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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.

Pierre Wind (5)
Ik vind het een slecht idee om kinde-
ren in schooluniformen te dwingen 
(Schooljournaal 19). Bedrijfskleding is 
oké, dat dient een doel. Maar school-
uniformen niet. Een schoolklas is 
geen eenheidsworst (om in jouw vak 
te blijven). Kinderen zijn allemaal an-
ders, zij mogen zich onderscheiden 
van anderen. Zo leren ze kritisch te 
zijn, na te denken en zo ontdekken ze 
hun eigen identiteit. Een uniform is 
geen noodzaak om schoolregels af te 
spreken. Er zijn diverse scholen die 
de volgende afspraken hebben ge-
maakt: mobieltjes horen in je kluisje. 
Ziet de leraar een telefoon tijdens de 
les, dan is de leerling hem een week 

kwijt. En tot slot je opmerking over 
luisteren als een ander praat. Heb je 
wel eens een vergadering van leer-
krachten bijgewoond? Of een ouder-
avond? Of een lezing? Volwassenen 
hebben net zo veel moeite om hun 
mond te houden. Laten we daar eerst 
eens mee beginnen! Goed voorbeeld 
doet goed volgen. In mijn klas (groep 
7) vroeg ik aan de kinderen wat zij 
zouden doen als ze leerkracht waren 
en als de klas niet zou luisteren. Zij 
zouden de betreffende kinderen een 
half uur na laten blijven. Ik heb deze 
regel onmiddellijk ingevoerd. En wat 
bleek? Er werd weer goed geluisterd!
Gerke van Egmond, Warmond

Eerlijke kansen
Het interview met Cordula Rooijen-
dijk (Schooljournaal 20) zorgde ervoor 
dat ik het hele artikel met andere 
ogen ging zien. Volgens haar zijn de 
kerntaken lezen, schrijven en reke-
nen. Burgerschapskunde, enzovoorts 
hoort daar niet bij. Ik ben cultuurco-
ordinator op havo/vwo en ik bemerk 
bij veel leerlingen een gebrek aan 
kennis over kunst en cultuur. Dit lijkt 
vreemd, gezien het opleidingsniveau 
van de gemiddelde ouder. Als ze din-
gen op de basisschool niet leren, zie 
je dat terug in het voortgezet onder-
wijs. Op de basisschool leren leerlin-
gen de basis. Die bestaat uit lezen, 
schrijven en rekenen, maar ook uit 
aardrijkskunde, biologie, handvaar-
digheid, sport, natuur- en cultuuron-
derwijs en de omgang met elkaar. En 
ook sterrenkunde.Graag zelfs, maar 
niet voor iedereen. Alleen voor dié 
leerlingen waarvan de basis breed 
genoeg is om op te kunnen bouwen 
in het voortgezet onderwijs. Mevrouw 
Rooijendijk geeft aan dat ze een broer 
heeft die op een zwarte school werkt. 
Het zou best zo kunnen zijn dat zíjn 
leerlingen bepaalde dingen niet van 
huis uit meekrijgen. Juist daarom 
is er basisonderwijs met eerlijke 
kansen voor iedereen. Niet alleen de 
beste kansen voor leerlingen die op 
school én thuis het volledige pakket 
krijgen.
David Pluister-van Til, Harderwijk

Straf
Bij het lezen van het nieuwsbericht Klas uitsturen meest gebruikte straf 
(Schooljournaal 19) moest ik terug denken aan mijn eigen ervaringen 
met het straffen van leerlingen. In mijn beginjaren als docent in het 
voortgezet onderwijs merkte ik dat het praktisch onmogelijk was om 
voor een leerling 123 de juiste straf te bedenken. Als ik een dwarse 
puber moest bestraffen, zei ik vaak dat hij of zij na de les moest nablij-
ven. Zodoende kon ik tenminste even nadenken over mijn strafmaatre-
gel. Maar ik merkte al snel dat bij een gesprekje na de les de leerling 
goed te beïnvloeden was en verdere straf niet eens hoefde te worden 
opgelegd. Een voorval staat me echter nog helder voor de geest. Toen 
een leerling in de les zich zo ontzettend storend gedroeg, stuurde ik 
haar de klas uit. Ze maakte echter geen aanstalten om weg te gaan. Ik 
herhaalde mijn boodschap, maar zag wederom geen beweging. ‘Dus 
jij wilt hier blijven? Dat kan’, zei ik vervolgens. Ik sommeerde de rest 
van de klas om hun spullen te pakken en te verhuizen naar het lokaal 
naast de mijne. Ik wist toevallig dat deze leeg was. Het gezicht van de 
desbetreffende dwarse leerling was onvergetelijk. En ook de klas ge-
noot van deze ‘straf’. Soms loont het om te experimenteren! 
J. Terpstra (9O jaar), Sint Pancras

Brieven

colofon
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Als deze school wordt opgeheven, is dit dorp ten dode opgeschreven, zei de per 1 januari gepensioneer-
de schoolleider Jan Voorsluijs (63. links op de foto) over basisschool Zwingelspaan in het gelijknamige 
buurtschap onder Willemstad. Mede door zijn houding van ‘niet opgeven’ zit de school, lange tijd de 
kleinste van Brabant, met 34 leerlingen weer in de lift. 

Twijfel over nut van pestprotocollen
Een groot deel van de Nederlandse scholen is in het bezit van 

een antipestbeleid. Socioloog René Veenstra, van de Rijksuni-

versiteit Groningen, spreekt over een wildgroei en vraagt zich af 

of de programma’s effect hebben en meent zelfs dat het ave-

rechts zou kunnen werken. ‘Je kunt het zo gek niet verzinnen 

of scholen hebben het als methode tegen pesten’, zegt Veen-

stra. De socioloog noemt als voorbeelden een pestprotocol 

waarbij in de schoolgang een serie regels aan de muur hangt, 

weerbaarheidstrainingen of klassen die lief moeten doen tegen 

het ene plantje en schelden tegen het andere. Veenstra vraagt 

zich af of al die programma’s werken. Want: ‘bij een weerbaar-

heidstraining leert ook de pester hoe hij een effectieve schop 

uitdeelt’. De socioloog onderschrijft het belang om pesten te 

verminderen. Niet alleen voor de slachtoffers, die tot ver na hun 

schooltijd de negatieve effecten van pesten kunnen ervaren, 

maar ook voor de pesters die later vaak blijken te beschikken 

over minder goede sociale vaardigheden. Een alternatief heeft 

Veenstra wel, de Finse methode KiVa. Daarmee worden leraren 

getraind om pesten beter te herkennen. ‘Als er fysiek gepest 

wordt, is dat wel te zien. Vooral subtielere vormen van pesten, 

zoals leugens verspreiden over iemand of iemand buitenslui-

ten, zijn soms moeilijk te signaleren.’ Eind vorig jaar kreeg de 

Groningse wetenschapper een miljoen euro van het ministerie 

van Onderwijs om de Finse methode te testen. Het onderzoek 

begint in 2012. Gedurende twee jaar worden verschillende me-

thodes vergeleken: 35 scholen gaan door op de oude voet, 35 

scholen krijgen het KiVa-programma. ‘Dan hebben we een pro-

gramma dat bewezen effectief is en dat hopelijk de standaard 

wordt in Nederland. Om het geld hoef je het niet te laten, het 

kost een paar euro per kind.’ EvB
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traditionele	schooltijden	op de schop?
Als het aan ouders ligt, krijgen basisschoolleerlingen een con-

tinurooster. Dat blijkt uit onderzoek van Zwijsenouders.nl, het 

onlineplatform van uitgeverij Zwijssen. Vijf gelijke schoolda-

gen, waarbij de lessen duren van half negen tot twee, worden 

door vaders en moeders als het meest ideaal gezien. Ruim 

46 procent van de ondervraagden is zeer tevreden over een 

continu schooltijdenmodel, 42 procent is tevreden. Over het 

traditionele schooltijdenmodel is men minder enthousiast: hier 

is slechts een kwart van de ouders tevreden over. Zo wordt 

het vier keer halen en brengen als lastig ervaren. Ook de lange 

lunchpauze en verschillende lestijden zijn velen een doorn in 

het oog. Volgens de helft van de ondervraagden mag het tra-

ditionele schooltijdenmodel verdwijnen. 

Het continurooster wordt gewaardeerd omdat er dan een lan-

gere namiddag is om te spelen, er een duidelijke structuur 

van de dagen is en de opvang meestal prima geregeld is.  

CNV Onderwijs staat vanuit maatschappelijk en pedagogisch 

oogpunt positief tegenover het streven naar andere school-

tijden, maar wil daarbij wel de belangen van het onderwijs-

personeel nauwlettend in de gaten houden. Beleidsmedewer-

ker Astrid de Cock: ‘Een continurooster mag niet ten koste 

gaan van de pauze van het personeel. Uit een enquête van 

CNV Onderwijs uit april 2010 bleek dat bijna 60 procent van 

onze leden van mening is dat leraren op dit moment sterk 

worden geconfronteerd met de nadelige gevolgen van het 

werken met dit rooster.’ Om het werken met andere school-

tijden mogelijk te maken en toch de pauze van de leraren te 

kunnen garanderen, pleit CNV Onderwijs voor een betere  

financiering van de tussenschoolse opvang. 

LJ



Vacatures vaksecties CvE 
Elk jaar worden er door vaksecties van het College voor Examens (CvE) examens gemaakt. 

De vaksecties zijn belangrijke schakels bij de totstandkoming van de examens in het voort-

gezet onderwijs. Ze formuleren de eisen waaraan de examens moeten voldoen, beoordelen 

de concepten van examens die door Cito worden aangeleverd en stellen de examens en 

de normering vast. CNV Onderwijs kan in samenwerking met de Algemene Onderwijsbond 

(AOb) een voordracht doen voor één plaats in elke vaksectie voor het komende schooljaar. 

CNV Onderwijs is op zoek naar bevoegde collega’s die al een aantal jaren lesgeven (recent) 

in de examenklassen in het betreffende vak en onderwijstype, beschikken over een goede 

vakkennis en interesse/deskundigheid hebben in alles wat met toetsing te maken heeft.  

Voor deze examenwerkzaamheden ist een taakvergoeding beschikbaar in de vorm van een 

vrijstelling van schoolwerk. Die vrijstelling varieert van 150 tot 250 klokuren per jaar, afhan-

kelijk van het vak en het aantal te maken examens. 

Lidmaatschap van de vakorganisatie is vereist. 

Op dit moment zijn in de volgende vaksecties vacatures:

•  Duits vmbo (ervaring in kaderberoepsgerichte leerweg vereist en voorkeur voor een vrouw, 

vanwege de samenstelling van de vaksectie)

•  Economie vmbo (bij voorkeur ervaring met digitale examens)

•  Engels vmbo (ervaring in basisberoepsgerichte en/of kaderberoepsgerichte leerweg vereist)

•  Frans vmbo (ervaring in basisberoepsgerichte en/of kaderberoepsgerichte leerweg vereist 

en voorkeur voor een man i.v.m. de samenstelling van de vaksectie)

Ook voor andere vakken komen er regelmatig vacatures. 

Geïnteresseerden kunnen zich vóór 1 februari met hun cv melden bij het CNV-Onderwijs 

bestuurslid voortgezet onderwijs C. Keuten- van Spijk: secretariaatVO@cnvo.nl. 

Wat vindt u van  
Schooljournaal?
Het is een jaar geleden dat Schooljournaal 

veranderde van een weekblad naar een 

tweewekelijks magazine. De aanpassing 

van de frequentie werd aangegrepen om 

het blad in een geheel nieuw jasje te ste-

ken. Nieuwe rubrieken, nieuwe onder-

werpen en een nieuwe lay-out moesten 

er voor zorgen dat Schooljournaal (nóg) 

beter werd. Nu we precies een jaar ver-

der zijn, is de redactie erg benieuwd wat 

de lezers daadwerkelijk vinden van deze 

gedaanteverandering. Vindt u de nieuwe 

vormgeving een verademing of verlangt 

u juist terug naar het oude blad? Leest 

u Schooljournaal nu vaker en zorgvuldi-

ger dan voorheen? En wat vindt u van de 

nieuwe rubrieken en columnisten? We 

horen graag uw mening op www.cnvo.

nl/lezersonderzoek. Deelnemers maken 

kans op mooie prijzen.

Schoolnieuws

•	Goede	voornemens	en	een	nieuw	jaar:	cliché	of	
niet,	voor	mij	gaan	ze	nog	altijd	hand	in	hand	met	
elkaar.	Over	clichés	gesproken:	eigenlijk	zijn	het	telkens	
dezelfde	zaken	die	ik	wil	aanpakken.	Gezonder	eten,	
minder	stressen,	meer	sporten…	Vol	goede	moed	begin	
ik,	om	na	een	maandje	of	wat	weer	te	vervallen	in	
oude	patronen.	
•	ik	heb	goede	hoop	dat	het	team	van	de	Johannes-
school	uit	utrecht	(zie	pagina	14)	hun	goede	
voornemens	voor	2O11	wél	gaat	waar	maken.	

Hier	geen	torenhoge	of	wereldschokkende	ambities,	
men	hield	het	liever	‘klein’.	Zoals	startende	leerkracht	
Jasmijn	zegt:	‘Mijn	voornemen:	tussendoor	wat	
vaker	een	spelletje	doen	of	een	liedje	zingen	met	de	
kinderen.’	
•	Zo	simpel	kan	het	zijn!	Misschien	moet	ik	daar	eens	
een	voorbeeld	aan	nemen,	de	lat	iets	minder	hoog	
leggen.	is	de	kans	dat	een	voornemen	daadwerkelijk	
succesvol	is,	gelijk	een	stuk	groter.	Gelukkig	Nieuwjaar!
Lisette Jongerius
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Belastingservice CNV
Binnenkort valt de (door sommigen gevreesde) blauwe envelop van de Belastingdienst weer door de bus. Aangifte doen kan dikwijls 

een enorme kopzorg zijn. Kunt u bij wel wat hulp gebruiken bij het invullen van uw belastingaangifte? CNV schiet te hulp en biedt ook 

dit jaar weer een belastingservice aan. Dankzij deskundige invulllers weet u direct waar u aan toe bent. De aangifte wordt na de zitting 

direct naar de Belastingdienst gestuurd. Voor de service wordt voor leden slechts een kleine bijdrage gevraagd. Maak nu een afspraak 

voor een zitting bij u in de buurt via www.cnv.nl/belastingservice. Of bel met (030) 751 1050. LJ
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Paascongres over 
verschuiving religie
Hoe God verandert in de polder. Dat is het thema van 

het Paascongres dat op donderdag 14 april wordt gehou-

den in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. De betekenis 

van de institutionele religie in ons land neemt af, terwijl 

de betekenis van spiritualiteit juist toeneemt. Mensen zijn 

minder kerkelijk, maar daarmee niet per se minder reli-

gieus. In plaats van kerkelijke betrokkenheid verbinden 

mensen zich steeds meer met een ongebonden vorm van 

spiritualiteit als leefstijl. Ook is er een verschuiving waar-

neembaar in de instituties met een levensbeschouwelijke 

basis. De rol van de kerk neemt af, terwijl op sommige 

plaatsen zichtbaar wordt dat scholen vitaliserende initia-

tieven nemen als het gaat om vieringen, stiltecentra en 

het geven van ruimte voor ervaringen van verlies zoals 

dood en ziekte. Kunnen we daadwerkelijk spreken van 

een transformatie? Hoe ziet deze eruit? En wat bete-

kent dit voor confessionele scholen? Deze vragen staan 

centraal op het Paascongres, georganiseerd door CNV 

Onderwijs, de Besturenraad, Bond KBVO, KVSC, AOb/

St Bonaventura, CVHO en VDLG. Er zijn lezingen van pro-

minente theologen en verschillende workshops te volgen. 

De kosten voor deelname bedragen € 120,-, er wordt 

korting gegeven bij meerdere deelnemers van dezelfde 

onderwijsinstelling. Voor meer informatie en aanmelding: 

www.bondkbvo.nl/paascongres. Of neem contact op met 

Irma Verbeek: i.verbeek@bkonet.nl, (038) 74 41 07.

Wat was!

31 december Tijdens de jaarwisseling brandt 
een school in Delft helemaal af. In totaal wordt 
in drie scholen brand gesticht. De totale schade 
bedraagt ruim drie miljoen euro. (Bron: de Te-
legraaf)
• Onderwijswethouder Asscher van Amsterdam 
wil een zomercursus voor kinderen met een 
taalachterstand. Hij vindt het onacceptabel dat 
kinderen onder hun niveau presteren vanwege 
hun taalachterstand. (Bron: Het Parool)

8 januari: Een moslim-scholiere van een ka-
tholieke vmbo-opleiding in Volendam is ten 
onrechte verboden om tijdens de les een hoofd-
doek te dragen. Volgens de Commissie Gelijke 
Behandeling heeft de school daarmee een ‘ver-
boden onderscheid op grond van godsdienst’ 
gemaakt. (Bron: NRC Handelsblad)

10 januari Scholieren mogen snipperdagen 
opnemen om op vakantie te gaan. Ten minste 
als het aan de directeur van de Algemene Ne-
derlandse Vereniging van Reisondernemingen 
(ANVR) ligt. Scholen mogen nu al vijf vrije da-
gen geven aan leerlingen, de ANVR wil hierin 
nog meer vrijheid en legt dit voor aan politiek 
Den Haag. (Bron: de Telegraaf)
• De Tunesische regering sluit alle scholen 
en universiteiten. Voornamelijk jongeren pro-
testeren sinds half december tegen corruptie, 
werkloosheid en de hoge voedselprijzen. De 
president van het land, Zine al-Abidin Ben Ali, 
noemt de protesten ‘terroristische daden’. 
(Bron: ANP)

12 januari Dertigplussers doen het goed in 
het mbo. Het Centraal Bureau voor Statistiek 
constateert een stijging van dertig procent. 
Opleidingen in de gezondheidszorg en techniek 
zijn populair. Ruim 61.000 mannen en vrouwen, 
ouder dan dertig, volgen een mbo-opleiding. 
Het grootste deel volgt een beroepsbegelei-
dende leerweg, gedeeltelijk werken en leren. 
(Bron: de Telegraaf) 

StUDIEDAG OVER DE 
ideale leraar
In één dag te weten komen hoe je de ideale leraar wordt? 

Het kan tijdens de studiedag De Ideale Leraar op woens-

dag 6 april. Op deze dag verzorgen een aantal prominen-

ten uit de wetenschap en de praktijk lezingen en workshops 

over wat iemand tot een ideale leraar maakt. De studiedag 

vindt plaats in het Nieuwegeins Business Center (NBC), 

Blokhoeve 1, Nieuwegein en duurt van 9.30 uur tot circa 

16.30 uur. De kosten bedragen € 75,- voor leden van CNV 

Onderwijs. Niet-leden betalen € 150,-. Als u zich voortijdig 

inschrijft (tot eind februari) betaalt u € 60,-, niet-leden € 120,-. 

Bij aanmelding met één of meer collega’s wordt 25 procent 

korting op de inschrijvingsprijs gegeven. Voor aanmelding 

en meer informatie kan contact worden opgenomen met de  

Onderwijs Academie van CNV Onderwijs: (030) 751 17 47 of  

scholing@cnvo.nl.
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geachte heer Çelik,

De dag voor kerst werd ik opge-
schrikt door een ingezonden brief in 
de Volkskrant van Thomas Hendrikx, 
secretaris van de Jonge Socialisten. 
Hendrikx roept de PvdA op om sa-
men met de liberalen en PVV-leider 
Wilders de handen ineen te slaan 
en ervoor te zorgen dat de leerplicht 
alleen nog op openbare scholen kan 
worden voldaan. CNV Onderwijs roept 
de PvdA met klem op om afstand te 
nemen van het pleidooi voor afschaf-
fing van het bijzonder onderwijs door 
de Jonge Socialisten. Het pluriforme  

schoolaanbod leidt volgens Hendrikx 
tot ‘veel uitwassen, zoals het weren 
van homoseksuele docenten op chris-
telijke scholen en slecht onderwijs op 
islamitische scholen’. Ik pleit er zelf 
ook voor dat homoseksuelen niet mo-
gen worden uitgesloten in het onder-
wijs. Als zo’n situatie zich voordoet, 
dan kan de leraar naar de Commissie 
Gelijke Behandeling of de rechter. 
Maar dat is nog geen reden om het 
bijzonder onderwijs af te schaffen. 
Ik juich het ook toe als de overheid 

doortastend ingrijpt bij (zeer) 
zwakke scholen, of deze nou 
islamitisch zijn of niet. Iedere 
school moet voldoen aan de 
basiskwaliteit om voor bekos-
tiging in aanmerking te komen, 

ongeacht of dit een bijzondere 
of openbare school is. Naast de 

taak van kennisoverdracht heeft 
elke school ook een socialiserende 
taak. Over de inrichting van die taak 
wordt op basis van identiteit, zoals 
religie of pedagogisch-didactische 
visie, heel verschillend gedacht.  
Hendrikx heeft daar zelf ook ideeën 
over: ‘Onderwijs is een instrument 
om idealen als verheffing en emanci-
patie te verwezenlijken.’ Dat is prima, 
maar andere ouders hebben weer 
andere idealen. Daarom juist wil ik 
graag dat ouders de vrijheid behou-
den hun kind toe te vertrouwen aan 
een school van hun keuze. 

‘Ouders mOeten de 
vrijheid hOuden Om  

hun kind tOe te 
vertrOuwen aan de 

schOOl van hun keuze’
    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs Fo
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             NOT: Plezier iN
     heT ONderwijs
Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 29 januari vindt in de jaarbeurs in Utrecht de 

Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT) plaats. CNV Onderwijs is uiteraard ook 

van de partij op de grootste scholenvakbeurs van europa met een gloednieuwe 

stand. Ter inspiratie van alles wat deze onderwijsbeurs te bieden heeft, staat dit 

nummer van Schooljournaal in het teken van de NOT. Thema van de stand van CNV 

Onderwijs op de beurs is dit jaar: plezier in het onderwijs. zo stellen (ex-) Schooljour-

naal-columnisten van de Meet & Greet tijdens de NOT zich voor (pagina 12), komt u alles te 

weten over veilig en met plezier werken tijdens onze speciale workshops (pagina 16) en 

wordt op pagina 26 uitleg gegeven over de happyscan en beroepstrots.

Voor meer informatie over de NOT, zie www.not2011.nl. hier kunnen leden van CNV Onderwijs 

ook terecht voor gratis toegangskaarten.

Schoolnieuws
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Onderwijs
advertentie

 

Ga voor gratis 
kaarten naar 

www.not2011.nl

Jouw partner in de school

geachte heer rog,

Ook ik heb de in-
gezonden brief van 
Thomas Hendrikx 
gelezen, maar nam 
zijn oproep om het bij-
zonder onderwijs op te 
doeken minder letterlijk. 
Diep in mijn hart ben ik een 
groot voorstander van het open-
baar onderwijs, maar de vrijheid die 
ouders hebben en moeten behouden 
om hun kind te kunnen toevertrouwen 
aan een school van hun keuze is voor 
mij misschien zelfs nog belangrijker. 
Een pluriforme samenleving kun je 
niet volgens één concept onderwijzen. 

Ook in het 
onderwijs 
behoor je 
rekening 
te houden 
met de 

wensen 
vanuit de 

samenle-
ving. Het is niet 

voor niets dat ruim 
zestig procent van de maatschappij 
kiest voor het bijzonder onderwijs. 
Dat kunnen we niet zomaar aan de 
kant schuiven, Tegelijk maak ik mij 
net zo als de Jonge Socialisten en u 
zorgen over het feit dat homoseksu-
ele docenten anno 2011 nog steeds 
worden geweerd op reformatorische 
scholen. Waar ik mij nog meer zorgen 
over maak, is de segregatie in het on-
derwijs. Allochtonen gaan vaak naar 
het openbaar onderwijs omdat ze 
niet terecht kunnen in het bijzonder 

onderwijs. De bekende wachtlijsten 
op bijzondere scholen zijn nog steeds 
aan de orde van de dag. Meisjes met 
hoofddoekjes worden steeds vaker 
geweerd door bijzondere scholen. 
Sla een krant open en je kunt er niet 
omheen. De openbare scholen mogen 
niemand weigeren, maar de bijzon-
dere scholen wel en dat zorgt ervoor 
dat we in Nederland spreken over 
onderwijssegregatie. Ja, ik ben voor 
behoud van het bijzonder onderwijs, 
omdat ik geloof in een pluriforme 
samenleving en een pluriform onder-
wijsaanbod, maar ik geloof evenzeer 
in acceptatieplicht. Onderwijs moet 
voor iedereen toegankelijk zijn als 
deze gefinancierd wordt door de over-
heid. In dat licht zal ik blijven strijden 
om segregatie in het onderwijs tegen 
te gaan, zonder het bijzonder onder-
wijs uit te bannen.  
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     Metin Çelik is lid van de Tweede Kamer en 
woordvoerder Onderwijs namens de PvdA-fractie

‘niet vOOr niets kiest  
ruim zestig prOcent van 
de maatschappij vOOr het 

bijzOnder Onderwijs’



Tijdens de NoT zijn er niet alleen veel gratis hebbedingetjes te scoren, maar is er ook veel praktische 
informatie te vinden over de laatste stand van zaken in onderwijsland.
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NOT geliefde graaiwinkel voor 
onderwijspersoneel

Honderden exposanten op grootste scholenvakbeurs

de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) maakt de hebberige 
hollander in ons wakker. Van dinsdag 25 tot en met zaterdag 
29 januari wordt ervan alles weggegeven op deze imposante 

onderwijsbeurs. de geheel vernieuwde stand van CNV Onderwijs 
vormt tijdens de 27ste editie van dit festijn geen uitzondering. er 

valt weer het nodige te halen: van fruitshakes tot postbodetassen.  
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Berekenen of je in aanmerking komt voor de Functiemix, een 
zogenaamde happyscan ondergaan om er achter te komen waar-
door werkplezier ontstaat, genieten van een verse fruitshake, een 
gratis paarse of aluminiumkleurige postbodetas scoren of deelne-
men aan workshops (zie pagina 12) over veiligheid en met ple-
zier werken. Leden en niet-leden zullen niet tevergeefs de vele 
meters door de Jaarbeurs in Utrecht afleggen naar de stand (hal 
8) van CNV Onderwijs. Ook dit jaar laat de bond zich naar goed 

NOT-gebruik van haar vrijgevige kant 
zien. Extra lokkertje is de Meet & Greet 
met (ex-) Schooljournaal-columnisten 
(zie pagina 16). Leraressen Mijke Pelgrim 
en Liesbeth Hermans, kok Pierre Wind, 
bestsellerauteur Jan Siebelink en onder-
wijsdier Arie de Bruin zullen in gesprek 
gaan over hun columns, handtekeningen 
zetten en eigen werk verkopen. 

BegiNTijd
Het is voor de 27e keer dat de NOT, de 
grootste scholenvakbeurs van Europa, 



NOT geliefde graaiwinkel voor 
onderwijspersoneel

Honderden exposanten op grootste scholenvakbeurs
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plaats vindt. Het idee voor deze twee-
jaarlijkse beurs gaat terug tot de tweede 
helft van de jaren vijftig, toen de Ver-
eniging van Groothandelaren in school-
behoeften een nationaal georganiseerde 
tentoonstelling zag als hét middel voor 
overzichtelijker contacten met het on-
derwijs. Zo geolied als de organisatie nu 
is met ruim 500 exposanten in twee im-
posante beurshallen, was het in de begin-
tijd beslist niet. In de dagen dat de NOT 
nog buiten Utrecht werd georganiseerd 
was het organisatorisch soms een chaos. 
Zoals de editie van 1963 in Den Haag, 
geopend door toenmalig onderwijsmi-
nister Cals (KVP). Tekenend was mis-
schien wel dat bovenaan de tentoonstel-
lingsruimte nogal karig ‘Nat. Onderwijs. 
Tent’ stond vermeld. Philips en uitgevers 
Wolters en Malmberg wilden er in ieder 
geval niets meer mee te maken hebben. 
Andere incidenten tijdens de beginjaren 
spreken van chantage van deelnemers 
door het organisatiebureau of dat de 
winst in de zakken van de organisatoren 
verdween. De zaken gingen beter vanaf 
het moment dat de bonden in 1964 zit-
ting namen in het bestuur van de mede 
door hen opgerichte Stichting NOT. 

gezieN wordeN
De onderwijstentoonstelling is door de 
jaren onveranderd de plek gebleven 
waar iedereen die wat in het onderwijs 
betekent te zien is, en gezien wil worden. 
Uitgeverij Malmberg besefte dat in 1995 
al als geen ander. Exclusief de personeels-
kosten van de zestig medewerkers trok 
het bedrijf toen bijna een ton uit voor een 
opgetuigde stand in de Jaarbeurs. ‘Ach, je 
bent het bijna aan je status als marktlei-
der (in het basisonderwijs, red.) verplicht 
om je met de nodige toeters en bellen te 

presenteren’, bekende de productmanager van de Bossche uitgever des-
tijds in het Katholiek Schoolblad. De overbuurman op de NOT, uitgeverij 
Zwijsen, trok voor eenzelfde bedrag de portemonnee. Ze hielden elkaar 
goed in de gaten. Hun voorlichter legde in het magazine uit waarom: ‘Als 
de één met een bijzondere presentatie te voorschijn komt, wil de andere 
daar de volgende keer iets tegenover stellen.’

laaTsTe TreNds
Voor de gewone leraar die de tweejaarlijkse beurs bezoekt, is de NOT 
echter altijd een gelegenheid geweest waar men vrijblijvend en in 
eigen tempo kennis kan nemen van wat hip and happening is. Nieuwe 
relevante software, ‘groen’ onderwijs en leerlingen met ‘infobesitas’: 
bezoekers zijn na een dagje NOT op de hoogte van de laatste trends en 
ontwikkelingen in onderwijsland. De beurs mag dan ook rekenen op 
een grote populariteit onder het onderwijspersoneel. Zo verwelkomde 
de Jaarbeurs tijdens de laatste editie van de NOT in 2009 bijna 60.000 
bezoekers. Dit jaar wordt op de beurs extra aandacht besteed aan vind-
baarheid, zodat men nog makkelijker gericht kan zoeken. Er zijn zes 
segmenten ingevoerd: Bouw, Facilitair & Inrichting; Management, Ad-
vies & Organisatie; Leren en Onderwijzen met ICT; Leermiddelen & 
Materialen; Educatieve Uitgeverijen en Dagtrips, Theater & Cultuur.  

aCTiviTeiTeN
Verder zijn er dit jaar op de NOT meer activiteiten dan ooit. Nieuw 
zijn onder meer de Techniekstraat en het Cultuurpaviljoen. In 
Nederland is er een groot tekort aan technici. In de Techniekstraat is 
te zien op welke manier leraren in het basisonderwijs leerlingen met 
techniek kennis laten maken. Bij het Cultuurpaviljoen komen twintig 
cultuuraanbieders, van musea tot theatergezelschappen, kant-en-klare 
culturele lesstof aanbieden. Ook zijn sommige culturele instellingen 
direct inzetbaar als ‘leermiddel’. Daarnaast zijn er ook weer een aantal 
vertrouwde activiteiten, zoals de NOT Innovatieprijs, de Kinderboeken-
straat en het Wereldplein. In de Dyslexiestraat zijn specialisten te vinden 
die helderheid en transparantie bieden op het gebied van dyslexie 
voor een optimale begeleiding van deze zorgleerlingen. Bezoekers van 
de beurs moeten wel van heel goede huize komen, willen ze ongeïn-
formeerd en met lege handen terug komen van de NOT.
Peter Magnée
Lisette Jongerius

meer weten over nOt? kijk dan op www.not2O11.nl. hier kunnen 
leden van cnv Onderwijs ook gratis toegangskaarten bestellen.



halt toeroepen. ‘Als ik me ergens erg kwaad over maak, moet ik op-
letten dat ik niet tè scherp word in mijn column.’ Collega’s uit haar 
team denken vaak mee over onderwerpen. ‘Dat vind ik erg fijn, ik 
wil graag de mening verkondigen van meerdere mensen.’ Voor de 
Meet & Greet zet ze haar voelsprieten recht overeind. ‘Ik hoop dat 
bezoekers met nieuwe ideeën komen voor nieuwe columns, ik wil 
graag signaleren wat er leeft onder de collega’s.’ Op deze manier 
wil Hermans een bijdrage leveren aan de discussie over de kwaliteit 
van onderwijs.

Liesbeth Hermans bijt het spits af op dinsdag 25 januari tussen 
12 en 16 uur. 

Pierre wiNd
Ook tv-kok Pierre Wind deed afgelopen jaar zijn intrede 
als columnist. Als docent van Roc Mondriaan Ho-
reca in Den Haag staat hij middenin de wereld van 
het beroepsonderwijs. Hij introduceerde smaakles-
sen voor kinderen in het basisonderwijs. ‘De leer-
ling moet interesse in eten krijgen en 
het niet zien als iets wat moet.’ Re-
acties op zijn columns vindt hij ‘kik-
kûh’. Daarin bespreekt hij maar 
al te graag de ‘verloedering 

van de inhoudelijke les-
stof’ en zijn ambitie om 

de nieuwe minister 
van Onderwijs te 

worden. Hierover 
schreef hij: ‘Nee, 
dit is geen grap. Ik 
zit er eigenlijk niet 
op te wachten, maar 
ik doe het voor de 
inwoners van onder-
wijsland.’

Rendez-vous met 
(ex-)columnisten

Altijd al een hartig woordje willen spreken met een van onze  
(ex-)columnisten? Of gewoon eens kennismaken? het kan op de 
Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT). Onder andere tv-kok 

Pierre wind, schrijver jan siebelink en docent Mijke Pelgrim staan 
op deze vakbeurs in Utrecht voor een heuse Meet & Greet.
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liesBeTh hermaNs
Nog maar een jaar schrijft Liesbeth 
Hermans voor Schooljournaal. Ze trok 
de aandacht met haar boekje Lieve in-
specteur: observaties in het basisonderwijs 
waarin ze haar gedachten over het basis-
onderwijs eens stevig op papier zette. ‘Er 
klopt iets niet’, zegt ze over de aandacht 
die veel te veel uitgaat naar bijzaken in 
plaats van de kernvakken. Ook over pas-
send onderwijs is ze heel stellig: ‘Het kan 
niet.’ In haar columns schrijft ze over lief 
en leed in het basisonderwijs. Of ze wel 
eens aangesproken wordt? ‘Nou en of, 
soms wel eens door volslagen onbeken-
den die het met me eens zijn. Een collega 
in Meppel knipt mijn columns uit en 
hangt ze zelfs op het personeels - 
toilet.’ Af en toe moet ze zichzelf een 
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Woensdag 26 januari groet en ontmoet Pierre Wind zijn 
lezers van Schooljournaal tussen 14 en 15 uur. ‘Ik hoop dat 
het megadruk wordt. Het is altijd fijn om met collega’s te 
discussiëren en de onderwijsbeleving met elkaar te delen.’

arie de BruiN
De populaire ex-columnist van Schooljournaal Arie de Bruin 
ziet de NOT als een tweejaarlijkse reünie. ‘Altijd weer ver-
rassend om te zien hoe veel en hoe weinig er eigenlijk in het 
onderwijs verandert’, zegt De Bruin. Zijn columns deden vaak 
veel stof opwaaien. ‘Ik kreeg nogal wat commentaar toen ik in 
mijn column stelde dat alle managers één dag in de week voor 

de klas moeten, maar ik meen het nog steeds.’ De Bruin 
beweegt zich als een duizendpoot in het onderwijs 

en is ondertussen met deeltijdpensioen. Stilzitten 
is er zeker nog niet bij: hij geeft twee dagen per 

week leiding aan de pabo van InHolland 
in Rotterdam. Daarnaast 

is hij cabaretier, opa en 
schrijver van kinder-

liedjes en -gedich-
ten. 

Arie de Bruin 
ontmoeten? 
Hij is op 
donderdag 
27 januari  

aanwezig  
tussen 12 en 
16 uur. Hier 
zal hij ook een 
kort optreden 
verzorgen. 

mijke Pelgrim
Docent Mijke Pelgrim ziet de NOT als een ‘enorme, inspi-
rerende onderwijsmassa’ waarin zijzelf dit jaar ook een plekje 
heeft. ‘Ik vind het altijd fijn om reacties te ontvangen van 
lezers. Ook krijg ik vaak respons van collega’s en vrien-
den. De Meet & Greet voelt als een omgekeerde 
wereld, ik heb het gevoel dat ik een ontmoeting 
met mijn lezers ga hebben.’ De column over 
de brugklasser Kasper die moest huilen 
omdat zijn hamster was overleden 
heeft een speciaal plekje in haar 
hart. Hiermee won ze de colum-
nistenwedstrijd van Schooljournaal. 
‘Maar ook aan vele andere columns 
heb ik fijne herinneringen. Ik heb altijd 
weer zin om aan een nieuwe te beginnen’, 
aldus Pelgrim. 

Pelgrim verheugt zich enorm op de ontmoeting met 
haar lezers op vrijdag 28 januari tussen 12 en 16 uur. 

jaN sieBeliNk
Schrijver Jan Siebelink verblijdde 
het Schooljournaal zes jaar lang 
met zijn toegewijde columns. Hij 
was docent Frans op het Marnix 
College in Ede en heeft een pro-
minente plaats in de lite-
raire wereld. Hij schreef 
onder meer de bestseller 
Knielen op een bed violen. 
Vorig jaar verscheen 
zijn roman Het lichaam 
van Clara. In zijn 
columns was de 
schrijver fel als het 
ging om vernieu-
wingen. De NOT 
betekent voor 
hem dan ook de 
herinnering aan 
de discussie 
met oud-
staatssecre-
taris van On-
derwijs Jacques 
Wallage (PvdA) 
over de toekomst van het onderwijs. ‘Ik had gelijk en hij 
had het bij het verkeerde eind’, aldus Siebelink. Zoals ook 
de anderen kreeg hij vaak reacties. ‘Bij elke lezing wel.’ In 
1998 overleed zijn hond Tikker, ook hierover schreef hij. 

‘Ik heb er met mijn klas nog uitgebreid 
over gepraat.’ 

Jan Siebelink is op zaterdag  
29 januari op de NOT te vin-
den tussen 12 en 14 uur. ‘Ik 
kijk er zeer naar uit.’

Hanneke Reijnders
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Gelukkig nieuw schooljaar
januari is bij uitstek de maand van de goede 

voornemens. Ben je van plan om je in dit nieuwe 
jaar extra in te zetten voor bepaalde taken?  

Of vaker ‘nee’ te zeggen? Oftewel, hoe behoud 
jij ook in 2011 plezier in je werk? het team van 
de johannesschool in Utrecht zette hun goede 

voornemens op papier.

Utrechtse basisschool en hun goede voornemens



Gelukkig nieuw schooljaar
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het team  
van de  
johannes-
school uit 
utrecht.
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heb jij ook een leuke tip om in 2011 met plezier te werken? Tijdens de NoT van  
25 tot en met 29 januari kun je jouw goede voornemen delen met de rest van  
onderwijzend Nederland. Bezoek de stand van CNv onderwijs in hal 8 in de  
jaarbeurs en doe de happyscan.

Samenstelling: Lisette Jongerius



workshoP veiligheid
Een homoseksuele leraar die zijn ge-
aardheid angstig voor zich houdt, een 
agressieve leerling die de klas saboteert 
of kleine pesterijen. Deze kleine of 
grote incidenten bepalen de veiligheid 
in de klas. Iedere docent krijgt hiermee 
te maken en dan zijn tips en trucs fijn 
om achter de hand te hebben. Luister, 
toon begrip en voorkom discussie, zijn 
enkele basisregels bij dreigend of agres-
sief gedrag. In deze workshop bestemd 
voor docenten mbo, worden situaties 
en ervaringen besproken. ‘Met elkaar 
praten over deze onderwerpen zorgt 
voor nieuwe inzichten’, vertelt trainer/
adviseur van CNV Onderwijs Henk 
Hospes. De workshop is onderdeel van 
het project Veilig werken in de school – 
Onderwijspersoneel werkt zelf aan een 
veilig werkklimaat. ‘De bedoeling is dat 
agressie tegen werknemers op roc’s en 
aoc’s vermindert met minstens 15 pro-
cent’, aldus Hospes. 

Henk Hospes geeft de workshop over 
veiligheid op dinsdag 25 januari van 
14.30 tot 15.15 uur en op donderdag 
27 januari van 15.30 tot 16.15 uur. 

workshoP TroTs oP je vak
Met plezier naar school? Aan vrienden enthousiast vertellen 
over het onderwijs? Tevreden terugkijken op een les? Deze 
factoren beïnvloeden de mate van beroepstrots. Onderzoeks-
bureau Integron kwam tot de conclusie dat in 2009 de helft 
van het onderwijspersoneel trots op zijn vak was. In 2010 was 
dit cijfer gekelderd naar 27 procent. In de workshop Trots op je 
vak worden voorbeelden en ervaringen van deelnemers uit het 
voortgezet onderwijs besproken. Beroepstrots is namelijk niet 
te koop en is voor iedereen anders. In de korte cursus wordt 
gezocht naar manieren om dit gevoel te vergroten en enthou-
siasme uit te stralen. Bijvoorbeeld waardering van anderen, 
genieten van successen en teamgevoel. Wie plezier heeft in zijn 
werk functioneert beter en ervaart een minder grote werkdruk. 

De workshop wordt gegeven door trainer/adviseur Hans van 
Dinteren op donderdag 27 januari van 10.30 tot 11.15 uur. 
Hanneke Reijnders

de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) bevat 
een zee aan informatie over alles wat met onderwijs 

te maken heeft. Valt er ook nog iets nieuws te leren? 
jazeker. CNV Onderwijs verzorgt twee workshops 

over beroepstrots en veiligheid op de werkvloer. 
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Plezier in je werk bevor-
dert de beroepstrots.

Aanmelden voor deze workshops is noodzakelijk en kan totdat de 
NOT begint. Reeds aangemeld voor de beurs, dan kan aanmelden 
voor de workshops via de link in de bevestigingsmail. Bent u nog 
niet aangemeld voor de NOT, dan kan aanmelden voor de work-
shops tegelijk met de registratie.

Bijleren op de 
  vakbeurs Fo
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Een winterochtend in Amsterdam. Op de tramrails naast 
de Westertoren zit een zwaan. Ze is vanuit de gracht de 
weg opgelopen en ze weet niet meer hoe ze terug moet. 
Nu zit ze hier al meer dan een half uur. Er lopen toeris-
ten langs die how cute en amazing roepen en klikken met 
hun camera’s. Maar de zwaan is helemaal niet cute. Ze 
is heel bang. Als mensen wat voorzichtige stappen in 
haar richting doen, spreidt ze haar vleugels en begint ze 
vervaarlijk te sissen.

De dierenambulance is druk en de politie wil niet komen. 
Met een stuk of twintig mensen die het stadium van ‘o 
wat grappig’ en foto’s maken al lang voorbij zijn, staan 
we om de zwaan heen. Er wacht inmiddels een file van 
drie trams en een bus. Hoe help je een zwaan die de weg 
kwijt is? Niemand weet het.
Dan stopt er een autootje vlak naast de trambaan. Er 
stapt een tengere mevrouw uit die in een rechte lijn op 
de zwaan toeloopt. En voordat iedereen goed en wel door 
heeft wat er gebeurt, heeft ze het beest bij kop en kont 
gepakt en draagt ze haar naar de kant van de weg. De 
lange zwanenhals steekt boven de hoofden van de men-
sen uit. Het is een bizar gezicht. ‘Wat fantastisch!’, zeg ik 
tegen de mevrouw als ze de zwaan heeft neergezet.  

Ze haalt haar schouders op. ‘Ik ben dierenarts’, zegt 
ze en dan loopt ze weer naar haar auto.

Dat was wel heel fraai hoe die mevrouw de zwaan 
weer op het juiste spoor zette, bedenk ik me. Dat heb-
ben we allemaal wel eens nodig. Als we zijn vastge-
lopen. Als we het even niet meer weten. Iemand die 
ons bij onze lurven pakt en naar de overkant draagt. 
Precies dat is ook wat ik het mooiste vind aan lesge-
ven. Dat je soms een leerling een cruciaal duwtje in de 
juiste richting kunt geven. Door goed te luisteren, door 
goed te kijken, door op het juiste moment een rake 
opmerking te plaatsen. Of door de correcte aanpak 
een dolgedraaide klas weer op de rails krijgen, zodat 
ze verder kunnen om met genoeg bagage en vooral 
genoeg zelfvertrouwen het eindexamen in te gaan.

Ik ben nog lang niet zo ver. Ik heb nog een hele hoop 
te leren. Maar het is wel waar ik naartoe wil werken: 
net zo zelfverzekerd en onverschrokken in mijn vak 
staan als deze dierenarts. De zwaan heeft intussen de 
gracht in zicht. Nu durft ze weer te lopen. Op wanke-
lende poten waggelt ze naar de waterkant en waagt de 
sprong naar beneden.

‘ Ik wIl net zo 
zelfverzekerd In mIjn  

vak staan als  
deze dIerenarts ’
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columnmijke Pelgrim

mijke Pelgrim (32) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.
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De zwaan



versus
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Werk &Recht

salarisschalen leraren po 
korter
In het Convenant LeerKracht van Nederland was afge-
sproken om de salarisschalen van leraren in het primair 
onderwijs te verkorten van 18 stappen naar 15 stappen 
in drie jaar tijd. De laatste fase van deze afspraak is per 
1 januari 2011 gerealiseerd. Voor (de overgang naar) de 
nieuwe salarisschalen zie: www.cnvo.nl >> arbeidsvoor-
waarden >> onderwijs cao’s >> primair onderwijs.
 
Deel-onderhandelaars-
akkoord cao voor GvO en HvO
CNV Onderwijs heeft met de werkgevers van leraren 
Godsdienstig Vormings Onderwijs en Humanistisch 
Vormings Onderwijs (GVO en HVO) overeenstemming 
bereikt over verbetering van diverse financiële afspraken 
in hun cao. Over een aantal niet-financiële zaken wordt 
eind deze maand nog verder onderhandeld. Leden van 
CNV Onderwijs die de functie van leraar GVO of HVO 
vervullen, hebben een Nieuwsbrief gehad met uitge-
breide informatie en de mogelijkheid te reageren op het 

behaalde onderhandelingsresultaat. Bent u leraar GVO 
of HVO en hebt u geen Nieuwsbrief ontvangen? Meld 
dit via: ledenadministratie@cnvo.nl. Dan ontvangt u 
voortaan ook alle relevante informatie.

Mijnpensioenoverzicht in de 
lucht 
Vanaf 6 januari kan elke burger via mijnpensioenoverzicht
.nl een totaaloverzicht krijgen van alle pensioen- en 
AOW aanspraken. Deze site laat bovendien zien waar 
het aanvullende pensioen is opgebouwd en waar men 
dus terecht kan voor meer informatie. Iedereen met een 
burgerservicenummer en DigiD heeft toegang tot  
mijnpensioenoverzicht.nl. Na acceptatie via DigiD wor-
den de gegevens opgehaald bij de Sociale Verzekerings-
bank (wat betreft de AOW), en bij pensioenfondsen en  
verzekeraars (wat betreft het aanvullende pensioen).  
De pensioengegevens zijn hierdoor goed beveiligd.  
De getoonde informatie kent een opzet die is gebaseerd 
op het Uniform Pensioenoverzicht. Gelijksoortige 
pensioen bedragen worden bij elkaar opgeteld en in een  
totaaloverzicht getoond. Toegang tot de site is dus al-
leen mogelijk met DigiD, de inlogcode voor de over-
heid. Wie nog niet over DigiD beschikt kan deze code 
opvragen via www.digid.nl.

Inkomensafhankelijke 
bijdrage ZvW omhoog
De gezondheidszorg wordt in 2011 flink duurder. De no-
minale premie die aan de ziektekostenverzekeraar wordt 
betaald valt gemiddeld zo’n 10 procent hoger uit. Het 
verplichte eigen deel stijgt naar € 170,- en het verze-
kerde pakket wordt hier en daar ingekrompen. Ook de 
inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekering 
gaat met 0,7 procentpunt omhoog. De hoge bijdrage, 
die door werkgever of uitkeringsinstantie wordt ver-
goed, bedraagt nu 7,75 procent.De hogere vergoeding 
leidt tot een belastingnadeel voor de werknemer of 
uitkeringsgerechtigde. Gepensioneerden betalen over 
hun aanvullend pensioen de lage bijdrage die niet wordt 
vergoed. Deze gaat naar 5,65 procent. Het maximum 
inkomen, waarover de bijdragen worden berekend, be-
draagt dit jaar € 33.427,-.

Korting AOW-partnertoeslag 
uitgesteld
Het wetsvoorstel waarin de korting op de AOW-
partnertoeslag wordt geregeld, is op 21 december 
2010 door de Eerste Kamer aangehouden. Dit  
betekent dat de korting in elk geval niet per 1 januari 
2011 ingaat. Deze maand stuurt minister Kamp van 
Sociale Zaken een brief naar het parlement waarin 
hij zal aangeven hoe hij de korting op de AOW- 
partnertoeslag wil gaan vormgeven. Het uitstel lijkt 
dus helaas (nog) geen afstel. Het kabinet wilde de 
AOW-partnertoeslag per 1 januari 2011 met 8 pro-
cent korten voor huishoudens met een gezamenlijk 
inkomen van meer dan 110 procent van het wettelijk 
minimumloon (circa € 20.000,- per jaar). Kamp lijkt 
de korting nu op 1 juli aanstaande te willen doorvoe-
ren. Om huishoudens met een gezamenlijk inkomen 
tot ongeveer € 30.000,- te kunnen ontzien, een wens 
van de Eerste Kamer, gaat Kamp mogelijk voorstellen 
om de korting te verhogen naar 10 procent. 
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expOsanten Hal 7
•  07.D032 – BredeSchool.nl
•   07.C026 – CED-Groep
•   07.B032 – Christelijke Hogeschool Windesheim
•   07.F058 – Ee Speeltoestellen B.V., Van
•   07.E010 – Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie
•   07.C033 – Open Universiteit
•  07.C126 – Oudeschoolstoelen.nl
•  07.D050 – Presikhaaf Schoolmeubelen
•   07.F017 – Schoolfotograaf, Foto Kino
•  07.D127 – Speelmaatje Speeltoestellen

expOsanten Hal 8
•  08.C040 – Algemene Onderwijsbond
•   08.B076 – Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS)

•   08.A080 – CNV Onderwijs
•  08.A092 – CNV Onderwijs

•   08.C063 – CPS Onderwijsontwikkeling en Advies
•   08.A070 – Docentenbank
•  08.A075 – Docentplus.nl
•  08.A040 – EDventure, branchevereniging en 

keurmerkorganisatie voor onderwijsbureaus
•  08.B011 – EDventure, branchevereniging en 

keurmerkorganisatie voor onderwijsadviesbureaus 
•  08.C100 – Europees Platform – Internationaliseren 

in onderwijs
•  08.C074 – FairFlex Onderwijs B.V.
•  08.A093 – Fontys Opleidingscentrum Speciale 

Onderwijszorg
•  08.E040 – HCO, Haags Centrum voor 

Onderwijsadvies
•  08.A100 – Hoogbegaafdheid, Landelijk 

Informatiepunt
•  08.B040 – Inspectie van het Onderwijs
•  08.B099 – Intern Begeleiders, Landelijke 

Beroepsgroep voor 
•  08.A055 – Kanjertrainingen
•  08.B099 – Landelijke Beroepsgroep voor Ambulant 

Begeleiders
•  08.B099 – Landelijke Beroepsgroep voor 

gedragsspecialisten 
•  08.A059 – LeerWerk
•  08.D052 – Leraar24
•  08.D094 – Merces – innovatie administratieve 

(HR-)dienstverlening voor het onderwijs
•  08.B040 – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap
•  08.B040 – Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap, i.s.m. Dienst Uitvoering Onderwijs, 
Inspectie van het Onderwijs

•  08.A.089 – Stichting Gast in de Klas
•  08.A062 – Studiekring huiswerkbegeleiding en 

bijles, ook thuis in school!
•  08.A049 – VOS/ABB, vereniging voor Openbare en 

Algemene Toegankelijke Scholen

•  08-A041 – Ziezon: Landelijk netwerk Ziek-zijn & 
onderwijs

expOsanten Hal 9
•  09.A090 – Digikeuzebord 
•  09.D080 – Kennislink.nl
•  09.C078 – Kennisnet, Stichting
•  08.F110 – Schoolfoto.nl

expOsanten Hal 10
•  10.E052 – Beeld en Brein
•  10.B064 – Beeldend Onderwijs.nl, Stichting
•  10.B046 – Centrum voor Mondiaal Onderwijs
•  10.E049 – Cinekid
•  10.B004 – Koninklijke Visio & Bartiméus
•  10.B045 – LL Kindermuziekwinkel
•  10.A052 – Masterplan Dyslexie
•  10.E015 – Nederlands instituut voor Beeld en Geluid
•  10.A044 – Onderwijszorg Nederland (ONL)
•  10.6023 – Rekentuin, Oefenweb.nl B.V.
•  10.A041 – Remedial Teachers, Landelijke 

Beroepsvereniging 
•  10.E014 – Schoolbieb.nl
•  10.C018 – Stabilo Nederland B.V.
•  10.C005 – Stichting FF Pauze in de klas
•  10.E029 – Stichting Leerstof & Vakkenis
•  10.D028 – Stichting Lezen
•  10.A017 – Stichting Taalhulp0
•  10.B010 – TechniekTalent
•  10.B011 – TechniekTalent
•  10.B028 – TechniekTalent
•  10.A014 – Toch Nog Leren Lezen
•  10.E020 – Veilig Verkeer Nederland
•  10.D061 – Zwijsen, Uitgeverij

expOsanten Hal 11
•  11.F046 – Bekius Schoolmaterialen
•  11.C074 – Kwintessens Uitgevers
•  11.C054 – Malmberg, Uitgeverij
•  11.F004 – Meervoudige Intelligentie-Marco 

Bastmeijer
•  11.C077 – SchoolTV
•  11.D044 – ThiemeMeulenhoff
•  11.C028 – Zwijsen, Uitgeverij

expOsanten Hal 12
•  12.B014 – Archeon
•  12.B078 – Artis
•  12.B067 – Diergaarde Blijdorp
•  12.B061 – Efteling, De
•  12.B044 – Linnaeushof
•  12.A078 – Nationaal Onderwijsmuseum 
•  12.B011 – Naturalis Dagtrips
•  12.B050 – Nederlands Openluchtmuseum 
•  12.B036 – Vereniging van Vrienden en Museon & 

Omniversum
•  12.B017 – Watermuseum, Nederlands

Er zijn zo’n 500 exposanten op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling. Die kunnen op deze plek 
onmogelijk allemaal worden afgedrukt, daarom maakte Schooljournaal alvast een selectie van 
stands en standhouders.  
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Overzicht spreekuren januari en 
februari 2011
donderdag 20 januari Apeldoorn
dinsdag 25 januari Assen
maandag 31 januari Utrecht 
donderdag   3 februari Rotterdam
dinsdag   8 februari Roermond
donderdag 10 februari ‘s-Hertogenbosch
dinsdag 15 februari Assen
donderdag 17 februari Apeldoorn
dinsdag 22 februari Roermond



Zo tegen de maand mei worden de formatieplannen 
voor het nieuwe schooljaar weer gemaakt. Een van de 
maatregelen die in zo’n formatieplan vastgelegd kun-
nen worden, is de noodzaak een of meerdere werkne-
mers over te plaatsen. Daarbij komt natuurlijk ook de 
vraag aan de orde op welke wijze wordt bepaald wie er 
wordt overgeplaatst.
Uitgangspunt bij een overplaatsing wegens formatie-
tekort is dat wordt gezocht naar iemand die bereid is vrij-
willig naar een andere school van het bestuur te gaan. 
Daartoe maakt de werkgever de noodzakelijke overplaat-
sing bekend en vraagt of er vrijwilligers zijn. Als dat zo 
is, worden tussen de werkgever en de over te plaatsen 
werknemer afspraken gemaakt over de voorwaarden 
waaronder die overplaatsing plaats vindt. Deze afspraken 
worden schriftelijk vastgelegd. Zijn er geen vrijwilligers, 
dan zal er iemand aangewezen moeten worden. Vaak 
wordt aangenomen dat daarbij de afvloeiingslijst bepa-
lend is voor de aanwijzing van de over te plaatsen werk-
nemer. Dat is echter niet zo. Aan te bevelen is om in een 
beleid vast te leggen welke criteria worden gehanteerd 
bij de aanwijzing van de over te plaatsen werknemer.  
Daarbij valt te denken aan zaken als:
•  passendheid van het werk
•  het aantal scholen/locaties waar iemand werkt
•  de reisafstand tussen huis en de nieuwe werkplek
•  voor zover van toepassing de reisafstand tussen de 

verschillende werkplekken 

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

Kan mijn werkgever mij 
zomaar overplaatsen?

vraag:

Dit beleid moet bij de vaststelling ook worden voor-
gelegd aan de P(G)MR.

Als er geen overplaatsingsbeleid is, zal de werkgever de 
hierboven genoemde afwegingen wel moeten maken op 
het moment dat verplichte overplaatsing aan de orde 
komt. Als werkgever en werknemer niet tot overeen-
stemming komen over de overplaatsing of over de voor-
waarden, dan is de werkgever verplicht schriftelijk uit 
te leggen op welke wijze hij de belangen van de school 
en die van de werknemer heeft afgewogen.
Iemand die wordt overgeplaatst en op dezelfde dag op 
meerdere locaties moet gaan werken, heeft recht op ver-
goeding van de reiskosten tussen de verschillende loca-
ties (op basis van de vergoeding die geldt voor dienstrei-
zen). Daarnaast is de reistijd tussen de locaties werktijd.
Tegen een verplichte overplaatsing kan een werknemer 
die in het bijzonder onderwijs werkt binnen zes weken 
nadat het schriftelijke besluit door de werkgever aan de 
werknemer kenbaar is geworden bezwaar aantekenen. 
In het schriftelijke besluit moet de werkgever de werk-
nemer op deze mogelijkheid wijzen en daarbij ook het 
adres van de commissie vermelden. 
Naast de hierboven beschreven situatie zijn er ook 
andere redenen voor overplaatsing, zoals bijvoorbeeld 
een conflict, een medische oorzaak, disfunctioneren, en 
dergelijke. Daarbij gelden soms andere procedures en 
regels dan bij overplaatsing wegens fomatietekort.

antwOOrd:
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Het werken voor de MR is niet altijd even eenvoudig. Niet alleen door de complexe regelgeving. 
Maar ook door andere vraagstukken. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een goede relatie met de  
directie? Hoe pas je succesvol de WMS in de praktijk toe? Hoe maak je van de verschillende  
MR-geledingen een hechte eenheid?
Om antwoord te geven op deze vragen heeft CNV Onderwijs Academie het MR Partnerschap.  
Voor slechts € 79,50 per maand (in juli en augustus betaalt u niets) heeft uw MR recht op de 
professionele hulp van een vaste contactpersoon, die u bijstaat als trainer, adviseur, sparring-
partner of coach.

Heeft u meer behoefte aan scholing? Dan kunt u een keuze maken uit het uitgebreide 
cursusaanbod van CNV Onderwijs Academie, alleen of met uw hele MR!

Meer weten over wat CNV Onderwijs Academie voor u kan betekenen? 
Stuur een e-mail naar scholing@cnvo.nl, bel met (030) 751 17 47 of neem een kijkje op  
www.cnvo.nl/academie. 
Of kom langs op de stand van CNV Onderwijs (hal 8, stand A080 t/m A092).

Profiteer van de speciale  
NOT-aanbieding voor MR- en 
GMR-leden
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Bent u lid van de Mr of GMr? lever deze bon in op de nOt (hal 8, stand a080 t/m a092) en 
ontvang een usB-stick met handige Mr-informatie en maandelijks de gratis Mr-nieuwsbrief!

Naam:

E-mailadres:

Tel.nr.:

Naam/plaats school:

Sector: po /vo /bve /hbo / anders, namelijk…

Jouw partner in training en advies



Het is dinsdag 12.30 uur. Op de seconde na. De kook-
studenten staan disciplinair in de gewenste rijopstel-
ling naast elkaar. Met de ruggen recht voor de centrale 
werkbank. Niet er tegenaan, want dat lokt leunen uit. En 
dat wil ik niet. Ik kijk op mijn horloge. Recht mijn rug. 
Mijn hoofd maakt een knikje omhoog. Dit is het sein. De 
les is begonnen. De gezichten van de studenten gaan 
van losjes eensklaps naar de strakke plooi. Mijn mond 
brengt: ‘Goedemiddag’. De studenten in koor: ‘Goede-
middag Chef’. Met een paar grote stappen verplaats ik 
me naar een studente. Met mijn gezicht vlak voor haar 
hoofd – gelukkig voor de studente heb ik mijn mondspray 
met mintsmaak niet vergeten in te nemen – vraag ik met 
een strak gezicht: ‘Wanneer was jouw eerste keer?’. Ze 
kijkt me verbouwereerd aan. De rest van de groep lacht. 
‘Nee, natuurlijk niet seksueel bedoeld, maar kokolo-
gisch. Alles wat hier besproken wordt, heeft een culinai-
re insteek, toch?’ Ze knikt en zegt aarzelend ‘boerenkool 
met worst’.
Alle aanwezige studenten krijgen van mij deze vraag 
voorgeschoteld. Dan loop ik weer naar het begin van de 
rij en stel een nieuwe vraag. ‘Wie kan er geen ei bak-
ken?’ Niemand steekt zijn vinger op. Ik verander de 
vraag. ‘Wie kan er wel een ei bakken?’ Allemaal steken 
ze hun vinger op. ‘Oké, ga maar doen.’ Vijftien minuten 

later heeft iedere student een bakpan voor zich met 
daarin kokologische ei-horror. Niet één correct gebak-
ken spiegelei. Een goede kok kun je herkennen aan het 
bakken van een spiegel- of roerei. Nog veel te doen dus. 
Een tirade van vijf minuten mijnerzijds vult het kooklo-
kaal. Hoe is het mogelijk, etcetera. Trouwens, ik had niet 
anders verwacht dan ei-misbaksels. Maar, zonder dit ei-
voorspel zal mijn ei-les nooit serieus genomen worden, 
omdat het vooroordeel bestaat dat het bakken van een ei 
een simpel klusje is.
Nu is het anders. De studenten zijn wakker en willen 
absoluut niet als ei-miskleun door het leven. ‘Ik ga jul-
lie nu ei-ontmaagden. Let op. Ik doe het voor.’ Hierna 
zijn de studenten zich ervan bewust dat zelfs een ei 
bakken liefde en kennis behoeft. Even later staat bijna 
iedereen trots achter zijn opnieuw gebakken eitje. De 
een nog mooier dan de ander. De minste variaties heb-
ben pech, want de hardvochtige kant in mij komt boven. 
Ik pak de bewuste pan en kieper het ei voor de ogen van 
de student in de prullenbak. ‘Opnieuw’, beveel ik kortaf. 
Wel met een waarschuwing. ‘De volgende misbaksels 
eet je op, want we gooien hier het liefst niets weg.’ Als 
ze allemaal een spiegelei kunnen bakken ontstaat er 
in de groep een gevoel van euforie. Niet voor lang. Ik 
zet de studenten wederom in de gewenste rijopstelling. 
Richt m’n hoofd op en vraag: ‘Wie kan er een omelet 
bakken?’

Fo
to

: H
en

rie
tt

e 
G

ue
st

columnPierre Wind
‘ Vijftien minuten later 

heeft iedereen een 
bakPan Voor zich met 
daarin kokologische 

ei-horror’

Pierre Wind (45) is 
docent op onder 

andere roc mondriaan 
horeca in den haag.
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Met de verschuiving van de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar 
is het goed mogelijk dat straks nog een paar jaar langer moet 

worden gewerkt. Liefst met evenveel energie en schik in het werk 
als nu het geval is. Voor de een is dat geen probleem, maar voor 

de ander is dat lastig. Loyalis Kennis en Consult leert leerkrachten 
hoe zij hun werkplezier kunnen verhogen. 

financiële kant, het gaat hier om inko-
menszekerheid: de keuze voor afbouw, 
bapo en keuzepensioen. De zachte kant 
heeft te maken met de persoonlijke 
balans en levenskwaliteit: wat is belang-
rijk, welke prioriteiten durft iemand te 
stellen, wat geeft energie, waar worden 
mensen blij van?‘,vertelt Wiersma. ‘De 
deelnemers vertellen hoe zij in het werk 
staan, tegen welke zaken ze aanlopen 
en wat ze daaraan kunnen veranderen. 
Ze kunnen hun eigen verhaal kwijt en 
tegelijk van de ervaringen van collega’s 
leren.’ De workshop moet zorgen dat 
deelnemers aan het eind van de dag 
weten hoe zij plezier in hun werk (terug)
krijgen en vasthouden. Wiersma: ‘Hoe zij 
daarvoor zorgen, bepalen ze grotendeels 
zelf. Eigenlijk ziet iedere workshop er 
weer anders uit. Aan het begin van de 
dag inventariseren we de leervragen- en 
leerthema’s. Daar gaan we dan met el-
kaar mee aan de slag met verschillende 
interactieve werkvormen. De deelnemers 
bepalen vooraf wat zij willen bespreken 
op deze dag. We vragen wanneer de dag 
voor iemand geslaagd is. Deelnemers 
mogen zelf thema’s aandragen en wij 
improviseren. Onderwerpen die veel 
besproken worden zijn Stress op het werk 
en Conflicten met leidinggevenden.’  

LEvEnsfasE 
Naast de onderwerpen waar de deelne-
mers zelf mee komen, zijn er tijdens de 
workshops een aantal vaste items. Deze 
hebben te maken met de persoonlijke 

Loyalis, is dat niet een pensioenverzekeraar? Ja, maar de aftak-
king Kennis en Consult zet zich in om organisaties te onder-
steunen bij duurzame inzetbaarheid van personeel. ‘Als mensen 
met plezier naar hun werk gaan, zijn ze meer productief en 
zullen ze minder snel uitvallen’, verklapt Anja Wiersma van 
Loyalis. Zij begeleidt samen met haar collega’s de eendaagse 
workshop Elke dag werkplezier op de Nationale Onderwijs Ten-
toonstelling (NOT). Doel is leerkrachten bewust te maken van 
hun werkplezier en dit te vergroten. 

HardE En zacHtE kantEn
Tijdens de workshop bespreken deelnemers, samen met een 
groep van ongeveer twaalf collega’s uit vooral het onderwijs, 
de harde en zachte kanten van het werk. ‘De harde kant is de 

Happyscan
Interesse voor de workshop Elke dag werkplezier 
gewekt? Kijk dan op de NOT-beurs bij de stand 
van CNV Onderwijs. Deelnemers kunnen hier 
een happyscan laten doen, waarmee duidelijk 
wordt met hoeveel plezier zij hun werk doen. 
Onder de deelnemers worden honderd work-
shopplaatsen voor de workshop Elke dag werk-
plezier verloot. Niet aanwezig op de beurs, maar 
toch benieuwd naar de inhoud van de workshop? 
Kijk dan op www.cnvo.nl. 

Pensioenverzekeraar 
Loyalis pleit voor 
plezier op werk
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en financiële balans van de leerkrach-
ten. Als eerste wordt ingegaan op de 
levensfase. ‘Globaal zijn er vijf fasen in 
het arbeidzame leven. Die van de jonge 
starter, waarin grenzen en mogelijkheden 
worden verkend. Dan volgt het spitsuur, 
waarin de werknemer al een aantal jaren 
werkt en behoefte heeft aan structuur 
en balans. In de stabilisatiefase wordt de 
werknemer zich bewust van zijn eigen 
ontwikkeling en toekomst. Hierna volgt 
de fase van deskundige senior, de werk-
nemer gaat op zoek naar erkenning en 
is kritisch, maar ook een stabiele factor 
voor de organisatie. Tot slot wordt de 
verouderingsfase bereikt, waarin het 
arbeidzame leven langzaam wordt afge-
bouwd’, legt Wiersma de levensstadia uit. 
In de workshop moeten de deelnemers 
nadenken over de wisselwerking tussen de 
levensfase waarin zij zitten en hun baan. 
Ook wordt er besproken welke invloed 
de levensfase heeft op het welzijn in het 
algemeen. En wat dit betekent voor de 
verantwoordelijkheden in het werk? 
‘Deelnemers gaan aan de slag met ver-
schillende vragen. Hoe is het om met deze 
leeftijd aan het werk te zijn, wat maak 
je mee op de werkvloer en heb je nog 
ambities of verwachtingen? Wat kan de 

werkgever nog doen om het arbeidsplezier te verhogen?’, somt 
Wiersma op.  

accu opLadEn 
Ook wordt er aandacht besteed aan de energiebalans van 
de leerkrachten en leren ze hier zelf invloed op uit te oefe-
nen. Met eenvoudige opdrachten kunnen de deelnemers 
erachter komen hoe hun persoonlijke energiebalans eruit 
ziet. Wiersma: ‘De opdrachten verschillen per workshop, 
maar we kunnen de cursisten bijvoorbeeld laten nadenken 
over energievreters en energiegevers. Dit wordt met elkaar 
besproken en van de energiegevers stellen we een top drie 
samen. Vervolgens moet iedereen erover nadenken hoe deze 
energiegever een plek op de agenda krijgt, zodat er iedere dag 
minimaal een energiemoment is.’  

pEnsioEn vragEn 
Dan is er ook nog informatie over financiële zaken als de pen-
sioen- en levensloopregeling of andere regelingen. Hoewel 
de workshop bedoeld is voor leerkrachten in alle leeftijdsca-
tegorieën, zijn het toch vooral de vijftigplussers die Wiersma 
tijdens de lesdagen ziet verschijnen. ‘Zij hebben vragen over 
de bapo-regeling of willen weten hoe het precies zit met hun 
pensioen. Een inkomenszekerheiddeskundige legt uit over de 
levensloopregelingen en keuze- en deeltijdpensioen. Ook is 
er iemand van CNV Onderwijs aanwezig die aangeeft wat de 
vakbond voor (potentiële) leden kan betekenen.’ Wiersma: 
‘Uiteindelijk is het doel van de workshop toch dat iedereen, 
ook die laatste jaren, met plezier blijft doorwerken.’
Marloes Oelen

Mensen die met 
plezier naar hun 
werk gaan zijn 
productiever en 
vallen minder 
snel uit.
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Pensioenverzekeraar 
Loyalis pleit voor 
plezier op werk



Schooljournaal 28

webbedingetjes

@  Vanaf maandag 17 januari brengt www.onderwijskrant.nl 

nieuws items door, voor en over het onderwijs. De ontwik-

kelingen en beslissingen binnen het onderwijs gaan steeds 

sneller en Onderwijskrant.nl wil hier op inspelen. Ook 

brengt de website een tweewekelijkse nieuwsbrief uit. 

@  Een nieuwe startpagina voor het onderwijs is www.school

deur.nl Hier vind je informatie over feestdagen, maar ook 

over veelvoorkomende aandoeningen bij zorgleerlingen.

@  Op woensdag 19 januari starten de Nationale Voorlees-

dagen. Onder meer ontwikkeld voor kleuters. Voorleestips, 

een prentenboek top 10 en informatie over het voorleesont-

bijt zijn te vinden op www.nationalevoorleesdagen.nl.

     Van Bijsterveldt’s stelselherziening 
lost geen problemen op

Eens 82%

Oneens 18%

Aantal reacties: 128

@@@

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

de site www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de af-

gelopen week op de site stond. De komende week vragen we uw 

mening over de uitspraak: 

Er moet een landelijk programma tegen pesten komen

ApenstAArtjes

Sinds enige 
maanden is 
de vernieuw-
de website 
www.cnvo.nl 
in de lucht. 
Elke dag 

wordt de internetpagina verder ingericht. In deze rubriek 
zullen we de komende tijd de website onder de loep gaan 
nemen. Wat zijn precies de mogelijkheden? Waar is alle 
informatie te vinden? Deze week beginnen we met de pa-
gina voor gepensioneerden. Wie www.cnvo.nl bezoekt, ziet 
linksonder op de homepage de verschillende doelgroepen 
van CNV Onderwijs staan. Wie klikt op Pensioengerech-
tigden komt op de pagina voor gepensioneerden terecht. 
Hier is alle informatie gegroepeerd die voor het voor malig 
onderwijspersoneel relevant is. Zoals een overzicht van 
het laatste pensioennieuws, een zogenaamd pensioen-
woordenboek en een overzicht van veelgestelde vragen. 
Daarnaast staan er op deze pagina ook doorklikmoge-
lijkheden naar interessante dienstverlening van CNV  
Onderwijs, zoals rechtshulp in privésituaties, de belas-
tingservice en de informatielijn CNV 65-plus.

Getwitterd

Michel Rog: 
Voorbereidingen van acties tegen bezuini-
ging op #passend onderwijs krijgen vorm

Volg Michel Rog, de voorzitter van CNV Onderwijs, op Twitter: 

twitter.com/michelrog

Stelling:

Website onder de loep



Geschiedenisles geven, daar hou ik van. Bijna vanzelf kun 
je er allerlei invalshoeken in verwerken, je hebt er geen 
‘interdisciplinaire’ studie voor nodig, zelfs geen speciale 
kennis van zaken. Een beetje creatieve geest is voldoende, 
plus natuurlijk je eigen interesse en algemene ontwikke-
ling. Maar die zijn bij iedere afgestudeerde van de pabo 
uiteraard gegarandeerd. Buiten is het al een tijdje behoor-
lijk vriesweer, we hebben hier in Steenwijkerland net het 
Nederlands marathonkampioenschap op natuurijs gehad. 
Mijn voorlezing uit De overwintering op Nova Zembla past 
dus mooi. Het was in 1596 dat Willem Barentz en zijn man-
nen zaten te vernikkelen in het Behouden Huis. Hendrick 
Avercamp was toen 11 jaar. Naar het voorbeeld van zijn 
schilderijen gaan we tekenen. Als ik het geboortejaar lees 
van die ‘Stomme van Kampen’, knalt bij mij automatisch 
1585: val van Antwerpen eruit. Want ‘ik ben schoolgegaan’. 
U ook? Raken we daarmee nou in de tijd of uit de tijd? 
Mijn leerlingen herkennen de oer-Hollandse schaats-
tafereeltjes van eeuwen geleden. Ik geef ze de opdracht 
zo’n plaatje na te maken; molen, riet, zwart ijs en twee 
schaatsende figuurtjes. Die laatste eerst schetsen op een 
apart papiertje, tot de goede beweging gevangen is. Mooi 
fel inkleuren en uitknippen, dan opplakken. Natuurlijk is 
het mijn bedoeling dat de kinderen hier wat overlapping 
toepassen. Enthousiast gaan ze aan de slag. Molen, riet, 

ijs: allemaal geen probleem. Maar dan de mensfiguur-
tjes…, zo’n schaatsbeweging valt niet mee! Waar ik wél 
van opkijk, is dat ze zoveel moeite hebben om een pop-
petje uit te knippen. ‘Nee hè, nou heb ik per ongeluk de 
handjes eraf gehakt’, foetert Alex. ‘Oeps juf, schaatsen 
kwijt’, roept Xander. Nou ja, die twee hebben een zwakke 
fijne motoriek, dat is bekend. Wanneer even later echter 
ook Lianne en Berber aankomen met grof uitgeknipte 
schaatsers, begin ik me toch achter de oren te krabben. 
Hebben ze er geen zin in of vinden ze deze opdracht echt 
te moeilijk? Is de moderne twaalfjarige werkelijk niet 
meer in staat een onregelmatig figuurtje uit te knippen? 
Mag je nauwgezet en gedisciplineerd werken eigenlijk nog 
wel eisen? Zijn ze niet te veel al gewend aan het gebruik 
van de computer? Die tovert immers in een mum van tijd 
flitsende plaatjes tevoorschijn. Compleet met de meest 
fantastische schaatsbewegingen. Full speed! Waarom 
zou je dan zelf ploeteren? Met enige nostalgie denk ik aan 
mijn oude tekenlessen, waarin ik zelf mee zwoegde met 
krijtjes en bordwisser. Zoeken en proberen, de kinderen 
konden aan juf zelf zien hoe moeilijk het was. En ook hoe 
mooi het resultaat kon worden, als je maar volhield.  
Ambachtelijke vaardigheden als breien, haken en figuur-
zagen sterven langzaamaan uit. Gaan ook tekenen en 
knippen binnenkort tot de geschiedenis behoren? 
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columnliesbeth hermans
‘kan de moderne 

tWaalfjarige Werkelijk 
geen onregelmatig 

figuurtje meer 
uitkniPPen?’

liesbeth hermans (49) is 
leerkracht groep 7/8 op een 
daltonschool in steenwijk.
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alles wordt geschiedenis…
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Gezocht: docenten van wereldformaat
Wil je tijdens de mei- of zomervakantie twee weken in een ontwikkelingsland samen met 
lokale docenten werken aan duurzaam onderwijs? Wil je jouw eigen competenties en die 
van anderen graag versterken? Dan 
is het project Werelddocent iets voor 
jou! Door je ter plaatse te verdiepen 
in het onderwijssysteem, verwerf je 
competenties die ook in ons huidige 
onderwijs erg belangrijk zijn. Denk 
aan omgaan met andere culturen, 
samenwerken, reflectie en pedagogi-
sche en didactische ontwikkelingen. 
Daarnaast gebruik je ook je eigen 
kennis, ervaring en ideeën om de 
docenten in Malawi, Kenia, Ethiopië, 
Uganda of India verder te helpen. 
De organisatie van het project biedt deskundige voorbereiding en begeleiding van de reis 
en inpassing in de professionele onderwijsprogramma’s van Edukans. Wij zijn op zoek naar 
onderwijsprofessionals die graag werelddocent willen worden. Verder vragen wij: 
 
•  Enige ervaring met onderwijsadvies en coaching 
•  Ervaring met programma- en/of projectmanagement 
•  Een goede lichamelijke conditie en doorzettingsvermogen 
•  Goede communicatieve vaardigheden in schrijven en presenteren 
•  Goede beheersing van de Engelse taal 
•  Interculturele sensitiviteit, flexibiliteit en inlevingsvermogen 
•  Affiniteit met ontwikkelingssamenwerking 
•  Bereidheid en openheid om met collega’s uit Nederland en het ontwikkelingsland samen 

te werken en van elkaar te leren 
•  Bereid zijn deel te nemen aan de verplichte trainingsdagen 
•  Bereid zijn een eigen bijdrage te leveren aan de reiskosten 
•  Bereid zijn om fondsen te werven voor de onderwijsprogramma’s van Edukans 
 
Aanmelden kan tot 1 februari via www.edukans.nl/werelddocent. De selectiegesprekken vin-
den plaats op maandag 21, woensdag 23 en vrijdag 25 februari bij Edukans in Amersfoort. 
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Identiteit als professionele kwaliteit
Op woensdag 19 januari organiseert CNV Onderwijs in Utrecht het congres Identiteit als profes-
sionele kwaliteit. Er worden een aantal lezingen aangeboden over onder meer moreel leiderschap 
en over een netwerk van school, gezin, straat en kerk. Daarnaast kunnen twee workshops worden 
gevolgd, waarin concreet aan de slag wordt gegaan met het vormgeven van identiteit in de dage-
lijkse schoolpraktijk. De kosten bedragen € 50,- voor leden van CNV Onderwijs en CNV School-
leiders. Niet-leden betalen € 100,-. Studenten kunnen gratis deelnemen. Aanmelding kan via 
www.cnvo.nl. Voor meer informatie: (030) 751 17 47 of scholing@cnvo.nl. 
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

de Wit en Ellen Schaap, regioadviseurs  
Vervangingsfonds/Participatiefonds. Info:  
Petra Wienen, petrawienen@gmail.com.

Zaterdag 12 februari, 9.45 uur, De Schakel, 
Nijkerk. Jaarlijkse bijeenkomst voor (oud-)
organisatoren van de vrouwennetwerk-bij-
eenkomsten. Over Oplossingsgericht werken 
door José van Loo en Van Goed naar Goud door 
Jean Lamaison. Info: Koos Wijkhuijs, kooswijk-
huijs@hotmail.com.

SCHOOLLEIDERS
Van woensdag 26 tot zondag 30 januari wordt 
er in samenwerking met het Algemeen  
Pedagogisch Studiecentrum (APS) een studie-
reis naar Berlijn georganiseerd: Leadership for 
an inclusive and susstainable world. Sprekers 
als de Amerikaanse professoren Shapiro en 
Hopkins staan op het programma. Inschrijven 
via info@cnvo.nl. Kosten bedragen € 1.800,-, 
dit is inclusief vliegreis vanaf Schiphol en  
logies met ontbijt, diners alsmede schoolbe-
zoeken. Voor het complete programma: 
www.cnvs.nl.

GEPENSIONEERDEN
Rayon Brabant Noordoost
Donderdag 27 januari, 13.30 uur, jaar vergadering, De 
Brouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. Algemeen ge-
deelte + Wat is er met mijn pensioen aan de hand door 
Jan Damen, medewerkers CNV Onderwijs. Info: G. 
Verbruggen, (0485) 45 14 82, verbrug@home.nl.

Rayon IJssel-Vecht / Flevoland
Dinsdag 1 maart, 13.30 uur, kerkelijk  
centrum De Overkant, Dalfsen. Jaarvergadering / 
ledenbijeenkomst, uitreiking speldjes, informatieve 
presentatie over CNV Rechtshulp Plus. Info: B. van 
Drongelen, (0321) 31 24 55, drogeleijn@solcon.nl.

Rayon Groene Hart, Haaglanden en Rivierendelta
Woensdag 6 april, 9.30 uur, jaarlijkse ontmoetings-
dag met boottocht Rotterdam-Kinderdijk. Opgave 
uiterlijk 25 maart. Info: Nel van Rutten, (015) 256 68 
83, nelvrutten@casema.nl

VROUWEN
Overijssel
Woensdag 9 februari, 16 uur, Greijdanus Scholenge-
meenschap Zwolle. Over mindfulness door Adrion 
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De Leraren Bijbel verschijnt dit voorjaar. 

De eerdere uitgave van de Leraren Bijbel voor het on-
derwijs in 2005 was al een groot succes. Maar liefst 
10.000 exemplaren vlogen de deur uit. Deze uitgave 
biedt een steuntje in de rug als het gaat om de inhoud 
van het beroep als leraar. Want hoe haal je als onder-
wijzer het ‘boek der boeken’ naar de actuele wereld van 
het onderwijs? In de Leraren Bijbel zijn verhalen opge-
nomen in een vorm die gericht is op het onderwijs. Een 
psalm over de tien geboden in sms-taal, een verhaal 
over leraarschap en de Bijbel en aandacht voor religieu-
ze feesten. Het boek is een mix van de protestantse en 
katholieke Bijbel waarin ook aandacht is voor andere 
wereldgodsdiensten zoals het jodendom en de islam. 
Welke feesten en gewoonten kennen deze godsdiensten 
en hoe zijn deze ontstaan? Wat is Pesach, het Suiker-
feest of waarom is het op 4 oktober dierendag? 

Maar ook de traditionele Bijbelteksten, niet speciaal 
gericht op het onderwijs, kunnen een steentje bijdragen 
aan een lessituatie. Het boek verwijst naar toepasselijke 
passages die in bepaalde lessituaties gebruikt kunnen 
worden. Elke leraar komt er eens voor te staan: een 
sterfgeval in de omgeving van een leerling of zelfs in de 
klas. Een leerling die zich eenzaam voelt of de twijfels 
die ontstaan bij opgroeiende jongeren over de toekomst. 
Een pasklaar antwoord bestaat niet, ook niet in deze 
Bijbel. Maar aan de hand van verhalen kan gezocht 
worden naar een antwoord of een richting waarin ge-
dacht kan worden om een antwoord te vinden. 
Hanneke Reijnders
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Een leraar heeft niet altijd een antwoord paraat 
op ingewikkelde vragen van leerlingen. Over 
zingeving, de toekomst, seks, eenzaamheid, 

leven en dood bijvoorbeeld. Dit voorjaar 
verschijnt opnieuw Leraren Bijbel, een co-

productie . Een coproductie van CNV Onderwijs, 
Besturenraad en Bonden KBVO en KBO.

Een steuntje in  
de rug bij lastige
         vragen

De Leraren Bijbel kost in de versie zonder deutero-
canonieke boeken € 40,-, die mèt deuterocanonieke 
boeken € 47,50. Wie bestelt vóór 18 februari betaald 
slechts € 37,50 en € 45,-. Het boek is te bestellen via 
info@besturenraad.nl, of (0348) 74 44 44.



Schooljournaal 39

Adres en telefoonnummers  
CnV onderwijs

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

(030) 751 10 05 mr-advies@cnvo.nl 
(Op werkdagen van 12.30 tot 17.30 uur)

•  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
Nina Smit verzorgt 
personeelsadvertenties voor 
Schooljournaal. Ook geeft zij informatie 
over verzekeringen in relatie tot het 
lidmaatschap.
Zij is bereikbaar op: 
tel.: (030) 751 17 78, ma. t/m woe. 8.30 - 
17 uur óf (06) 12 78 71 54, 
e-mail: nsmit@cnvo.nl 
adres: Postbus 2510, 3500 GM Utrecht

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

InformatIedag en 
opleIdIngsmarkt
CNV Onderwijs heeft een aantal hogescholen uitge-
nodigd om workshops te geven en op een informatie-
markt toelichting te geven over opleidingsmogelijkhe-
den. Aanwezigen zijn onder meer Interactum, Windes-
heim, Fontys, Hogeschool Utrecht, Magistrum en het 
ministerie van Onderwijs. Ook geven leraren die de 
beurs gebruiken een presentatie over hun ervaringen.

Iedere leraar kan één maal in zijn onderwijscarrière 
een opleiding volgen die grotendeels betaald wordt 
door het ministerie van Onderwijs. U kunt ook – in 

overleg met uw werkgever – studieverlof aanvragen, 
waarvan de vervangingskosten worden vergoed. 

Om een goede keuze te kunnen maken over welke 
opleiding uw vakmanschap nu daadwerkelijk vergroot, 
organiseert CNV Onderwijs op woensdag 2 februari de 

Dag van de Lerarenbeurs.

Vergroot uw vakmanschap

Workshops
Workshops die tijdens de dag te volgen zijn: 
•  Online studeren, Master SEN via e-learning 
•   Special Educational Needs: Na je bachelor ook je master! 
•  Uit onderzoek blijkt (Special Educational Needs)
•  Leren en Innoveren, een uitdaging voor masters! 
•  Directeur PO 
Volledige beschrijvingen van de workshops zijn te vinden 
op www.cnvo.nl.

aanmelden 
De Dag van de Lerarenbeurs vindt plaats op woensdag 
2 februari 2011 van 15 tot 19.30 uur op het kantoor van 
CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, in Utrecht. De kosten be-
dragen € 15,- voor leden van CNV Onderwijs, niet-leden 
betalen € 50,-. Voor meer informatie en aanmelding: 
www.cnvo.nl. 

met lerarenbe
urs

Dag van De Lerarenbeurs



mijn interesse voor deze groep ontstaan. Mijn nieuwe 
baan als teamleider van het bovenbouwteam bevalt 
zeer goed. Ik stuur leerkrachten uit groep 5 tot en met 
8 aan, zit vergaderingen voor en ben lid van het ma-
nagementteam.’ Voorheen werkte Schrama als logo-
pedist op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
‘Hier is ook de ambitie ontstaan om manager te wor-
den.’ Ze werd onderwijsmanager op het Rotterdams 
Conservatorium en liet haar baan als logopediste ach-
ter zich. De wereld van de kunsten is haar niet vreemd 
en speelt in haar vrije tijd ook een grote rol. Naast het 
bezoeken van het theater had ze tot voor kort zelf een 
kleinkunstprogramma waarin ze zong. ‘Dat staat nu 
even op een laag pitje, maar dat wil ik zeker weer gaan 
oppakken.’ HR

Els Schrama (48):  
‘Veel te bieden op  
onderwijsgebied’
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Jouw partner  
in de school

 

‘Ik ben sinds kort werkzaam in het onderwijs en ik denk 
dat CNV Onderwijs meer te bieden heeft dan andere 
vakbonden.’ Els Schrama (48) is vanaf dit schooljaar 
teamleider op Kentalis Het Rotsoord, een basisschool 
voor speciaal onderwijs in Utrecht. Kentalis is gespeci-
aliseerd in kinderen, jongeren en volwassenen met een 
gehoorbeperking. ‘Tijdens mijn opleiding logopedie is 


