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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.

Column  
Doekle Terpstra
Doekle Terpstra zegt in zijn column 
in Schooljournaal 18 dat we moe-
ten laten zien dat werken in het 
onderwijs ‘hip’ kan zijn. Het ‘merk’ 
basisonderwijs in de markt zetten 
als snel, hip, jong en sexy met volop 
carrierèkansen… dat is tenslotte 
wat iedere jongen wil! Bakken 
geld aan campagnes verspillen 
en tenslotte concluderen dat het 
niet gewerkt heeft. Net zoiets als 

media- en entertainmentdiploma’s 
uitreiken die niets waard zijn, maar 
wel een heel leuk imago hebben 
voor aankomende studenten; ook 
zo’n goed idee van Terpstra. Laten 
we onder ogen zien dat onderwijs 
geven, ongeacht man- of vrouw-
zijn, vanuit het hart moet komen en 
verder gewoon hard werken is met 
leuke en minder leuke kanten. On-
derwijs willen geven is een volwas-
sen keuze. 
Willeke de Vries, Papendrecht

Column  
Pierre Wind
Wederom uit het hart gegrepen, de 
column van Pierre Wind in School-
journaal 17. Iemand die met beide 
benen in het veld staat.
Als oud-docent en -schoolleider 
vele cursussen gevolgd om beoor-
delingsgesprekken en functione-
ringsgesprekken te kunnen voeren.
Leerlingen naar huis, school 
dicht, met zijn allen op de heide. 
Want zo eenvoudig is dat blijkbaar 
niet. Blijkbaar zijn directies, die 
met plannen komen om dit maar 
door leerlingen te laten doen, niet 
meer in staat om een van de taken 
waarvoor ze staan uit te voeren. 
Staan ze te ver van het onderwijs 
af? Kennen ze de eigen school en 
hun docenten niet? Kinderen, die op 
school zijn om iets leren en mede 
worden opgevoed tot volwassen 
mensen, kunnen niet beoordelen of 
de docent voldoende is gekwalifi-
ceerd. Daar is de directie voor, die 
wordt geacht hiervoor deskundig en 
geschoold te zijn. Dat zijn leerlingen 
niet. Zo maken directies zich er wel 
erg gemakkelijk van af. Daarom 
wordt het ook eens tijd dat docenten 
directies gaan beoordelen op hun 
functioneren.
L. Camps, Rhenen

Net mensen
Auto’s die overbelast worden, raken oververhit, krijgen 
eerder slijtage en gaan minder lang mee. Wat dat betreft 
lijken leerkrachten net op mensen, voor wie hetzelfde 
geldt. Alle onderwijsvernieuwingen en professionalise-
ringstrajecten ten spijt beschouwen leerkrachten – althans 
dat is mijn praktijkervaring – overbelasting als het grootse 
probleem waarmee ze te maken hebben. Hoe maakbaar 
is het onderwijs als de mens zelf in de verdrukking komt? 
Leerkrachten vinden het geweldig als er vanuit het ma-
nagement bewust tijd voor henzelf wordt uitgetrokken of, 
zoals één van hen me onlangs toevertrouwde: ‘Heerlijk dat 
we nu eens niet bezig zijn geweest met hoe het allemaal 
beter moet, maar aandacht voor elkaar hebben gehad.’ Je 
moet een pijl eerst terugtrekken, voordat je deze doel-
gericht weg kunt schieten. Elke leerkracht is als profes-
sional een geestelijk bezield wezen. Naast aandacht voor 
de miljoenennota, passend onderwijs, meer presteren, 
betere bedrijfsvoering, het behalen van belastingvoordeel, 
en dergelijke, is het mijns inziens een must om structureel 
te blijven investeren in het goud dat voor de klas zelf staat, 
onder het motto: ‘Water the root, to enjoy the fruit.’
Jaap van Setten

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Auto’s die overbelast worden, raken oververhit, krijgen 
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‘CNV Onderwijs doet niet mee aan de poppenkast, maar blijft 

meepraten in het overleg om gedwongen ontslagen te voorko-

men.’ Dat zegt CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis over 

het spotje Geen bonus, maar banen van collegabond AOb, die 

eerder uit het overleg stapte. ‘Het is natuurlijk heel goed dat er 

actie gevoerd wordt voor behoud van banen, maar écht effec-

tief doe je dat in het overleg. Wij zijn fel tegen de bezuinigingen 

op passend onderwijs, maar als die toch door gaan, en daar 

ziet het wel naar uit, dan is de kerntaak van de vakbond om 

op te komen voor het personeel. Wij zetten ons dus in voor 

een sociaal plan zónder gedwongen ontslagen. Dát is immers 

onze corebusiness.’ Minister Van Bijsterveldt houdt ondertus-

sen stevig vast aan de bezuiniging van 300 miljoen euro. ‘Hier 

is totaal geen draagvlak voor bij adviesorganen, onderwijs en 

ouders, en toch móet het, omdat het in graniet gebeiteld is 

in het regeerakkoord’, zegt Banis. ‘Door de vreemde gedoog-

constructie met de PVV kan de minister er blijkbaar niet onder-

uit. Wij willen daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. Wij 

onderhandelen stevig over het behoud van expertise en dus 

behoud van banen.’ 

Afgelopen week ging het wetsvoorstel over passend onderwijs 

naar de Tweede Kamer. De Raad van State bekeek het wets-

voorstel en zag nog heel wat haken en ogen. Zo maakt het 

adviesorgaan zich grote zorgen over de kwaliteit van onderwijs 

en over een oplopend aantal thuiszitters. CNV Onderwijs deelt 

die zorg.

Voor meer nieuws komende week: www.cnvo.nl.

CdG

‘Geen	poppenkast	spelen,	maar	gedwongen	
ontslagen	voorkomen!’

Het is bijna 5 december en dat betekent Pietengym. Zo ook op de oecumenische basisschool 
Kawama in Purmerend. Aan de hand van allerlei spelletjes en oefeningen toonden de leerlingen 
van groep 3 (foto), 4 en 5 afgelopen maandag aan, dat ze over dezelfde acrobatische vaardigheden 
beschikken als de hulpjes van Sinterklaas.    FOtO	evertelzinga
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Minister wil meer respect ouders voor scholen
Minister Van Bijsterveldt van onderwijs wil meer betrokken-

heid van ouders op scholen. Ze vindt dat opvoeding en 

waarden en normen prioriteit moeten krijgen. Mogelijk is de 

bewindsvrouw geïnspireerd door het voorval met de gear-

resteerde adjunct-directeur, die een leerling buiten de deur 

zette op een school in Nieuwegein. De ouders van de jon-

gen zorgde ervoor dat de man, geheel ten onrechte, werd 

opgepakt. De minister vindt nu dat scholen best wat res-

pect mogen verwachten van ouders. ‘Scholen zijn net een 

gemeenschap. Niet alleen voor kinderen maar ook voor de 

ouders. Leraren zetten zich in voor het kind en een beetje 

eerbied daarvoor zou op zijn plaats zijn.’ Door ouders meer 

bij het onderwijs te betrekken, bijvoorbeeld bij het helpen 

met huiswerk, of werkzaamheden op school, hoopt zij dit te 

bereiken. ‘Het moet voor scholen geen probleem zijn om de 

ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheden.’ Er is 

volgens haar een mentaliteitsverandering nodig. Maar wat 

als ouders helemaal niet betrokken willen zijn? Het zijn juist 

vaak de vaders en moeders van kinderen die problemen 

veroorzaken die niet komen opdagen op ouderavonden. 

Ineke Bruinsma, directeur van vmbo-school Groot Goylant 

in Hilversum, denkt dat de enige oplossing is om deze ou-

ders te blijven stimuleren. ‘Je streeft samen eenzelfde doel 

na, namelijk het kind met een goed diploma de deur uit te 

laten gaan. Door contact met ze te blijven zoeken, ze te 

blijven informeren over hun kind en hen uit te blijven nodigen 

op school, hopen wij ouders betrokken te maken.’ Volgens 

Bruinsma is dat in het belang van de leerling. ‘Met zulke 

ouders bereiken ze makkelijker wat ze willen bereiken.’

YR



Nieuwe carrièreperspectieven voor 
onderwijs- en klassenassistenten
Voor onderwijs- en klassenassistenten zijn er nu weinig loopbaan-

perspectieven, terwijl veel werknemers wel die wens hebben. CNV 

Onderwijs stelt daarom vanaf nu als proef een loopbaanconsulent 

beschikbaar. De pilot, die werd aangekondigd op de oop-dag, ge-

organiseerd door CNV Onderwijs, Prima-onderwijs en Loyalis, zal 

een half jaar duren.

John van den Groenendal, voorzitter van de stuurgroep Onderwijs 

Ondersteunend Personeel, legt uit: ‘Het gaat om een beperkte 

proef. Voor de pilot komen klassen- en onderwijsassistenten, de 

pedagogisch-didactisch medewerkers in het primair onderwijs, in 

aanmerking. Het gaat dus om oop’ers die de leraren helpen in de 

klas. Deze werknemers kunnen bellen met 

een loopbaanconsulent die samen met hem 

of haar gaat kijken naar de mogelijkheden 

om een hogere functie te krijgen. Dat is niet 

makkelijk, want die hogere functie moet wel 

bestaan op een school. Daarom is ook de 

hulp van de MR nodig. De onderwijs- en klas-

senassistenten moeten de raad daarom ver-

zoeken of de nieuwe functies kunnen worden 

opgenomen in het functieboek van een instel-

ling.’ Maar dat is niet het enige, legt Van den 

Groenendal uit. ‘Oop’ers moeten geschikt 

worden geacht voor die nieuwe functie en 

vervolgens daarin worden benoemd, zaken 

die in een POP-gesprek worden besproken. 

En daar gaat de loopbaanconsulent je bij hel-

pen’, besluit de stuurgroepvoorzitter.  

Van den Groenendal is zich bewust van de 

drempel die veel ondersteuners voelen. ‘Veel 

oop’ers vrezen voor de sfeer op school of dat ze met de nek wor-

den aangekeken als ze voor zichzelf durven op te komen. Daar 

moeten we vanaf. Als je al jarenlang andere taken uitvoert dan in 

je functieomschrijving staan, is het tijd om actie te ondernemen.’

Heb je ook de ambitie om werk te maken van je carrière? Dan kun 

je voor hulp en advies terecht bij een loopbaanconsulent. Deze 

dienstverlening is alleen bedoeld voor leden van CNV Onderwijs die 

werkzaam zijn als assistent of ondersteuner van een of meer leraren 

in het primair onderwijs. Interesse? Neem dan contact op met de 

loopbaanconsulent en bel met 06 29 08 94 11. De pilot loopt tot de 

zomervakantie van 2012. EvB

Schoolnieuws

•	Dit	wordt	een	hoopvol	Journaaltje	schrijven.	CNV	Onder-
wijs	heeft	namelijk	enorme	invloed!	Het	thema	gezag	in	
de	school	is	helemaal	hot	sinds	Schooljournaal	vier	weken	
geleden	schreef:	‘Leraar	moet	weer	de	baas	durven	zijn.’
•	De	minister	pakt	het	onderwerp	op,	maatschappelijke	
organisaties	zoeken	samenwerking	met	CNV	Onderwijs,	de	
media	duiken	er	bovenop,	de	Schooljournaal-Linkedingroep	
bruist	en	borrelt	van	de	reacties	en	de	PVV	dient	een	mo-
tie	in	dat	leerlingen	u	tegen	hun	leraar	moeten	zeggen.

•	Of	we	zo	blij	moeten	zijn	met	steun	van	de	PVV,	die	
zelf	collega-politici	met	u	aanspreekt	en	ze	tegelijk	
vernedert,	weet	ik	niet.	Maar	het	maakt	wel	duide-
lijk	dat	CNV	Onderwijs	gehoord	wordt.	en	dat	stemt	
hoopvol	voor	passend	onderwijs,	waar	de	bond	uit	alle	
macht	vecht	voor	behoud	van	banen.	Dat	is	immers	de	
kerntaak	van	een	vakbond.	Bezuinigen	nee,	behoud	van	
banen	ja!	
Ciska de Graaff
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Tweede Kamer: 
1.040 uur en een 
kortere zomervakantie
Een meerderheid van CDA, VVD, PVV en SGP heeft dins-

dag 29 november ingestemd met het wetsvoorstel onder-

wijstijd en vakanties in het voortgezet onderwijs. Door een 

amendement van de PVV gaat de onderwijstijd in de eer-

ste twee leerjaren alsnog naar 1.040 uur. CNV Onderwijs-

bestuurder Joany Krijt: ‘Dit is echt verbijsterend. De 1.040 

uur leidde eerder tot protesten uit het hele onderwijsveld. 

Het zorgt niet voor beter onderwijs maar leidt juist tot de 

gewraakte “ophokuren”. Vervolgens adviseerde de Com-

missie Onderwijstijd een norm van 1.000 uur. En nu doet 

een meerderheid van de Kamer alsof die hele discussie 

nooit gevoerd is.’ De zomervakantie wordt verkort van ze-

ven naar zes weken. Als compensatie krijgen de leerlingen 

vijf roostervrije dagen. De minister wil regelen dat de lera-

ren op ten minste twee van die dagen wel moeten werken. 

Maar in de door CNV Onderwijs gesloten cao is bepaald 

dat de leraren op deze vijf roostervrije dagen ook vrij zijn. 

Krijt: ‘Wij zullen de werkgevers houden aan de gemaakte 

cao-afspraak. De minister heeft helemaal niet de bevoegd-

heid om daarin in te grijpen. De wet zegt immers dat de 

arbeidsvoorwaarden van leraren worden geregeld tussen 

bonden en werkgevers.’ In het oorspronkelijke wetsvoor-

stel zouden leerlingen en leraren ook enkele vrije dagen 

(maximaal vier) verliezen in verband met het niet meer 

mogen compenseren van een aantal feestdagen. Volgens 

de nu aangenomen wet krijgen de leerlingen alsnog twee 

feestdagen gecompenseerd, maar de leraren niet. Krijt: 

‘Ook hiervoor geldt dat dit in de cao geregeld wordt. Wij 

zullen de compensatie van deze dagen dan ook inbrengen 

in de cao-onderhandelingen.’

Oudste school Noorden 
van ondergang gered
De bijna 800 jaar oude Abt Emo school in het Groningse 

Westeremden blijft open. De gemeente Loppersum gaat 

naar alternatieven zoeken om de kwaliteit van het onder wijs  

te garanderen, ondanks de dalende leerlingenaantallen. Te-

gen een mogelijke sluiting is op ludieke wijze geprotesteerd 

door de inwoners van het dorp met het project Dorp zoekt 

vrouw. Via YouTube zochten huwbare mannen uit het dorp 

naar een vrouw. (Zie de panoramafoto in Schooljournaal 

5 van dit jaar.) Door nieuwe aanwas van kinderen zou de 

school wellicht behouden kunnen blijven. PM 

Wat was!

21 november: De leiding van het Sint-Oelbert-
gymnasium in Oosterhout voert een gesprek 
met vijf meisjes die ongewild onderwerp waren 
van een erotisch verhaal dat een klasgenoot 
over hen had geschreven. Het verhaal is op het 
internet terecht gekomen en circuleert nog 
binnen de sociale media. Er is gesproken over 
de begeleiding van de meisjes. 
(Bron: BN/DeStem)
25 november: Vanaf studiejaar 2013/2014 
hanteren de dertien universiteiten in Nederland 
gezamenlijk een numerus fixus voor de studies 
rechten, psychologie en bedrijfseconomie. Door 
het aantal studenten voor deze populaire stu-
dies te beperken, willen zij de kwaliteit ervan 
garanderen. (Bron: NRCHandelsblad)
27 november: De werkgroep onderwijs van 
GroenLinks Leiden organiseert een poli-
tiek café over onderwijssegregatie. Ondanks 
verschillende pogingen lukt het maar niet de 
Leidse basisscholen gemengder te krijgen. Er 
dreigt nu een tweedeling in het onderwijs te 
ontstaan. (Bron: Dichtbij.nl)
28 november: Studenten met veel zelfdiscipline 
en doorzettingsvermogen zijn succesvoller 
tijdens hun studie. Dat schrijft Rutger Kappe 
in zijn proefschrift van de Vrije Universiteit 
Amsterdam. Kappe deed onderzoek onder 
studenten van Hogeschool Inholland. Hoewel 
hij bewijs vond dat intelligentie een rol speelt 
bij studiesucces, blijkt motivatie twee maal zo 
belangrijk. (Bron: Nu.nl)
• Honderden pabostudenten van de Hanzeho-
geschool in Groningen zijn zonder een tenta-
men te maken met een voldoende naar huis 
gestuurd. De reden is dat er geen surveillanten 
waren. (Bron: Brabants Dagblad)
29 november: De 16-jarige scholier Jordi 
Hendriks mag lesgeven op zijn eigen school, de 
Gereformeerde Scholengemeenschap Rand-
stad in Rotterdam, om een moeilijk te vervul-
len vacature tijdelijk in te vullen. Hij neemt 
het stokje een paar uur per week over van zijn 
ernstig zieke wiskundedocent. (Bron: ANP)



          de jong
geachte heer Rog,
Beste Michel,

Hoe staat het met het gezag van 
de docent op school? Als we de 
recente ophef over het gedrag van 
docenten mogen geloven, is er 
iets problematisch aan de hand. 
In hoeverre mag een docent gezag 
(fysiek) uitoefenen? Mag een docent 
een leerling beetpakken en de klas 
uitzetten? Of moet een docent van 
de leerling afblijven en incidenten 
alleen verbaal oplossen? Dit is geen 
gemakkelijke kwestie. Zeker als het 
gaat om scholen met leerlingen die 
zich een houding aanmeten die is 

gebaseerd op een (macho)straat-
cultuur. Buiten school leren deze 
jongeren van elkaar dat het recht 
van de sterkste geldt. Dat is hun 
wet op straat. Maar wat is de wet 
op school? Als deze leerlingen ook 
op school straatgedrag vertonen, 
is het begrijpelijk dat ze niet zullen 
luisteren naar een ‘softe’ docent die 
wangedrag slechts verbaal cor-
rigeert. Luisteren naar zo’n docent 
zou gezichtsverlies betekenen in de 
ogen van vriendjes en vriendinnetjes. 

Dus geef je een grote bek en 
voeg je daar nog een bedrei-
ging aan toe. Hoe moet een 

docent daarmee omgaan? De 
docent staat voor een dilemma. 

Treedt de docent hard op (waar-
onder dreigen met geweld), dan kan 
het zijn dat de jongere wel luis-
tert. Luisteren naar een docent die 
‘moeilijk’ (stoer) is, levert immers 
geen gezichtsverlies op. Maar als 
een docent geen natuurlijk overwicht 
heeft, kan zo’n situatie gemakkelijk 
escaleren waarbij de jongere ‘over 
de rooie’ gaat. Te soft optreden lijkt 
echter al helemaal funest. De docent 
raakt zo zijn gezag kwijt en raakt 
overgeleverd aan de goden. 
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     Jan Dirk de Jong is docent sociologie aan de 
Universiteit van Amsterdam

Luisteren naar een 
docent die ‘moeiLijk’ 
(stoer) is, Levert geen 
gezichtsverLies op
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Rog veRsus
geachte heer de jong, 
Beste Jan Dirk,

De afgelopen weken waren er de no-
dige incidenten op scholen. Er gaat 
weliswaar veel goed in het onderwijs, 
maar een greep uit het nieuws doet 
de wenkbrauwen fronsen. Uiter-
aard het incident in Nieuwegein, 
waarbij de adjunct-directeur in de 
cel belandde, maar ook de gymnasi-
ast die pornografische teksten over 
medeleerlingen had verspreid, een 
onderzoek waaruit bleek dat een-
derde van de leerlingen vindt dat zij 
de baas moeten zijn op school en, 
tot slot, de leerling in Roermond die 
zijn leraar wilde vergiftigen. Deze 

incidenten hebben op het oog niet 
veel met elkaar te maken. De rode 
draad is echter het veilige klimaat op 
school. Onderwijspersoneel, maar 
ook ouders en politiek moeten daar 
een bijdrage aan leveren. 
Allereerst moet de Tweede kamer 
haast maken met de wetgeving rond 
incidentenregistratie. Daarnaast 
moeten schoolleiders het voortouw 
nemen als het gaat om veiligheids-
beleid en dat ook handhaven. Dus 
geen versnipperde verantwoordelijk-

heden, niet zaken in de doofpot 
stoppen, onderwijspersoneel 
trainen en (bij)scholen en 
maatregelen regelmatig door-
nemen en actualiseren, ook 
als het gaat om het digitale 

klimaat in de school. Ook moe-
ten ouders betrokken zijn bij de 

school en de professionaliteit van 
de leraar accepteren en respecte-
ren. Verder verwacht ik iets van onze 
collega’s in de school. Er ligt een 
taak om agressie te herkennen, pre-
ventieve maatregelen te nemen en 
deëscalerend te werk te gaan. Vooral 
de rol van onderwijsondersteuners 
is daarbij van groot belang. Samen 
met de mannen en vrouwen voor de 
klas kunnen zij ervoor zorgen dat het 
gezag terugkeert in de school. Lera-
ren kunnen zich dan eindelijk weer 
richten op waar ze goed in zijn: goed 
onderwijs geven.

schooLLeiders moeten het 
voortouw nemen aLs het 
gaat om veiLigheidsbeLeid 
en dat ook handhaven

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Werf een nieuw CNV-lid 
en ga er samen op uit!

Gunt u anderen óók de voordelen van het CNV-lidmaatschap? Meld dan een nieuw CNV-lid aan en 
ontvang als dank een cadeaubon. Zo kunt u samen met het nieuwe lid iets leuks gaan doen! En 
elke keer iets anders als u dat wilt! Wilt u een Dinerbon, een Theaterbon of doet u samen liever iets 
spectaculairders? U kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als u wilt en voor elk lid ontvangt u een 
nieuwe cadeaubon.

Deze actie geldt niet in combinatie met andere ledenwerfacties. 
Kijk voor meer voorwaarden, informatie en aanmelding op: 

www.cnv.nl/actie of bel met (030) 751 10 40

zwart = 30/30/30/100 CMYK

VOORDELEN VAN HET CNV-LIDMAATSCHAP:

• Geïnformeerd worden over de ontwikkelingen in de sector waarin u werkt 
• Meepraten over uw CAO
• Professionele rechtsbijstand. Verzekerd van rechtshulp bij arbeids-kwesties en in privézaken
• Voor 40 euro extra wordt uw personeelsadvertentie doorgeplaatst in Direct
• Samen opkomen voor betere afspraken
• Individuele hulp en begeleiding met betrekking tot werk
• Deskundige hulp bij de belastingaangifte
• Korting op verzekeringen
• Toegang tot de vraagbaak van het CNV
• Loopbaan- en beroepsinhoudelijk advies 

U KUNT KIEZEN UIT DE VOLGENDE 
CADEAUBONNEN T.W.V. €25,- :
• Dinerbon  • Snowworld Zoetermeer 

• Theaterbon  • VVV Cadeaubon

Gegevens nieuw lid

Naam en voorletters  M/V

Adres

Postcode Woonplaats

Tel. nr. overdag Tel. nr. ‘s avonds
Geboortedatum Emailadres

Sector waarin u werkzaam bent

   Hierbij machtig ik het CNV de contributie automatisch maandelijks af te 

schrijven van mijn rekening

Bank/gironummer

Datum Handtekening

Het CNV zal na ontvangst van de aanmelding telefonisch contact opnemen voor aanvullende 
gegevens om de inschrijving defi nitief te maken. De contributie verschilt per bond (volledige 
info vindt u op www.cnv.nl) maar bedraagt gemiddeld 15 euro per maand. Studenten, 
werklozen, gepensioneerden en arbeidsongeschikten betalen een aangepast tarief.

Uw gegevens

Naam en voorletters  M/V

Adres Tel.nr.

Postcode Woonplaats

Relatie tot het nieuwe lid:   Collega     Familie     Vriend/in   

  Anders, namelijk: 

Ik ben lid van:   ACP     CNV Vakmensen     CNV Publieke Zaak  

  CNV Dienstenbond     CNV Onderwijs

Lidnummer:

Als aanbrenger van een nieuw lid ontvang ik graag de volgende cadeaubon:

  Dinerbon     Theaterbon     Bioscoopbon     Snowworld    

  Dutch Water Dreams     VVV Cadeaubon

U als aanbrenger van het nieuwe lid ontvangt uw gekozen aanbrengcadeau op uw privé-adres. 
Toezending kan pas plaatsvinden nadat de gegevens van het nieuwe lid telefonisch zijn 
gecontroleerd en een eerste contributie is geïnd.

Aanmeldbon 

  Aanmelden kan ook via: www.cnv.nl/actie 

 

Per post versturen naar: CNV Info, Antwoordnummer 1096, 3500 VE  UTRECHT
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‘We worden er 
allemaal beter van’

Onderwijs en opvang één geheel op basisschool 
Het Kristal

een zogenaamd kindcentrum. ‘Een jaar 
lang zijn we daar mee bezig geweest, 
brainstormen, plannen maken. Uitein-
delijk zijn we maar gewoon begonnen 
op één school, namelijk Het Kristal. Op 
de ene locatie van de school was al bui-
tenschoolse opvang (bso), op de andere 
locatie zat al een peuterspeelzaal. Op die 
tweede locatie ben ik toen ook bso aan 
gaan bieden. Binnen een paar maanden 
had ik dertig kinderen op de bso. Er was 
een enorme behoefte aan.’ Inmiddels 
maken er zeventig kinderen gebruik van 
de opvang. In de lokalen waar die opvang 
plaatsvindt, hangt een huiselijke sfeer: 
gezellige hoekjes, met gekleurde zitjes 
en bankjes. Dekker: ‘Wij vinden dat de 
inrichting onderscheidend moet zijn: in 
het ene lokaal krijg je les en volg je een 
programma, in het andere lokaal ben je 
vrij en doe je leuke dingen.’

skaten
Om half 8 druppelen de eerste kinderen 
binnen. Ze kunnen dan in de voor-
schoolse opvang nog even wat lezen 
of kleuren, totdat om half 9 de school 
begint. Tussen 12 en kwart over 1 is er 
tussenschoolse opvang en tussen kwart 
over 3 en half 7 naschoolse opvang. Dek-
ker: ‘In de naschoolse tijd worden activi-
teiten aangeboden door zowel school als 
opvang. Als het door de school gebeurt, 
kunnen we mensen van buiten inhuren 
voor zover het budget dat toe laat, of we 
zetten onze eigen groepsleerkrachten 
of vakleerkrachten in. Als elke leraar 

‘Wat op onze school praktijk is, zou je moeten wensen 
voor alle scholen. Ik zie zeker toekomst in deze vergaande 

samenwerking tussen onderwijs en opvang.’ Dat zegt Martin 
Dekker, directeur van basisschool Het Kristal in Dordrecht. 
Op deze school of integraal kindcentrum kunnen kinderen 

tussen half 8 en half 7 terecht voor onderwijs en opvang. ‘Ik 
zie eigenlijk alleen maar voordelen.’ 

studiedag oveR samenweRking 
opvang en ondeRwijs
Echt niet, echt wel: samenwerken opvang en onderwijs = kinder-
spel. Dat is de titel van een studiedag op dinsdag 28 januari 
in vergadercentrum Domstad in Utrecht, georganiseerd door 
CNV Onderwijs en andere onderwijs- en opvangorganisaties. 
De dag is speciaal bedoeld voor de mensen die met kinderen 
werken in onderwijs en opvang. Zij werken met dezelfde kin-
deren, maar kennen elkaar niet en weten weinig over elkaars 
werk. Daar kan op deze dag verandering in komen. Er is een 
plenaire speech van professor Sieneke Goorhuis en een zes-
tal inspirerende workshops over beeld- en breintechnieken, 
het ideale dagschema, samenwerking tussen onderwijs- en 
opvangpersoneel, medezeggenschap, de Sterrenschool in 
Apeldoorn, de nieuwe rolverdeling tussen leerkrachten en 
pedagogisch medewerkers. Deelname kost voor leden van 
CNV Onderwijs €90,- en voor niet-leden € 150,-. Kijk op  
www.cnvo.nl > agenda.

Dik tien jaar geleden ging de stichting waar Het Kristal onder 
valt, H3O, een fusie aan met het peuterwerk en de opvang 
in de wijk. ‘Die stap is van strategische waarde geweest’, zegt 
directeur Dekker. Gestimuleerd door subsidie van het minis-
terie van Sociale Zaken startte vier jaar geleden vanuit H3O 
een projectgroep die ging nadenken over het oprichten van 



meer – om het oneerbiedig te zeggen – te sjouwen met hun kin-
deren. Ook vinden ze het positief dat onderwijs en opvang onder 
dezelfde leiding staan.’ Het team is geschoold in een observatie- 
en leerlingvolgsysteem dat in beide professies gebruikt wordt. Ook 
is de school begeleid in het pedagogisch integreren van opvang en 
onderwijs, waarbij vooral ingezoomd is op overeenkomsten. Dekker 
heel nuchter: ‘Ik zie eigenlijk geen nadelen of problemen, alleen 
maar voordelen.’

pRofijt
Groepsleerkracht Corien Simpelaar geeft les aan groep 6 op Het 
Kristal. ‘Ik wist niet goed wat ik moest verwachten van de samen-
werking tussen onderwijs en opvang. Maar nu we een paar jaar 

‘We worden er 
allemaal beter van’
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vanuit zijn eigen interesse of hobby iets 
doet na de lessen, heb je al heel wat mid-
dagen gevuld. Het is wel de bedoeling 
dat het binnen werkuren valt, dus dat is 
even een kwestie van organiseren. Extra 
dingen zoals de avondvierdaagse doen 
we gewoon niet, dus dat scheelt weer 
uren.’ Vanuit de bso worden bijvoor-
beeld schaaklessen en natuuronderzoek 
aangeboden, vanuit de school lessen in 
drama, zang, tekenen, skaten, frisbeeën 
en circus. Ook tijdens schoolvakanties is 
het gebouw open en worden allerlei op-
vangactiviteiten georganiseerd. 

koudwateRvRees
‘Er was in het begin wel wat koudwa-
tervrees bij de leraren hoor’, moet Dek-
ker toegeven. ‘Ze dachten: “Gaan die 
opvangmedewerkers dan straks mijn rol 
overnemen?” Of: “Moet ik dan straks 
meer uren gaan werken?” Beiden zijn 
niet waar. Sterker nog: omdat we één 
team zijn en er ook zogenaamde combi-
natiefuncties zijn, kan ik peuterleidsters 
ook hier en daar inzetten als onderwijs-
assistent in de kleutergroep. Dat werkt 
heel positief. De methodes hebben we 
inhoudelijk op elkaar afgestemd, zodat de 
overgang tussen peuterspeelzaal en kleu-
tergroep naadloos gebeurt: het kind gaat 
gewoon naar de volgende groep. Van ou-
ders krijg ik terug dat zij als grote meer-
waarde zien dat onderwijs en opvang op 
één locatie zitten. Ze hoeven dus niet 

na schooltijd 
op school 
zijn en leuke 
dingen doen.
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modellen andeRe tijden
•   Het continurooster gaat uit van vier dagen met een korte middag-

pauze en een eindtijd van ongeveer 14.45 uur en een vrije woens-
dagmiddag. 

•   Het Hoorns model kent traditionele schooltijden en een vrije 
woensdagmiddag én vrije vrijdagmiddag.

•   Het vijf-gelijke-dagen-model heeft dagen van ongeveer 8.30 tot 
14.30 uur, geen vrije middagen, korte pauzes met leerkrachten in 
de klas en op de schooltijden aansluitende opvang.

•   Het bioritme-model maakt gebruikt van de momenten van maxi-
male alertheid (10-12 uur voor leren en presteren, 14.30-16.30 
voor repeteren), extra lange middagpauze met sport, cultuur en 
andere activiteiten, verzorgd door anderen dan de leraren.

•   Het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum werkt met een aan-
eengesloten programma van opvang en onderwijs, één team van 
medewerkers uit verschillende disciplines en een eenduidig peda-
gogisch beleid. Hier zijn vaak geen collectieve schoolvakanties.



verder zijn, kan ik niet anders dan zeg-
gen dat het goed en prettig verloopt.’ Na 
schooltijd moet Simpelaar haar lokaal 
regelmatig verlaten, omdat daar dan bij-
voorbeeld keyboardlessen gegeven wor-
den. ‘Ik neem dan mijn schriften onder 
mijn arm en ga ergens anders zitten, geen 
probleem. Ik heb ook profijt van de extra 
naschoolse activiteiten, want als iemand 
keyboard heeft gespeeld, vraag ik: “Laat 
eens wat horen in de klas!” Zo hebben 
we ook bij bijvoorbeeld de musical voor-
deel van het feit dat kinderen dramales-
sen volgen. Ik hoor de leerlingen ook 
niet anders dan enthousiast praten over 
alle extra dingen die ze aangeboden krij-
gen na schooltijd.’

waRme oveRdRacht
Ook Marleen Griffioen van de peu-
tergroep ziet alleen maar voordelen. 
‘Eens per zes weken hebben we een 
peuterkleutervergadering, waarin we als 
peuter- en kleuterjuffen bespreken welke 
thema’s we de komende periode gaan 
behandelen. We gebruiken methodes die 
op elkaar aansluiten. We houden ook 
gezamenlijke kijkmiddagen voor ouders 
en vieren samen Sinterklaas. Door dit 
alles wordt de overgang van peuter- naar 
kleutergroep makkelijker. Ook proberen 
we een zogenaamde warme overdracht 
tot stand te brengen, dus als een verse 
kleuter moeite heeft met de overstap, ga 
ik gewoon even mee de kleutergroep in. 
Doordat ik ook als overblijfjuf werk, zien 

de kinderen een vertrouwd gezicht: “He, dat is de peuterjuf!”.’ 
Griffioen vindt de samenwerking tussen onderwijs en opvang 
een verrijking, voor zowel kinderen, ouders als leraren. ‘We 
worden hier allemaal beter van. Ik vind het gewoon heel leuk 
dat we nu zo’n intensief contact hebben en dat ik ook in de 
keuken van het onderwijs kan kijken.’
Ciska de Graaff
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‘ouders 
vinden het een 
meerwaarde dat 
onderwijs en 
opvang op één 
locatie zijn.’

stand van zaken andeRe tijden
•   15 procent van de basisscholen was in mei 2011 overgegaan op 

andere schooltijden, 11 procent was van plan dat te doen, 55 
procent ziet mogelijkheden op langere termijn, één op de vijf 
scholen voelt niets voor andere schooltijden. In absolute cijfers: 
1.000 basisscholen gingen de afgelopen jaren over op nieuwe 
schooltijden, in schooljaar 2011-2012 kwamen er daar 350 bij.

•   De scholen die tot dan toe waren overgestapt, kozen vooral 
voor het continurooster (56 procent) en het Hoorns model (30 
procent). 11 procent ging over op het vijf-gelijke-dagenmodel. 
Dit laatste model is wel populair bij de scholen die de komende 
jaren hun schooltijden veranderen. 

•   Het belangrijkste argument om over te stappen op andere tijden 
is een betere dagindeling voor de leerlingen, met als goede 
tweede een meer effectieve besteding van de lestijd op school.

•   De invoering van andere schooltijden heeft volgens de scholen 
vooral meer rust en regelmaat in de schooldag opgeleverd.

•   Ruim 55 procent van de jonge ouders heeft behoefte aan andere 
schooltijden. Een ruime meerderheid van die ouders (58 pro-
cent) zou dan kiezen voor het gelijke-dagen-model. Bijna één op 
drie ouders voelt ook wel voor het 7 tot 7-model of het integrale 
kindcentrum.

Bronnen: jonge ouders over schooltijden, Boink, juni 2011. monitor 
andere schooltijden, andere tijden in onderwijs en opvang, mei 2011.
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Dit jaar heb ik mijn jongste zoon in de klas. Een aparte 
ervaring, want Oskar is aan het puberen… Als leerkracht 
hoor en zie ik dingen die ik als moeder liever niet hoorde 
en zag! Hij loopt in het kielzog van de stoerste boys en 
in zijn schoolwerk is hij supernonchalant. Hoe anders 
gedraagt hij zich voor zijn gitaarles, dinsdags na school! 
Daar oefent hij voor dat het een lieve lust is. 

Het is kijkdag. Ik geniet in een hoekje mee. De ‘Jingle 
bells’ zitten er bij Oskar goed in. In één minuut is hij met 
voorspelen klaar. Nu mag Koen, zijn vriend. Koen is veel 
minder gedreven, hij heeft de boel niet voor elkaar. Nee, 
het oefenen is er deze week bij ingeschoten, de bladmu-
ziek was kwijt, het plectrum ook en de training voor het 
korfballen vraagt veel tijd. En net toen hij op de gitaar 
wilde gaan, kreeg hij hoofdpijn… De leraar toont mede-
lijden. Noot voor noot neemt hij met hem de oefenstof 
door. Een kwartier lang probeert Koen de kerstklokken 
te laten klinken. Oskar zit er voor spek en bonen bij tot 
hij weer aan de beurt is. Maar dan is het halfuur les al 
bijna om.

Komt zijn zwakke broeder elke les driekwart van de tijd 
aan bod? En zou al die extra inspanning voor Koen veel 
opleveren? De knaap heeft toch gewoon geen inzet en 

geen discipline? En Oskar wil en kan veel meer aan, 
maar die krijgt het niet.
Het lijkt wel het basisonderwijs! De meeste energie 
steken we in de zwakste leerlingen. Heel nobel van 
ons, maar het moet natuurlijk wel uit de lengte of uit 
de breedte komen. Dús dalen de prestaties van de 
gemiddelde leerling! 

Daar zit ik dan met zo’n softe gitaarmeester. Wat moet 
ik? Hem van zijn geloof laten vallen? Gelukkig komen 
de omstandigheden me te hulp: de goede man gaat 
verhuizen. De nieuwe muziekleraar is uit heel ander 
hout gesneden. ‘Mannen, elke dag twee keer een half 
uur oefenen, anders hoef je niet te komen. En probeer 
niet om me voor de gek te houden, want ik hoor zó of je 
genoeg gespeeld hebt of niet!’
Oei…, vol ontzag kijken de jongens hun leraar aan. Maar 
ja, nieuwe bezems vegen schoon, dus de eerste week zijn 
ze vol goede moed. Na drie lessen gaat er voor Koen ech-
ter een briefje mee naar huis: of hij maar uit een ander 
vaatje wil tappen. En weer een maand later drukt de do-
cent hem zijn tientje lesgeld meteen weer in handen. ‘Ga 
maar naar huis jongen, zo heb ik er geen zin meer in!’
Oskars ogen worden groot als schoteltjes. Thuis musi-
ceert hij er met dubbele energie op los.

de meeste energie 
steken we in de 

zwakste LeerLingen, 
de prestaties van 

de gemiddeLde 
LeerLingen daLen

guitar tango

Liesbeth hermans 
(5o) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 
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‘Het helpt als je een 
globetrotter bent’

Zo’n veertienduizend leerlingen uit Nederland en 
Vlaanderen gaan naar school in het buitenland. 

De kinderen zijn meeverhuisd met hun ouders die 
tijdelijk of voor lange tijd over de grens werken op 

een ambassade, bij een bank, een eigen bedrijf 
zijn begonnen of zijn geëmigreerd. Het gros zit op 
een van de veertien Europese Scholen waarvoor 

de Stichting NOB het Nederlandstalige personeel 
levert. Schooljournaal was een middag te gast op 

de vestiging in Luxemburg.

Talenkennis leraren onmisbaar op Europese School

het Noord-Hollandse Bergen. De Stichting Nederlands On-
derwijs in het Buitenland (NOB) levert het Nederlandstalige 
personeel.

moedeRtaalondeRwijs
Het intieme Luxemburgse schooltje van destijds heeft inmid-
dels plaats gemaakt voor een bouwwerk met veel glas en staal, 
waar het de leerlingen aan niets ontbreekt. De meeste lokalen 
van de Nederlandstalige sectie van de school hebben nu een 
smartboard, er zijn mini-laptops (hier skoolmates genoemd) te 
over, er zijn computer-, muziek- en kunstklassen, laboratoria, 
een  bibliotheek, een kantine, sportterreinen en een medische 
dienst. Ook het gemeentelijk zwembad, achter de school, 
wordt veelvuldig gebruikt. Voor een flink aantal EU-landen is 
er een eigen taalsectie. Zo ook voor kinderen uit Nederland 
en Vlaanderen. Maar omdat het belangrijk is dat leerlingen 
zich een tweede taal vloeiend eigen maken, krijgen ze vanaf 
hun zesde jaar (de eerste klas) les in Engels, Frans of Duits. 
Kinderen uit de nieuwe EU-landen zoals Bulgarije, Roemenië 
en Slowakije, waarvoor geen eigen taalsectie bestaat, schuiven 
aan bij een van de hoofdsecties. Zij krijgen apart moedertaal-
onderwijs. Vanaf de tweede klas voortgezet onderwijs volgt nog 
een derde taal. Met al die taalkennis hebben leerlingen van 
deze scholen na hun middelbare schooltijd toegang tot alle 
universiteiten van de Europese Unie, omdat, ronkt de NOB in 
haar wervingsfolder, zij in het bezit zijn van het Europees  
Baccalaureaatdiploma.

vliegende hollandeRsyndRoom
‘This would be perfect for the groundplan and to make the 
walls around.’  De Nederlandse leerkracht Sjoerd van Loon  
legt zijn klas eerder die middag geduldig uit hoe ze van papieren 
dozen, karton, wattenstaafjes en ander materiaal een maquette 
van een stad kunnen maken. Het is drie uur en dat is het start-
sein voor het wekelijks ‘Europees uurtje’. Een gezamenlijke les, 
waarbij leerlingen van alle taalsecties, slechts op leeftijd  
geselecteerd, door elkaar zitten. Van Loon richt zich zowel in  
het Engels als het Frans tot zijn leerlingen. ‘Al die nationalitei-
ten maken deze kinderen kosmopolitischer. Velen zijn al lan - 

Achttien bussen verlaten ’s middags even 
na half vijf in een lange colonne het ter-
rein van Luxemburg I, een gigantisch 
scholencomplex van de Schola Europaea 
(Europese School) aan de rand van de 
hoofdstad van het Groothertogdom. Bijna 
duizend kinderen tussen 6 en 12 jaar uit 
diverse lidstaten van de Europese Unie 
krijgen les in de vestiging waar het basis-
onderwijs is gehuisvest. Zo’n 2.500 leer-
lingen die voortgezet onderwijs volgen 
zitten in een aangrenzend gebouw. Daar 
weer achter is het onderkomen van de 
372 kleuters gesitueerd. De ouders van 
al deze kinderen werken voor instellin-
gen van de Europese Unie of plaatselijke 
vestigingen van internationale banken of 
maatschappijen, hebben een eigen be-
drijf, of zijn geëmigreerd.
Hoewel het er allemaal fris en nieuw 
uitziet, is de Luxemburgse vestiging de 
oudste van alle scholen van de Europese 
School. Ambtenaren van de Europese 
Economische Gemeenschap, voorloper 
van de Europese Unie, stichtten de 
school al in de jaren vijftig. Inmiddels 
zijn er ves tigingen in België, Duitsland, 
Italië, Engeland, Spanje en zelfs een in 
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 ger in het buitenland en voelen zich niet per se Nederlander  
of Vlaming. Nationalisme is hen vreemd, ze staan juist heel 
positief tegenover multiculturalisme. Ze zullen als ze ouder 
zijn geen moeite hebben zich te bewegen in het internationale 
circuit. Wel ligt het gevaar op de loer van wat wij het Vliegende 
Hollandersyndroom noemen. Makkelijk vriendschappen maken, 
maar zich niet kunnen hechten.’

eigen zwemBad
Leraren, die enkel uit zijn op een leuk baantje in het buiten-
land, zijn volgens Van Loon op een Europese School niet op het 
juiste adres. ‘Het is hard werken. De aanpak is klassikaler, er is 
minder hulp van buiten. Je bent veel meer op jezelf aangewe-
zen. Daarom is het belangrijk om je talen vloeiend te spreken. 
Maar het help ook wel als je een beetje een globetrotter bent. 
Mijn vrouw en ik hebben op Aruba gewerkt, in Mozambique en 
in Singapore, waar een van onze kinderen is geboren. Nu zitten 
we al vier jaar in Luxemburg, waar we een tweede kind hebben 
gekregen. Maar ik zit hier niet vast; krijg ik een mooi aanbod 
in een ander land dan pakken we de koffers. Daarin sta ik niet 
alleen. Het verlangen om wat van de wereld te zien merk ik bij 
meer collega’s.’ Toch moet hem van het hart dat hij het jammer 
vindt dat leraren, na een wijziging in de Europese regelgeving, 
maar negen jaar op een Europese School mogen werken. ‘Dat 
komt omdat er leraren tussen zaten die met geen tien paarden 
waren weg te krijgen. Niet erg als ze goed zijn, maar bij twijfel-
gevallen verlang je toch naar meer doorstroming. Ik heb daar 
van geprofiteerd, maar nu mijn Spaanse collega weg moet, vind 
ik dat hij een leemte achterlaat. Het vertrek twee jaar geleden 
van een Finse leraar vond ik al een verlies aan expertise. Nou 
ja, het is niet anders, hiervoor is gekozen, net als dat een echt-

paar niet op dezelfde school mag werken.’
Van Loon benadrukt dat de leerlingen op 
deze school hele normale kinderen zijn. ‘Er 
zijn hier ook kinderen uit gemengde huwelij-
ken, maar het is wat anders dan Alkmaar of 
Almere. De ouders zijn vaak hoog opgeleid, 
maar kinderen zijn overal hetzelfde.’ Lacht: 
‘Nou ja, als ze zeggen dat ze in het zwembad 
hebben gespeeld dan is het in negen van de 
tien gevallen wel hun eigen zwembad.’

intimiteit
Op een tafeltje bij de ingang staat een her-
denkingstafel voor Louis. Eerder die week is 
de jongen, een maand voor zijn zesde ver-
jaardag, verongelukt. ‘Everyone misses you. 
Just so you know’, schrijft Mona. Soortgelijke 
boodschappen staan er in alle talen die de 
EU rijk is. ‘Vreselijk, zo jong nog’, vertelt 
Hans van Wissen (59), directeur van de Ne-
derlandstalige sectie, ontdaan. De brandende 
waxinelichtjes en de vele bloemen geven het 
complex Luxemburg I, met zijn megagangen, 
ineens een intiemere aanblik. Intimiteit die 
ook wordt gecreëerd door de vele, vaak door 
de leerlingen zelfgemaakte (verf)tekeningen 
en kunstobjecten, die overal in de school aan 
het plafond of aan de muren hangen. Ook de 
ruimte waar ouders en leraren even in alle 
rust met elkaar kunnen praten, iets tussen 
een biechtstoel en een openbaar urinoir in, 
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ine martens: ’heeft iedereen een partner?’



heeft iets ingetogens. In drie talen valt te 
lezen: parloir, meetingroom en Bespre-
chungszimmer.

zusteR heidi
Bij de medische dienst geeft zuster Heidi 
een paracetamol aan de zevenjarige 
Mark, die zich duidelijk niet lekker voelt. 
Met zijn armen om zijn knieën geslagen 
zit hij op de behandeltafel. ‘38.2, een 
lichte verhoging’, krijgt zijn vader te ho-
ren als hij zijn zoon komt ophalen. Van 
Wissen: ‘Het lijkt een luxe. Maar het is 
een groot gebouw. Er gebeurt genoeg op 
een dag om haar aanwezigheid te recht-
vaardigen.’
We zijn op weg naar de Vlaamse juf Ine 
Martens, die in een hal met een groep 
kinderen oefent op een volksdans. On-
dertussen vertelt directeur Van Wissen, 
die al elf jaar op deze school werkt, dat 
geïnteresseerden in een baan op zijn 
school eerst vijf jaar voor de klas moeten 
hebben gestaan. ‘Dat is een voorwaarde, 
ook voor onderwijsassistenten. Wij wil-
len mensen met ervaring, omdat het 
systeem zo anders is dan in Nederland. 
Allereerst natuurlijk vanwege de nadruk 
op de talen, maar ook omdat leerkrach-
ten leerlingen niet de hele dag in de 
klas hebben vanwege de gezamenlijke 
Europese lessen en die voor tweede taal 
en religie/moraal. Je moet dus heel goed 
plannen om alles binnen de daarvoor 
gestelde tijd af te hebben.’ En hoewel de 
leerlingen aan het einde van de basis-
school vrijwel zonder uitzondering een 
hoge Citoscore  halen, telt ook Van Wis-
sen kinderen met dyslexie en dyscalculie 
onder zijn clientèle. ‘De lat ligt hier 
hoog. Ouders zijn kritisch. Ze verwach-
ten dat wij hun kinderen minimaal op 
vwo-niveau brengen. Dat levert uiter-
aard wel eens spanningen op als blijkt 
dat dat te hoog gegrepen is.’ ‘Does  
everyone have a partner?’, roept Ine bo-
ven de muziek uit tegen haar leerlingen.

picasso
Kunst en cultuur nemen een belangrijke 
plek in op de Europese school. Dat blijkt 
wel in de hal van de kleuterafdeling. On-
middellijk vallen de kinderversies op van 
Picasso’s meesterwerk La Guernica. Ook 
zijn Russische collega Kandinsky is door 

de kleuters onder handen genomen. Een van de twee coördina-
toren van de kleuterafdeling is de Nederlandse Dian van Hoof 
(45). Op haar, ooit begonnen met lesgeven in Ter Aar, is de 
term globetrotter zeker van toepassing. ‘Ik zit hier nu vier jaar, 
daarvoor gaf ik samen met mijn man les in Gabon, Noorwegen, 
Indonesië en Maleisië. Toen we besloten terug naar Nederland 
te gaan, omdat ons oudste kind naar de middelbare school 
moest, kwam dit op mijn pad.’ Ze heeft moeten wennen aan de 
massaliteit op de speelplaats. ‘Zoveel kinderen ineens buiten, 
maar zoiets went. Net als met handen en voeten lesgeven tij-
dens het gezamenlijke uur aan kleuters die alleen Portugees of 
Spaans spreken.’ En, waarin een klein land groot kan zijn, heel 
Luxemburg I viert op 5 december Sinterklaas. Van Hoof nuan-
ceert: ‘Ach, de meesten van ons hebben niets met Driekonin-
gen, maar daar doen we even hard aan mee.’
Peter Magnée
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geïnteresseerd in 
een baan in het 
buitenland: www.
stichtingnob.nl.

dian van hoof: ‘soms met handen en voeten lesgeven aan spaanse en portugese kleuters.’

sjoerd van loon: ‘al die nationaliteiten maken deze kinderen kosmopolitischer.’
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Uit het hele land waren belangstellenden er weer op afgekomen: 
de jaarlijkse oop-dag van CNV Onderwijs, de dag waarvan de 
onderwijsondersteuners van Nederland het middelpunt vormen. 
Ongeveer 170 conciërges, onderwijsassistenten en andere werk-
nemers met ondersteunende functies hadden zich aangemeld 
voor deze dag. Door problemen op het spoor moest een klein ge-
deelte afhaken en kwamen ongeveer 150 deelnemers uiteindelijk 
in Utrecht aan. ‘Het lijkt erop dat er elke oop-dag problemen bij 
de NS zijn. Misschien moeten we daar iets ondersteunends gaan 
doen’, grapte John van den Groenendal, voorzitter van de stuur-
groep Onderwijs Ondersteunend Personeel in een toespraak.

Omgaan met de jeugd
Na een gezamenlijk programma, met onder meer een quiz in 
het format van petje-op-petje-af, konden de deelnemers ver-
schillende workshops volgen, onder meer over feedback geven. 
‘Vaak reageren we heel emotioneel op elkaar, daarom is het 
handig om regels met elkaar te maken’, aldus workshopleider 
Henk Hospes. Populair was ook de workshop Omgaan met de 
jeugd van tegenwoordig. ‘Wij zijn pedagogen die iets te zeggen 
hebben. Jongeren hebben behoefte aan duidelijkheid en soms 
moet het onderwijspersoneel hen structuur geven’, sprak Taco 
Visser van de Besturenraad, die de workshop verzorgde.
Het hoogtepunt van de dag was de uitreiking van de jaarlijkse 

Gouden Steunpilaren, waarvan de pre-
sentatie in handen was van cabaretier 
Hester Macrander. Er waren 156 aanmel-
dingen binnengekomen, en er was meer 
dan vijftienduizend keer gestemd. Van de 
prijsuitreiking gaat nog altijd een bood-
schap uit, zo vertelt Joany Krijt, bestuur-
der bij CNV Onderwijs en voorzitter van 
de jury: ‘De Gouden Steunpilaar geeft 
het belang aan van alle oop’ers. En het 
zegt ook hoe ontzettend onmisbaar deze 
mensen zijn.’

‘O’OOp-ers
Voorafgaande aan de uitreiking vroeg 
Macrander de genomineerden of een van 
hen vond dat hij of zij zonder meer de 
prijs had verdiend. Toen er geen reactie 
kwam, zei ze: ‘Nee? Dat is dan toch die 
bescheidenheid die oop’ers zo typeert.’ 
Macrander is van mening dat die be-
scheidenheid onterecht is. ‘Volgens mij 
moet er aan het woord oop’er nog een ‘o’ 
worden toegevoegd, het staat namelijk 
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Steunpilaren, workshops, 
problemen bij de NS: het was 

weer tijd voor de oop-dag 
van CNV Onderwijs, dit jaar 
gehouden op 17 november 

in Utrecht. De dag waarop de 
conciërges, mediathecarissen, 

onderwijsassistenten en alle 
andere onderwijsondersteuners 

centraal staan. 
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‘Winnaars zijn 
we allemaal!’

Het promotie-
team van gouden 
steunpilaarge-
nomineerde theo 
jongenotter liet 
er geen gras over 
groeien.
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voor: onmisbaar onderwijsondersteunend 
personeel!’ 
De uitreiking begon met de genomineer-
den in de categorie voortgezet onderwijs. 
De strijd ging hier tussen Tarik Ramazan, 
conciërge van de Openbare Scholen-
gemeenschap Schiedam, en Frank van 
Waterschoot, zijn vakgenoot aan het 
Develsteincollege in Zwijndrecht. De uit 
Soedan afkomstige Ramazan, wordt door 
zijn collega’s op handen gedragen. ‘On-
danks zijn korte tijd in Nederland is hij 
het prototype van een conciërge; hij pakt 
alles aan’, aldus zijn directeur.
Frank van Waterschoot werd voorgedra-
gen door een docent Engels. In de nomi-
natie zei ze over hem: ‘Hij is het zonnetje 
van Develstein. Altijd vriendelijk. En 
hij ziet er ook nog eens heel goed uit!’ 
Uiteindelijk ging Van Waterschoot met 
de prijs naar huis. De winnaar reageerde 
geëmotioneerd op het winnen van de 
prijs: ‘Het thuisfront doe ik misschien 
tekort, maar ik doe mijn werk met hart 
en ziel.’ 

Bezuinigingen
De hoofdconciërge van het Albeda Col-
lege in Rotterdam, Theo Jongenotter, won 
de prijs in de categorie mbo. Met behulp 
van een speciaal gemaakte journaaluit-
zending motiveerden zijn collega’s de 

kandidaatstelling van Jongenotter; een rustig, maar toch ook markant 
persoon op het Albeda College. Jongenotter doet zijn werk nog altijd 
met veel plezier: ‘De afwisseling trekt me aan. Elke dag is anders.’ Om-
dat de twee andere genomineerden zich hadden teruggetrokken uit de 
verkiezing, hoefde de jury deze ronde geen keuze te maken.
In het primair onderwijs waren het twee vrouwen die vochten voor 
de eer. In deze onderwijssector was Manouk Nagtegaal genomineerd. 
Zij werkt als onderwijsassistent op basisschool De Beekvliet in 
Velserbroek. ‘Niets is haar te veel’, motiveerden haar collega’s hun 
nominatie. ‘Deze nominatie is ook een blijk van waardering’, aldus 
collega Christa. De genomineerde zelf beschrijft haar werk als: ‘Al-
tijd afwisselend. Je krijgt veel van de kinderen terug’ Nagtegaal ging 
de strijd aan met Bea Klaassen, logopediste aan de Cor Emousschool 
in Den Haag. Klaassen is al veertig jaar aan deze school verbonden 
voor slechthorende leerlingen en kinderen met spraak- en taalmoei-
lijkheden. ‘Bea bleef overeind ondanks bezuinigingen en wisselende 
directies’, aldus haar voordracht door collega’s. Als Bea zelf op het 
podium wordt gevraagd, houdt ze een kort betoog tegen de aan-
staande bezuinigingen. ‘Ik vind dit een fantastisch vak. Ik hoop dat 
er niet bezuinigd gaat worden, anders gaan we terug naar de tijd dat 
deze kinderen alleen maar de plantjes water mogen geven.’ Na be-
raad van de jury ging Nagtegaal uiteindelijk met de prijs naar huis.

niemandsland
Stuurgroepvoorzitter Van den Groenendal blikte na afloop terug op 
een succesvolle dag en was vooral blij met de aanwezigheid van Bea 
en de andere logopedistes. ‘Logopedie associeer je niet direct met de 
groep onderwijsondersteuners. Ze bevinden zich in een soort nie-
mandsland. Maar vandaag is het gordijn opengetrokken’. En refe-
rerend aan de Gouden Steunpilaarverkiezing: ‘Winnaars zijn we 
allemaal!’
Edwin van Baarle

de drie gouden 
steunpilaren van 
2011. V.l.n.r.: 
theo jongenotter 
(mbo), manouk 
nagtegaal (po) 
en Frank van  
Waterschoot (vo).



Werk &Recht
middeninkomens netto er op 
achteruit
De (hogere) middeninkomens zien hun netto-inkomen 
in januari met enkele tientjes dalen. Het omslagpunt 
ligt ongeveer bij € 3.250,- bruto per maand. Voornaam-
ste oorzaak is de inkomensafhankelijke bijdrage voor 
de Zorgverzekeringswet. Deze gaat weliswaar met 0,65 
procentpunt omlaag, maar wordt voortaan berekend 
over het inkomen tot het maximum premieloon werk-
nemersverzekeringen: € 50.064 in 2012. In 2011 hoefde 
de bijdrage maar te worden betaald over de eerste  
€ 33.427,-. Werkende 58-plussers gaan er bovendien op 
achteruit door afschaffing van de extra arbeidskorting 
(afhankelijk van de leeftijd € 264,- tot € 788,- per jaar) 
en verlaging van de doorwerkbonus voor wie 62, 63 of 
64 jaar wordt in 2012.

levensloop en spaarloon
Wie meedoet aan de levensloopregeling en daarmee wil 
doorgaan, moet er voor zorgen dat er eind 2011 min-
stens € 3.000,- op de levenslooprekening staat. Wie niet 
meedoet aan levensloop (en ook niet heeft meegedaan 
aan spaarloon in 2011) zou kunnen beslissen nog snel 
een levenslooprekening te openen en daarop minimaal 
€ 3.000,- te laten storten uit het loon van december (dit 
kan alleen bij een jaarinkomen van minstens € 25.000,-).
Levensloopsparen, bijvoorbeeld met het oog op eerder 
kunnen stoppen met werken, blijft dan mogelijk. Is dit 
geen aantrekkelijke optie dan kan er een aardig netto 
voordeeltje (€ 257,- bij IB-tarief van 42 procent) wor-
den behaald door nog snel gebruik te maken van spaar-
loon (bruto inleg maximaal € 613,-). Dit bedrag kan al 
in januari 2012 netto weer worden opgevraagd.
 
pabo’ers weer bevoegd voor 
praktijkonderwijs
Leraren met een pabo-diploma worden weer bevoegd 
om te werken in het praktijkonderwijs. De Tweede 
Kamer heeft het voorstel voor de benodigde wijziging 
van de Wet op het Voortgezet Onderwijs aangenomen. 
CNV Onderwijs is blij met de bredere bevoegdheid voor 
de pabo’ers. Dit komt hun inzetbaarheid en mobiliteit 
ten goede. Voor de praktijkscholen is het een uitkomst 
dat zij nu makkelijker aan bevoegde docenten kunnen 
komen.

CHe: decentraal geld voor 
participatiebanen
De Christelijke Hogeschool in Ede heeft aan de bonden 
voorgesteld een deel van de decentrale arbeidsvoor-
waardenmiddelen te besteden aan het creëren van 
participatiebanen. Joop Witteveen, regiobestuurder in 
Gelderland, is enthousiast: ‘Uiteraard hebben wij met 
dat voorstel ingestemd. Daarbij hebben we het College 
van Bestuur in het bijzonder gewezen op de kwetsbare 
positie van Wajongers.’ CNV Onderwijs 
heeft daarnaast voorgesteld het budget 
voor 2012 uit te breiden met de niet 
bestede middelen uit 2011.

van Bestuur in het bijzonder gewezen op de kwetsbare 
positie van Wajongers.’ CNV Onderwijs 
heeft daarnaast voorgesteld het budget 
voor 2012 uit te breiden met de niet 

dat voorstel ingestemd. Daarbij hebben we het College 
van Bestuur in het bijzonder gewezen op de kwetsbare van Bestuur in het bijzonder gewezen op de kwetsbare 
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voor 2012 uit te breiden met de niet 

Werkdruk voortgezet onderwijs 
heeft veel oorzaken
Volle klassen, veel leerlingen die extra aandacht vra-
gen, de hoeveelheid papierwerk, allerlei taken die er 
‘even’ tussendoor moeten, geen taakbeleid voor on-
derwijsondersteunend personeel en geen vervanging 
als een oop’er verlof opneemt. De hoge werkdruk in 
het voortgezet onderwijs heeft vele oorzaken. Dat 
bleek de afgelopen weken op de discussiebijeenkom-
sten van CNV Onderwijs. Ter voorbereiding van een 
nieuwe cao-inzet bezochten bestuurder Joany Krijt 
en beleidsmedewerker Wim van Teutem een aantal 
scholen om de beste aanpak van het werkdrukpro-
bleem te bespreken. Krijt: ‘Uit de gesprekken blijkt 
duidelijk dat het personeel op de scholen nog steeds 
een hoge werkdruk ervaart. Maar ook dat de oorza-
ken niet voor iedereen hetzelfde zijn. Dus is het goed 
om daar bij de cao-onderhandelingen rekening mee 
te houden.’ Wat salaris betreft wil CNV Onderwijs in 
ieder geval een verhoging eisen die gelijk opgaat met 
andere sectoren. De komende maand gaat de bond 
nog een digitale enquête houden om de mening van 
nog meer leden te peilen over de gewenste cao-inzet. 
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Overzicht regiOspreekuren 
maandag   5 december Utrecht
maandag   5 december Apeldoorn
dinsdag   6 december Assen
donderdag   8 december ’s Hertogenbosch
dinsdag 20 december Roermond
maandag   9 januari Utrecht
dinsdag 10 januari Roermond  
dinsdag 10 januari Assen
donderdag 12 januari Rotterdam
donderdag 19 januari Den Bosch
donderdag 19 januari Apeldoorn



Steeds meer scholen stappen af van het traditionele 
lesrooster. Veelgestelde vraag als gevolg daarvan is of 
de werkgever de werktijdfactor van parttimemede-
werkers, die daardoor vaak meer of minder les gaan 
geven, ook mag veranderen. Dat mag niet eenzijdig. 
De omvang van de betrekking is vastgelegd in de ar-
beidsovereenkomst en die mag niet eenzijdig door de 
werkgever worden gewijzigd. Uiteraard mag dat wel 
als beide partijen (werkgever en werknemer) het daar 
samen over eens zijn.
Een veel voorkomende wijziging van de schooltijden 
betreft het zogenaamde Hoorns model. Op scholen 
die dit model hanteren krijgen alle leerlingen 940 uur 
les per jaar. Omdat de maximale lessentaak voor een 
leraar in het basisonderwijs 930 uur per jaar bedraagt 
(bij een fulltime betrekking), is in de cao vastgelegd 
dat alle fulltimers recht hebben op tien lesvrije uren. 
In de praktijk zijn dat twee dagen.
De invoering van andere schooltijden kan wel gevol-
gen hebben voor het compensatieverlof. Dit is in feite 
niets anders dan het compenseren van het aantal uren 
dat iemand is ingeroosterd boven het maximale aantal 
(les)uren dat bij de werktijdfactor hoort. Een voor-
beeld: een school hanteert in de bovenbouw een les-
rooster van 1010 uren voor de leerlingen. Een fulltime 
leerkracht mag maximaal 930 uur worden ingezet voor 
lesgevende taken. Als deze leerkracht volledig wordt 
ingeroosterd voor de 1010 uur, dan heeft hij/zij recht 

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.

Verandert mijn werktijdfactor als 
de schooltijden veranderen?

vraag:

op tachtig (les)uren compensatieverlof. De school gaat 
nu over naar andere schooltijden, waarbij in de boven-
bouw nog slechts 980 uur les wordt gegeven. Dezelfde 
fulltimer is dan nog vijftig uur teveel ingeroosterd en 
zal dus recht hebben op een gelijk aantal uren com-
pensatieverlof.
Niet iedereen kiest echter voor compensatieverlof. 
Vooral parttimers kiezen vaak voor een werktijdfactor 
die past bij hun weektaak. Wat zijn dan in de hier-
boven geschetste situatie de compensatie-uren voor 
een parttimer die op maandag, dinsdag en woensdag 
werkt? Uitgaande van 5,5 uur les op hele dagen en 
3,75 op woensdag en (gemiddeld) 39,2 schoolweken 
zal zo’n parttimer een werktijdfactor hebben van on-
geveer 0,6220. De school gaat nu naar een rooster 
waarin de leerlingen op woensdag nog maar 3,25 uur 
les hebben. De leerkracht gaat dus een half uur minder 
les geven per week. De werkgever mag deze leerkracht 
dan bijvoorbeeld per vier weken een middag extra 
laten lesgeven, als dat tenminste past in het maximaal 
aantal dagen/dagdelen die deze inzetbaar is én die in 
de jaartaak vastgelegd is. 
Andersom geldt natuurlijk dat iemand die met de-
zelfde werktijdfactor meer les gaat geven dan op grond 
van de werktijdfactor mag, uitbreiding van de betrek-
kingsomvang moet krijgen of, als hij/zij daar voor kiest, 
meer compensatieverlof, zodat de daadwerkelijke les-
tijd past bij de werktijdfactor.

Verandert mijn werktijdfactor als 

op tachtig (les)uren compensatieverlof. De school gaat 

antwOOrd:
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steeds meer scholen gaan over op andere schooltijden. Begrippen als het 
vijf-gelijke-dagen-model, het bioritmemodel en de zeven-tot-zeven-school 
komen dan langs. Hoe ziet jouw school er over vijf jaar uit? en wat zijn dan de 
keuzemogelijkheden? Welke good practices zijn beschikbaar?

Al deze thema’s komen aan de 
orde binnen het kader van de taken 
en bevoegdheden van de (G)MR. 
Wacht je als (G)MR op initiatief van 
de schoolleiding of het bestuur? Of 
neem je zelf initiatief en hoe doe je 
dat dan? CNV Onderwijs Academie 
kan je begeleiden in dit traject.

Meer weten?
Neem contact op met CNV 
Onderwijs Academie: (030) 751 17 47, 
stuur een e-mail naar scholing@ 
cnvo.nl of neem een kijkje op www.
cnvo.nl/academie. Hier vind je ook 
alles over het MR Partnerschap.

De MR-advieslijn is alleen toe-
gankelijk voor (G)MR-en die een 
partnerschap met CNV Onderwijs 
hebben afgesloten. MR-partners 
krijgen een rechtstreekse con-
tactpersoon bij CNV Onderwijs.

Klaas Jurjens is trainer en adviseur 
bij CNV Onderwijs Academie en 
begeleidt MR-en bij de invoering 
van Andere Schooltijden. ‘Een 
school kan ervoor kiezen om de 
onderwijstijd te veranderen. Maar 
daarbij moet rekening worden 
gehouden met de arbeidstijden 
van het personeel en ook moe-
ten de ouders instemmen met 
de wijziging. Bij veranderingen 
in bijvoorbeeld de begin- en 
eindtijd van de school moeten alle ouders worden 
geraadpleegd. Eigenlijk houdt dat in dat je heel duidelijk naar hen 
moet communiceren. Pas als dat gebeurd is, kan een oudergeleding 
van de MR instemmen. In dit traject is het niet de bedoeling dat wij 
als CNV Onderwijs Academie gaan vertellen wat een MR of GMR 
moet doen. We begeleiden hen in het traject die naar de uiteindelij-
ke keuze leidt. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een trainer voorlich-
ting komt geven over het hoe en waarom van andere schooltijden, 
of een discussie leidt met alle ouders. Dit zou ook heel goed kunnen 
vallen in een MR Partnerschap waarbij een langere begeleiding van 
een jaar mogelijk is. Je hebt dan een vast contactpersoon bij CNV 
Onderwijs Academie waar je met je vragen terecht kunt.’ 

is trainer en adviseur 

eindtijd van de school moeten alle ouders worden 

Jouw partner in training en advies
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columncolumncolumnPierre Wind
ElkE EERstEjaaRs 

kRijgt bij 
binnEnkomst 

EEn stUb 
toEgEWEzEn, EEn 

stUdiEbUddy

Pierre Wind (46) is docent op onder andere  
Roc mondriaan Horeca in den Haag.

Bescheiden als ik ben, durf ik te zeggen dat ik dé oplos-
sing tegen studie-uitval heb. Vooral in het mbo is het 
vroegtijdig afhaken van de student nog steeds een mega-
probleem. Mijn visie heet STUB, oftewel: de STUdie-
Buddy.
Het plan is simpel, maar effectief. Elke eerstejaars die 
binnenkomt, krijgt een STUB toegewezen: een tweede-
jaars die het hele jaar een eerstejaars begeleidt. Dat kan 
live, via social media of telefoon. De eerste taak van deze 
STUB is vooral het wijzen van wegen om de school te 
leren kennen, zodat je als binnenkomende student niet 
het gevoel krijgt dat je verzuipt. Communiceren met een 
tweedejaars is ‘drempellozer’ dan met een docent. Zo 
vang je eerder signalen van onvrede of onkunde op.
Je hebt diverse categorieën STUB’s. Zo zijn er ook derde-
jaars STUB’s, die worden ingezet voor simpele bijlessen. 
De STUBprof ‘s zijn de volwassen medewerkers in de 
onderwijsorganisatie. Al deze STUB’s worden aangevoerd 
door de HoofdSTUB. In mijn visie is dat de decaan. De 
decaanfunctie is in de school vaak een ondergewaar-
deerde functie, en wordt nog regelmatig als bijfunctie 
van een docent gezien. Nee, de decaan is een voltijdbaan. 
De decaan zou met elke student jaarlijks minimaal één 
gesprek moeten hebben. Dus de ideale persoon om 
HoofdSTUB te zijn. Deze OpperSTUB zit in het schoolge-

bouw, in een gezellig centraal gelegen ruimte, die meer 
weg heeft van een huiskamer dan van een kantoor, waar 
de studenten in en uit kunnen lopen. Het centrale punt 
voor alle STUB’s. Hier wordt ook de dossiervorming 
centraal bijgehouden. Als je STUB bent, kun je hier ook 
chillen.
Wanneer de HoofdSTUB een signaal van een docent, 
mentor of STUB krijgt, dat een student zich niet thuis op 
school voelt (of moeite met bepaalde stof heeft), dan kan 
de HoofdSTUB aan de slag gaan. Hij kan kiezen voor een 
derdejaarsSTUB, of voor bijles van een docent of voor de 
persoon die gespecialiseerd is in psychologische hulp; 
hulp op maat dus. 
Natuurlijk is mijn plan gedetailleerder, dan wat ik hier 
nu schrijf, maar ik geloof er heilig in. Het plan is mede 
gebaseerd op de Wind basisonderwijsprincipes: dat een 
docent een docent is met nauwelijks bijtaken. Een men-
tor is een mentor. En een begeleider is een begeleider. 
Wanneer een docent in de smiezen heeft dat een van zijn 
studenten op de een of andere manier niet mee kan, dan 
seint hij dit direct door naar de mentor en die neemt met 
de HoofdSTUB passende maatregelen. Efficiënter kan 
volgens mij niet. Ik hoor natuurlijk al BoBo’s zuchten: 
‘Wie betaalt dit?’ Heel simpel, hoe meer studenten in de 
onderwijsinstelling blijven, hoe meer centjes, toch?

Oplossing voor studie-uitval



prinses 
máxima 
vraagt om 
een tweede 
kopje koffie 
bij arlet.
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           Máxima 
ontdekt talenten 
vso-leerlingen

Vergezeld door een hofdame, 
een adjudant in uniform 

en een gespierde lijfwacht 
bracht prinses Máxima vorige 
week vrijdag een bezoek aan 

Het Duin, een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs 

(vso) in Noordwijk. Aan de 
hand van presentaties kon 

de Oranjeprinses zelf ervaren 
welke onvermoede talenten 
leerlingen met een beperkt 

leervermogen hebben.  
De jongeren doen mee aan  

een landelijk project dat hen 
aan een passende baan moet 

helpen.     

Project moet 15.000 jongeren aan een baan helpen   

Op de bijna honderdjarige school, onderdeel van de ’s Heeren 
Loo Zorggroep, is de spanning voelbaar nu de prinses ieder mo-
ment kan arriveren voor haar werkbezoek. Een aantal van de 
ongeveer honderd leerlingen van Het Duin heeft zich speciaal 
voorbereid op het koninklijk bezoek, waarover ze pas enkele 
uren van tevoren werden ingelicht. Ze dachten dat de staats-
secretaris zou komen, maar nu zullen ze de prinses hun vaardig-
heden tonen.  

miCHelinster
‘Volgens mij gaat het wel lukken. Het wordt alleen maar leu-
ker’, probeert Batteram wat van de spanning bij haar leerlingen 
weg te nemen. Juf en leerlingen zijn gekleed alsof ze voor een 
restaurant met een Michelinster werken: zwart overhemd en 
een lang, beige schort.’ ‘En degenen die eerst koffie hebben 
genomen, bij de tweede ronde geen thee bijschenken. Dan 

Prinses

‘Alleen de mensen aan tafel een koekje 
geven. Is het duidelijk zo?, vraagt onder-
wijsassistent Sanne Batteram aan Arlet 
(19), Keesjan (19), Vera (18) en Ellis 
(17). De vier vso-leerlingen zijn gecon-
centreerd en opgelaten tegelijk vanwege 
de komst van prinses Máxima naar hun 
school. Ze mogen deze ochtend koffie 
en thee schenken en een petitfourtje 
uitdelen aan hun toekomstige koningin, 
burgemeester Lokker van Noordwijk, 
de schoolleiding en direct betrokkenen 
bij het project Boris brengt je bij ’n baan. 
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moet je eerst een nieuw kopje halen. ‘Koffie en thee samen is 
niet lekker’, weet Keesjan. Arlet voelt de zenuwen in haar buik. 
Haar juf: ‘En netjes u zeggen. Wilt u koffie of thee? Dat is heel 
belangrijk.’   
Doel van het door Colo (vereniging van zeventien samen-
werkende kenniscentra) en de Stichting Speciaal Onderwijs 
bedachte project, is leerlingen die moeilijk leren of een licht 
verstandelijke handicap hebben, een passende baan te bieden. 
Om dat te bereiken is een optimale samenwerking tussen de 
kenniscentra, de brancheorganisaties en de scholen vereist. 
Aan de landelijke pilot nemen vierhonderd vso-leerlingen deel, 
verspreid over veertien scholen. Ze krijgen hulp op maat bij het 
vinden en behouden van een voor hen geschikte werkplek. En 
dat is nodig volgens Boris-projectleider Patrick Hallink, om-
dat iedere twee uur twee van dit soort jongeren in de Wajong 
belanden. Sterker nog: bij ongewijzigd beleid telt Nederland 
in 2040 ruim 400.000 van deze uitkeringsgerechtigden, die als 
arbeidsongeschikt te boek staan. En dat terwijl ons land tegen 
die tijd een miljoen vacatures telt. 

liCHtpuntje
Als prinses Máxima tegen half tien arriveert weten de leerlin-
gen van juf Sanne wat er van hen verwacht wordt. In een van 
de lokalen, waar de belangrijkste betrokkenen bij het Boris- 
project de prinses tekst en uitleg zullen geven, lukt het Arlet, 
Keesjan, Vera en Ellis hun missie met succes te voltooien. Ster-
ker nog, de hoge gast wil na een klein half uur nog een kopje. 
Ze wijst naar Arlet, die even van slag lijkt door dit kordate ge-
baar. ‘Ik?’, wijst ze naar zichzelf. De prinses knikt lachend. 
Projectleider Hallink geeft nog eens aan dat talent verspild 
wordt als er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden 
van deze categorie leerlingen. Bovendien als deze jongeren een 
baan hebben, hoeft er ook minder te worden uitgekeerd. ‘Dat 
zou het kabinet toch moeten aanspreken in deze tijd van zware 
bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening. Wij kunnen 
de komende jaren 15.000 jongeren aan een baan helpen. Dat is 

alinda en  
manon reinigen 
een rolstoel on-
der toezicht van 
prinses máxima 
en jobcoach 
rené lignac. 

toch een lichtpuntje in deze economisch moei-
lijke tijden.’

sOp
‘Niet aaien, maar goed poetsen’, moedigt job-
coach René Lignac zijn pupillen aan, als prinses 
Máxima de hoek nadert waar Alinda (18) en 
Manon (19) een rolstoel reinigen. Wat er in 
het water zit, wil ze weten. ‘Sop’, zegt Manon 
droog, zonder grappig te willen zijn. En hoeveel 
rolstoelen hebben jullie al gedaan? Van de 
meisjes wil ze ook nog weten waar ze werken, of 
dat dichtbij is en of het werk leuk is. En voort 
wordt de prinses gestuwd langs de fietsenmaker 
en de keuken en het samenwerkingsproject met 
supermarktketen Digros. Ze neemt de tijd voor 
alle leerlingen aan wie ze wordt voorgesteld.
Na een dik uur is het bezoek voorbij. De onder-
bouw van de aangrenzende school voor moei-
lijk lerende kinderen. De Duinpieper staat al 
klaar met oranje vlaggetjes en papieren kroon-
tjes om prinses Máxima uitgeleide te doen. 
Omwonenden hangen uit de ramen. ‘Mag ik 
een hand van u?’, staat op de kroon van een 
van de kinderen te lezen. Daar hoeft de prinses 
niet lang over na te denken. Knuffels kunnen 
ze krijgen.
Henk Dinkelman, locatieleider van Het Duin 
blikt even later tevreden terug op het konink-
lijke bezoek. ‘Onze taak als school is na te 
gaan wat deze kinderen kunnen, want ze heb-
ben ontegenzeggelijk talenten. Dat ze dat aan 
de prinses konden laten zien, of eigenlijk aan 
de wereld, met al die pers, was voor hen een 
enorme opsteker.’
Peter Magnée



Michel Rog, 
geflankeerd door 
v.l.n.r. Cees Kuiper, 
Patrick Banis, Joany 
Krijt en Willem 
Jelle Berg, spreekt 
de leden toe.
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Jaarrede Michel Rog op Algemene Vergadering CNV Onderwijs:

uit de klas wordt gezet. Dat is niet goed 
voor de school, niet voor de ouders en 
zeker niet voor de leerling in kwestie. 
Schoolleiders en leraren mogen er voor 
uitkomen dat zij de baas zijn in de school 
en in de klas. Door geen haattaal te ac-
cepteren, te zorgen dat er fatsoenlijk 
met elkaar wordt omgegaan en door 

‘We moeten een weerwoord  
bieden tegen de toenemende 

hufterigheid in onze samen 
leving.’ Dat zei CNV Onder

wijs voorzitter Michel Rog op 
23 november op de Algemene 

Vergadering van de bond. Afge
vaardigden van de verschillende 

stuurgroepen en sectoren oefen
den hier invloed uit op het beleid 

van CNV Onderwijs.

‘Weerwoord tegen 
  hufterigheid hard nodig’

Het weerwoord tegen hufterigheid is nodig, aldus Rog, ‘omdat 
met name pubers nou eenmaal gevoelig zijn voor slechte voor-
beelden. Daar zijn ze puber voor. Maar als zelfs politici elkaar 
met straattaal in de haren vliegen en een Kamerlid de minister-
president respectloos mag toebijten dat hij eens normaal moet 
doen, dan zijn dat hele slechte voorbeelden. Zeker als een Ka-
mervoorzitter niet ingrijpt en de minister-president er schaap-
achtig bij staat te lachen.’ Instemmend knikkende hoofden in 
de zaal in Driebergen. ‘Dit slechte voorbeeldgedrag leidt onher-
roepelijk tot afkalvend vertrouwen en gezag van politici, maar 
ook van andere publieke functionarissen zoals leraren. “Als je 
zelfs de minister-president mag uitschelden, wie denkt de leraar 
dan wel niet dat hij is?”’

Geen haattaal
‘Deze trend van cynisme, respectloosheid en onverschilligheid 
moeten we zien te keren’, vervolgt Rog. ‘Dat kan alleen als we 
de school als gemeenschap benaderen. Als bestuur, ouders en 
leraren met elkaar in gesprek blijven. Dus niet zoals bij het 
incident in Nieuwegein meteen de politie erbij halen en juridi-
sche stappen ondernemen als een leerling die de orde verstoort 
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Piet Dekker, 
die later 
een insigne 
zal krijgen, 
luistert naar de 
verantwoording 
van beleid.

Jaarrede Michel Rog op Algemene Vergadering CNV Onderwijs:
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duidelijke grenzen te stellen. Zo kunnen 
het leren en de leerling weer centraal 
worden gesteld. Daar worden onze leer-
lingen beter van en uiteindelijk ook onze 
samenleving!’

nulliJn
Ook de financiële crisis kwam aan bod in 
de jaarrede van de voorzitter. ‘Het kaar-
tenhuis van onze welvaart is gebouwd op 
een schuldenberg die op instorten staat. 
Wij allen zullen ons moeten herbezinnen 
op hoe wij de wereld voor de volgende 
generatie willen achterlaten. In de ban-
kensector vliegen de bonussen je inmid-
dels weer om de oren, en na de excessen 
in hbo en mbo zien we nu ook in het 
voortgezet onderwijs een aparte cao voor 
bestuurders, waarbij uitgebreid wordt 
geflirt met de Balkenendenorm’, aldus 
Rog. ‘Het betreft hier een speeltje van de 
VO-raad, waar vakbonden niet bij zijn 
betrokken, maar ik vraag me toch ernstig 
af of we in deze sector geen belangrijker 
zaken aan ons hoofd hebben dan het 
ophogen van de salarissen van een paar 
werkgevers. Het is extra wrang omdat 
in het onderwijs – een sector die je toch 
onmogelijk kan zien als een veroorzaker 
van de crisis – het personeel daarentegen 
al twee jaar op de nullijn zit. Het is niet 
meer uitlegbaar de lonen voor onderwijs-
personeel nog langer te bevriezen.’

PassenD onDeRWiJs
Eerder op de dag legde bestuurder Patrick 
Banis verantwoording af over de op-
dracht die de vorige Algemene Vergade-
ring aan het bestuur meegaf om alles uit 
de kast te halen om gedwongen ontslagen 
in passend onderwijs te voorkomen. ‘Wij 
zijn en blijven tegen de bezuiniging van 

300 miljoen euro, maar ons is inmiddels duidelijk dat – al onze ac-
ties en inspanningen ten spijt – er geen euro af zal gaan, met dank 
aan de PVV. Dus is onze inzet behoud van werkgelegenheid. Daar-
over zijn we nog in gesprek, met als doel de 6.000 fte te behouden 
die verloren dreigen te gaan. Wij gaan voor werk-naar-werk-trajec-
ten en daar is, volgens de minister, 60 miljoen euro voor beschik-
baar. De expertise van ambulant begeleiders is heel hard nodig in 
het onderwijs. Het resultaat van het overleg zullen we uiteraard aan 
u voorleggen, maar wat ons betreft geven we alleen instemming aan 
een sociaal plan zónder gedwongen ontslagen.’
Ciska de Graaff

VeRDeR oP De alGeMene VeRGaDeRinG
•   Piet Dekker, oud-voorzitter van de OOP-groep, kreeg een insigne, 

begeleid door de woorden van Michel Rog: ‘Piet is een zeer actief 
lid, waar je letterlijk en figuurlijk niet om heen kunt: rechtlijnig en 
buitengewoon oprecht.’ Dekker bescheiden: ‘Och, ik heb wel wat ge-
daan ja, maar dat heb ik voor alle onderwijsondersteuners gedaan.’

•   De leden stemden in met de begroting voor 2012.
•   Algemeen secretaris Cees Kuiper legde verantwoording af over de 

voortgang van de verenigingsvernieuwing. Deze vernieuwing wordt 
over het algemeen als positief ervaren: het aantal ledenactiviteiten 
is flink toegenomen, evenals de contacten tussen de verschillende 
verenigingsorganen.

•   De leden namen kennis van de thema’s waar CNV Onderwijs zich in 
2012 specifiek op gaat richten: vrijheid van onderwijs, professionali-
sering en onderwijs 2.0. 

‘Weerwoord tegen 
  hufterigheid hard nodig’
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webbedingetjes

@  De educatieve website www.energiegenie.nl richt zich 

op kinderen van 10 tot en met 14 jaar, die een project, 

spreekbeurt of werkstuk over energie willen maken. Nuon 

ontvangt geregeld aanvragen van scholen en scholieren 

voor informatie over energie. Daarnaast ziet de energiele

verancier een belangrijke rol weggelegd voor educatie over 

energie op weg naar de toekomst.

@  Op de valreep nog op zoek naar een kerstmusical, of 

alvast de afscheidsmusical voor groep 8 uitzoeken? Neem 

dan eens een kijkje op www.musicalopschool.nl. Er zijn 

ook musicals te vinden die geschikt zijn voor het speciaal 

basisonderwijs. 

@  Media spelen een steeds belangrijkere rol in onze samen

leving. Media zijn overal en hun maatschappelijke impact is 

groot. Op de site www.mediawijzer.net is allerlei informatie 

te vinden op het gebied van mediawijsheid. Daarbij gaat 

het erom dat media op de goede manier worden gebruikt, 

waarbij gebruikers zich bewust zijn van de gevaren en con

text van gevonden informatie. Ook voor het onderwijs is 

hier veel informatie te vinden.

     Ouders benaderen mij regelmatig 
met weinig respect

Eens 89%

Oneens 11%

Aantal reacties: 128

@@@

@ @@@@@@@@

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: Het is geen taak van scholen om voorlich-

ting te geven over homoseksualiteit

ApenstAArtjesStelling:

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.
linkedin.com > groups > Schooljournaal) heeft 
een docent een stelling geplaatst naar aanleiding 
van het artikel Leraren gepest op social media uit 
Schooljournaal 18: ‘Leraren kunnen pesten van 
leerlingen en andere leerkrachten niet voorkomen 
omdat zij zelf deel uitmaken van de groep. In het 
ergste geval zijn ze zelf pester, in het slechtste ge-
val zelf slachtoffer. De grootste groep staat echter 
aan dezelfde dilemma’s bloot als de meelopers en 
de zwijgers onder de leerlingen. Eens of oneens?’ 
Sluit je aan bij de groep en geef je mening!

Getwitterd

David Bruning:
Vanmiddag in de mist naar #Promes in Meppel. Samen met bestuur personeels-
bijeenkomst voorbereiden over gevolgen #krimp en #bezuinigingen
Volg David Bruning, regiobestuurder bij CNV Onderwijs, op Twitter: www.twitter.com/davidbruning
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten 
worden maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten 
uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor 
een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.A
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Jaarvergadering Anders Actieven 
over trots
Mensen die tijdelijk of vervroegd zonder werk zitten 
blijven motiveren, dat was het doel van de workshop 
die Hans van Dinteren, trainer bij de CNV Onderwijs 
Academie, onlangs gaf tijdens de jaarvergadering 
aan stuurgroep Anders Actieven. Wat met name naar 
boven kwam, was dat zij de erkenning van buitenaf 
missen. Tijdens hun werk in het onderwijs voelde 
ze zich gewaardeerd. Niet alleen in de samenleving, 
maar ook door hun leerlingen. Ze missen nu het 
gevoel ergens bij te horen. De trots en het plezier dat 
zij uit hun werk haalden, is weggevallen. Vrijwilligers-
werk kan dit gemis volgens Van Dinteren gedeeltelijk 
vervangen. ‘Mensen halen er wel genoegdoening 
uit, maar vaak is vrijwilligerswerk maar voor enkele 
uurtjes per week.’ De bijeenkomst omvatte verder het 
uitwisselen van ideeën en ervaringen. Van Dinteren 
gelooft dat deze mensen dat nodig hebben: ‘Ze zitten 
allemaal in dezelfde situatie, komen allemaal uit het 
onderwijs, staan nu aan de zijlijn en hebben behoefte 
aan contact met lotgenoten. Factoren die beroeps-
trots beïnvloeden, zoals zelfbewustzijn, zelfwaar-
dering en erkenning, zijn bij deze mensen niet heel 
sterk aanwezig. Wel zijn ze op zoek naar een manier 
om dit te verbeteren. De workshop was bedoeld als 
een steuntje in de rug.’ YR

GEPENSIONEERDEN 
Rayon oostelijke en Westelijke Mijnstreek
Woensdag 14 december, 14 uur, najaarsontmoe ting 
in kerstsfeer, Onze-Lieve-Vrouwebasiliek  
Maastricht. Met onder andere bezoek aan de basiliek 
+ schatkamer met rondleiding, uitleg over het  
Severinorgel uit 1652 en een orgelconcert door or-
ganist H. Leenders. Verder aandacht voor ontwikke-
lingen binnen de 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

ODV
Vrijdag 27 januari, 9.30 uur, scholingsdag 
voor ondernemingsraden, CNV Onder-
wijs, Tiberdreef Utrecht. Met onder meer 
Cor Duinmayer, regiobestuurder en 
trainer bij CNV Onderwijs over verande-
ringen in het onderwijsadvieslandschap. 
Info/aanmelden (voor 17 december): Nico 
Jonker, nicojonker@ziggo.nl of Adelheid 
Vos, a.vos@cedin.nl of Francis Huisman, 
(013) 535 35 51, (06) 22 33 90 42, francis.
huisman@wxs.nl, fhuisman@cnvo.nl

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

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

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

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

advertenties
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Advertentie

opvoeden met sekseverschillen
Verschillen in gedrag tussen jongens en meisjes bestaan al bij 
de geboorte, al zijn ze doorgaans veel kleiner en onopvallender 
dan bij volwassen mannen en vrouwen. De verschillen nemen toe 
met de leeftijd en blijken uiteindelijk tot opvallende statistieken te 
leiden: puberjongens nemen bijvoorbeeld veel meer risico’s dan 
pubermeisjes en pubermeisjes voelen zich veel onzekerder dan 
puberjongens. In Hoera! Het is een jongen/ meisje: opvoedstrategieën 
voor thuis en in de kinderopvang staan praktische tips over de op-
voeding. Het is geschreven voor kinderopvangorganisaties, ouders 
en leerkrachten en bedoeld om wetenschappelijke kennis over 
sekseverschillen toegankelijk te maken voor opvoeders. Het boek is 
geschreven door Betsy van de Grift, en verkrijgbaar via de website: 
www.elseviergezondheidszorg.nl en via de reguliere boekhandel. 

De digitale klas
De Digitale Klas is een onlangs 

gelanceerd online platform 

dat docenten in staat stelt hun 

lessen op een aansprekende 

manier over te brengen. De 

inhoud is interactief en sluit 

aan op de lesmethoden van 

ThiemeMeulenhoff. Audio- en 

videomateriaal kunnen op sim-

pele wijze toegevoegd worden. 

Voordeel van het platform is dat 

lessen veel eenvoudiger en met 

minder voorbereidingstijd tot 

stand kunnen komen. Docenten 

kunnen naar eigen inzicht meer 

diepgang aanbrengen of moei-

lijke onderwerpen extra aan-

dacht geven. Daarnaast pikken 

leerlingen informatie sneller op, 

nemen actiever aan de les deel 

en onthouden zij de stof beter. 

Meer informatie op:  
www.dedigitaleklas.nl.

antipestkaarten voor kleuters 
Pesten is een onderwerp dat steeds vaker in de me-
dia verschijnt. Wat niet iedereen weet, is dat pesten 
zelfs bij kleuters voorkomt. In samenwerking met 
psycholoog Bob van der Meer biedt de Fiep Westen-
dorp Foundation vanaf nu antipestkaarten aan voor 
het basisonderwijs. Van der Meer, gespecialiseerd in 
pestgedrag bij kinderen, zorgde voor de inhoud van 
de kaarten. Ze zijn bestemd voor de leerlingen van 
groep 1 tot en met 3 van het basisonderwijs. Om-
dat deze kinderen in veel gevallen nog niet kunnen 
lezen, hebben Van der Meer en de Fiep Westendorp 
Foundation de regels voorzien van voor zichzelf 
sprekende pictogrammen van Nederlands be-
kendste kleuters Jip en Janneke. Het idee voor het 

werken met regels is afkomstig van de Zwitserse 
ontwikkelingspsycholoog Jean Piaget. Hij deed on-
derzoek naar de ontwikkeling van moreel gedrag bij 
kinderen. Om uitgebreide discussies te voorkomen 
is een aantal regels positief en een aantal regels 
negatief geformuleerd. Informatie over pestgedrag 
bij kleuters, Piagets theorie over de relatie tussen 
regels en moreel gedrag en suggesties voor het 
gebruik van de antipestkaarten zijn terug te vinden 
op www.pesten.net. De kaarten zijn te bestellen via 
foundation@fiepwestendorp.nl. Voor de kaarten wordt 
€ 5,- gerekend, waarvan de restopbrengst naar de 
foundation gaat. De Fiep Westendorp Foundation 
ondersteunt hiermee projecten voor kinderen.
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Handboek DRUKKE klasHet handboek Druk in de klas helpt leerkrach-ten op basisscholen om te gaan met drukke en snel afgeleide kinderen in de klas. De me-thode is ontwikkeld door de faculteit klinische neuropsychologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Het boek maakt gebruik van een techniek van interventies. Deze zijn eenvoudig en direct toepasbaar in de klas. Naast dat de leerling er zelf van profiteert om minder snel afgeleid te zijn, geldt dat ook voor docenten en klasgenoten. Voor meer informatie: www.psychischegezondheid.nl/drukindeklas. 

Registratie incidenten  

voortgezet onderwijs

Verbaal of fysiek geweld, grove pesterijen, fraude, 

vernieling, wapen- of drugsbezit en ongevallen op 

school kunnen voortaan eenvoudig geregistreerd 

worden via het Incidentenvenster. Aan de hand van dit 

systeem kan worden aangegeven waar en wanneer 

het incident heeft plaatsgevonden en wat er is ge-

beurd. Scholen krijgen door registratie beter inzicht 

in de veiligheidssituatie, waardoor deze kan worden 

verbeterd. Omdat doeltreffender met de problemen 

wordt omgegaan, kunnen deze mogelijk worden 

voorkomen. Meer informatie op: www.arbo-vo.nl/

instrumenten/incidentenvenser-vo
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Scholieren beoordelen scholen
Scholieren die hun eigen school beoordelen op het 
gebied van duurzaamheid, dat is was het project 
Rank a school inhoudt. De leerlingen kijken bijvoor-
beeld of de school dubbel glas heeft, of er in de 
kantine fairtrade producten te koop zijn en of de 
school groene energie gebruikt. Leerlingen komen 
op deze manier te weten welke keuzes er toe doen. 
Meedoen kan op verschillende manieren: als kant 
en klaar lespakket, met of zonder begeleiding van 
een coach, als maatschappelijke stage, opdracht 
voor een profielwerkstuk, of tijdens de introductie-
of projectweek. Voor meer informatie:  
www.rankaschool.nl.

Seizoenstafels en handvaardigheid, daar is Joke 
Blaauboer (73) nog heel druk mee. Ze begon 
als kleuterleidster, studeerde daarna orthopeda-
gogiek, stond 45 jaar voor de klas en werkte als 
schoolleider. Nu traint ze leraren in het werken 
met Seizoenstafels (een op Vrije Scholen vaak 
gebruikte natuurmethode voor jonge kinderen) 
en geeft ze op projectbasis handvaardigheid 
aan leerlingen op de basisschool. Op 13 oktober 
legde ze met groep 6 van basisschool De Klipper 
in IJmuiden de laatste hand aan een sprookjes-
boek in het kader van de Kinderboekenweek. ‘Ze 
moesten eerst bedenken wie hun held is, uit een 
sprookje of uit de echte wereld. Vervolgens heb-
ben ze die getekend op een A4’tje en aangekleed 
en opgeleukt met stof, lovertjes, glittertjes en 
andere materialen. Daarna hebben alle helden 
een plaatsje gekregen in een harmonicaboek. 
Waarom ik dit nog doe?’ Met een zucht: ‘Voor de 
kinderen, die zijn voor mij het einde, echt waar! 
Ik vind onderwijs een eindeloos vak! Ik vind het 
geweldig om iets over te brengen en ik heb heer-
lijke gesprekken met leerlingen.’ 
CdG
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‘Verhalen verrijken het onderwijs’
Schrijfster Mary Heylema over de kracht van metaforen

Als kind droomde ze ervan om cowboy te worden. 
Of ontdekkingsreiziger. Ze was een fantasievol 

meisje dat opging in de verhalen die ze las.  
De fantasie uit haar kindertijd is Mary Heylema nog 
niet kwijtgeraakt. Sterker nog, deze fantasie is een 

belangrijk onderdeel van haar werk.
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Ontdekkingsreiziger en cowboy is ze 
nooit geworden. Heylema werd juf in het 
basisonderwijs. Daar werkte ze van groep 
één tot en met groep acht. Daarna werk-
te ze als opleidingsdocent op de Mar-
nixacademie in Utrecht. Als Neerlandica 
gaf ze daar jeugdliteratuur. Inmiddels 
heeft ze het lesgeven achter zich gelaten 
voor een verhalentherapie en schrijft ze 
kinderboeken.

ReCheRCheuR
Op haar door de zon helder verlichte 
zolderverdieping legt Heylema uit dat ze 
is opgegroeid met de verhalen van haar 
ouders. ‘Ze zijn van 1924 en hebben de 
oorlog heel bewust meegemaakt. Daar 
vertelden ze vaak over. En mijn vader 
had het regelmatig over zijn belevenissen 
als rechercheur. Door zijn belevenissen 
kwam ik op het idee van mijn nieuwste 
boek De eitjesdief. Verhalen zijn een on-
derdeel van mijn jeugd.’ Naarmate ik 
langer met Heylems praat, merk ik dat de 
verhalen niet alleen onderdeel zijn van 
haar jeugd, maar van haar hele leven. 
Tijdens haar werk als leerkracht in het 
basisonderwijs gebruikte ze veel verhalen 
als aanvulling op de lesstof. ‘Een verhaal 
is een goede aanzet daarvoor, maar het 
kan evengoed een verwerking van een les 
zijn’, zegt Heylema over wat ze vertelde 
in de klas. ‘Na een les over de Romeinen, 
schreef ik samen met de leerlingen een 
dagboek van een slaaf. We bedachten 
hoe zo iemand in die tijd woonde en 
leefde.’ Daarmee sloeg ze meerdere vlie-



‘Verhalen verrijken het onderwijs’
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gen in één klap: ze was niet alleen bezig 
met wereldoriëntatie, maar tegelijk ook 
met stellen en taal. Bovendien leren de 
kinderen zich in te leven in andere per-
sonen, in andere situaties. 

MeneeR sPRooKJe
Dit geldt niet alleen voor de midden- en 
bovenbouwgroepen. Ook bij de kleuters 
gebruikte Heylema veel verhalen als 
introductie van de lesstof. Vaak waren 
dit sprookjes. Vanuit het sprookje leerde 
ze de kinderen begrippen of deden ze een 
rekenactiviteit. Ze verhaalt enthousiast 
over meneer Sprookje: ‘Midden in de 
kring stond een speciaal stoeltje. Dat 
was het stoeltje van meneer Sprookje. Ik 
opende de deur en liet meneer Sprookje 
binnen. De kinderen waren elke keer 
weer nieuwsgierig welk verhaal meneer 
Sprookje mee genomen had. Vanuit 
deze setting vertelde ik een verhaal. De 
kinderen gingen er helemaal in op. Ze 
bedachten waar meneer Sprookje van 
hield. Hij leefde echt voor ze. Op deze 
manier was er ook een duidelijke afbake-
ning. Aan het eind van de kringactiviteit 
liet ik meneer Sprookje weer keurig de 
deur uit en gingen we verder met het 
dagprogramma.’ 

inleVinGsVeRMoGen
Verhalen hadden bij Heylema een plek 
in de klas. Ze maakten deel uit van de 
lesstof, maar ze stimuleerden ook het 
inlevingsvermogen van kinderen. Dit gaf 
ze tijdens de lessen jeugdliteratuur aan 
haar studenten mee. ‘Ik vond het belang-
rijk om hen te leren hoe ze met verhalen 
het onderwijs kunnen verrijken. Waarom 
zijn ze zo belangrijk?’ Ze praat verder: 
‘Verhalen vergroten de kennis van de 
wereld en ze stimuleren de fantasie van 
de kinderen. Hierdoor worden ze flexibel 
in hun denken. Daarnaast identificeren 
kinderen zich graag met de hoofdper-

sonen in verhalen. Dit kan voor een kind erg troostend en 
ondersteunend zijn.’ 

VeRhalentheRaPie
De verhalentherapie maakt gebruik van dit sterke inlevings-
vermogen van kinderen. Op haar website verhalend.com schrijft 
Heylema: ‘Een kind leeft zich in de hoofdpersoon van het 
verhaal in en identificeert zich ermee. Als het hoofdpersonage 
dan soortgelijke dingen als het kind meemaakt, kan dat een 
enorme opluchting zijn: “Hè hè, ik ben niet de enige!” Hier-
door kan verhalentherapie een opening bieden bij emotionele 
problemen. Of het nou gaat om rouwverwerking, hoogbegaafd-
heid, adhd of faalangst: verhalentherapie wordt ingezet bij 
allerhande emotionele valpartijen.’

MetafoRen
Naarmate het gesprek vordert, wordt mij duidelijk dat de 
kracht van verhalen in de metaforen ligt. Zo vertelt Heylema 
over een meisje dat nooit ‘nee’ durfde te zeggen. Zij wilde dat 
iedereen gelukkig was en ze was heel open voor haar omgeving. 
Het gevolg was dat zij aan het eind van de dag bekaf was. ‘Ik 
bedacht een verhaal over koning Leeuw die iedereen wilde 
helpen. Hij had een dienaar die vaak om hulp vroeg en een 
wijze olifant. De wijze olifant raadde de koning aan om een 
muur om zijn paleis te zetten. De koning kreeg ook zijn eigen 
kamer met een deur. Daarop hing hij een briefje met de tekst 
“Nu even niet” of “Ja, kom maar”. Na een aantal sessies durfde 
het meisje “nee” te zeggen, ook tegen haar vriendinnetje.’ Het 
doel van de therapie was in dit geval dat het meisje haar gren-
zen duidelijk aangaf en dat ze ‘nee’ durfde te zeggen. Dankzij 
koning Leeuw is dat gelukt. Via het verhaal werd haar een 
ander perspectief aangereikt, waarmee ze tijdens de sessies veel 
oefende.

huMoR
Ook in het onderwijs zijn deze metaforen goed in te zetten. ‘Als 
er iets op het plein gebeurt, kun je de leerlingen streng toespre-
ken. Je kunt het probleem ook met behulp van een verhaal op-
lossen. Door daar humor in  te gebruiken kun je de leerlingen 
op een ander niveau aanspreken. Verhalen zijn effectief, omdat 
ze vanuit het positieve werken. Via een verhaal kun je zorgen 
dat leerlingen zich ergens bewust van worden. Door kinderen 
de ruimte te geven om hun eigen verhaal te vertellen, leren ze 
elkaars cultuur kennen. En door hen over hun eigen spullen te 
laten vertellen, laten stille kinderen meer van zich zien.’
Maaike de Bruijn



Russische school in Ryazan, een stad met 
650.000 inwoners, zo’n 200 kilometer ten 
zuidoosten van Moskou. Ik ben net op 
weg - tegen de stroom in - naar de derde 
verdieping voor het bijwonen van een 
les Engels. Bovenaan de marmeren trap 
houden geüniformeerde klassenvertegen-
woordigers toezicht op hun klasgenoten. 
Aan hen de taak luidruchtige en ren-
nende leerlingen tot de orde te roepen. 
Aan het geluidsniveau te horen, zijn ze 
niet erg succesvol. ‘Vind je het gek?’, 
vertrouwt de 15-jarige Nikita me later 
toe. ‘Alleen nerds willen klassenvertegen-
woordiger worden.’

Vreemd
Dat de lessen plotsklaps vervallen is de 
schuld van Poetins Verenigd Rusland. 

‘De lessen zijn vervallen’, zegt Irina Kirichok in het voorbijgaan. 
Als begeleidend docent van een internationale uitwisseling tus-
sen havo-4 leerlingen van het Ulenhoffcollege in Doetinchem 
en klas 10 van Lyceum Nr. 4 ben ik een week te gast op deze 

schuld van Poetins Verenigd Rusland. 
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Russische 
leraren zijn 
opvoeders

 Lesgeven in Rusland betekent accepteren dat 
lessen plotsklaps vervallen. Het betekent ook 

je leerlingen in het weekend aanspreken op 
zaken die in Nederland tot de privésfeer horen.  
‘Uiteindelijk zijn wij de opvoeders’, stelt docent 

Irina Kirichok van Lyceum Nr. 4 in Ryazan.

‘De keerzijde van onze populariteit is dat we in 
ploegen lesgeven’
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De lokale partij-afdeling in Ryazan heeft 
besloten een vergadering te beleggen en 
daarvoor hebben ze hun oog op de aula 
van deze school laten vallen. Aangezien 
vergaderen slecht te verenigen valt met 
lawaaierige schoolkinderen, zijn op last 
van het stadsbestuur alle lessen per di-
rect komen te vervallen.
Als in Nederland, pak ‘m beet, het CDA 
ineens een schoolgebouw zou vorderen 
en iedereen naar huis zou sturen, zou dat 
toch een beetje vreemd zijn, maar hier 
haalt Kirichok haar schouders erover 
op. Zo gaan die dingen. Dit is Rusland. 
Daarbij, ze heeft nu wel wat anders aan 
haar hoofd. Van de 600 leerlingen gaan 
er 400 naar de basisschool en die moeten 
nu allemaal vervroegd opgehaald wor-
den. Wat betekent dat de buitenschoolse 
opvang moet worden opgetrommeld: de 
grootouders.

doodse stilte
Die morgen heb ik een les biologie bijge-
woond. In een lokaal met vijftien leerlin-
gen waar doodse stilte heerste. Kirichok: 
‘We zorgen er voor dat er nooit meer dan 
vijftien leerlingen in een les zitten, anders 
kun je ze geen aandacht geven.’ Bij de 
talen zijn de groepen nog kleiner, was me 
al opgevallen. Met zeven kinderen in een 
lokaal ter grootte van een bezemhok is 
geen uitzondering. ‘Klopt’, zegt Kirichok, 
‘een klas heeft zo’n 25 leerlingen. Bij de 
talen splitsen we de klas in drie groepen.’    
Bij biologie kijken de leerlingen naar 
een powerpoint over de functie van cel-
len. Maar eerst moeten ze één voor één 
achter hun tafel staan en vragen van de 
docent over de stof van gisteren beant-
woorden. Daarna volgt een verhande-
ling over de cellen. Als ze klaar is met 
haar uitleg volgt een herhaling van de 
hoofdlijnen, gedicteerd door de docent. 
Leerlingen schrijven het zwijgend in een 
schrift. Morgen zullen ze hierover over-
hoord worden. Dan is de les van veertig 
minuten om. Bij de les Duits die ik daar-
op volg, gaat het er op dezelfde wijze aan 
toe, al zijn de cellen hier door de derde 
naamval vervangen. 

Arm
Svetlana Makarov, docent Engels, is mijn 
gastvrouw deze week. Engels leerde ze 

met behulp van cassettebandjes. In een Engelstalig land is ze nooit 
geweest. ‘We verdienen te weinig om een visum voor Groot-Brit-
tannië te krijgen’, zegt ze berustend. ‘Dat geldt overigens ook voor 
Nederland. Wil je worden toegelaten, moet je het drievoudige van 
een docentensalaris verdienen.’ Dat ze desondanks al twintig jaar 
met dezelfde Nederlandse school uitwisselen is vooral aan de direc-
trice te danken die de juiste Russische wegen weet te bewandelen. 
Voor de tweeëntwintig uur waarin ze zowel zevenjarigen als acht-
tienjarige examenkandidaten doceert, ontvangt ze  11.000 roebel 
per maand. Omgerekend € 265,-. Voor dat geld werkt ze tien 
maanden per jaar.  Alleen in de zomer is ze vrij. Ook voor Rus-



sische begrippen wordt ze slecht betaald, 
erkent Makarov. ‘Ooit gaf ik de opdracht 
in het Engels te vertellen wat je zou doen 
als je heel arm was. Hoe arm bedoelt u 
juf,  vroegen ze toen. Zo arm als een be-
delaar of zo arm als een leraar?’
Lyceum nr 4 is een populaire school in 
Ryazan. ‘Dat is vooral te danken aan 
de talen’, zegt Kirichok die eveneens 
Engels doceert. ‘Daarin onderscheiden 
wij ons. Wij bieden al op de basisschool 
Engels of Duits. Andere scholen hier in 
de stad doen dat pas op de middelbare 
school.  Keerzijde van de populariteit is 
het gebrek aan ruimte. Omdat de direc-
trice niemand de deur wil wijzen - iedere 
leerling betekent immers overheidsgeld - 
wordt er nu op de basisschool in ploegen 
lesgegeven. Zo begint de eerste groep om 
8.30 uur en de tweede groep om 11.30 
uur.’

russische cultuur
Er is ook veel aandacht voor de Rus-
sische cultuur. Tijdens de lessen kunst 
leren de leerlingen over  de rol van de 
balalaika en hoe de figuurtjes op de Rus-
sische eieren van symboliek zijn door-
drongen. Een vereenvoudigde vorm van 
een kerstboom betekent gezondheid, 
terwijl een groen geschilderd ei het leven 
zelf symboliseert.  Russische literatuur en  
volksliederen zijn aparte vakken.
De school ruikt, wellicht cliché, naar 
kool en aardappelen. Hoewel de les-
sen zijn afgelast, kan er nog geluncht 
worden. Klassenvertegenwoordigers van 
groep 6 zijn bezig de tafel te dekken voor 
hun klas. De groep is in bordeauxrode 
kleding gestoken. Elk jaar beslissen de 
ouders per klas welke kleur de leerlingen 
moeten  dragen. Op vrijdag is het spij-
kerbroekendag en is de keuze vrij. Voor  
€ 0,39 krijg ik die dag rijstemelksoep, 
aardappelen, groene kool en een stukje 
vlees. 

roken
Parttime werken is onbekend in het  
Russische onderwijs, maar vakdocenten  
geven slechts vier dagen les. Makarov:  
‘De vijfde werkdag is voor scholing.  
Docenten Engels hebben in heel Rusland 
op woensdag vrij. Meestal bereid ik me 
die dag thuis voor op mijn lessen. Maar 

regelmatig zijn er bijscholingsdagen of gebruiken universiteiten die 
dag om congressen te organiseren.’
Bij Engels staat die morgen spreekvaardigheid op het menu. Het 
thema luidt: teenagers and the problems they encounter. De Rus-
sische leerlingen grijpen het lesuur aan om de Nederlanders het 
hemd van het lijf te vragen. En ook de docent ontkomt niet aan 
een spervuur. ‘Belt u ouders  als u een leerling in de stad betrapt op 
roken?’, wil Daniil van me weten. ‘Nee’, antwoord ik naar waar-
heid en leg uit dat in dit geval school en het privéleven van de 
leerling voor mij twee aparte werelden zijn. Ongeloof druipt van 
hun gezicht. ‘Natuurlijk bel ik de ouders van een leerling als ik die 
op zaterdag betrap op roken’, zegt Makarov later. ‘Dat verwachten 
ouders ook van me. Wekelijks rapporteer ik hun cijfers én gedrag 
aan de ouders.’

opA
Opvattingen over wat bij school en wat tot de privésfeer gerekend 
moet worden, blijken niet alleen bij de Russen tot verbazing te 
leiden. Als we net voor de komst van de politici de school verlaten, 
wordt Kirichok staande gehouden door een moeder. Of ze weet 
waar haar 12-jarige zoon is. De docent pakt haar mobiel en belt 
alle vriendjes van het jongetje om er achter te komen dat de zoon 
net als iedere dag gewoon door  zijn opa is opgehaald. ‘Waarom 
belt die moeder zelf niet even met opa?’, vraag ik. ‘Waarom moet 
die moeder dat doen? De school is toch verantwoordelijk voor haar 
zoon. Uiteindelijk zijn wij de opvoeders’, antwoordt Kirichok met 
Russische logica. Dan verschijnt de bus met politici. Zwaaiend met 
vlaggetjes nemen de lokale partijbonzen bezit van Lyceum Nr. 4.
Anneke de Bundel  
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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
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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 Schooljournaal, 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,-

school-stopper 111007.indd   1 12-10-2011   10:58:10

R.K. Jenaplanschool De Kwakel te Berkel en Rodenrijs zoekt een
 

enthousiaste directeur
leider - inspirator - vernieuwer - coach   

Voelt u zich aangesproken? Raadpleeg onze website op 
www.laurentiusstichting.nl en reageer!

Sluitingstermijn: 10 januari 2012

school-laurentius 111130.indd   1 30-11-2011   11:15:33



Kleine advertenties
Te Huur: 

Te Huur: 

Ruime vrijstaande vakantiewoning Costa Blanca – Hondon de las Nieves. In rustige vallei met wijngaarden. Zee en zandstranden snel te be-
reiken. Voor 4 personen (+ baby/peuter). Grote kindvriendelijke tuin met royale terrassen. Draadloze internetverbinding en satelliet-tv. Hele 
jaar beschikbaar. Huurprijs: € 343,- tot € 469,- per week. Info: www.freewebs.com/villafuentede of (010) 522 48 99, fam. Rosmalen-Kraal. 

Ga naar…..www.vakantiehuisjetwente.nl. Gelegen midden in het Twentse coulissenlandschap omgeving Denekamp/Ootmarsum. Verhuur het 
hele jaar door. Fam. Busscher, tel. (0541) 22 13 79. 

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die voor een bedrag (€ 25,-) 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, t.a.v. Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders dienen 1 week vooraf-
gaande aan de verschijningsdatum € 25,- over te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na 
ontvangst worde de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De 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.
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Direct regelen?
Ga naar www.ohracollectief.nl/cnvo3725

  Een zorgverzekering kiezen of uitzoeken wat 

wordt vergoed, kan de nodige polisstress 

opleveren. OHRA geeft u direct duidelijkheid. 

Want op ohracollectief.nl kunt u heel eenvoudig:

•  Het juiste pakket kiezen met onze adviesmodule.

•   Vinden waar u recht op heeft met onze 

 vergoedingenwijzer.

•    Uw zorgverzekering inzien en aanpassen met 

 Mijn OHRA Zorgverzekering.

 Bij OHRA profiteert u van 9% korting op de 

 zorgverzekering. U betaalt € 99,82 per maand. 

 

Voorkom polisstress!  
Als CNV lid betaalt u bij OHRA € 99,82

OHRA Adv ZCC0294 1111.indd   1 16-11-2011   14:18:18

             

               



              

   



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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Uw belastingaangifte zelf doen?
Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!

> Deskundige invullers
> Direct weten waar u aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij u in de buurt

Maak vanaf 13 december 2011 uw afspraak via 
www.cnv.nl/belastingservice of bel met 
CNV Belastingservice 030 - 751 10 50
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