
Nr. 20  17.12.2011
 



Schooljournaal 2

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.

Politiek, heb 
respect!
De minister wil meer respect van 
ouders voor scholen. Natuurlijk 
is dat nodig. Maar ik denk dat het 
probleem eerder zit in de politiek 
zelf. Het lumpsumbudget kan niet 
meer alle kosten dekken, met als 
gevolg dat leerkrachten ontslagen 
moeten worden. Zo worden de klas-
sen groter en groter. Het aanstellen 
van onderwijsassistenten was ooit 
een innovatief project, maar daar 
hoor ik nauwelijks meer over. Er is 
gewoon geen geld meer voor. Voor 
leerkrachten wordt de werkdruk 
daardoor groter en groter, het ziek-
teverzuim zal verder stijgen en ou-
ders zullen daardoor kritischer gaan 
worden op de school, de bekende 

vicieuze cirkel dus. Dus kabinet: 
durf nu eens te investeren in het 
onderwijs! De politiek moet meer 
respect krijgen voor het onderwijs!!
Luuc Wilschut, Vuren

Psycholoog 
Lof voor het artikel ‘Ga even praten 
met Sonja, dat lucht op’ in School-
journaal 18. Wat een goede investe-
ring van de Stichting Scholengroep 
Christelijk Onderwijs in Kampen 
en omgeving: een psycholoog voor 
het personeel. Juist in deze tijd. 
Onlangs hoorde ik nog op de radio 
dat scholen niet willen laten mer-
ken dat leraren bedreigd worden, 
omwille van de goede naam van de 
school. Voor wie staat het bestuur? 
Voor de buitenwereld? Niet voor 

het personeel! En wie moet er elke 
dag weer omgaan met de leerlin-
gen? Juist: de docent. Waar moet 
die heen met zijn verhaal? Waar 
kan die zijn hart luchten? Ik juich 
een ‘uitlaatklep’ voor de docent toe. 
Zeker in deze maatschappij, waarin 
normen en waarden zo veranderd 
zijn en waar zo weinig rust is. Waar 
alles maar moet of moet kunnen. 
Men verwacht dat elke leerkracht 
hier maar mee om kan gaan; net als 
met de toenemende gedragsstoor-
nissen. Ik sta helemaal achter de 
uitspraak van Sonja van Breukelen: 
‘Wat ik kost heeft het bestuur dub-
bel en dwars terugverdiend, om-
dat veel minder mensen zich ziek 
melden.’ 
Coleta Pheninckx

Sinterklaasgedicht
Ze is toch zeker Sinterklaas niet! 

Op het onderwijsministerie 
heerst al tijden een merkwaardige hysterie 
de doelstellingen uit het Lissabonakkoord 
gooien ze daar zonder pardon overboord 

duizenden banen gesaneerd 
evenveel deskundigen in de WW geparkeerd 

wat mij betreft begeeft ze zich op glas ijs 
maar zij noemt het Passend Onderwijs.

Jelte Verbree

Brieven

colofon
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Passend onderwijs: 
Hoopvol over voorkomen ontslagen 
‘Het moet mogelijk zijn om de personele gevolgen van de 

bezuinigingen op passend onderwijs volledig op te vangen. 

Het gaat in totaal om z’n 3.500 tot 5.100 mensen blijkt uit 

onderzoek dat wij hebben laten verrichten.’ Patrick Banis, 

vice-voorzitter van CNV Onderwijs, is hoopvol dat voor alle 

betrokken werknemers de juiste oplossing kan worden gevon-

den. Banis zei dit naar aanleiding van het pakket maatregelen 

waarover de minister van Onderwijs, bonden en werkgevers 

deze week overeenstemming bereikten. Hoewel er onenig-

heid blijft over de omvang van de bezuiniging op passend 

onderwijs die in augustus 2015 concreet wordt, zijn er goede   

afspraken gemaakt voor het behoud van expertise. Ook moeten  

gedwongen ontslagen zoveel mogelijk worden voorkomen. 

Schoolbesturen hebben aangegeven de komende jaren  

mogelijkheden te zien om te schrappen in het personeelsbe-

stand via natuurlijk verloop (bijvoorbeeld via fpu), door deta-

chering of door vrijwillige in- en externe mobiliteit. Banis: ‘Dat 

laatste was een belangrijk punt voor ons, omdat wij vinden 

dat mensen voor een deel verantwoordelijk zijn voor hun  

eigen loopbaan. Ze moeten ook zelf stappen ondernemen en 

ook de schoolbesturen moeten aan de bak. Met dit convenant 

voldoen we ook aan de motie van de Algemene Vergadering 

dit voorjaar. We gaan het nog voorleggen aan onze leden in 

het primair en voortgezet onderwijs en het mbo. Zij mogen er 

schriftelijk over stemmen. Verder komt er nog een uitgebreide 

nieuwsbrief met gedetailleerde informatie en volgen er nog 

een aantal personeelsbijeenkomsten in het land in januari.’ 

PM

FOTO	Henriette	GueST
. .

Pas zondag over een week is het Kerstmis. Maar de vmbo-leerlingen van de spliksplinternieuwe 
vestiging aan de Mgr. Nollenslaan van het Haagse Maris College zijn nu alvast in kerststemming.
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CNV	Onderwijs:	‘Leraren	zijn	de	baas	op	school’
‘Twintig jaar geleden kreeg een leerling bij een onvoldoende  

van zijn vader een oorvijg, nu komt de vader op school om  

de leraar een oorvijg te geven.’ Zo vat Michel Rog, CNV  

Onderwijsvoorzitter, de conclusie van het onderzoek naar 

gezag op school samen (zie pagina 10 en verder). ‘Er is  

zeker iets aan de hand met gezag van docenten, blijkt uit de 

reacties van dik 4.000 leden. Opvallend is dat de respon-

denten voor het tanende gezag vooral naar de ouders wij-

zen. Zij kiezen namelijk vaak kritiekloos partij voor hun prinsje 

of prinsesje en trekken de deskundigheid en het gezag van 

de docent in twijfel. Ik vind dat scholen daarover in gesprek 

moeten met ouders en leerlingen en daar goede afspraken 

over moeten maken. Ouders en school moeten één lijn trek-

ken en gezagsondermijnend gedag bestraffen.’ Rog wil niet 

landelijk opleggen dat leraren met ‘u’ worden aangesproken, 

‘maar als het helpt om de proffesionele afstand tussen leer-

ling en leraar te vergroten en daarmee het gezag in ere te 

herstellen, zouden scholen daar zelf toe moeten besluiten. 

Uit het onderzoek blijkt dat meer leraren met ‘u’ willen wor-

den aangesproken dan nu gebeurt.’ De CNV Onderwijsvoor-

zitter realiseert zich dat het onderwijs geen Haarlemmerolie is 

voor de overal in de samenleving zichtbare trend van tanend 

gezag. ‘Maar ik denk wel dat scholen winst kunnen behalen 

door meer grenzen te stellen, die duidelijk te communiceren 

en te handhaven. En door vooral uit te stralen dat niet de 

leerling de baas is, maar dat jij het als docent voor het zeg-

gen hebt op school.’ 

CdG



21 december: demonstreren tegen ophokuren

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept scholieren in 

het voortgezet onderwijs op om op woensdagmiddag 21 decem-

ber massaal naar Amsterdam te komen om te protesteren tegen 

de ‘ophokuren’. CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt: ‘Wij staan 

volledig achter deze actie en doen mee. Wij zijn ook zeer bezorgd 

over het wetsvoorstel onderwijstijd dat nu bij de Eerste Kamer 

ligt. Door de urennorm in de eerste twee leerjaren toch weer naar 

1.040 uur te brengen zonder dat daar voldoende bekostiging te-

genover staat, dreigen opnieuw de ongewenste ophokuren. Ook 

dreigt de werkdruk van docenten weer te stijgen. Het is onbegrij-

pelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer het advies van 

de Commissie Onderwijstijd, dat tot stand kwam na een storm 

van protesten tegen de 1.040 uur, nu weer naar de prullenbak wil 

verwijzen.’

Duidelijk protest

CNV Onderwijs roept de leden op om volgende week woensdag-

middag massaal naar Amsterdam te komen om mee te demonstre-

ren. Krijt: ‘Als leraren geen les hebben, of beter nog: als op school 

wordt besloten de actie actief te steunen, dan vragen wij onze  

leden om woensdag naar Amsterdam te komen en een duidelijk 

protest te laten horen tegen dit zwalkende beleid. En we vragen om 

zo veel mogelijk coulant om te gaan met afwezigheid van leerlin-

gen.’ Krijt is een van de sprekers tijdens de demonstratie.

Vakantieregeling  cao-zaak

De actie van woensdag richt zich specifiek op de gevolgen 

van de 1.040 uur. De vakanties en vrije dagen van leraren 

zijn een cao-zaak. Krijt: ‘CNV Onderwijs accepteert niet dat 

leraren zomaar vakantiedagen worden afgepakt. Daarom 

hebben we in de cao al een duidelijke afspraak gemaakt 

over volledige compensatie van de week zomervakantie 

met vijf vrije dagen. In de komende cao-onderhandelingen 

zullen wij ook de compensatie van feestdagen aan de orde 

stellen. Wij houden keihard vast aan de gemaakte cao-

afspraak en aan het recht om de arbeidsvoorwaarden van 

leraren in de cao te regelen. Dit recht is in de wet veran-

kerd. De minister gaat niet over de vakantieregeling van 

leraren. Maar CNV Onderwijs zal niet aarzelen om op te 

roepen tot verdere actie als zou blijken dat de werkgevers 

de cao niet willen uitvoeren of als de minister daadwerke-

lijk de wet gaat veranderen om in te grijpen in de cao.’ Kijk 

voor alle verdere informatie op www.cnvo.nl

Schoolnieuws

•	Laagopgeleid	zijn	is	ongezond.	Mensen	met	alleen	maar	
basisschool	gaan	liefst	twintig	jaar	eerder	kwakkelen	
dan	hoogopgeleiden.	Dat	kost	de	zorg	en	daarmee	
de	samenleving	heel	veel	geld.	Dus	wordt	er	nu	hard	
geroepen	om	bevordering	van	gezonde	voeding	en	een	
gezonde	leefstijl.
•	ik	vind	dat	gek.	Het	is	namelijk	het	paard	achter	
de	wagen	spannen.	Laten	we	vooraan	beginnen,	met	
investeren	in	goed	onderwijs	dus.	Hoger	opgeleiden	leven	

immers	gezonder,	zijn	daarmee	minder	duur	en	beter	
voor	de	economie.
•	We	zitten	officieel	in	een	recessie.	De	hakbijl	staat	al	
weer	klaar	voor	mega-bezuinigingen.	ik	spreek	hierbij	de	
wens	uit,	alvast	voor	het	nieuwe	jaar,	dat	de	politici	zich	
realiseren	dat	er	geen	cent	af	kan	bij	onderwijs,	maar	
juist	geld	bij	moet.	investeren	in	onderwijs	spaart	heel	
wat	vroegoude,	en	daarmee	dure	kwakkelaars	uit.	
Ciska de Graaff
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21 december: demonstreren tegen ophokuren
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Basisschool failliet
Jenaplanschool De Regenboog in Maarssen is failliet. 

Mismanagement zou de oorzaak zijn van hoge schulden. 

Twintig leraren staan sinds 1 december op straat. Voor de 

honderdzeventig kinderen wordt onderzocht of ze kunnen 

aansluiten op Jenaplanschool ’t Kockenest in Kockengen. 

Volgens voorzitter van het schoolbestuur, Onno Vos, kun-

nen zij hier niet direct terecht. ‘Daar is geen ruimte voor. 

We moeten kijken of we het gebouw van De Regenboog 

kunnen gebruiken.’ Daarnaast is er ook geen ruimte voor 

alle ontslagen leerkrachten. ‘De school had te veel perso-

neel, de kosten daarvan zijn mede de oorzaak van het fail-

lissement. Het personeelsbestand zou moeten krimpen als 

we ze bij ons team voegen.’ Daarbij wordt gekeken naar 

het aantal dienstjaren. Degenen die er als laatste bij zijn ge-

komen, moeten er als eerste uit. ‘Het zou niet eerlijk zijn 

voor de leraren van ’t Kockenest, want dit is een jong team.  

Zij zouden dan moeten wijken voor mensen van De  

Regenboog.’ De leerkrachten van de failliete school mo-

gen wel solliciteren op de vrijgekomen plekken. Ook wijst 

Vos op een juridische risico. ‘Het is niet zo gemakkelijk om 

De Regenboog in zijn geheel over te nemen. Er kleeft een 

schuld van zes ton aan deze school, die wil ik niet aan mijn 

broek krijgen.’ YR

Wat was!

3 december: Remco Pijpers van Stichting 
Mijn Kind Online vindt dat er meer regels 
moeten komen voor leraren die actief zijn op 
sociale media. Op dit moment worstelen nog 
veel scholen met wat ze wel en niet moeten 
toestaan. Het gezag van de docent zou op het 
spel staan en de grens tussen werk en privé 
dreigt te verdwijnen. (Bron: Novum) 
5 december:  Een pestende klasgenoot duwt 
een 13-jarig meisje in Duitsland onder een 
rijdende vrachtwagen. Het meisje wordt 
meegesleurd en sterft vrijwel onmiddellijk. 
De verdachte heeft zijn daad na eerdere 
ontkenningen inmiddels bekend. De scholiere 
werd al langer geslagen en gepest in de klas.  
(Bron: de Stentor)
8 december: Twee leerlingen van het 
Noorderpoortcollege in Groningen worden van 
school gestuurd. Zij bedreigden en beledigden 
hun docenten via Twitter. Ze vergeleken 
onder andere een leraar met de Noorse 
rechts-extremist Anders Breivik. De school 
heeft aangifte gedaan en de twee leerlingen 
geschorst. (Bron: De Telegraaf) 
9 december: Een docent biologie van het 
Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist 
slaat een leerling vol in het gezicht. De jongen 
(15) mist nu een tand. De leraar (64) is op non-
actief gezet. Het incident vond plaats na een 
schoolreisje toen de scholier in de bus met 
eten zat te klieren. (Bron: AD.nl)
13 december: Staatssecretaris Halbe Zijlstra 
schaft de langstudeerdersboete voor docenten 
voorlopig niet af. Honderden docenten die zich 
laten bijscholen, dreigen de dupe te worden 
van de langstudeerdersregeling. Terwijl ze een 
vergoeding van het ministerie ontvangen om 
te studeren, zadelt de minister hen tegelijk op 
met een boete. (Bron: VK.nl)
14 december: Een homoseksuele leraar 
die zijn ontslag met succes aanvocht bij een 
gereformeerde basisschool in Oegstgeest, 
vertrekt alsnog. Volgens de leraar verschillen 
hij en de school dermate sterk van mening dat 
toenadering niet mogelijk blijkt. (Bron: Nu.nl)

Met korting naar 
onderwijsMuseuM

CNV Onderwijs heeft voor haar leden een kerstcadeautje 

bedongen bij het Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a,  

in Rotterdam. Bij inlevering van deze bon wordt de toe-

gangsprijs gehalveerd tot € 3,50.

De tentoonstellingen die op dit moment bekeken kunnen 

worden zijn: 

•   In sloot en plas: Leven en werk van illustrator M.A. 

Koekkoek 

•   Zing: Muziek en zang op school

•   Tegen de barbarij: Erasmus en het onderwijs

•   Soms moet het werkelijk stil zijn: Onderwijsgedichten

De bon is tot en met 31 januari 2012 geldig.

Kijk voor meer informatie op www.onderwijsmuseum.nl



Dit is het laatste blad van 2011. Het eerste 
blad in 2012 verschijnt op 14 januari.  
De redactie wenst u fijne feestdagen.
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geachte heer smit,
Beste Jaap,

Uit een machtsstrijd binnen vakcen-
trale FNV wordt De Nieuwe Vakbe-
weging (DNV) geboren. Zo geeft men 
aan een interne crisis een positieve 
draai. Maar de vakbeweging moet 
zich zeker ook vernieuwen. Bij CNV 
Onderwijs werken we al een paar 
jaar aan de omvorming van vakbond 
naar vakvereniging. Puur omdat deze 
tijd erom vraagt, en niet vanwege een 
dreigende crisis.  
De vakbeweging biedt mensen zeker -
heid tijdens hun loopbaan. Dat gebeurt 

via overeenkomsten en verzekerin-
gen. Tegenwoordig bieden die echter 
geen garanties meer. Werknemers 
hebben nieuwe zekerheden nodig. 
Ontwikkeling tijdens een loopbaan 
om breder inzetbaar te zijn is be-
langrijk, net zoals een netwerk om 
kennis te delen met collega’s.  
Voor ons betekent het dat CNV 
Onderwijs als vakvereniging de 
beroepsinhoud centraal stelt, dat de 
vereniging open staat voor samen-
werking met andere organisaties, 

dat leden actief zijn op bijeen-
komsten, congressen en social 
media en in het informeren en 
delen met collega’s. Een ac-
tieve vereniging, die in bewe-
ging is en een netwerk biedt. 

We hoeven niet alles alleen te 
doen. Een vakcentrale kan aan-

vullen door zich in te zetten voor 
een goede bijstand, WW en aOW voor 
mensen die niet deelnemen aan het 
arbeidsproces. En in de onderwijs-
coöperatie werken we samen met 
aOb en BON om het vak van leraar 
een beter aanzien te geven. Dat 
kan zonder op te gaan in een groter 
geheel, maar wel vanuit onze eigen 
stijl, vanuit onze eigen waarden en 
vanuit onze eigen visie.  Wij gaan 
door met vernieuwen en groeien en 
geven op onze eigen wijze kleur aan 
het onderwijs. Daar is geen DNV voor 
nodig.

We Werken al een paar 
jaar aan de omvorming 

van vakbond naar 
vakvereniging. puur 

omdat deze tijd erom 
vraagt

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Arend Jan Scholten 8O jaar lid 
Een gouden bondsspeld met robijn kreeg de 99-jarige 

Arend Jan Scholten uit Nieuwendijk op 16 november uit-

gereikt op een bijeenkomst van de afdeling Breda van de 

sectorraad gepensioneerden van CNV Onderwijs.  

Hij kreeg het bijzondere kleinood opgespeld door 

Cees Kuiper, algemeen secretaris van de bond. De in  

Oldebroek geboren Scholten werd in 1931 lid van rechts-

voorganger PCO. Hij gaf tot 1946 les op een lagere school 

in Rouveen en vertrok daarna tot 1961 naar een ulo in 

Putten, waar hij Frans, Engels en wiskunde doceerde. 

Tussendoor werd hij door de gereformeerde zendings-

bond voor vijf jaar uitgezonden naar Celebes (Sulawesi) 

om daar een kweekschool op te richten. Van 1961 tot aan 

zijn pensionering in 1977 was hij directeur van een ulo in 

Lunteren. PM
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     smit
geachte heer rog,
Beste Michel,

Er wordt in deze tijd 
veel gesproken en 
geschreven over De 
Nieuwe Vakbond als 
gevolg van ‘de kwestie’ 
binnen de FNV. De polder 
is in rep en roer en de ogen 
zijn ook op ons, het CNV, gericht. 
Wanneer ik spreek over voorbeel-
den van hoe het naar mijn idee zou 
‘moeten’ in die nieuwe vakbond, dan 
wijs ik vaak op ‘onze eigen’ onder-
wijsbond: CNV Onderwijs.
Hier organiseren mensen zich 

vanuit een 
specifieke 

beroeps-
groep met 

eigen vraag-
stukken en ont-

wikkelingen. Jullie bond, of liever 
vakvereniging, richt zich met dien-
sten op mensen in het onderwijs en 
daardoor voelen leden zich direct 
verwant met de ‘eigen’ bond.
Precies zoals het CNV moet zijn, 
wat mij betreft. Leden van het 
CNV voelen zich verbonden met 
de gehele vakcentrale en meer 
specifiek met hun eigen vakgroep. 
Sterke vakverenigingen, waarin een 
leraar, politieman,  stukadoor of 
verpleegkundige zich gekend weet 

en tegelijkertijd ook onderdeel is 
van een grote familie. Het past bij 
de trend waarin het motto is: ‘Doe 
decentraal wat kan en centraal wat 
moet’. 
CNV is een sterke merknaam en 
daar zijn wij trots op! Het heeft een 
eigen geluid en een eigen stijl die 
gebaseerd zijn op onze gezamen-
lijke kernwaarden en ons gezamen-
lijke verhaal vanuit het christelijk 
sociaal gedachtegoed. De kunst is 
beide onderdelen voortdurend te 
actualiseren, zodat elk lid van de 
familie herkenbaar is en vanuit dat 
centrale niveau op de juiste wijze 
wordt gerepresenteerd. 
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    Jaap Smits is voorzitter van CNV Vakcentrale.

Cnv is een sterke 
merknaam en daar  
zijn Wij trots op!
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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

Uw belastingaangifte zelf doen?

advertentie bondsbadenA5.indd   1 22-11-2011   17:59:00
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‘Kinderen zijn             
en               , de 
ouders hun lakeien’

De docent staat voor de klas met hart en ziel de lesstof over te dragen, terwijl 
de leerlingen onderuit gezakt met hun smartphone rondtwitteren dat ze een 

tyfuswijf en een fucking overspannen stresskip is. De berisping die de docent 
de leerling daarvoor later geeft, komt haar op een agressief bezoekje van 

een vader te staan. Waar ze het fucking lef vandaan haalt? Dit maken leraren 
gelukkig niet elke dag mee, maar hun gezag is wel tanende en dat komt 

volgens het onderwijspersoneel vooral door de ouders, zo blijkt uit een groot 
onderzoek van CNV Onderwijs waar dik 4.000 leden aan deelnamen. 
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Onderzoek: Gezag leraar aan erosie onderhevig
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Het interview met Kanjertrainingdirec-
teur en psycholoog Gerard Weide in 
Schooljournaal 17 – ‘Leraar moet weer de 
baas durven zijn’ – maakte heel wat los 
in de achterban van CNV Onderwijs: 
brieven, discussie in de Schooljournaal 
LinkedIn-groep. Tegelijkertijd deed zich 
het incident in Nieuwegein voor – de 
adjunct die afgevoerd werd door de politie 
omdat hij een leerling in de kraag had 
gevat – en speelden er wat dreigkwesties 
en vergiftigingspogingen. Minister Van 
Bijsterveldt riep ouders op zich meer 
betrokken te tonen bij hun kinderen en 
respect te hebben voor de leraar. Voor 
Schooljournaal reden genoeg een groot on-
derzoek uit te zetten onder de leden van 
CNV Onderwijs. Belangrijkste conclusie: 
het gezag van docenten krijgt in 2011 een 
lager cijfer dan in 1991 gegeven zou zijn. 
Nu ligt het zwaartepunt van de gegeven 
cijfers op een 7 en 8 (elk ongeveer 34 pro-
cent), twintig jaar geleden was het vooral 
een 8 en 9 (beiden ongeveer 28 procent). 
Het gezag van docenten zou in 1991 van 
6 procent nog een 10 krijgen, nu ligt dat 
op nauwelijks 1 procent. Uitgesplitst naar 
sectoren zien we dat naar het oordeel van 
de respondenten het gezag het grootst is 
in het basisonderwijs en het hbo en het 
kleinst in vmbo, havo en mbo. 

u of jij
Op de vraag Wordt het personeel op uw 
school door de leerlingen aangesproken met 
u of jij? antwoordt 52 procent ‘jij’ en 48 
procent ‘u’. Opvallend zijn de verschil-
len per onderwijssoort. Tweederde van 
de respondenten in basisonderwijs en 
(voortgezet) speciaal onderwijs zegt dat 
‘jij’ de aanspreekvorm is. Het tegendeel 
is waar in het voortgezet onderwijs, van 
vmbo tot en met vwo: daar vindt tussen 
de 80 en 91 procent dat ‘u’ zeggen de 
norm is. In mbo en hbo ligt het ongeveer 
op fiftyfifty.
De reacties op de stelling Leerlingen moe-
ten een leraar met u of meneer/mevrouw 
aanspreken laten zien dat onderwijsper-
soneel het wel anders zou willen dan het 
nu is. Zo zegt 61 procent in het (v)so 
en 54 procent in het basisonderwijs het 
hiermee eens te zijn, terwijl de realiteit in 
die sectoren is dat volgens tweederde van 
de respondenten géén ‘u’ gezegd wordt.
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eugenie van schilt,  
vmbo-docent

‘Kinderen zijn tegenwoordig prinsjes en prinsesjes en hun ouders hun lakeien. 
Ze zijn gewend om hun zin te krijgen. Voor leerlingen is het dan soms moeilijk 
dat er op school regels zijn waar ze zich aan moeten conformeren. Ik denk dat 
dit komt door de opvoeding van de ouders, die willen graag aardig worden ge-
vonden, en staan als vriend of vriendin meer naast hun kind dan daar boven 
als opvoeder. Sommige leerlingen kunnen blijven doorzeuren, ook omdat ze 
het niet eens zijn met bepaalde maatregelen die we nemen. Bijvoorbeeld als ze 
stiekem eerder naar huis zijn gegaan en later die tijd moeten inhalen. Of als een 
leerling iets tegen een leraar heeft gezegd wat niet door de beugel kan. Ouders 
vinden het dan niet altijd terecht dat een school daar maatregelen tegen neemt. 
De leraar zal daar wel om hebben gevraagd, want het ligt niet aan hun kind. 
Zo redeneren ze. Voor docenten is het belangrijk om nauw contact te houden 
met de ouders van de leerlingen. Zeker als je daarin in het begin veel investeert, 
pluk je daar later de vruchten van. We moeten er samen voor zorgen dat kinde-
ren hun schooltijd tot een goed einde brengen.’

Wat ziet u als oorzaak van 
gezagsondermijnend gedrag?
Een greep uit de antwoorden:
•   Kinderen worden te vaak als prinsjes en prinsesjes behandeld 
•   Ouders en leerkrachten staan niet op één lijn
•   Te ver doorgeschoten mondigheid
•   Kinderen worden te laat en te weinig gecorrigeerd
•   Veel ouders hebben of besteden te weinig tijd aan opvoeding 

kinderen
•   Klassen zijn te groot
•   Te veel rugzakleerlingen 
•   Verval en verloederingsproces samenleving
•   Tere kinderziel wordt tot het uiterste beschermd
•   Ouders trekken deskundigheid leraar in twijfel en geven dat 

aan hun kind mee
•   Tijd van tegenwoordig: ‘Ikke ikke ikke en de rest kan stikke’
•   Consumentengedrag: klant is koning
•   Kinderen worden overvraagd door school en ouders
•   Het beroep van leraar heeft geen aanzien
•   Ouders zijn te vaak vriendje of vriendinnetje van hun kind
•   Zwakke schoolleiders die niets aan dergelijk gedrag doen
•   School durft te weinig te straffen
•   Onaantrekkelijk onderwijs en niet gemotiveerde leraren 
•   Korte lontjes aan alle kanten: ouders, kinderen, docenten
•   Gestoorde leerlingen
In driekwart van de antwoorden op deze open vraag spelen de 
ouders de hoofdrol: zij voeden niet meer afdoende op, stellen 
geen regels en geen grenzen, tonen geen respect voor de leraar. 
In het andere kwart van de antwoorden wordt de hand in eigen 
boezem gestoken: ouders en scholen trekken geen eenduidige 
lijn, docenten laten te veel toe, schoolleiders treden niet op.
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anonieme hbo-docent

‘Voltijdstudenten willen vaak onderhandelen over hun 
cijfers. Dat heeft misschien te maken met de manier 
waarop ze benaderd worden als consument, en de klant 
is koning. Ik maak geregeld mee dat studenten aan het 
spelen zijn met hun telefoon, de klas in- en uitlopen of 
zitten te eten. Als ik daar wat van zeg, zie ik dat ze niet 
gewend zijn om daarop aangesproken te worden. Ook 
hebben Marokkaanse en Turkse studenten een groot 
eergevoel. Voor hen is het moeilijk om feedback en het 
gezag van de docent te accepteren. Wel merk ik dat stu-
denten de laatste jaren beleefder zijn geworden en mij 
met “u” en “meneer” aanspreken. Maar dat zijn over het 
algemeen de ouderejaars, die al het gedrag van een be-
ginnende professional hebben. Bij conflicten voel ik me 
niet gesteund door het management. Enkele jaren gele-
den begeleidde ik studenten bij hun afstudeerproject. Zij 
kwamen stelselmatig hun afspraken niet na. Toen heb ik 
gezegd: “Ik stop met de begeleiding”. Vervolgens kreeg 
ik geen steun, maar verwijten van de coördinator en op-
leidingsmanager. Men is snel geneigd voor de student te 
kiezen en laat de docent in de kou staan uit angst voor 
slechte evaluaties.’

orde houden
Een kwart van de respondenten heeft nooit moeite met het 
handhaven van de orde, een half procent daarentegen altijd.  
68 Procent heeft soms moeite met het handhaven van de orde 
in de klas (het meest op havo en (v)so met beide ongeveer  
73 procent, het minst op het hbo met 54 procent), bijna 5 pro-
cent vaak (het meest in het vmbo met bijna 9 procent, het 
minst in het hbo met bijna 3 procent).
Met de stelling Leraren die geen orde kunnen houden in de klas, 
zijn niet geschikt voor hun vak is 52 procent het ‘eens’ en dus 
48 procent ‘oneens’. 

gedrag leerlingen
Op de vraag met welk gezagsondermijnend gedrag van leerlin-
gen het onderwijspersoneel te maken heeft, waren maximaal 
drie antwoorden mogelijk. Het vaakst genoemd met 75 procent 
was ‘niet luisteren’ (variërend van 62 procent in het hbo tot 
78 procent in het havo). Daarna volgde ‘over alles in discussie 
gaan’ met 44 procent (van 24 procent in het hbo tot 47 procent 
in het vmbo). Op de derde plaats eindigde ‘opdrachten niet 
uitvoeren’ met 30 procent (van 56 procent op het havo tot  
21 procent in het basisonderwijs). Daarna komt ‘grote mond en 
schelden’ met 25 procent (variërend van 0 procent in het hbo 
tot 43 procent in het (v)so). Het antwoord ‘keten en klieren’ 
kreeg 19 procent van de stemmen (van 5 procent in het hbo  

Hoe zou het gezag 
kunnen terugkeren  
in de school?
Een greep uit de antwoorden:
•   Duidelijke regels stellen en die 

consequent handhaven
•   Gaat niet meer lukken met de hui-

dige generatie schofterige politici
•   Stoppen met alles uitpraten en 

psychologiseren
•   Ouders moeten leerkrachten steu-

nen in plaats van hun kinderen
•   Kunnen terugvallen op goede 

schoolleiders
•   Op pabo meer aandacht besteden 

aan ‘orde in de klas’
•   Een goed voorbereide leerkracht 

dwingt respect af
•   Strenger optreden: lik op stuk
•   Investeren in kleinere klassen en 

meer onderwijsondersteunend 
personeel

•   Meer samenwerking tussen school 
en ouders: één lijn trekken

•   Beginnen met ‘u’ zeggen tegen de 
leraar

•   Alle mobieltjes het lokaal uit
•   Cursus opvoeden voor ouders
•   Kinderen leren hoe je omgaat met 

een ander
•   Goed gedrag positief belonen
•   Iets meer afstand bewaren tussen 

leraar en leerling: geen maatjes 
zijn

•   Ouders meer bij de school betrek-
ken

•   Als ik het zou weten, zou ik de 
Nobelprijs krijgen

•   Eerder schorsen bij wangedrag
•   De leraar moet gewoon de baas 

zijn
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Met welk gezagsondermijnend gedrag van leerlingen heeft u te maken?

anonieme leerkracht basisschool  

‘Ouders hebben grote moeite om grenzen af te bakenen, waar binnen kinderen zich moeten gedragen. Als leerlingen op 
school grenzen niet mogen overschrijden, vinden ouders vaak dat, net als thuis, sommige dingen moeten kunnen. Een 
leerling had bijvoorbeeld in het ziekenhuis gelegen en we hadden afgesproken dat hij de eerste tijd halve dagen naar 
school zou komen. De eerste dag na het verblijf in het ziekenhuis was er ’s middags iets leuks en kwam de jongen toch 
naar school. De ouders waren overstag gegaan. En dan denk ik: weet een kind nog wat er van hem verwacht wordt? Vroe-
ger was dat duidelijker voor kinderen: ja was ja en nee was nee. Ik heb de ouders erop aangesproken en gezegd wat het 
effect van hun gedrag was. Bij het kind ontstaat immers het idee: als ik iets leuk vind, ga ik wel naar school en als ik iets 
niet leuk vind, ga ik niet. Als ouder geef je dan de macht uit handen. Uiteindelijk gaven ze me wel gelijk en zeiden dat ze 
er zo nog niet over hadden nagedacht. Je moet altijd proberen de rijen tussen school en ouders gesloten te houden. Snelle 
communicatie tussen school en thuis, daar staat of valt heel veel mee.’

tot 24 procent op de havo). ‘Notoir te laat komen’ scoorde 11 pro - 
cent, maar blijkt vooral in het hbo (38 procent) en mbo (35 pro-
cent) voor te komen. 5 Procent van de respondenten geeft aan 
met (lichte) fysieke agressie te maken te hebben, variërend van 
24 procent in het (v)so tot 1,3 procent in het vmbo en 0 pro-
cent in het hbo. Ook dreigementen komen het meest voor in 
het (v)so met 11 procent, tegen 2,4 procent van de hele groep 
respondenten. Dit geldt ook voor geweld: 5,5 procent in het  
 (v)so tegen minder dan een procent in de andere onderwijs-
soorten.
Op de vraag Hoe vaak heeft u met gezagsondermijnend gedrag van 
leerlingen te maken antwoordt 5 procent ‘nooit’, waarbij het hbo 
opvalt met 14 procent. ‘Incidenteel’ trekt 46 procent van de 

stemmen, variërend van 62 procent in 
het hbo tot 31 procent in het (v)so. 
 ‘Maandelijks’ zegt 8 procent van de res - 
pondenten, ‘wekelijks’ antwoordt 25 pro-
cent. 14 procent van de respondenten 
heeft dagelijks met gezagsondermijnend 
gedrag van leerlingen te maken, met 
uitschieters voor het (v)so (27 procent) 
en het vmbo (20 procent). 

gedrag ouders
Ouders kunnen er echter ook wat van, 
zo blijkt uit de cijfers. Slechts 13 procent 
van de respondenten geeft aan ‘nooit’ 
met gezagsondermijnend gedrag van ou-
ders te maken te hebben, waarin het hbo 
het gemiddelde nogal opstuwt met 57 pro-
cent. De grootste groep, 68 procent, 
geeft aan dat het incidenteel voorkomt, 
12 procent spreekt van ‘wekelijks’ en 4 
procent van ‘dagelijks’. Om welk gedrag 
gaat het dan bij ouders? ‘Ouder kiest par-
tij voor het kind en steunt school niet’ 
zegt 67 procent. ‘Desinteresse – geen 
gezamenlijke verantwoordelijkheid op-
voeding/correctie’ antwoordt 57 procent 
(variërend van 13 procent in het hbo en 
30 procent in het vwo tot 66 procent in 
het vmbo). ‘Uw deskundigheid in twijfel 
trekken’ zegt 35 procent. 5 Procent zegt 
met dreigementen te maken te hebben 
(van 3 procent in het hbo tot 8 procent 
in het (v)so). Geweld of (lichte) fysieke 
agressie van ouders komt nauwelijks 
voor, alleen enigszins in het (v)so, maar 
daar blijft het ook beperkt tot iets meer 
dan 1 procent.



erwin joosse (50), 
teamleider 
maritiem college 
velsen

‘Ik werk op een bijzondere 
instelling; een internaat met 
een school eraan vast. Er is wel 
discussie met de ouders over 
hoe zij opvoeden en hoe wij dat 
aanpakken. Als een ouder echt 
ergens faliekant tegen is, moet 
er gepraat worden en komt het 
soms wel eens voor dat er uit-
eindelijk een andere opleiding 
gezocht moet worden. Iedereen 
wordt hier met “u” of “meneer” 
aangesproken, het personeel 
van het internaat met “boots-
man”. Tijdens een potje stoeien 
mag dat worden afgekort tot 
“boots”. Maar verder niet. Dat 
geldt ook in de school. Je moet 
één lijn trekken. Als het op 
school verboden is om petjes 
te dragen, dan geldt dat ook 
voor het internaat. Soms voelen 
ouders zich ook slachtoffer als 
hun kind een sanctie krijgt. 
Wanneer een leerling met wiet 
wordt betrapt, wordt hij een 
paar dagen geschorst en mag 
niet in het internaat blijven. 
Dat kan voor ouders een straf 
zijn, zeker als ze ver weg wonen. 
Want hun zoon of dochter moet 
wel elke dag op tijd op school 
zijn. Dan zeggen ze wel eens: 
“Het is uw probleem, niet het 
mijne, want mijn kind is bij u.” 
Maar dat drukken we snel de 
kop in, want het is hun kind, 
maar het moet zich wel aan 
onze regels houden. Ouders 
snappen dat niet altijd.’
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stellingen
Straffen als het schoolplein aanvegen om 7 uur ’s ochtends 
moeten in ere worden hersteld.
Eens: 41 procent
Oneens: 59 procent

Leerlingen moeten een leraar met u of meneer/mevrouw 
aanspreken.
Eens: 64 procent
Oneens: 36 procent

Ouders zijn thuis de baas, de leraar op school.
Eens: 92 procent
Oneens: 8 procent

Wie tien maal uit de klas is verwijderd, moet definitief 
geschorst worden.
Eens: 52 procent
Oneens: 48 procent

Leerlingen die zich netjes gedragen dingen mee naar de titel 
leerling van de maand, waarmee ze studiepunten kunnen 
verdienen.
Eens: 37 procent
Oneens: 63 procent

In een conflict met een leerling heeft een leraar altijd gelijk.
Eens: 11 procent
Oneens: 89 procent

Alle leerlingen moeten een goed-gedrag-contract sluiten met 
de school.
Eens: 68 procent
Oneens: 32 procent

Een leraar staat niet boven de leerling.
Eens: 24 procent
Oneens: 76 procent

Ouders van notoir vervelende leerlingen moeten verplicht 
worden een opvoedcursus te volgen.
Eens: 47 procent
Oneens: 53 procent

Leraren die geen orde kunnen houden in de klas, zijn niet 
geschikt voor hun vak.
Eens: 52 procent
Oneens: 48 procent

Kinderen die geen gezag accepteren hebben meestal ouders 
die weinig betrokken zijn bij de school. 
Eens: 52 procent
Oneens: 48 procent

Ouders die op gewelddadige of juridische wijze opkomen 
voor hun kind, zien zichzelf te veel als een consument met 
alleen maar rechten en geen plichten.
Eens: 93 procent
Oneens: 7 procent
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volgens  
41 procent 
moeten 
straffen als het 
schoolplein 
aanvegen om  
7 uur ‘s ochtends 
weer in ere 
worden hersteld.

de respondenten
Het door CNV Onderwijs gehouden onderzoek onder 
leden met een bij ons bekend e-mailadres is repre-
sentatief. Van de 4.072 respondenten, een respons 
van dik 14 procent, is 83 procent onderwijsgevende, 
7 procent schoolleider en 5 procent onderwijsonder-
steuner. Van hen werkt 60 procent in het basisonder-
wijs, 8 procent in het (v)so, 16 procent op het vmbo, 
4 procent op het havo, 4 procent op het vwo, 6 pro-
cent op het mbo en 1 procent op het hbo. 38 procent 
is man, 62 procent is vrouw. 

sancties
Van de respondenten geeft 36 procent aan dat er geen sanc-
ties staan op gezagsondermijnend gedrag. Vooral in het ba-
sisonderwijs (43 procent) en het hbo (60 procent) is dat het 
geval. Bij problemen geeft 56 procent aan bij de schoolleiding 
terecht te kunnen, 29 procent bij collega’s, 5 procent ‘nergens’ 
en een half procent bij de MR.
Op de vraag of leerlingen die zich niet gedragen sneller van 
school verwijderd zouden moeten kunnen worden, zegt  
71 procent ‘ja’, met als enige uitzondering het hbo, waar 
slechts 49 procent dit vindt.
Ciska de Graaff
Edwin van Baarle

De redactie van Schooljournaal bedankt alle respondenten hartelijk 
voor hun medewerking. In dagblad Trouw van zaterdag 17 decem-
ber en KRO’s Brandpunt van zondag 18 december is er ook aandacht 
voor dit onderzoek.
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ruud leuverink (29),  
unitleider en leerkracht  
groep 8, basisschool het  
kompas te didam

‘Op school word ik aangesproken met ‘jij’. Ook om 
de afstand met de leerlingen niet te vergroten. Iedere 
leerkracht bepaalt dit voor zichzelf. Met ‘u’ aange-
sproken te willen worden op een basisschool, is niet 
meer van deze tijd. Wij vertrouwen op de profes-
sionaliteit van onze leerkrachten. Als ouders twijfels 
hebben over het onderwijs, of het handelen van één 
van de leraren, dan gaan wij er vanuit dat ze met ons 
in gesprek gaan. Kinderen zijn mondiger geworden, 
niet alleen naar leerkrachten, maar ook tegenover 
hun ouders. De opvoedingstaak ligt natuurlijk primair 
bij de ouders. Maar school en ouders moeten part-
ners zijn. We hebben een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid. We proberen ouders zoveel mogelijk te 
betrekken bij het onderwijs. Als ze niet langs kunnen 
komen, bellen we op. Tijden veranderen en leraren 
moeten ook veranderen. Probeer mee te gaan in de 
leefwereld van de leerlingen. Wanneer je je daarvoor 
afsluit, vergroot je de afstand.’
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‘Een kind moet 
zorgeloos opgroeien’

Vijf jaar geleden heetten ze Taïda en Sead en Suad, nu 
gaat het om Mauro, Aram en Yossef. Jonge asielzoekers, 

vaak hier geboren en getogen, die uitzetting boven het 
hoofd hangt, omdat dat wettelijk zo zou moeten. Een 

ingrijpend en emotioneel proces, niet alleen voor de 
betrokken kinderen, maar ook voor hun omgeving, hun 

klasgenootjes, hun leraren en hun sportclub. 

Uitzetting klasgenoot is rouwproces voor leerlingen

‘Een jongetje van pindakaas en AZ’, kopte de Alkmaarse 
Courant eind vorige maand over de dreigende uitzetting 
van de negenjarige Yossef.
Het in ons land geboren kind is volgens de krant zo ver-
nederlandst, dat het raam ‘s nachts op een kier moet om 
het voor Zwarte Piet makkelijker te maken om binnen te 
komen. Het artikel verscheen luttele dagen na het debat 
in de Tweede Kamer over de op handen zijnde uitzetting 
van de 18-jarige mbo-leerling Mauro. Een in Angola 
geboren jongen, vanaf zijn negende opgevoed in een 
Limburgs pleeggezin, die hier nu tijdelijk mag blijven op 
basis van een (nog te verkrijgen) studiebeurs. 
Yossef en zijn moeder zijn na negen jaar uitgeprocedeerd. 
Ze worden uitgezet naar Eritrea, een van de armste lan-
den ter wereld. Voor de krant  in Alkmaar was daarmee 
de maat vol. De redactie stuurde een brief naar minister 
Leers van Immigratie en Asiel, de fracties van de Tweede 
Kamer en het gemeentebestuur met een oproep voor 
medemenselijkheid boven de wet. Deze had in zoverre 
succes dat de jongen van minister Leers de gebeurtenis-
sen mag afwachten in het asielzoekerscentrum waar hij 
nu woont, in plaats van in het sobere uitzetcentrum in 
Katwijk. Dit omdat hij al zo vaak was verhuisd. Voordeel 
is wel dat hij daardoor de lessen kan blijven volgen op De 
Driemaster, een basisschool in zijn woonplaats.

Inhumaan 
Voor de in Nederland geboren Irakees Aram (13) 
kleurde de lucht eind september diepzwart, toen hij en 
zijn familie op stel en sprong moesten verhuizen naar 
het uitzetcentrum in Katwijk. Aram, buurjongen van de 
Afghaanse Sahar in het Friese asielzoekerscentrum, was 
nog maar net havo-brugklasser op De Foorakker in St. 
Annaparochie. Hij heeft nachtmerries door de hele gang 
van zaken, weet Sipke Saakstra, directeur van de school. 
‘Ik vind het inhumaan dat iemand die hier geboren en 
getogen is toch uitgezet kan worden. Daarom zijn onze 
leerlingen ook in actie gekomen. Ze zijn echt boos en 
verdrietig. Vergeet niet dat een groot deel van Arams 
klas op dezelfde basisschool zat.’ Volgens Saakstra had-
den de brugklassers  in die septembermaand dat deze 

SchadelIjk  
In de publiciteit rond Mauro werd geopperd dat kinderen tot 
18 jaar niet Nederland uitgezet konden worden. Ook zouden 
kinderen die hier langer waren dan 8 jaar een verblijfs-
vergunning moeten krijgen. Een misverstand, blijkt uit de 
uitleg van Jorg Werner, jurist kinderrechten en migratie bij 
Defence for Children. ‘Die regeling van 18 jaar geldt voor 
alleenstaande minderjarige asielzoekers. Dan hangt het er 
vanaf wat het land van herkomst is en waar ze terechtkomen. 
Ze kijken daarbij bijvoorbeeld of ze in het land van herkomst 
opgevangen kunnen worden bij familie of in een weeshuis. 
De regeling van acht jaar geldt alleen voor verwesterde Af-
ghaanse meisjes van 10 jaar of ouder, zoals Sahar. Daarnaast 
heeft PvdA-Tweede Kamerlid Hans Spekman een wetsvoor-
stel ingediend om alle kinderen die hier langer dan acht jaar 
verblijven en van wie de zaak nog in behandeling is, voortaan 
automatisch een verblijfsvergunning te geven. Defence for 
Children vindt dat kinderen op basis van het Kinderrechten-
verdrag van de VN al na vijf jaar wachten automatisch recht 
op verblijf zouden moeten krijgen.’ Uit onderzoek door ortho-
pedagogen van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt namelijk 
dat het na vijf jaar verblijf in Nederland schadelijk is voor de 
ontwikkeling van kinderen om alsnog uitgezet te worden. 
Werner: ‘In het Kinderrechtenverdrag is het recht voor kinde-
ren op een zo goed mogelijke ontwikkeling opgenomen. Dat 
recht wordt dus geschonden als je kinderen na zo’n lange tijd 
alsnog uitzet. Bovendien zijn de kinderen hier cultureel ge-
worteld; het Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens geeft bescherming aan de band 
die kinderen met een samenleving hebben.’ 



‘Een kind moet 
zorgeloos opgroeien’
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zaak speelde veel minder aandacht voor de les, omdat ze het te 
druk hadden met acties voorbereiden. Ook in de docentenka-
mer werd over bijna niets anders gesproken. En nu nog, terwijl 
Aram al twee maanden weg is, kunnen lessen spontaan in dis-
cussies ontaarden over wat er met hem is gebeurd. ’Het is hier 
gewoon’, legt de Fries uit, ‘dat kinderen van asielzoekers ineens 
met hun familie worden overgeplaatst. We zijn dit schooljaar 
begonnen met een groep van zeven leerlingen, en nu zijn er nog 
maar drie over. Maar wat nooit went is het kindonvriendelijke 
karakter van de hele procedure. Wat heeft Aram in hemels-
naam in Irak te zoeken? Hij moet naar een land waarvan hij de 
taal niet spreekt, terwijl hij zo Nederlands is als jij en ik. Hier 
heeft hij zijn vrienden. Dat onrecht is voor een dertienjarige 
niet te bevatten.’ Volgens Saakstra was Aram de laatste dagen 
op school heel verdrietig, tegen het depressieve aan.

RouwpRoceS
Tischa Neve, kinderpsycholoog in Amsterdam en bekend van 
het EO-programma Schatjes: ‘Van jongsafaan merken asielzoe-
kerskinderen dat ze niet echt welkom zijn, dat ze niet behan-
deld worden als ieder ander die hier woont of geboren is. En 
dat is voor hen moeilijk te begrijpen. Ze weten niet beter dan 
dat Nederland ook hun plek is. Ze spreken de taal, ze gaan naar 
school, hebben vriendjes. Dat dit niet voldoende is, geeft een 
onveilig en onzeker gevoel. Naarmate ze ouder worden, worden  
ze zich er ook steeds meer van bewust dat alles wat ze doen 
tijdelijk is. Alles wat ze opbouwen moeten ze achterlaten. Ook 

krijgen ze meer inzicht in de uitzichtloze 
situatie waarin hun ouders zich bevinden. 
Waarom duurt het allemaal zo lang? En dat 
terwijl een kind zorgeloos en prettig moet 
opgroeien, ver van deze problematiek. Het 
schrijnendste vind ik dat gezinnen, zoals 
dat van Aram, die hier al zo lang zijn en 
hun weg in de samenleving hebben ge-
vonden, toch nog wegmoeten. Het is best 
een sterk jongetje, maar je ziet dat hij er 
psychisch aan onderdoor gaat.’ Neve bena-
drukt dat het vaak om heel gemotiveerde 
kinderen gaat, die iets van hun leven willen 
maken, ondanks de ellende die ze hebben 
gezien. ‘Ik zou de politiek op het hart wil-
len drukken om al die gezinnen van wie 
de procedure al jaren sleept en waarvan de 
kinderen hier geworteld zijn, een verblijfs-
vergunning te geven. Wat nu gebeurt, vind 
ik onmenselijk. We maken kinderen, gezin-
nen en gemeenschappen kapot.’ Ze legt 
uit dat de gevoelens bij leerlingen die heel 
dicht bij kinderen als Aram staan, vergelijk-
baar zijn als die bij een rouwproces. ‘Ik snap 
niet dat de verantwoordelijke politici nog 
kunnen slapen.’  
Peter Magnée
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In mei 
organiseerde 
kinder rechten- 
organisatie 
defence for 
children een 
dag voor alle 
kinderen die 
hier wonen, 
maar niet 
mogen blijven. 
aram staat 
rechtsboven op 
de foto.



Het PlanetenliedMercurius en Venus,  Aarde, Mars en Jupiter,Saturnus en Uranus en als laatste Neptunus.  Acht planeten rond de zon,  ik wou dat ik er even heen kon.
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‘De ruimte is te 
mooi om er niets 
mee te doen’

Hollands trots André Kuipers 
vertrekt voor de tweede keer 

naar de ruimte. Op 21 december 
reist de astronaut af naar het 

internationale ruimtestation 
ISS om daar een half jaar lang 

wetenschappelijke experimenten 
te verrichten. Hij is niet de enige 

Nederlander met een warm 
hart voor de ruimtevaart. Ook 

leerkracht Jolanda Preusterink 
heeft een zwak voor de donkere 

wereld buiten onze aarde. Een 
tripje naar outerspace is voor haar 

echter niet weggelegd. Gelukkig 
kan ze haar passie kwijt in de 

lessen die zij al jaren geeft over dit 
onderwerp. 

Verwondering en magie bij leerlingen over het heelal

Van kleuters tot leerlingen uit groep 8, allemaal krijgen ze wel 
eens te maken met de lessen van juf Jolanda. De bovenbouwers 
leren over ruimtevaart en zwarte gaten, de kleuters over de zon, 
de maan en de sterren, onderwerpen waar Preusterink zelf als 
kind al door geïntrigeerd was. Haar vader nam haar mee naar 
de radiotelescoop waar ze ponskaartjes kreeg met daarop het 
geluid van sterren. Jong als ze was, wist ze zeker dat ze wat bij-
zonders in handen had. In 1969, toen de eerste mens voet op de 
maan zette, was ze niet weg te slaan bij de radio. De fascinatie 
voor de ruimte was geboren. Niet alleen geeft ze nu lessen over 
de ruimte op de Crayenesterschool in Heemstede, in haar vrije 
tijd is ze vrijwilliger bij de sterrenwacht. 

aanStekelIjk enthouSIaSme
Haar leerlingen hoopt ze net zo enthousiast te krijgen. ‘Als 
kleuters bij mij weggaan, kennen ze het zonnestelsel en alle 
planeten.’ Door middel van een liedje helpt ze hen alle acht 
te onthouden. Dat de kinderen net zo vol verwondering rea-
geren als zijzelf op die leeftijd, merkt ze tijdens de pauzes. ‘De 
leerlingen uit de bovenbouw duiken het internet op om meer 
informatie te zoeken.’ Ook hoort ze regelmatig van ouders van 
kleuters dat ze geboeid zijn door de ruimte. ‘Thuis zingen ze 
het planetenliedje. Ouders denken vaak dat het een bestaand 
nummer is en proberen het op internet te vinden. Als ze dan 
horen dat ik het zelf heb bedacht, moeten ze lachen.’ Onlangs 
bracht een ouder een tekening mee die haar zoontje maakte. 
Hij had de maan en de aarde getekend. Op de aarde een lange 
touwladder naar de maan, vanaf de maan een glijbaan terug 
naar de aarde. ‘De moeder vertelde me dat de jongen begonnen 
was touw en stokjes te sparen. Zo erg leeft het onderwerp. Niet 
alleen de kinderen zijn enthousiast, ook de vaders en moeders 
zelf worden aangestoken. Sommigen gaan op zoek of er inder-
daad acht planeten zijn.’

aStRonautenteam
Dat de lessen indruk maken op de leerlingen realiseert Preus-
terink zich maar al te goed. Met groep 7 en 8 heeft ze een as-
tronautenteam samengesteld en doet ze mee aan de missie van 



houden. Ik wil het best mogelijke resultaat 
bereiken en de juiste leerhouding creëren.’ 
Dat kan volgens haar door kosmologie-
lessen. Ze denkt dat de ruimte eigenlijk 
de kapstok is waar je veel meer aan kunt 
ophangen. ‘Aardrijkskunde, natuurkunde, 
alles is er op terug te voeren.’ Ze heeft dan 
ook een e-mail gestuurd naar minister Van 
Bijsterveldt waarin ze zich hard maakt voor 
kosmologie. ‘Het is immers gratis en er is 
zoveel van te leren. Bovendien zijn de kin-
deren vol verwondering over de magie die 
erbij komt kijken.’ Door bewust op jonge 
leeftijd dit soort onderwerpen te behan-
delen, snappen de leerlingen beter dat de 
ruimte de basis is van het leven, denkt ze. 
Volgens haar is het een gemis dat weinig 
scholen in de onderbouw hierover vertel-
len. ‘De maan, de zon en de sterren, op 
jonge leeftijd hebben we al een verbinding 
met het zonnestelsel. De ruimte is te mooi 
om er niets mee te doen.’
Yvette Ruyters
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André Kuipers. Scholen konden zich opgeven en gaan straks 
met het team op zoek naar antwoorden op geheime opdrach-
ten. Binnenkort krijgen ze de eerste. Leerlingen die bij het team 
willen horen, hebben hun motivatie op moeten schrijven. Een 
aantal van hen zei daarin dat de lessen die ze in groep 2 kregen 
zo leuk waren, dat ze graag deel willen nemen aan de missie. 
Voor Preusterink iets om trots op te zijn. ‘Ik vind het mooi om 
te horen dat ze nu nog weten wat ze in de kleuterklas geleerd 
hebben. Het heelal is een en al verbazing. De lessen blijven de 
kinderen bij en mij gaat het nooit vervelen. Er zijn zoveel ver-
schillende invalshoeken en de kinderen hebben elke keer weer 
andere vragen.’ Ze vragen zich bijvoorbeeld af waar de ruimte 
vandaan komt en hoe het leven is begonnen. ‘Dan neem ik een 
pak meel, gooi daar melk bij en ga roeren. Zo probeer ik uit te 
leggen dat er gaswolken zijn die langzaam samenklonteren en 
dat daar sterren uit ontstaan.’

polItIek
Dat kosmologie geen verplichte kost is op basisscholen, ver-
baast Preusterink. ‘De bezuinigingen en veranderingen die ons 
nu van boven worden opgedrongen, werken bepaald niet in-
spirerend. Ik vind het prima om allerlei regeltjes uit te voeren, 
maar wat ik mis zijn de handvatten om onderwijs boeiend te 

jolanda preusterink met een aantal van haar enthousiaste ruimteleerlingen.
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Werk &Recht
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nieuwe cao kenniscentra  
definitief
Een overgrote meerderheid van de vakbondsleden 
heeft het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe 
cao kenniscentra onderschreven. Het akkoord is op  
1 december 2012 door alle cao-partijen ondertekend. 
De nieuwe Cao Kenniscentra 2010-2011 moet be-
schouwd worden als een ‘tussen-cao’, die voor cao-
partijen ruimte creëert om met elkaar en hun achter-
ban in gesprek te gaan over gevoelige onderwerpen  
als de seniorenregeling. De volledige tekst van het 
onderhandelaarsakkoord en van de nieuwe Cao 
Kenniscentra zijn te vinden op www.cnvo.nl. 

Stoppen met 65 blijft mogelijk voor 
laag betaalden
Minister Kamp heeft invulling gegeven aan zijn toe-
zegging dat lager betaalde werknemers met 65 jaar 
moeten kunnen blijven stoppen met werken als in 
2025 de AOW-leeftijd naar 67 gaat. Vanaf 2020 komt 
er voor weinig verdienende werknemers van 58 tot  
65 jaar een aanvullende werkbonus. Deze bonus komt 
bovenop de algemene werkbonus voor alle werkne-
mers van 61 tot 65 jaar die vanaf 2013 ingaat. Met 
behulp van de opbrengst van de twee bonussen kan de 
netto-inkomensachteruitgang van stoppen met werken 
op je 65e vanaf 2025 beperkt blijven tot 3 procent 
in vergelijking met de huidige situatie van volledige 
AOW vanaf 65 jaar. Zie voor uitgebreide informatie 
www.pensioeninhetonderwijs.nl. 

 
aow vanaf verjaardag een feit
Helaas is het nu definitief dat de AOW vanaf 1 april 
2012 ingaat vanaf de dag waarop iemand 65 wordt en 
niet meer op de eerste dag van de maand. Aanhou-
dend protest van het CNV heeft niet kunnen 
verhinderen dat ook de Eerste 
Kamer hiermee heeft inge-
stemd. 

pensioenen in 2012 weer niet 
omhoog
ABP kan de pensioenen en opgebouwde pensioenaan-
spraken opnieuw niet laten meestijgen met de lonen.  
De dekkingsgraad van ABP lag eind oktober op 93,8 
procent. Dit is ruim onder de 104,3 procent (grens  
dekkingstekort) die onder de huidige pensioenregels  
minimaal vereist is om (gedeeltelijk) te mogen indexe-
ren. Het is nog steeds vooral de lage rente die de dek-
kingsgraad naar beneden drukt. De gemiddelde loon-
stijging bij overheid en onderwijs was in 2011 overigens 
zeer gering: 0,25 procent. Het bevroren blijven van de 
pensioenen betekent dat de indexatieachterstand per  
1 januari 2012 licht oploopt van 7,97 procent naar 8,24 
procent. Door de bevriezing lopen de gepensioneerden 
in januari ook een zeer kleine nabetaling en eenmalige 
uitkering mis van samen 0,19 procent. Begin 2012 
moet het bestuur van ABP beoordelen of het fonds nog 
voldoende op koers ligt met het herstelplan. Dit plan 
moet er toe leiden dat ABP begin 2014 uit het dek-
kingstekort is. Daarvoor is nodig dat de dekkingsgraad 
eind 2011 minimaal (ruim) 95 procent bedraagt. In 
afwachting van deze beoordeling heeft het bestuur de 
premie voor het ouderdoms- en nabestaandenpensi-
oen en de herstelopslag van 1 procentpunt vooralsnog 
ongewijzigd gelaten. Is de financiële positie eind 2011 
onvoldoende, dan gaat in 2012 de herstelopslag op de 
premie naar 3 procentpunt. Maar het bestuur zal in 
dat geval ook aanvullende maatregelen moeten ne-
men. Behalve het overwegen van verdere verhoging 
van de herstelopslag op de premie, wat de dekkings-
graad weinig helpt, lijkt dan niet te ontkomen aan 
een voornemen tot verlaging van de pensioenen en 
pensioenaanspraken (afstempeling) per 1 april 2013. 
Dit voornemen hoeft niet te worden uitgevoerd als de 
financiële positie eind 2012 voldoende is verbeterd. De 
vertaling van het pensioen akkoord in een nieuw finan-
cieel toezichtskader, dat per 1 januari 2014 in werking 
zou moeten treden, kan hierbij wellicht toch al een 
positieve rol spelen. Zie voor meer informatie over de 
premies www.cnvo.nl



Overzicht regiOspreekuren 
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
maandag    6 februari  Utrecht
donderdag    9 februari  Rotterdam
donderdag  16 februari  Den Bosch 
donderdag  16 februari  Apeldoorn



In 2006 is de regeling Flexibel Pensioen Uittreden 
(fpu) afgeschaft. Daarvoor in de plaats kwam de rege-
ling Keuzepensioen en Levensloop. Voor werknemers 
die voor 1950 zijn geboren is het echter onder voor-
waarden mogelijk toch nog gebruik te maken van de 
regeling. Voornaamste voorwaarde is dat de werkne-
mer sedert 1 april 1997 onafgebroken deelnemer is bij 
ABP. Het afschaffen van de fpu was destijds bedoeld 
om te bereiken dat mensen langer door zouden blijven 
werken. In de overgangsregeling zat die stimulans ech-
ter onvoldoende. De uitkering was maximaal 70 pro-
cent vanaf de zogenaamde spilleeftijd van 62 jaar, later 
verhoogd naar 62 jaar en 3 maanden. De spilleeftijd 
was afhankelijk van het geboortejaar. Dat betekende 
dat veel fpu-gerechtigden bij het bereiken hiervan met 
fpu gingen.
Om ook voor deze groep het doorwerken verder te 
stimuleren is op initiatief van het toenmalige Tweede 
Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks) de fpu-regeling 
gewijzigd. De wijziging hield in dat bij doorwerken na 
de spilleeftijd het niet opgenomen fpu-deel gewoon 
in de fpu-pot bleef zitten. Ging iemand later dan de 
spilleeftijd met fpu, dan werd de uitkering aanzienlijk 
hoger.
De uitkering mag echter nooit hoger zijn dan honderd 
procent van het salaris uit de baan waaruit iemand 
met fpu gaat. Dat betekent dat iemand die zijn fpu 
heel lang op spaart en bijvoorbeeld met 64 jaar van 
de regeling gebruik maakt niet meer de mogelijkheid 
heeft zijn hele fpu-tegoed op te maken. Daarom is in 

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.

Waarom is het aantrekkelijk om op  
64 jaar en 11 maanden met fpu te gaan?

vraag:

het ‘amendement Vendrik’ ook vastgelegd dat het niet 
opgenomen deel wordt toegevoegd aan het ouder-
domspensioen. Om daarvoor in aanmerking te komen 
moet een werknemer echter wel op enig moment 
vóór het bereiken van de 65-jarige leeftijd van de fpu 
gebruik gemaakt hebben. Wie geen gebruik maakt en 
gewoon doorwerkt tot 65 jaar krijgt geen toevoeging 
aan het ouderdomspensioen. Het meeste rendement 
wordt uiteraard behaald door de fpu zo lang mogelijk 
uit te stellen.
Voor wie nog recht op fpu heeft en zo lang mogelijk 
wil doorwerken is het verstandig om uiterlijk op de 
eerste van de maand waarin men 65 jaar wordt met 
fpu te gaan. Er is dan een tegoed van één maand fpu 
(honderd procent). Wie vervolgens een maand later 
met ouderdomspensioen gaat krijgt de rest van het 
fpu-tegoed hieraan toegevoegd.
Hoe zit het dan met de fpu-rechten van de werkne-
mers die wel gespaard hebben, maar geen overgangs-
recht hebben, bijvoorbeeld omdat ze na 1949 zijn 
geboren? De premie die tot 2006 werd betaald is voor 
een deel gebruikt om de eigen fpu-pot te vullen en 
voor een deel om de op dat moment ingegane fpu-
uitkering te kunnen bekostigen. Het deel dat voor de 
eigen fpu is gespaard is in 2006 toegevoegd aan het 
pensioentegoed. Daarnaast wordt de premie, samen 
met de overgangspremie die nog steeds wordt betaald, 
deels gebruikt voor het inkopen van het voorwaarde-
lijk pensioen waarover enkele weken geleden een arti-
kel in deze rubriek is verschenen.

antwOOrd:
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Cursussen
Als bouwcoördinator zit u vaak tussen twee vuren in: enerzijds de belangen en verwachtingen 
van uw teamleden, anderzijds de verwachtingen en doelen van de directie. Een lastige positie 
die vraagt om goede ondersteuning, zodat u geen speelbal wordt van uw omgeving.

Bouwcoördinator en het managen 
van verwachtingen

Inhoud
In de cursus Bouwcoördinator en 
het managen van verwachtingen 
leert u wat nu precies uw verant-
woordelijkheden en bevoegdheden 
als bouwcoördinator zijn. En krijgt 
u antwoord op de vraag wat wel 
of niet bij uw functie of taak hoort 
en hoe u manoeuvreert tussen de 
verwachtingen van uw teamleden 
en de directie.

Praktische informatie
De cursus duurt twee dagen 
(inclusief terugkomdag) en vindt 
plaats op woensdag 25 januari en 
woensdag 15 februari 2012 in het 
CNV-kantoor te Utrecht.  
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie of bel met 
(030) 751 17 47.

Kim van Raamsdonk is bouw coördinator op basis-
school Pius X WSKO in Wateringen en volgde eerder 
dit jaar de cursus. ‘Sinds 1 december 2010 heb ik deze 
functie en voor mij was het tijdens de cursus heel fijn 
om met andere bouwcoördinatoren te spreken en 
ervaringen uit te wisselen. Daardoor kwam ik ook tot 
de conclusie dat de zaken bij ons op school best goed 
geregeld zijn. Andere cursisten vertelden bijvoorbeeld 
over conflicten met collega’s, die heb ik eigenlijk niet. 
Ook zijn de verhoudingen bij ons heel duidelijk. Dat 
is iets waar ik trots op ben. Daarnaast was ik met 
alle praktische tips ook heel blij. Bijvoorbeeld over 
het geven van feedback, omgaan met weerstand, 
het voorzitten van vergaderingen en het maken van 
agenda’s. Ik zou deze cursus dan ook zeker aanraden 
aan collega’s, ook omdat het heel gezellig was. Heel 
leuk was het, dat we als cursisten na afloop nog regel-
matig contact hebben gehad en via de mail bijvoor-
beeld beleidsstukken uitwisselden.’ 

Jouw partner in training en advies
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columnDoekle Terpstra
DooR MiJN JAAR 

iNhollAND beN ik 
eRVAN oVeRTUigD 

geRAAkT DAT ‘VeR
biNDeN’ heT ANTWooRD 
iS op De VRAgeN VAN 

Deze TiJD

Doekle Terpstra (55) 
is voorzitter van het 

College van bestuur van 
hogeschool inholland 

Als oud-vakbondsbestuurder heb ik de ontwikkelin-
gen binnen de FNV natuurlijk met grote interesse 
gevolgd. Ik had en heb groot respect voor Agnes 
Jongerius, die haar nek heeft uitgestoken om tot een 
pensioenakkoord te komen. Ze liep echter keihard 
tegen een muur van diehards op. Mensen die al jaren 
bij de bond werken en niet van verandering houden, 
zelfs als die noodzakelijk is. Want de feiten liegen 
niet: Sinds 2001 is het aantal leden van de FNV onder 
de 35 jaar gehalveerd. Slechts 8 procent is jonger 
dan 35. Dramatische cijfers voor elke organisatie.
Het leidde tot een grote breuk binnen de FNV. Dat is 
op zich niet iets om vrolijk van te worden. Maar met 
de komst van de Nieuwe Vakbeweging heeft het wel-
licht toch iets goed opgeleverd. Maakt de oude FNV 
dan echt de grote stap voorwaarts door een moderne 
organisatie op te tuigen, waar ook jongeren en zelf-
standigen zich thuis voelen? Want dat is natuurlijk 
de uitdaging. Het gaat allemaal terug naar het thema 
‘verbinden’. Ook door mijn jaar Inholland ben ik ervan 
overtuigd geraakt dat ‘verbinden’ het antwoord is op 
de vragen van deze tijd. Kijk waar je partnerships en 
allianties kunt aangaan. Probeer nieuwe groepen aan 
je te binden en zoek de samenwerking. Niet meer 
alleen ‘what’s in it for me?’, maar vooral ‘what’s in 

it for ús?’ Durf over het korte termijn eigenbelang 
heen te kijken. Voor Hogeschool Inholland zie ik een 
toekomst als een soort netwerkhogeschool. Niet 
meer concurreren maar samenwerken, ook met 
voormalige ‘concurrenten’ als andere hogescholen 
en universiteiten.
Dat is volgens mij ook de kant die de vakbeweging op 
moet. Niet als een soort reflex alleen maar ‘tegen’ 
zijn, maar meedenken om tot een goede oplossing 
te komen. De eerste stap die de FNV nu heeft gezet 
is een goede. Het is echter afwachten welke mensen 
de kar gaan trekken. Als dat weer de oude garde is, 
schieten ze er weinig mee op. Gooi de luiken maar 
open, laat een frisse wind waaien en je zult zien dat 
dat energie geeft.
En mijn oude, vertrouwde CNV? Die moet op zijn 
hoede blijven en oppassen dat hij via de wet van de 
remmende voorsprong niet wordt ingehaald door 
de Nieuwe Vakbeweging. Gelukkig heeft het CNV al 
getoond minder vastgeroest in het verleden te zitten. 
Maar ook daar geldt dat jongere leden van levensbe-
lang zijn voor de organisatie. Inventariseer wat die 
jonge professionals willen en voorzie daarin, zodat  
de Inholland-studenten van nú het kader van de vak-
bond in de toekomst vormen.

Verbinden als opdracht
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Lesgeven op je eigen school
Met zijn zestien jaar is hij hoogstwaarschijnlijk wel 
de jongste leraar in Nederland. Jordi Hendriks uit 

Alblasserdam geeft sinds kort wiskundeles omdat 
zijn school niet in staat is op korte termijn een 

langdurig zieke docent te vervangen. Hij mag nu 
voor zes weken die taak op zich nemen. 

Leerling voor de klas als oplossing voor zieke docent

jordi hendriks: ‘de eerste keer was ik zenuwachtig over hoe de leerlingen zouden reageren.’
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direct een advertentie voor een vacature 
opgesteld. Volgens Harinck zal je tijdens 
een wiskundeles niet zo snel een verschil 
merken tussen een christelijke of niet-
christelijke leraar. ‘Een gereformeerde 
wiskundeles bestaat niet, maar wij willen 
wel graag iemand die uitstraalt wat wij 
belangrijk vinden.’ Daarbij denkt hij dat 
de christelijke identiteit vooral telt bij in-
cidenten. ‘Als er ruzie is in de klas, merk 
ik dat de leerlingen behoefte hebben aan 

‘In het onderwijs is het lastig goede docenten te vinden, laat 
staan een met een christelijke achtergrond en dat is wel wat wij 
zoeken’, zegt rector Erik Harinck van de Gereformeerde Scho-
lengemeenschap Randstad in Rotterdam. Toen hij hoorde dat 
een wiskundeleraar voor langere tijd afwezig zou zijn, heeft hij 
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meer dan iemand die zegt hoe vervelend 
het is. Ze zoeken ook steun. Dan kun je 
geloof een plek geven. Als het er op aan 
komt, is het belangrijk dat de docent 
dezelfde dingen belangrijk vindt.’

uIt de bRand
Een leerkracht die aan deze voorwaarde 
voldoet, werd gevonden. Omdat deze pas 
in januari kan beginnen, heeft Harinck 
het team bij elkaar geroepen. ‘Met de 
wiskundedocenten is besloten de aanko-
mende zes weken allemaal een steentje 
extra bij te dragen. Samen hebben ze de 
vrijgekomen lessen op zich genomen en 
draaien nu overuren.’ De roostermaker 
is gaan schuiven zodat er zoveel mogelijk 
leerlingen wiskunde kunnen krijgen. Alle 
uren zijn opgevuld, op eentje na. Via de 
nieuwsbrief is aan ouders gevraagd of zij 
nog iemand kenden die de school uit de 
brand kon helpen. De moeder van Jordi 
wist wel iemand. Ze vroeg zich af of de 
school al aan haar zoon gedacht had. Hij 
is volgens haar goed in wiskunde en heeft 
geduld met jongere kinderen. De rector 
heeft de optie eerst goed overwogen. 
‘Het was een heel ander verhaal geweest 
als we iemand nodig hadden voor twintig 
uur. Dan heb je een probleem en moet 
je nadenken of je toch een leraar neemt 
die verder van ons afstaat. Dat zijn pas 
afwegingen als we uitgeput zijn in onze 
oplossingen.’ Dit keer was dat niet het 
geval. ‘Er was één uur over voor een klas 
die al twee uur wiskunde krijgt van een 
bevoegd docent. Voor dat ene uurtje is 
de oplossing die er nu is zeer de moeite 
waard’, aldus Harinck.

oVeRRompeld 
Het voorstel van de moeder verraste de 
rector enigszins, maar hij was vooral blij 
met de creatieve input. ‘Ons personeels-
beleid laat niet veel ruimte om iedereen 
die belangstelling heeft aan te stellen. 

Hierdoor is de betrokkenheid groot.’ Toen hij Jordi opzocht om 
het eens over deze opzet te hebben, reageerde de leerling ver-
rast. ‘Zijn ouders hebben het er wel met hem over gehad, maar 
toen ik bij hem kwam was hij toch een beetje overrompeld. 
Hij besefte opeens dat het werkelijkheid was.’ Lang hoefde 
hij echter niet na te denken. Hij besloot al snel dat hij het 
wiskunde-uurtje op zich zou nemen. ‘Ik was nieuwsgierig naar 
deze nieuwe functie en nieuwe ervaring in het schoolleven’, 
aldus Jordi. Dat hij een wiskundeknobbel heeft, ontkent hij. ‘Ik 
kan gewoon goed leren en goed uitleggen. Het had in feite elk 
vak kunnen zijn. Ik geef ook al gitaarles, dus ik wist dat het wel 
goed zou komen.’ Toen hij eenmaal ingestemd had het uurtje 
op zich te nemen, is er een brief gestuurd naar alle ouders. Vol-
gens Harinck zijn er geen negatieve reacties gekomen. ‘Ze zijn 
tevreden met de oplossing die we hebben gevonden.’

Spannend
De eerste keer voor de klas was voor Jordi spannend. ‘Ik was 
heel zenuwachtig omdat ik niet wist hoe de leerlingen zouden 
reageren. Gelukkig sta ik voor een leuke groep en pikten ze het 
goed op.’ Ook de rector was benieuwd of ze naar hun jonge do-
cent zouden luisteren. ’De eerste tien minuten ben ik erbij ge-
bleven. Toen ik zag dat het goed liep, ben ik weggegaan. Ik ben 
nog een paar keer langsgelopen om te kijken hoe het ging. De 
leerlingen waren aan het werk en een van hen stond bij Jordi 
aan het bureau om over een som te praten.’ Zijn eigen wis-
kundedocent gaf les in het lokaal ernaast. ‘Als de muren er uit 
zouden dreigen te komen, dan stond deze docent paraat.’ Jordi 
vindt het lesgeven leuk, maar weet al dat dit niet zijn droom-
baan is. ‘Ik zit nu in het zesde jaar en moet dus binnenkort mijn 
vervolgstudie kiezen. Wat ik ga doen weet ik nog niet precies, 
maar het zal iets in de technische richting worden.’

aan de bak
De lessen die Jordi geeft, tellen niet mee voor de 1.040-uren-
norm. Hij is immers geen bevoegd docent. Mocht de nieuw 
aangestelde wiskundeleraar toch nog onverhoopt wegvallen, 
dan kan Jordi dus niet blijven lesgeven. De uren die de klas 
mist van een bevoegde docent, moeten ingehaald worden. 
‘Doen we dat niet, dan kan de school een waarschuwing of een 
boete krijgen van de Onderwijsinspectie. Voor je het weet ben 
je dan een zwakke school’, aldus Harinck. ‘Dat geldt ook voor 
de uren die de klas nu wel van Jordi krijgt, maar niet officieel 
meetellen. De nieuwe docent zal dus in januari flink aan de bak 
moeten.’
Yvette Ruyters

Lesgeven op je eigen school
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‘Met alleen theorie 
haken mannen 
eerder af’

Pabo houdt rekening met sekseverschillen studenten

worden gemaakt en dat ze toch een ander beeld hadden over 
het leraarschap.’ Om het aantal toekomstige meesters voor de 
klas te waarborgen en enthousiast te houden voor hun vak, 
experimenteerden team en studenten met verschillende leer-
stijlen. Primowees: ‘In de praktijk kun je natuurlijk niet zo ge-
neraliseren, maar het is wel duidelijk dat mannen en vrouwen 
andere behoeften hebben tijdens het leren. Jongens vinden het 
vaak fijn om “al doende” te leren en van daaruit te verdiepen. 
Meisjes starten vaak vanuit een handleiding of een richtlijn en 
verdiepen zich dus liever eerder. We hebben veel gesprekken 
met onze studenten gevoerd en een aantal experimenten geop-
perd.’ Eén van die ideeën leverde de school tegen wil en dank 
veel publiciteit op. ‘We stelden onder andere voor om de na-
tuur- en de techniekles gescheiden te geven voor mannen en 
vrouwen. Maar dat was slechts één van de opties waar we nou 
niet meteen achter stonden en de studenten stonden er ook 
niet om te springen.’ 

Verschillende leerstijlen
Studenten opperden het idee om in de lessen zelf meer aan-
dacht te geven aan de verschillende leerstijlen. Primowees: 
‘Sindsdien maken we eerstejaars in de colleges bewust van de 
verschillende leerstijlen van mannen en vrouwen. Daarnaast 
bieden we ze meer mogelijkheden. Jongens hadden aangegeven 

‘Jullie gaan de isolerende werking van 
een vogel bewijzen’, zegt Paul Oosten-
dorp, docent natuuronderwijs, tegen zijn 
eerstejaarsstudenten. Voor hem staan 
een grote glazen pot, een glazen baby-
voedingspotje, hooi, een waterkoker met 
warm water, folie en een thermometer. 
‘Sommigen van jullie zien meteen wat 
ze gaan doen, anderen hebben meer 
behoefte aan een stukje theorie. Jullie 
mogen zelf weten waarbij je aansluit.’ De 
pabodocent heeft zijn woorden nog niet 
uitgesproken of de drie mannelijke stu-
denten van de klas springen op en pak-
ken de spullen bijelkaar. Het overgrote 
vrouwelijke deel blijft zitten en begint te 
overleggen. Het is een mooi voorbeeld 
van het insteken op gedifferentieerde 
leerstijlen, een experiment waarmee het 
onderwijsteam van de Fontys Pabo in 
Venlo onlangs van start ging. 

te Veel Verslagen
Bij de start van dit studiejaar was maar 
liefst veertig procent van de eerstejaars 
man, een mooie ontwikkeling die het 
onderwijsteam van de Venlose pabo om-
armde. De ervaring leert echter dat een 
groot deel van de meesters in spe ook snel 
weer uitvalt. Teamleider en geschiedenis-
docent Annigje Primowees: ‘We zijn gaan 
onderzoeken hoe dat komt en ontdekten 
dat de mannelijke uitstromers meer be-
hoefte hadden aan structuur, dat ze von-
den dat er veel te veel verslagen moeten 

Hoe voorkom je dat je kersverse mannelijke 
pabo-studenten na een half jaar al weer afhaken? 

Op die vraag zocht het onderwijsteam van 
Fontys Pabo Venlo samen met de leraren in spe 

een antwoord. Ze ontdekten dat de verschillende 
behoeftes aan leren van beide seksen een grote 
rol spelen. Teamleider Annigje Primowees: ‘We 
proberen meer in te steken op de leerstijlen die 

jongens en meisjes tijdens hun ontwikkeling 
gebruiken.’ 
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reflectie liever in een gesprek toe te lichten, in plaats van er 
altijd een verslag over te schrijven. Maar ook op andere manie-
ren houden we rekening met de verschillen. Ik maak ik mijn 
geschiedenisles bijvoorbeeld gebruik van schema’s, een tijdlijn, 
beeld en vertellen. Naderhand vraag ik mijn studenten wat 
ze is bijgebleven. De meisjes blijken vooral behoefte te heb-
ben aan wat ik vertel, terwijl bij de jongens het schema blijft 
hangen. We zoomen in op die leerstijlen en maken de studen-
ten daar bewust van. Het gevolg is dat de eerstejaars zich al 
gedragen als tweedejaars. Door alle reflectie en omdat we ze 
medeverantwoordelijk maken voor hun opleiding, boeken ze 
veel vooruitgang.’ 

niet zwart-wit
De les van docent natuuronderwijs Oostendorp is een duidelijk 
voorbeeld van die behoeftes. ‘Het is natuurlijk niet zwart-wit. 
Er zijn ook meiden die meteen aan de slag gaan. Maar je ziet 
over het algemeen toch duidelijk een verschil’, meent Oost-
endorp. ‘De jongens in mijn les leren al doende. Zij komen 
er halverwege achter dat iets anders gaat en komen dan nog 
met vragen.’ Inmiddels legt Steve Hagens aan zijn vrouwelijke 
medestudenten uit hoe ze het beste te werk kunnen gaan. ‘Ik 
vind deze lessen prettig’, vertelt hij. ‘Dat we kunnen kiezen 
hoe we aan het werk gaat, is fijn. Ik ben liever meteen bezig 
dan dat ik de theorie induik. Daar leer ik meer van, heb het 

hierdoor goed naar mijn zin en blijf veel 
gemotiveerder. Daarom denk ik wel dat 
dit een goed systeem is om mannen op 
de pabo te houden. Als je alleen theorie 
geeft, haken mannen waarschijnlijk wel 
eerder af.’ 

Meteen aan de slag
Klasgenoten Joris Rutten en Maik van 
Steenkiste zijn inmiddels geconcen-
treerd bezig met hun proef. Joris: ‘Bij ons 
in de klas merk je wel dat de jongens 
meteen aan de slag gaan. En ook als ik 
tijdens mijn stage lesgeef, zie ik wel dat 
jongens sneller leren als ze iets praktisch 
kunnen doen. Maar dat zie ik ook bij 
meisjes.’ Maik was als jonge jongen zelf 
ook graag bezig en nog steeds. ‘Het ver-
schilt natuurlijk per mens. Mijn broer 
duikt bijvoorbeeld liever in de theorie. 
Aan de andere kant gaat hij net als ik 
meteen aan de slag met een nieuwe 
telefoon. Dan leest hij ook niet eerst de 
gebruiksaanwijzing.’ 
Tessa Klooster

steve (links), joris (midden) en Maik tijdens de les natuuronderwijs van docent Paul Oostendorp.
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webbedingetjes

@  Bij het kiezen van een middelbare school kunnen 

bezoekers vanaf nu gebruik maken van de site www.

schoolkompas.nl. Door het invullen van een postcode 

kunnen scholen in het voortgezet onderwijs met elkaar 

worden vergeleken.

@  Wanneer ging de bewaarschool over in het kleuteronder-

wijs en waarom? Wat regelde de Mammoetwet precies? 

Hoe zat het ook alweer met de tweefasenstructuur 

in het wetenschappelijk onderwijs? Wat doet het 

volwassenenonderwijs in de roc’s? Het antwoord op 

deze en vele andere vragen is te vinden op de site www.

onderwijserfgoed.nl. 

@  Wie in het onderwijs werkt, kent het belang van gezonde 

voeding en voldoende beweging voor opgroeiende 

kinderen. Er zijn op dit terrein zeer veel middelen, lessen 

en projecten ontwikkeld. De www.gezonderwijs.nl helpt je 

op weg in het enorme aanbod. 

     Het is geen taak van scholen 
om voorlichting te geven over 
homoseksualiteit 

Eens 46%

Oneens 54%
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@

@

@

@

@

@

@

@

@

@
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@

@
De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelopen 

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

Ik heb liever meer vakantie dan meer salaris

ApenstAArtjes

Getwitterd

Metin Çelik:
Vandaag in het nieuws: leraar slaat leerling 
vol in het gezicht + 2 leerlingen van school 
gestuurd na bedreigen leraar. Jammer en 
triest. (9 december)
Volg Metin Çelik, Tweede Kamerlid voor de PvdA, op Twitter: 

www.twitter.com/celikm010

Stelling:

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.linkedin.

com > groups > Schooljournaal) wordt nog even doorge-

praat over de column van Liesbeth Hermans in het vorige 

nummer: Guitar tango. ‘Mijns inziens slaat Liesbeth hier de 

spijker op de kop’, schrijft een lezer. Een andere discus-

siedeelnemer vult aan: ‘Wat een geweldig artikel (allemaal 

lezen hoor!) en heel herkenbaar’. Ook reageren op de in-

houd van het blad of een van de andere discussies? Sluit 

je aan bij de groep en geef je mening!
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GEPENSIONEERDEN
noordoost Brabant
Donderdag 26 januari, ontvangst 13 uur, jaarverga-
dering, De Bouwketel, Hoogeweg 9, Escharen. Met 
onder meer dhr. A. Teeuwen, notaris te Boxmeer, over 
schenking aan kinderen, (levens)testament, etc..  
Info/aanmelden: Gerrit Verbruggen, (0485) 45 14 82, 
verbrug@home.nl 

VROUWEN
Woensdag 18 januari 2012, 16.30 uur, bijeenkomst 45+ 
vrouwen, CNV-kantoor, Utrecht. Onder andere Ben van 
Rooij, medewerker individuele belangenbehartiging 
CNV Onderwijs, over algemene facetten van regel-
geving voor vervroegd pensioen. Workshop Vergroten 
van draagkracht, verminderen van draaglast, door Jean-
nette de Haan, trainer CNV Onderwijs Academie. Info/
aanmelden: vrouwen@cnvo.nl.

SECTORRAAD ODV
Vrijdag 27 januari 2012, 9.30 uur, scholingsdag voor 
ondernemingsraden, CNV-kantoor, Utrecht. Met onder 
meer Cor Duinmaijer, regiobestuurder en trainer 
bij CNV Onderwijs, over veranderingen in het onder-
wijsadvies-landschap. Info/aanmelden: Nico Jonker, 
nicojonker@ziggo.nl of Adelheid Vos, a.vos@cedin.nl of 

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal twee keer 
vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. 
Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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Eerste OR-proeflokaal 
Na het MR-proeflokaal is er nu ook een OR-
proeflokaal, voor leden van ondernemingsraden 
in mbo en onderwijsdienstverlening. Vorige 
week dinsdag reisden zo’n dertig OR-leden uit 
het hele land af naar de Tiberdreef in Utrecht 
voor deze gratis te bezoeken bijeenkomst. 
Trainers van CNV Onderwijs Academie, regiobe-
stuurders, sectorraadsleden en beleidsmede-
werkers van CNV Onderwijs gaven infomatie of 
leidden workshops over onder meer financiën 
en het maken van een werkplan. Het proeflokaal 
werd afgesloten met een winters buffet. PM

Francis Huisman, (013) 535 35 51,  
(06) 22 33 90 42, francis.huisman@wxs.nl, 
fhuisman@cnvo.nl

NETWERK LIMBURG
Donderdag 26 januari 2012, 16.15 uur, le-
denbijeenkomst Limburg, basisschool De 
Drossaert, Geenstraat 32a, Sittard-Geleen. 
Over: Social media, Agressie in het onder-
wijs, Dyslexie en Werkdruk in het onderwijs. 
Door: Erno Mijland, Hans van Dinteren, 
Wouter Prins en Monique Sleuters.  
Info/aanmelden (voor 20 januari):  
netwerklimburg@cnvo.nl (o.v.v. Geleen).

Donderdag 2 februari 2012, 16.30 uur, 
regiobijeenkomst Limburg, Terra Nigra, 
Terra Nigrastraat 5, Maastricht. Over:  
Primair en voortgezet onderwijs in een 
krimpende regio, Hoe om te gaan met 
boventalligheid,  Dyslexie en Werkdruk in 
primair en voortgezet onderwijs. 
Door: Hans van Dinteren, Tom Boot en 
Monique Sleuters. Info/aanmelden:  
netwerklimburg@cnvo.nl (o.v.v.  
Maastricht). 
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halen. Dat kan je toch niet begrijpen!
Niets weten we, het is even ondenkbaar 
als God ondenkbaar is. Maar een ding 
weet ik: als de kinderen van mijn kinde-
ren recht hebben op een zo gelukkig mo-
gelijk leven hier op aarde, omdat zij ‘ge-
boren’ zijn, dan hebben ook alle asielzoe-
kerskinderen daar recht op, omdat ook 
zij ‘geboren’ zijn. We moeten schreeuwen 
om gerechtigheid voor asielzoekerskinde-
ren die hier niet welkom zijn. 

huub Oosterhuis (amsterdam, 1933) is 
theoloog, priester en dichter en groot 
voorvechter van het moderniseren van de 
katholieke kerk. sinds eind jaren vijftig 
schrijft en publiceert Oosterhuis met grote 
regelmaat teksten: liederen en gebeden 
voor een nieuwe nederlandse liturgie, 
theologische essays en vrije poëzie. 

Ook dit jaar staan in klassen lege stoelen. Stoelen van kinde-
ren die hier niet welkom zijn. Sommigen zijn al ‘volwassen’ en 
heten Mauro, anderen zijn jonger en dragen de naam Yossef. 
Zij staan symbool voor de lege plekken in de kleine gemeen-
schap die school heet. Jezus is en was ook niet altijd welkom in 
deze wereld. Voordat hij geboren was, konden zijn ouders am-
per een plaats vinden waar hij geboren kon worden. 
Huub Oosterhuis sprak enige tijd geleden over het´geboren´ 
zijn de volgende woorden:
In de nacht – geboren – Jezus. Die naam betekent God be-
vrijdt. Geboren zijn kun je niet begrijpen. Zoveel mensen, 
allemaal herkenbaar als mens, allemaal geboren mensen. In-
ternet en elektrisch licht vind ik ook onbegrijpelijk. Maar dat 
haalt het niet bij ‘geboren zijn’. Geboren, dat is: er werd aan je 
gedacht nog voordat je bestond. Je werd verwekt. Je was in de 
schoot van je moeder, ‘geweven in de schoot’, zoals een bijbels 
lied zegt dat we psalm noemen. Er werd vol aandacht naar je 
uitgezien, je werd verwacht en groeide en groeide. Totdat je 
eruit moest, en buiten de schoot van je moeder moest adem-



Welkom zijn
DE MINISTER WIL VOOR 
EEN DUBBELTjE OP DE 
EERSTE RANG zITTEN 
EN DEzE KEER IS hET 
AAN DE OUDERS OM 
DAT VOOR ELKAAR  

TE BOKSEN
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columnMijke Pelgrim

Mijke Pelgrim 
(33) is docent 
Engels in het 
voortgezet 
onderwijs.

De minister riep er nog net geen eureka bij, toen zij haar 
oproep voor meer ouderbetrokkenheid de wereld in-
stuurde. ‘En het kost helemaal niets!’, jubelde ze haast 
van de krantenpagina’s af. Ik heb me zitten verkneukelen 
om sommige reacties. Van de Amsterdam-Zuid dame die 
bij Pauw en Witteman zat te oreren dat het toch echt niet 
de bedoeling kon zijn, dat zij in haar positie voor luizen-
moeder moest gaan spelen, tot de vwo-meisjes die aan 
het NRC schreven dat zij absoluut niet zitten te wachten 
op een invasie van goedbedoelende ouders. 

Niet meer van deze tijd, om ouders zo aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheden, vonden veel boze brie-
venschrijvers. Kom maar eens een tijdje meedraaien op 
een school en je weet wel beter. Iedereen die lesgeeft 
heeft soms te maken met ouders die zich te zeer als 
consument opstellen, die ijskoud zeggen ‘mijn dochter 
heeft een onvoldoende voor uw vak, wat gaat u daar aan 
doen?’, die zich al te assertief uitdrukken via de mail of 
juist totaal geen sjoege geven, hoe hard je als school 
ook probeert om contact te krijgen. Dat de minister deze 
groep vraagt om enige zelfreflectie, vind ik best sympa-
thiek. Of het iets zal uithalen is een tweede.

Van Bijsterveldt heeft aangekondigd dat ze het land in 
zal gaan om met scholen en opvoeders in gesprek te 

gratis diamanten
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gaan over haar oproep. Wie zullen er op dat soort 
bijeenkomsten afkomen? Niet de ouders die zich altijd 
al drukken natuurlijk! Ze zal er betrokken vaders en 
moeders treffen, die netjes naar ouderavonden komen 
en op een vriendelijke manier omgaan met de docen-
ten van hun kroost. En laten we wel wezen, deze groep 
ouders vormt nog altijd de grote meerderheid. 
Zelf ben ik wel een beetje klaar met de hele discussie. Al 
die herrie over ouderparticipatie leidt af van het feit dat 
we in het onderwijs wel degelijk extra geld nodig heb-
ben. De minister lijkt met deze niets kostende actie voor 
een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten en deze 
keer is het aan de ouders om dat voor elkaar te boksen. 

Gratis diamanten bestaan niet, beste mevrouw Van 
Bijsterveldt. Alles heeft zijn prijs en dat geldt ook voor 
goed onderwijs. ‘Niet de aanwezigheid van ouders op 
school, maar interessante lessen door goede leraren 
die leerlingen weten te prikkelen, zullen de prestaties 
van de leerlingen verhogen’, citeert het NRC Emmy 
Pater uit 5vwo. En dat is precies waar uw prioriteit zou 
moeten liggen. Zorg voor goede lerarenopleidingen, 
maak concrete plannen om de werkdruk te verlagen, 
kom op voor de harde werkers in het speciaal onder-
wijs! Die paar lastige of lamzakkerige ouders nemen 
we dan wel op de koop toe.
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Begrijpend lezen
Kinderen leren teksten pas echt begrijpen als 
ze er actief over nadenken. CPS Onderwijs-
ontwikkeling heeft daartoe direct toepasbare 
werkvormen voor alle groepen in het basison-
derwijs laten ontwikkelen door leesonderwijs-
experts Mariët Förrer en Karin van de Mortel. 
Ze zijn gebundeld in de Werkmap Begrijpend 
Lezen. De werkvormen kunnen worden gebruikt 
als aanvulling op elke bestaande lesmethode. Ze 
zijn te bestellen via www.cps.nl/uitgeverij.

Lesgeven aan jonge kinderen 
Elke pabostudent wordt tijdens zijn opleiding tot 
leerkracht ook opgeleid om het jonge kind in de 
onderbouw te begeleiden. Dit vraagt specifieke 
kennis en vaardigheden. Studenten vinden het 
onderwijs aan kleuters vaak moeilijk. Het hou-
vast van de methode, zoals in de hogere groepen, 
ontbreekt. Jonge kinderen leren door spelen, 
maar hoe kun je aan het spelende kind aflezen of 
het zich wel ontwikkelt en welke rol als leerkracht 
heb je daarbij? Hierop geven de auteurs van On-

derwijs aan het jonge 
kind…een vak apart, 
beiden ervaren 
leerkrachten en 
opleidingsdocen-
ten, op een over-
zichtelijke manier 
antwoord. Het boek, 
inclusief ondersteu-
nende dvd, is voor  
€ 35,90 verkrijgbaar 
bij de reguliere 
boekhandels.

OPrOeP: Vacatures vaksecties 
examens
Elk jaar worden er door vaksecties van het College 
voor Examens (CvE, voorheen Cevo) examens afge-
leverd. Het zijn belangrijke schakels bij de totstand-
koming van examens in het voortgezet onderwijs. Ze 
formuleren de eisen, beoordelen de concepten die 
door Cito worden aangeleverd, stellen de examens 
vast en adviseren over de normering. Deze vaksec-
ties bestaan uit enkele personen. CNV Onderwijs kan 
in samenwerking met de AOb een voordracht doen 
voor één plaats in elke vaksectie. Voor het komende 
schooljaar zijn weer enkele vacatures te vervullen. 
We zoeken daarvoor naar bevoegde collega’s die 
ruime ervaring hebben, al een aantal jaren lesgeven 
(recent) in de examenklassen in het betreffende vak 
en onderwijstype, beschikken over een goede vak-
kennis en interesse/deskundigheid hebben in alles 
wat met toetsing te maken heeft en geen auteur of 
lid van een team van auteurs van een leermethode 
zijn of zijn geweest. Verder mag men geen lid zijn van 
de constructiegroep van Cito. 
Voor de werkzaamheden van het College voor Exa-
mens is een taakvergoeding beschikbaar in de vorm 
van een vrijstelling van schoolwerk. Die vrijstelling 
varieert van 100 tot 200 klokuren per jaar, afhan-
kelijk van het vak en het aantal te maken examens. 
Lidmaatschap van een vakbond is vereist.
Op dit moment zijn in de volgende vaksecties per  
1 augustus 2012 vacatures: 
• Engels (havo/vwo)
• Arabisch (havo/vwo/vmbo)   
• Dans (vmbo)   
• Maatschappijleer 2 (vmbo) 
• Installatietechniek (vmbo)
Collega‘s met interesse voor dit werk kunnen zich 
met een beknopt cv melden bij CNV Onderwijs,  
secretaris sector voortgezet onderwijs, mevr.  
C. Keuten-Van Spijk, voortgezet onderwijs@cnvo.nl. 
We zien uw sollicitatie graag voor 1 februari tege-
moet. 
Ook voor andere vakken komen er regelmatig va-
catures. Heeft u interesse om in de toekomst een 
dergelijke taak uit te voeren, meld u dan ook aan bij 
bovenstaand mailadres.



Congres Meldcode 
Kindermishandeling 
Vanaf 1 januari 2012 moet iedere organisatie 
die met kinderen werkt de Meldcode Kinder-
mishandeling en Huiselijk Geweld ingevoerd 
hebben. Maar hoe wordt nu gezorgd dat alle 
betrokken partners de juiste informatie krij-
gen? En wanneer wordt het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling ingeschakeld? Op woens-
dag 1 februari organiseert Medilex het achtste 
landelijke congres Kindermishandeling - Pak 
aan! Onder leiding van Rudy Bonnet, voorzitter 
Stichting Voorkoming van Kindermishandeling, 
wordt antwoord gegeven op al deze vragen. De 
kosten voor deelname bedragen € 275,- excl. 
btw. Kijk voor meer informatie, inschrijving en 
het programma op www.medilex.nl. 

Schooljournaal 33

nieuwe inzichten congres 
dyslexie 
De ontwikkelingen rond dyslexie en leerlingen-
zorg gaan snel. Het onderwijsveld, de zorgsector 
en de overheid krijgen steeds beter zicht op de 
omvang, aard en aanpak van dyslexie. Er is ken-
nis verworven die leidt tot nieuwe inzichten. De 
Nationale Dyslexie Conferentie doet uitgebreid en 
kritisch verslag en schetst tegelijkertijd nieuwe 
perspectieven. Daarnaast wordt er antwoord 
gegeven op vele vragen waarmee iedereen in dit 
vakgebied worstelt. Een keur van sprekers uit de 
wetenschap, de onderwijspraktijk en de zorg be-
lichten hun visie en ervaringen. De bijeenkomst 
biedt de mogelijkheid kennis bij te spijkeren en 
inspiratie op te doen. Op woensdag 18 januari  
vindt de conferentie plaats in Schouwburg en 
Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. De 
inschrijfkosten bedragen € 225,-, inclusief lunch, 
documentatiemateriaal en een deelnamecerti-
ficaat. Inschrijven kan via: http://www.lexima.nl/
conferentie-2012

arend strikwerda (64) uit Heerde werkte als 
leerkracht en directeur en gaf veel muzieklessen. 
Nu bouwt hij gitaartjes met kinderen. ‘Toen ik 60 
jaar werd, zongen de kinderen een lied voor me en 
daarin lieten de kleuters uit groep 1 weten in groep 
8 ook gitaartjes te willen maken.’ Lachend: ‘Ik heb 
toen een soort contract getekend waarin ik ze dat 
beloofde. Nu doe ik dit op twee scholen, maar er 
komen inmiddels wat scholen, die ervan gehoord 
hebben, in de omgeving bij. De gitaartjes bouw ik in 
twee middagen met de kinderen en daarna maken 
we nog een middag muziek op de zelf gebouwde 
gitaartjes. Af en toe volgt er dan nog een optreden 
met Kerst of Sinterklaas. Ik vind het prachtig om 
muziek te maken met kinderen. Ik geniet daar 
volop van!’  
In 2010 ging de Margrietschool in Heerde in vlam-
men op. Veel door Strikwerda gemaakte instru-
menten, waaronder een basxylofoon, gingen daar-
bij verloren. ‘Die brand greep me heel erg aan. En 
heeft me extra gemotiveerd om door te gaan met 
mijn werkzaamheden. Af en toe spring ik ook bij als 
er technisch geklust moet worden. Ik geniet van de 
contacten met de collega’s en de kinderen.’ 
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Niet achter de geraniums



‘Dit is een kaars die we branden op het 
moment dat er iets bijzonders is of  heeft 
plaatsgevonden. De hele school kan 
dan zien dat een collega is bevallen, een 
leerling in het ziekenhuis ligt, iemand is 
overleden, of dat er iets in de wereld is 
gebeurd.’ Teamleider Maurice Wielaart 
van het ook door allochtone leerlingen 
bevolkte Comenius College in Capelle 
aan den IJssel is trots op zijn gedenkplek 
in de hal van de vmbo-vestiging aan de 
Pelikaanweg. In het gebouw, fantasieloze 
jaren zeventigarchitectuur, geen zichtbare 
uitingen van het christelijk geloof, be-
halve voor de advent (aanloopperiode  
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‘Keus voor onze school, is 
ook keus voor onze aanpak’

Niet alle bijzondere scholen passen zich aan bij 
veranderde populatie  

naar kerst, red.). In elke klas een adventkaars, die iedere och-
tend wordt aangestoken bij het verhaal dat wordt verteld bij de 
dagopening. Wielaart: ‘We vieren verder de traditionele chris-
telijke hoogtijdagen zoals Kerst en Pasen. Maar het is wat  karig 
voor een protestants-christelijke school. Ik wilde een centrale, 
zichtbare plek hebben voor bijzondere gebeurtenissen. Een 
waarbij leerlingen en personeel tussen de lessen door en in de 
pauzes een eigen moment van contemplatie kunnen creëren. 

Gedenkplek 
voor bijzondere 
gebeurtenissen 
in het Comenius 
College in 
Capelle aan 
den IJssel. De 
foto is twee 
weken geleden 
gemaakt na de 
plotselinge dood 
van een docent.
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Hoe laat je als bijzondere school zien waar je 
voor staat? Welke dosis aan spiritualiteit moet 

je tonen om zonder terughoudendheid het 
predikaat  protestant of katholiek te mogen 
(blijven) voeren? Vooral zwarte scholen met 

veel allochtone leerlingen worstelen met hun 
identiteit: kerstmis of het suikerfeest? 



‘Keus voor onze school, is 
ook keus voor onze aanpak’
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Even een paar seconden stilstaan met je gedachten en dan weer 
doorlopen. Iedereen kan een aanvraag indienen om de gedenk-
kaars voor iets te laten branden.’ 

LeGItImerInG
‘We hebben nog geen gedenkplekken op onze andere scholen’, 
zegt Hans Neven, algemeen directeur van het Comenius Col-
lege. Het is hier bedacht, het hoort ook bij deze school. Maar 
de rituelen, zoals rond de advent, zie je ook op de andere vesti-
gingen. Nee, geen grote kruizen, zoals je waarschijnlijk nog wel 
ziet bij onze Brabantse en Limburgse collega’s. Op mijn vorige 
school zetten we wel een fors exemplaar rond Pasen in de hal. 
Dat doen meer scholen rond die periode. Wij dus niet en ik 
vind ook dat je daaraan niet kunt aflezen hoe wij met identiteit 
omgaan. Christelijk onderwijs heeft een legitimering in zichzelf 
en hoeft zich niet te bewijzen in haar religieuze beleving. Wel 
vind ik het belangrijk dat we tonen wie we zijn in ons doen en 
laten en ook in onze rituelen. Maar’, vindt Neven, ’daar moet 
het niet bij blijven. De wijze waarop een school opereert, de 
opstelling die het heeft en de benadering van leerlingen, geeft 
aan dat het een opvatting heeft over hoe dat moet. Die is uiter-
aard  niet uniform. Daarin verschillen scholen en dat vind ik 
het mooie eraan. Wel moet duidelijk zijn wat ze precies willen. 
Vertaald naar levensbeschouwelijke identiteit, betekent dat 
voor scholen binnen ons schoolbestuur, dat ze, staande in die 
christelijke traditie, aan leerlingen hun opvattingen over bij-
voorbeeld normen en waarden willen meegeven. Maar we gaan 
niets hinderlijk opdringen. We leven niet in de jaren vijftig en 
we zijn ook geen kerk.’ 

PosItIeve bIJDraGe
Neven vindt het belangrijk dat de missie van de school een per-
soonlijk tintje heeft.’Je geeft les naar wie je bent. Als een docent 
’s ochtends de adventkaars aansteekt, en het verhaal gaat bij-
voorbeeld over een jongen als Mauro, dan mag hij laten blijken 
wat hij ervan vindt. Dat kan een hele christelijke opvatting zijn, 
maar ook een hele humane. Dit is een open christelijke school 
en daarin zijn alle leerlingen en docenten welkom. We dringen 
niets op. We verwachten wel een positieve bijdrage en opstel-
ling ten aanzien van voor ons belangrijke vieringen en rituelen.’ 
Volgens Neven hoeven scholen met een dergelijke opstelling 

zeker niet van kleur te verschieten. ‘De mis-
sie en boodschap veranderen niet ineens. Als 
we dat toch massaal doen, moeten we na bijna 
honderd jaar de fundering van het onderwijs 
veranderen. Maar daar zou ik zeker niet voor 
willen pleiten.’ 
Wielaart: ‘Voor onze allochtone leerlingen 
hebben we een boodschap die ertoe doet. Dat 
merk je in de verhalen die loskomen tijdens de 
dagopeningen.’ Neven: ‘Het is de keus van het 
kind en de ouder om voor deze school te kie-
zen. Wij vieren bewust geen Suikerfeest, maar 
als je niet van onze aanpak houdt, staat het je 
vrij een andere school te kiezen.’ 

CuLtureLe aChterGronD 
In Reeuwijk-Brug heeft Peter van Bergen, sinds 
1 augustus directeur van de katholieke Gerar-
dus Majellaschool, andere zorgen. Zijn school 
is de kleinste van drie aan elkaar vastgebouwde 
nieuwbouwscholen en zit letterlijk ingeklemd 
tussen de openbare en christelijk nationale 
school. Van Bergen: ‘We schommelen zo rond 
de 130 leerlingen en een groot deel van hen is 
zeker niet praktiserend katholiek. Daarom is 
het belangrijk om vieringen en rituelen zoals 
Palmpasen op de agenda te houden. Toegege-
ven, we moeten aan veel leerlingen wel uitleg-
gen wat de betekenis is van dit soort dagen. 
Waarom dan toch vasthouden aan een chris-
telijke school? Het is voor veel kinderen en 
ouders hun culturele achtergrond. Daar liggen 
hun wortels. Het is goed om daar kennis van 
te nemen. Je merkt ook dat de sfeer op onze 
school en bij de protestants-christelijke buren 
merkbaar anders is dan op de hoek bij de open-
bare school.’ Het valt volgens Van Bergen niet 
altijd uit te leggen, maar het gevoel is er wel, 
ondanks het gemis aan beelden en kruizen, zo-
als je die nog ziet in katholieke scholen die aan 
het begin van de vorige eeuw werden gebouwd. 
‘Dat we een bijzondere school zijn is een optel-
som van alles waar we voor staan: de manier 
waarop we de lessen vormgeven, de zorg voor 
de leerlingen, de omgang met de ouders en de 
kinderen. Kort gezegd: een sfeer van geborgen-
heid, veiligheid en zorg voor elkaar.’
Peter Magnée 

Hans Neven, algemeen directeur van het Comenius College in 
Capelle aan den IJssel,  is gastspreker op de door CNV Onderwijs 
georganiseerde themadag over identiteit, op woensdag  
25 januari in De Driehoek, Willemsplantsoen 1-C in Utrecht. De 
bijeenkomst begint om 1O uur en duurt tot ongeveer 16.3O uur. 
Deelname bedraagt 1OO euro. Leden van CNV Onderwijs betalen 
5O euro, voor studenten is de toegang gratis. Meer informatie 
en aanmelden: www.cnvo.nl. 



krijgen een 
scherp aanbod

10% collectiviteitskorting en 
toch alle individuele vrijheid. 
Bij VGZ kunt u zich nu via CNV Onderwijs collectief verzekeren.  
U profiteert van hoge kortingen en heeft alle vrijheid om uw  
zorgverzekering helemaal af te stemmen op uw persoonlijke  
situatie. Inclusief vele aantrekkelijke extra’s. Ontdek waarom u  
beter uit bent met een VGZ zorgverzekering.  
Stap over. Ga naar www.vgz.nl/cnvo
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Kleine advertenties

Aangeboden: 

Ruimte voor de gedachten van kinderen. Tijdens de cursus Filosofe-
ren met Kinderen leert u goede startvragen stellen en een filosofisch 
gesprek begeleiden. Ook oefent u met werkvormen die tot nadenken 
stemmen. Een rustige cursus in een hectische tijd! Vier maandag-
avonden in Arnhem vanaf 16 januari 2012. Meer informatie en aan-
melden: liesbeth@oblimon.nl. Zie ook www.oblimon.nl. 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-
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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. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
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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dingen en reparaties en het organiseren van vergade-
ringen, zorgen ervoor dat mijn baan afwisselend is.’ 
Een collega spoorde hem aan lid te worden van CNV 
Onderwijs. ‘Hij was al lid en vroeg mij en andere oop’ers 
dat ook te worden. Hoe meer mensen zich aansluiten 
hoe sterker we staan en hoe strijdvaardiger we kunnen 
zijn. Zo is het met jullie hulp gelukt een vergoeding voor 
bedrijfshulpverlening op te nemen in de cao.’ Berkelaar 
vindt het fijn dat hij op de bond terug kan vallen en dat 
CNV Onderwijs achter hem staat als er wat aan de hand 
is. Hij acht het van belang de krachten te bundelen. 
‘Samen zijn we krachtiger. Elke school heeft een goede 
fundering, het onderwijsondersteunend personeel, no-
dig om overeind te blijven. Hoe meer oop’ers lid worden, 
des te belangrijker wordt onze stem.’ 
YR

Voordat hij conciërge werd op het Erfgooiers College in 
Huizen, werkte Nico Berkelaar 27 jaar lang als chauffeur.  
‘Toen het bedrijf achteruit ging, ben ik opgestapt. Ik wilde  
de massale ontslagen die dreigden voor zijn.’ Even werkte  
hij als beveiliger op schoolfeesten. Toen er een vacature 
vrij kwam als conciërge, solliciteerde hij en kreeg de baan. 
‘Ik ben erg tevreden met mijn nieuwe carrière. Mijn werk - 
zaamheden binnen en buiten de school, de technische 

Nico Berkelaar (51): 
‘Hoe meer mensen, hoe 

sterker, hoe strijdvaardiger’
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