap. Geïnteresseerden kunnen 
hun sinterklaasgedichten van dit jaar of vorig jaar mailen 
naar klaas.sinterklaasgedichten.rig@gmail.com  Mocht het 
cadeau en de situatie waarop het betrekking heeft niet 
goed uit de gedichten af te lezen zijn, dan wordt een korte 
toelichting op prijs gesteld.

boek met canon koninklijk huis
Stadhouders 
en koningen, 
avonturiers, 
vrijheidsstrij-
ders en ware 
staatslieden. 
Maar ook 
klungelaars 
en geld-
verspillers, 
intriganten 
en schuins-
marcheerders 
en zaken 
als steek-
penningen, 
Hofintriges en 
bastaardgezin-

nen komen aan bod in het door Walburg Pers uitgegeven 
boek Geschiedenis van Oranje. De canon van ons Koninklijk 
Huis, geschreven door Gerben Graddesz Hellinga. Het is 
een boeiende reis door de tijd aan de hand van meer dan 
vijftig historische royaltyportretten die de geschiedenis 
van ons land bepaalden in tijden van oorlog en vrede, 
welvaart en crisis. Het boek (ISBN 978.90.5730.737.9) 
kost  € 29,95, na 1 juni 2012 € 34,50.



Congres over zorg aan 
dyslectische leerlingen 
Wat is goed en wat kan beter? Zo luidt het thema 
van het congres over dyslexiezorg op woensdag  
30 november in sportcentrum Papendal te arnhem. 
Volgens Johan Roozendaal, voorzitter van het or-
ganiserende Nationaal Referentiecentrum Dyslexie 
(NRD), moet de beroepsgroep strakke normen leren 
hanteren. ‘We moeten bereid zijn om ons eigen 
werk te evalueren. En als blijkt dat we het ergens 
niet goed doen, moeten we onze zorg bijstellen.’ 
De programmering van het congres is zeer divers. 
Gerenommeerde Nederlandse en buitenlandse 
onderzoekers als Richard Olson en Charles Hulme 
presenteren hun laatste bevindingen. Ook onder-
werpen als afstemming tussen school en zorgver-
lener, het nut van benchmarking en de waarde van 
verzamelde data in de Nationale Databank Dyslexie 
komen aan bod. De kosten voor deelname bedragen 
€ 225,- excl. btw. Kijk voor meer informatie en het 
volledige programma op www.nrdcongres.nl.
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Project Edukans Werelddocent 
breidt uit 
Sinds de start in 2009 van Edukans Werelddocent zijn veel 
docenten afgereisd naar landen als Kenia, Ethiopië, India, 
Malawi en Oeganda voor een collegiale ontmoeting en om 
wederzijds te leren. Gedurende twee weken wordt geob-
serveerd, samengewerkt en veel kennis uitgewisseld.
Het programma wordt nu uitgebreid met twee nieuwe 
varianten. Ook schoolleiders kunnen nu aan de slag voor 
een trainingsprogramma met hun collega’s uit Oeganda 
en Ethiopië. Daarnaast biedt Edukans vanaf nu de moge-
lijkheid om deel te nemen aan Werelddocent XL. Hierbij 
verblijft de deelnemer minimaal drie maanden bij één van 
de projecten en gaat aan de slag met lokale onderwijspro-
blematiek.  
Evaluatie toont aan dat de samenwerking de leerkrachten 
in ontwikkelingslanden enorm motiveert. De lesideeën die 
gezamenlijk worden ontwikkeld dragen bij aan kwalitatief 
beter onderwijs. De impact blijkt het grootst op de meest 
achtergestelde scholen. Deelnemers versterken daarnaast 
competenties die binnen het huidige Nederlandse onder-
wijs belangrijk zijn: omgaan met verschillen, 
samenwerken, reflectie, pedagogische en 
didactische ontwikkeling. Voor aanmel-
den en infor matie: www.edukans.nl/
werelddocent. 

Elke woensdagmiddag is Joke van Wensen 
(67) bij de 13-jarige Jelle in Haarlem op bezoek. 
De jongen heeft het syndroom van Down en zit 
op een zmlk-school. Van Wensen werkte in het 
speciaal onderwijs totdat ze in 2001 door een 
auto-ongeluk arbeidsongeschikt raakte. ‘Ik vond 
het vreselijk dat er zo abrupt een eind kwam aan 
mijn werkzame leven. Dus ben ik via de Stichting 
thuiszorg voor gehandicapten aan de slag ge-
gaan, eerst in een gezin met een jongen met pdd-
nos en een verstandelijke beperking en sinds 
2007 met Jelle.’ Van school kreeg ze allerlei 
materialen mee om hem te leren lezen. ‘Ik weet 
uit eigen ervaring hoe veel tijd je te kort komt om 
een leerling één-op-één te helpen. Jelle kan nu 
tellen en lezen. Zijn ouders zijn heel trots op hem 
en ik ook! Elke week neem ik drie of vier boekjes 
uit de bibliotheek voor hem mee en daar kijkt hij 
echt naar uit.’ Lachend: ‘Het enige probleem is 
dat hij inmiddels niet meer verbeterd wil worden, 
want hij kan immers al lezen! Dit is echt een win-
win-situatie: Jelle leert en ik geniet. Ik ben wel 
moe na zo’n middag, maar het geeft enorm veel 
voldoening.’ CdG
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GEPENSIONEERDEN 
midden-limburg
Woensdag 23 november, 14 uur, restaurant 
De MolsHoof, Rijksweg Zuid 3, Kelpen. Met 
onder meer huldiging jubilarissen. Lezingen: 
De vrouw hier en De vrouw in het buitenland. 
Koffietafel na afloop. Info/aanmelden:  
J. van Hunsel, (0495) 55 17 18.

’s Hertogenbosch
Woensdag 23 november, 14 uur, ledenver-
gadering, SCC De Helftheuvel, Helftheuvel-
passage 115, ‘s Hertogenbosch. Over: 
actuele zaken. Lezing: Onderwaterwereld van 
de Rode Zee, door Jan Poort en Wereldwin-
kels en fair trade, door Gerrit Mol. Info: Gerrit 
Mol, (073) 521 41 09.

rayon oostelijke en Westelijke mijnstreek
Woensdag 14 december, 14 uur, Najaarsont-
moeting in kerstsfeer, Onze-Lieve-Vrouwe-
basiliek Maastricht. Met o.a. Bezoek aan de 
basiliek + schatkamer met rondleiding;  
uitleg over het Severinorgel uit 1652; orgel-
concert door organist H. Leenders. aandacht 
voor ontwikkelingen binnen organisatie 
(onder genot van koffie/kerstbrood). Info:  
J. Janssen (045) 541 10 81 of t. de Bruijn 
(046) 485 17 52.

COMMISSIE DIVERSITEIT
Woensdag 14 december, 15 uur, Open 
bijeenkomst van het Netwerk Diversiteit, 
CNV-kantoor Utrecht. Over: Stand van zaken 
emancipatie-bewegingen in ons land (en de 
rol die onderwijs hierbij dient te spelen),  
door Willemien Ruygrok. Info/aanmelden:  
H. Brinkhoff, brin2532@planet.nl

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

NETWERK LIMBURG
Maandag 20 november, aandacht voor de interna-
tionale dag voor de rechten van het kind. Regiome-
dewerkers van CNV Onderwijs delen rugzakken uit 
met spulletjes voor het schoolplein scholen. Voor 
scholen in het voortgezet onderwijs is de passende 
inhoud nog een verrassing. Wie wil dat de maandag 
op bezoek komt, moet dit met spoed mailen aan 
Jacqueline arts, jacquelinearts@hetnet.nl. Vermeld 
daarbij naam, adres,  telefoonnummer en het type 
van de school. 
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THEMADAG LERARENBEURS 
2O12
Om leden en niet-leden behulpzaam te zijn bij 
het weloverwogen kiezen van een opleiding in 
het kader van de Lerarenbeurs, organiseert 
CNV Onderwijs op 8 februari een themadag  
(15-19 uur) voorafgaand aan de nieuwe aan-
vraagperiode van deze beurs (waarschijnlijk  
1 maart tot 1 april 2012). De themadag bestaat 
uit een plenair programma met presentaties 
over de Lerarenbeurs en opleidingen die hier-
mee gevolgd kunnen worden. Een aantal ho-
gescholen geeft een presentatie waarom hun 
masteropleiding bijzonder is. Na brood en soep 
is er een informatiemarkt waar diverse hoge-
scholen hun programma’s verder toelichten en 
waar gelegenheid is om te praten met leraren 
die nu de beurs gebruiken. Er is een workshop 
Hoe kies ik de master die bij mij past, en er kan 
worden meegedaan met het Kwaliteitenspel en 
het Loopbaanankerspel. Verder is er gelegen-
heid de Lerarenbeursscan in te vullen om zo 
na te gaan of nu gebruik moet worden gemaakt 
van de Lerarenbeurs. Ook kunnen deelnemers 
ontdekken welke leerstijl ze hebben. Deelname 
aan deze dag bedraagt € 50,- voor leden van 
CNV Onderwijs. Niet-leden betalen € 75,-. 
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De Roelof Venema School is een protestants-christelijke school met ruim 550 leerlingen verdeeld over 24 groepen en vier locaties. Binnen enkele jaren is de verbouw tot één 
schoolgebouw gerealiseerd.  De ouders van de leerlingen zijn erg betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind.

Onze visie luidt: 
Ieder kind is anders.Maar voor elk kind geldt dat het zich het best ontwikkelt en het best presteert in een uitnodigende, vertrouwde en veilige omgeving. Daarom is ons team 
elke dag weer bezig dié stimulerende omgeving en sfeer te creëren, mede op basis van de waarden en normen die we vanuit onze christelijke identiteit delen. 

De Roelof Venema School, omdat ieder kind anders is

Basisschool Roelof Venema zoekt per 1 februari 2012 een

directeur
voor een aanstelling van 1.0 fte. 

Uw profiel
Uit uw brief en curriculum vitae blijkt dat u:
•		ruime	ervaring	heeft	als	manager,	binnen	of	buiten	het	onderwijs
•	een	relevante	vooropleiding	heeft
•		de	opleiding	schoolleider	primair	onderwijs	heeft	gevolgd	of	bereid	bent	deze	te	volgen

In gesprekken met u wordt duidelijk dat u beschikt over de volgende competenties:

Persoonskenmerken
•	uitstekende	communicatieve	vaardigheden
•	handelt	in	woord	en	daad	adequaat,	helder	en	consequent
•	goede	sociale	vaardigheden	en	kan	goed	samenwerken
•	is	een	enthousiaste	en	stimulerende	persoonlijkheid
•	kan	zich	goed	in	anderen	en	situaties	inleven
•	is	het	gezicht	van	de	school	en	laat	zich	zien
•	is	toegankelijk	voor	ouders,	personeel	en	externe	contacten

Professionele kwaliteiten
•		beschikt	over	een	heldere,	samenhangende	visie	op	 

onderwijs en vertaalt dat in richting en daadkracht
•		beschikt	over	aantoonbare	management-	en	organisatorische	kwaliteiten
•	kan	goed	analyseren
•		inspireert	mensen	hun	kwaliteiten	te	ontplooien	en	heeft	oog	voor	individuele	talenten
•		beschikt	over	goede	kennis	van	ICT	en	heeft	een	visie	op	ICT	ontwikkelingen	in	het	onderwijs
•		vertaalt	recente	ontwikkelingen	in	het	primair	onderwijs	naar	de	schoolorganisatie

Verwachtingen
•		een	teambuilder	die	duidelijkheid	schept	en	met	het	team	werkt	naar	een	gezamenlijk	doel	
•	heeft	charisma	en	is	een	zakelijke	manager	
•		kijkt	met	een	ondernemende	blik	naar	nieuwe	ontwikkelingen,	o.a.	binnen	TSO,BSO	en	Brede	school
•	is	proactief	en	innovatief

Wilt u meer weten?
Heeft u vragen n.a.v. deze informatie dan kunt u bellen met Jethro Schepers, voorzitter van de benoemingsadvies  
commissie en directeur van het Kofschip. (06 4779 4572)

Gaat u solliciteren?
Uw sollicitatiebrief met motivatie en curriculum vitae dient uiterlijk op 3 december a.s. in het bezit te zijn van Stichting Onderwijsgroep 
Amstelland ter attentie van mevrouw  J.J. de Vries, beleidsmedewerker P&O, postbus 9188, 1180 MD Amstelveen. U kunt uw brief ook mailen 
naar info@onderwijsgroepamstelland.nl 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 50 en 51.

Een assessment kan deel uitmaken van deze sollicitatieprocedure. 

Acquisitie	naar	aanleiding	van	deze	vacature	wordt	niet	op	prijs	gesteld.
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‘Ga even praten 
met Sonja, dat 

lucht op’Een psycholoog voor het personeel. Geen 
zielenknijper, maar een arbo-variant. Een, die je 
de ogen opent als je hard op weg bent richting 
burn-out, omdat je te veel werk mee naar huis 

neemt. De Stichting Scholengroep Christelijk 
Onderwijs (SSCO) in Kampen en omgeving is 

naar eigen weten de enige school in Nederland 
die zich deze uitgave permitteert. Sonja van 

Breukelen: ’Wat ik kost heeft het bestuur dubbel 
en dwars terugverdiend omdat veel minder 

mensen zich ziek melden.’  

Arbeidspsycholoog deel van het team bij Kampense 
scholengroep 

associaties die haar vak in het algemeen oproept. ‘Mensen den-
ken toch eerst aan mijn GGZ-collega’s, die zich richten op het 
behandelen van depressies en angst. Mijn vak is een nog jonge 
discipline van de psychologie, en nog niet zo bekend. Wij zijn er 
voor gezonde mensen met wat tegenslag. Bijvoorbeeld, omdat zij 
te veel op hun bordje hebben of moeite hebben zich in te passen 
in een beroep of bij een organisatie’, legt Van Breukelen uit.  
‘Gezonde processen, maar wel met haken en ogen, waarbij het 
risico op overbelasting groot is. Ik behandel deze mensen niet, 
ik praat met ze. Wie echt een therapeutische benadering nodig 
heeft verwijs ik door naar een behandelaar.’ 
Ze is afkomstig uit de arbeidsorganisatiepsychologie. Ze was 
onder meer arbeidsorganisatiedeskundige bij een arbodienst. 
‘Mijn werk ligt in dezelfde lijn als het bedrijfsmaatschappelijk 
werk, maar dan een stap verder. Kenmerk van deze aanpak is 
dat ik mensen in hun context plaats, terwijl in veel begeleidings-
modellen het individu centraal staat. Ik ben heel pragmatisch, 
analyseer en kijk naar de eisen van het werk. Ben je niet goed 
toegerust,  dan raak je eerder overbelast, en zal ik bij het school-
bestuur aandringen op scholing of andere maatregelen om zo 
iemand te ontlasten.’
Ze zegt dat ze deel uitmaakt van een breed samenspel van dis-
ciplines bij schoolbestuur SSCO, een onderdeel van de Noord-
Veluwse scholenreus Landstede. ‘Leidinggevenden hebben een 
belangrijke rol, maar ook de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts. 
Het is een compleet pakket waarin de psycholoog een schakel is.’

Gezamenlijke zoektocht
‘Eigenlijk zijn bekwaamheid en plezier in het werk de beste pre-
ventiemaatregelen die je als school kunt bedenken. Essentieel 
daarvoor is een goede organisatieontwikkeling, en dan raak je 
al snel aan de kwaliteit waarop er leiding wordt gegeven. Die 
is echt bepalend voor de wijze waarop en óf er samen wordt 
gewerkt door het onderwijspersoneel. Zoals ik al zei, ik psycho-
logiseer en medicaliseer niet. Ik let vooral op het samenspel in 
de organisatie. Zit iemand op de goede plek, voelt hij zich prettig 

‘We maakten voor onze medewerkers 
redelijk veel gebruik van psychologische 
begeleiding bij langdurige ziekte en terug-
keer naar het werk. Dus heb ik voorge-
steld om een eigen psycholoog in dienst 
te nemen. Die is makkelijker bereikbaar, 
de lijnen zijn korter en een afspraak is ook 
mogelijk zonder dat de leidinggevende het 
hoeft te weten’, zo laat Ans Witjes, hoofd 
P & O bij het Kampener schoolbestuur, 
op de website van Arbo VO weten. Zo 
iemand zelf in huis halen bleek volgens 
haar stukken goedkoper dan constant 
psychologische begeleiding inkopen ‘Het 
is ons menselijk kapitaal. Je kunt je niet 
permitteren je personeel te verwaarlozen.’ 

PraGmatisch
Gezicht van de preventieve aanpak bij 
deze scholengroep (veertien locaties in 
diverse gemeenten rond Kampen, tussen 
de 750 à 800 medewerkers en 7.000 leer-
lingen) werd arbeids- en organisatiepsy-
choloog Sonja van Breukelen (54). Dat zij 
wellicht de enige van haar discipline op 
een school is, komt volgens haar door de 
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in zijn rol? Het is een gezamenlijke zoektocht met de docent of 
onderwijsondersteuner naar een oplossing. Daarbij kan gebruik 
worden gemaakt van video-interactie, een talentanalyse of een 
vorm van stage. Wat er wordt gezegd is vertrouwelijk. Alleen 
met toestemming en in overleg breng ik advies uit aan hun lei-
dinggevende. Meer kan en mag ik niet doen. En dat wil ik ook 
niet, want de mensen die bij mij komen zijn mans genoeg om zelf 
beslissingen te nemen. Ze werken gewoon. Zij houden de regie, 
zij bepalen, zij maken de keuze.’ Van Breukelen benadrukt dat ze 
zich aan een beroepscode heeft te houden, die is afgesproken met 
de MR. ‘Ik heb bij mijn aanstelling bewust hun medewerking 
gezocht. Zij waren tijdens de pilot ook een belangrijke partner 
bij het evolueren van wat ik deed. Ik vind ook dat een schoolbe-
stuur allereerst een goede visie moet hebben op gezondheidszorg. 
Anders ben je veel te veel tijd kwijt om je rol te verduidelijken 
of zelfs te bevechten. Dat zou een negatief effect hebben gehad 

op de inhoud van mijn werk.’ Haar aanpak 
loonde. Een half jaar na haar aanstelling, nu 
drie jaar geleden, bleek ze zich al onmisbaar 
te hebben gemaakt binnen de scholengroep. 
’Wat ik kost heeft het bestuur dubbel en 
dwars terugverdiend omdat veel minder 
mensen zich ziek melden.’  

teamsPelers
Op de vraag wie zoal bij haar aanklopt is het 
antwoord: ‘divers’. ‘Dat varieert echt van 
conciërge tot locatieleider. Maar’, lacht Van 
Breukelen, ‘ik ben laagdrempelig. Mijn deur 
staat altijd open. Ik heb vaste werkplekken 
op het bestuursbureau en bij het Ichthus 
College in Kampen, maar ik word overal 
gezien als een collega. Het gaat echt zo van: 
“Ga even met Sonja praten, dat lucht op.”’ 
Ze noemt het voorbeeld van een docent 
die zich niet zo prettig voelde op een kleine 
school. ‘Bemande in zijn eentje een sectie. 
Sommigen vinden dat heerlijk, geen be-
moeienis. Maar andere zijn echte teamspe-
lers. Hebben impulsen van derden nodig.’
Stressklachten blijken het meest voor te 
komen. Van Breukelen: ‘Niet eens zozeer 
omdat het werk te zwaar is, want het taak-
beleid is vastgesteld in overleg met de MR. 
Onderwijsmensen zijn lastig voor zichzelf. 
Ze zijn zeer betrokken, hebben veel verant-
woordelijkheidsgevoel,  een groot hart, wil-

len alles perfect doen en ook nog eens 
iedereen te vriend houden. Ja, dan 
heb je een hoop werk te doen. Dat 
vlechtwerk probeer ik wat uit elkaar 
te halen.’ Andere heikele punten zijn 
volgens haar conflicten in de samen-
werking – ‘dat geeft heel veel stress’ –  
en faalangst over het eigen functi-
oneren. ‘Jongeren zijn vaak overen-

thousiast. Ze vinden zo veel dingen 
leuk, dat ze bedolven raken onder het 

werk. Vooral ook omdat ze geen nee kun-
nen zeggen. Veel ellende is te voorkomen 

door op tijd gas terug te nemen. De kunst 
van het pauze nemen. Neem de tijd om je 

boterham te eten. Wie 
dat stelselmatig niet 
doet loopt een gerede 
kans om te vervallen 
in chronische stress. 
Aan mij de taak dat 
het niet (meer) zo ver 
komt.’
Peter MagnéeFo
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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

DIRECTEUR
op een unieke basisschool in een bosrijke omgeving in de provincie

Gelderland? Kijk dan op: www.stichtingquovadis.nl

OP ZOEK NAAR
EEN FUNCTIE ALS

6
9
1
2

Ik zoek een...
juf/meester!

www.Onderwijsvacaturebank.nl

Voor álle 
vacatures in 
het primair 
onderwijs!

vacaturebank.nl

le 
es in 

mair
wijs!

school-pcbo apeldoorn 111116.indd   1 16-11-2011   10:44:29

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 

Steun ons in de strijd 
tegen littekens!

www.brandwondenstichting.nl
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die:  

 oog en hart heeft voor leerlingen, ouders en medewerkers 
 ondernemend en daadkrachtig  is 
 processen activeert, borgt en bewaakt 
 stuurt op goede onderwijsresultaten 

Herkent u zich in dit profiel en past het bij uw ambitie? 

Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren naar deze functie. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.vechtstreekenvenen.nl  of www.flambouw.com 

directeur 
 wtf 0,6 -  1,0 

Voor onze gezellige dorpsschool in het mooie dorp Nigtevecht 
zoeken we per 1 maart, of zo mogelijk eerder, een  

school-pcpo vechtstreek 111116.indd   1 16-11-2011   09:45:26

Grond onder je voeten, je vleugels uitslaan.....
 

Trivium vraagt kandidaten voor de functi e van
 

Directeur (m/v)
 

voor de protestant-christelijke Airborneschool in Renkum. 
(0,8 – 1,0 ft e, ingaande 1 maart  2012)

 
De Airborneschool wil een leefgemeenschap zijn waarin leerkrachten, 
kinderen en ouders samen leven, spelen, leren en vieren! Dat is de basis 
van ons schoolconcept. 
 
We verwachten van de directeur dat zij/hij een duidelijke visie heeft   op het 
onderwijs en die visie kan vertalen in doelen en plannen. Voor de verdere 
ontwikkeling van de school is het belangrijk dat de nieuwe directeur leiding 
kan geven aan de verdere vormgeving van het onderwijsconcept en oog heeft  
voor de borging van veranderingen. De functi e is gewaardeerd op schaal DB.
 
Voor deze functi e is een uitgebreid informati edocument opgesteld. 
U kunt dit per e-mail opvragen bij het Bestuurscentrum van Trivium 
(corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl). 
 
Uw sollicitati ebrief, voorzien van c.v., kunt u voor 3 december a.s. mailen naar 
het Bestuurscentrum van de Sti chti ng Trivium: 
corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl ter att enti e van H. van Dorp, algemeen directeur.
 
Acquisiti e n.a.v. deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

Sti chti ng Trivium is een dynamische 

onderwijsorganisati e voor Protestants 

Christelijk Onderwijs, waar professionele 

beleidsontwikkeling centraal staat.

Met veerti en basisscholen verzorgen 

we dagelijks christelijk basisonderwijs 

in Zuid-Gelderland. 

school-trivium 111116.indd   1 16-11-2011   12:15:35
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Kleine advertenties
Aangeboden: 
Ruimte voor de gedachten van kinderen. Tijdens de cursus Filosofe-
ren met Kinderen leert u goede startvragen stellen en een filosofisch 
gesprek begeleiden. Ook oefent u met werkvormen die tot nadenken 
stemmen. Een rustige cursus in een hectische tijd! Vier maandagavon-
den in Arnhem vanaf 16 januari 2012. Meer informatie en aanmel-
den: liesbeth@oblimon.nl. Zie ook www.oblimon.nl. 

Te Huur: 
Ga naar www.vakantiehuisjeintwente.nl. Gelegen midden in het Twentse 
Coulissenlandschap omgeving Denekamp / Ootmarsum. Verhuur hele 
jaar door. Fam. Busscher. Tel. (0541) 22 13 79

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor één bedrag (25 euro) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in deze 
advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aanbieden van 
personeel. Uw korte advertentietekst (max. 55 woorden)kunt u 
toesturen aan de redactie Schooljournaal, Postbus 2510, 3500 GM  
Utrecht; e-mail: schooljournaal@cnvo.nl Adverteerders dienen 1 week 
voorafgaande aan de verschijningsdatum 25 euro over te maken op 
rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en 
naam ad verteerder. Na ontvangst wordt de annonce zo snel mogelijk 
geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de 
aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht 
voor om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

Stichting PCBO Baarn –
Soest omvat 10 basis-
scholen waar, door 
ruim 230 medewerkers, 
onderwijs wordt 
aangeboden aan ruim 
2400 leerlingen.
De dagelijkse leiding 
van de stichting berust 
bij het bovenschools 
management.
De directies van de 
scholen zijn verantwoor-
delijk voor de kwaliteit 
van het onderwijs, 
het personeel en de 
financiën van de eigen 
school.

Acquisitie naar 
aanleiding van deze 
advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

Stichting PCBO Baarn Soest zoekt m.i.v. 1 maart 2012

Directeur (0.8 - 1,0 FTE) voor de Da Costaschool in Soest
Onze ideale kandidaat is een schoolleider die het onderwijshart op de juiste plek heeft en die in 
staat is de aanwezige talenten te blijven inzetten. 

Hij of zij beschikt daarom over de volgende kernkwaliteiten:
•  (Ervaren) schoolleider (bij voorkeur afgeronde schoolleiders opleiding)
•  Inspirerend: onderwijskundige visie hebben en uitdragen
•  Coachende leiderschapsstijl
•  Daadkrachtig en besluitvaardig
•  Communicatief zeer vaardig en toegankelijk
•  Affiniteit met de (protestant) christelijke identiteit

Wij bieden:
Een uitdagende functie als schoolleider van een school om trots op te zijn. Het team is gemotiveerd, 
professioneel ingesteld, werkt hard. Mede dankzij de (interim-)schoolleiding is in de afgelopen 
periode stabiliteit en schoolontwikkeling gehandhaafd. Het is een school met groeiperspectief en 
uitdagingen op het gebied van onderwijskundig leiderschap en borging van kwaliteit.

De directeur kan rekenen op de professionele ondersteuning van het bestuurskantoor op terreinen 
als personeel en financiën. Hij of zij heeft collega’s verdeeld over nog 9 basisscholen waarmee 
professioneel contact wordt onderhouden.

Solliciteren
Kandidaten worden verzocht te reageren voor 1 december 2011, de eerste gespreksronde vindt voor 
de kerstvakantie plaats. Zij kunnen hun sollicitatiebrief en CV sturen aan: p-z@pcbobaarnsoest.nl 
t.a.v. mevr. Sigried Wevers, 035-60 99 234. 
Een uitgebreid functieprofiel op aanvraag beschikbaar.
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DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN 
GEEN TIJD WORDEN DAT U DE 
PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

Heeft u een vacature voor uw school? Plaats deze dan in School- 
journaal, want daarmee bereikt u uw toekomstige collega’s zeker!

 

 

De voordelen op een rij
•	 Direct	en	gericht	contact	met	een	grote,	geïnteresseerde	doelgroep.
•	 Plaatsing	in	Schooljournaal	=	gratis	doorplaatsing	op	www.cnvo.nl/vacatures
•	 Aantrekkelijke	plaatsingstarieven	vergeleken	met	andere	media
•	 Voor	woensdag	12	uur	aanleveren	betekent	zaterdag	in	het	blad
•	 Voor	€	40,-	wordt	uw	vacature	doorgeplaatst	in	Direct,	het	vakblad	voor	
	 schoolleiders

Informatie en opgave
Kijk	op	www.cnvo.nl/adverteren	voor	verschijningsdata,	formaten	en	tarieven.

Voor	vragen	kunt	u	contact	opnemen	met	Jenny	Duindam,	
j.duindam@bureauvanvliet.com	of	(023)	571	47	45

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-



Advertentie

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

TelefOONNummers eN 
e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Neem 
voor informatie over MR-Partnerschap en OR-
Partnerschap contact op met (030) 751 17 85. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

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

andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

primAir ONderwijs
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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er is een goede ondersteuning.’ De Tukker is verder nog 
groepsleider bovenbouw en geeft lessen in avo-vakken 
en ckv op de havo en alle leerwegen van het vmbo van 
zijn school. ‘We hebben hier leerlingen waarvoor ze in de 
brede omgeving niet de juiste zorg kunnen vinden. Maar 
ik vind ze niet lastiger of moeilijker dan in het regulier 
onderwijs. Als je maar duidelijk weet wat voor soort kin-
deren je voor je hebt. Welk gedrag ze kunnen vertonen. 
Ze vinden het net zo leuk om te voetballen en basket-
ballen.’ Zelf kan de 30 kilometer verderop in het Duitse 
Gronau woonachtige Van Munster nog maar op halve 
kracht de gymles doen, na een kapotte schouder en een 
gebroken knie. ‘Ben mijn explosiviteit kwijt, voor mij even 
geen judoworp of dubbele flikflak met turnen meer.’ 
PM

‘Ik heb heel lang in de zorg gewerkt, vooral bij internaten. 
Toen ik daarmee stopte en gymleraar werd op een school 
voor voortgezet speciaal onderwijs wist ik al dat ik de 
bond van mijn vrouw zou kiezen: CNV Onderwijs.’ Michel 
van Munster, docent bewegingsonderwijs bij het Orthope-
dagogisch Didactisch Centrum ’t Nyerees in Almelo, is ook 
duidelijk waarom. ‘Jullie zijn helder in je stellingname en 

Michel van Munster 
(35): ‘Jullie zijn helder in 

je stellingname’ 
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Jouw partner  
in de school

 


