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Advertentie

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.

Nieuw 
onderwijsidee
Het onderwijs in Nederland is goed 
en leidt (jonge) mensen op voor 
allerlei beroepen en geeft ze een 
goede algemene ontwikkeling. 
Alleen is het jammer dat er in het 
onderwijs ook leerlingen zitten die 
niet gemotiveerd zijn, omdat zij het 
nut niet zien van het onderwijs dat 
zij krijgen. Is het misschien een idee 
om elke leerling vanaf 15 jaar het 
recht te geven op tien jaar onder-
wijs? Dit recht kan zij/hij verzilveren 
op het moment dat zij/hij er aan toe 
is. Gemotiveerde jongeren kunnen 
meteen gaan studeren, anderen 
kunnen eerst een tijdje gaan wer-
ken. In de eerste plaats nemen de 
studenten op deze manier eigen 

verantwoordelijkheid voor studeren 
of werken. Daarnaast blijft studeren, 
ook na een paar jaar werken, dan 
mogelijk als ze wél gemotiveerd zijn. 
Hierdoor geen of minder ongemoti-
veerde studenten in de klas.
C.J. Jansen

Afrekenen
Ik ben het helemaal eens met  
Herman Godlieb, de schooldirecteur 
die in de Volkskrant aangeeft dat de 
Inspectie scholen te veel afrekent op 
leerprestaties. Eindelijk iemand die 
durft te zeggen waar het op staat. 
Al jaren stuit mij tegen de borst 
dat een stel bedrijfseconomen het 
afrekeninstrument voor basisscho-
len bepaalt. Passend onderwijs en 
daarin opbrengstgericht leren wordt 

alleen nog via cijfers bepaald. Niks 
tegen cijfers, de leerlijn van een kind 
kan ermee worden gescreend, maar 
het voert veel te ver om scholen 
ermee af te rekenen. Wordt er daad-
werkelijk naar milieu en intelligentie 
gekeken? Kwaliteit betekent het in 
kaart brengen van een kind, zowel 
cognitief als sociaal emotioneel, en 
dan een plan opzetten voor een  
optimale ontwikkeling van dat kind.  
De Cito-eindtoets en de expertise 
van de leerkracht samen zorgen 
voor een goede verwijzing die echt 
bij het kind past. Het is niet in het 
belang van het kind om een school 
op dat cijfer af te rekenen. 
Wilko Visser, Elst

Solidariteit (2)
Graag sluit ik me aan bij de ingezon-
den brief van collega Wim Velders 
in Schooljournaal 2. Hij roept daarin 
jong gepensioneerden op een taak 
te gaan vervullen binnen hun rayon, 
bijvoorbeeld als rayoncontact-
persoon. Al vele jaren zetten bijna 
400 mensen zich daadwerkelijk (en 
met plezier) in om hun meer dan 
8000(!) gepensioneerde collega’s 
van informatie te voorzien, een 
kaartje te sturen of een attentie te 
brengen. Zij zijn de oren en ogen 
van de bond. Ook voor dit prachtige 
werk is dringend behoefte aan meer 
menskracht. Interesse?
Lenie Bakker-van Ast, Groesbeek,  
(O24 397 19 82)

Bezuinigen
Al jaren lijkt het alsof het onderwijs een ondergeschoven kindje 
is van het ministerie. Bijna wekelijks wordt onze beroepstak naar 
beneden gehaald door de media en de politiek. Gelukkig zijn er ook 
kranten die een positief geluid laten horen. Dagblad Trouw schreef 
dat we het internationaal juist goed doen met de weinige middelen 
die we hebben. Nu met de wederom komende bezuinigingen op 
komst maakt de regering Rutte zich nu al belachelijk. De minister  
van onderwijs moet zich juist hard maken voor het onderwijs!  
Nee, zij wil de salarissen gaan bevriezen en bezuinigen op passend 
onderwijs. De oplossing is er: het wordt de hoogste tijd dat deze 
bewindslieden niet één dag tijdens de verkiezingscampagnes op een 
school vertoeven, maar een volle maand. Dan kunnen zij eens erva-
ren hoe het is zonder enige steun te werken onder deze omstandig-
heden. Politiek, ik nodig u uit!
Luuc Wilschut, basisschool Het Kompas, Vuren

Brieven

colofon
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Met een oorverdovend gejoel maakten zo’n 250 leerlingen van de Gabriëlschool in Putten eind vorige 
maand duidelijk wat zij van de bezuinigingen van de regering vonden. ‘Nee! nee! nee!’, daverde het over 
het schoolplein uit de kinderkelen, ondersteund door talloze vuvuzela’s. De school gaf daarmee gehoor 
aan de oproep bij te dragen aan het protest tegen de onderwijsbezuinigingen.

Terugkijken op succesvolle NOT
Geen emmers dit keer, zoals tijdens de Nationale Onder-

wijstentoonstelling (NOT) van 2009. Nee, de NOT 2011 gaat 

de geschiedenisboeken in als de onderwijsbeurs van de 

flitsende tasjes en de badeendjes. Ook zal deze editie van 

de beurs herinnerd worden als zeer succesvol voor CNV 

Onderwijs. In vijf dagen tijd werden 698 nieuwe leden ver-

welkomd door de medewerkers van de bond. Net als aan-

meldformulieren waren ook de paarse en zilveren tasjes niet 

aan te slepen. Beursgangers kregen deze tas wanneer zij 

de happyscan invulden. Maar liefst 6.115 bezoekers deden 

dit. Velen van hen lieten na afloop ook nog hun tip in de ple-

zierboom achter, waarmee ze collega’s konden laten weten 

hoe je plezier in het werk houdt. Vooral de tip ‘geniet van de 

kinderen’ deed het erg goed. Maar ook ‘vertrouwen hebben 

in jezelf’ kwam vaak terug. Bij de stand van CNV Onder-

wijs bestond ook de mogelijkheid om de petitie te tekenen  

tegen de bezuinigingen op passend onderwijs. Ruim vijfdui-

zend NOT’ers zetten hun handtekening onder het protest.  

fOTORubenSCHiPPER
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Wie tekende kreeg een badeendje, inmiddels uitgegroeid 

tot het symbool van de protesten tegen de bezuinigingen. 

Zo fel als het onderwijs gekant was tegen de aangekon-

digde maatregelen uit Den Haag, zo enthousiast omarm-

den ze die kleine, gele mascottes. Tijdens de beurs vond 

ook de aftrap plaats van de acties die op 9 februari zouden 

uitmonden in de manifestatie in Nieuwegein. Woensdag-

middag 26 januari om exact 12 uur werd de omgeving rond 

de koffiecorner opgeschrikt door een oorverdovend geluid 

van fluitjes. Al hurkend en met de handen wapperend 

werd ‘Nee! nee! nee!’ geroepen. Een korte maar krachtige 

roep om aandacht voor de bezuinigingen in het passend  

onderwijs. Enkele honderden bezoekers waren in het ge-

heim uitgenodigd mee te doen aan deze zogenaamde 

flashmob. Lezers van Schooljournaal konden eindelijk de 

columnisten ontmoeten uit het blad. Ook Jan Siebelink  

(in het verleden columnist van het blad) sprak er met zijn 

fans. Columnist en tv-kok Pierre Wind was er ook en 

maakte voor CNV Onderwijs een verslag van de NOT. 

Nieuwsgierig? Kijk op www.youtube.com (zoek op: NOT 

2011 Pierre Wind).
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Onderwijs woedend om bezuinigingen

‘Bedankt dat ik hier mag zijn’, begint minister Van Bijsterveldt hoopvol. 

Boegeroep is haar deel. ‘Ik begrijp dat u bezorgd en onzeker bent’, pro-

beert ze, maar een smalend gejoel is haar deel.  ‘Het is een hele pittige 

opgave maar wel een die noodzakelijk is.’ Er worden eendjes naar haar 

gegooid. Ze spreekt nog over investeringen in scholing van leraren, maar 

wordt weggeschreeuwd met ‘actie! actie! actie!’ ‘Kete Kervezee van de 

PO-Raad laat haar gaan met ruim 100.000 handtekeningen onder de 

petitie.

Actievoerders dragen foto’s van kinderen mee die passend onderwijs 

nodig hebben. ‘Zo krijgen bezuinigingen een gezicht’, legt een leerkracht 

uit. ‘En dan zal de minister ook inzien dat dit echt niet kan!’

‘Wij zijn heel bang voor de banen van duizenden mensen’, zegt Patrick 

Banis, bestuurder van CNV Onderwijs. ‘En daarmee voor de kwaliteit van 

het onderwijs. Deze bezuiniging moet van tafel!’

Job Cohen (PvdA) vindt passend onderwijs een goed idee. ‘Dat vraagt 

wel maatwerk en dat komt er niet als er gelijktijdig bezuinigd wordt. De 

geschiedenis leert ons dat je onderwijsvernieuwingen nooit moet ver-

mengen met bezuinigingen, want dan gaat het mis. Dat hier zoveel men-

sen zijn, geeft aan hoe hoog de nood is. Het kan anders, het is namelijk 

een keuze. Op onderwijs moet je niet bezuinigen, daarin moet je inves-

teren.’   
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Massaal trok onderwijsgevend Nederland op  
9 februari naar Nieuwegein. Nee tegen bezuinigingen, 
ja tegen passend onderwijs. Verdedigers van de 
bezuinigingen werden bekogeld met zachte, gele 
eendjes, tegenstanders van de bezuinigingen werden 
toegejuicht. ‘Actie actie actie!’ CNV Onderwijs-
voorzitter Michel Rog: ‘Deze bezuiniging moet echt 
van tafel! Doe dit de ouders en leerlingen niet aan! 
Doe dit de mensen in de klas niet aan! Doe dit ons 
onderwijs niet aan!’



Zeker 10.000 mensen zijn op de actiebijeenkomst afgekomen. De zaal 

is al snel vol. Een tweede zaal vult zich vlot daarna. Duizenden mensen 

staan buiten in het zonnetje, de ogen gericht op een groot scherm waar-

op te zien is wat er binnen gebeurt. Busladingen vol komen aangevoerd, 

vanuit het hele land. In de tram heen en terug opgewonden gesprekken 

over de ‘schandalige bezuinigingen’ op onderwijs.

Kathleen Ferrier (CDA) verdedigt de bezuiniging van haar minister en 

roept de mensen op tot creativiteit. Ze wordt smalend weggehoond. 

Creativiteit is wel gebruikt voor de spandoeken en borden: ‘Marja snapt 

niet bijster veel van het veld’, ‘Ik sta hier namens een verbijsterd veld’, 

‘Gezocht: passend kabinet’, ‘Omdat de schulden moeten slinken, laat u 

onze leerlingen verdrinken’. 

‘Oja, een eendje! Heb je er tien voor me? Nee?’ ‘Het lijkt wel de huis-

houdbeurs’, glundert een vrouw met een hand vol pennen en eendjes. 

De gele actie-eendjes vliegen later door de lucht als Marja van Bijster-

veldt, Kathleen Ferrier (CDA) en Ton Elias (VVD) de bezuinigingen verde-

digen. Net zoals in het Vara-programma Het Lagerhuis wordt met aftellen 

– ‘5, 4, 3, 2, 1, stop!’ – duidelijk gemaakt dat hun verhalen niet in goede 

aarde vallen.

Alle groepen in het speciaal onderwijs lijken vertegenwoordigd op de ac-

tie: van doven en slechthorenden tot autisten, van epileptici tot zmlk’ers. 

Columnist Joep van Deudecom verwoordt later het gevoel van alle aan-

wezigen als hij zegt: ‘Hoe haalt de minister het toch in haar hoofd? Ik heb 

haar cv eens bekeken. Ze is de laagst opgeleide minister die we hebben! 

Ze is verpleegster! Ze weet dus niet wat het is om in een klas met 30 

leerlingen te staan en dan ook nog eens zes zorgleerlingen te hebben! 

Laat ze dan maar weer verpleegster worden!’

Ciska de Graaff
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rog versus
Geachte heer Elias,
beste Ton, 

Ik schrijf deze column aan de voor-
avond van de grote manifestatie op  
9 februari in Nieuwegein tegen de  
bezuinigingen op passend onderwijs. 
We verwachten een daverende op-
komst. Onze petitie tegen de bezui-
nigingen is door ruim 25.000 mensen 
ondertekend en staat daarmee in 
de Top 5 van petities.nl. Ook daarna 
zullen we acties blijven voeren tegen 
deze kaalslag. CNV Onderwijs ziet 
door deze bezuinigingen een golf van 
6.000 ontslagen van voornamelijk 
ambulante begeleiders aankomen.  

Dat is bizar, omdat de reguliere scho-
len een zorgplicht gaan krijgen en 
meer zorgleerlingen zelf moeten op-
vangen. Maar als 55 procent van het 
budget voor ambulante begeleiding 
verdwijnt, wie gaat dan de leraren in 
het regulier onderwijs ondersteunen? 
De minister wil met passend onder-
wijs het aantal thuiszitters tot nul re-
duceren. Ik voorspel: dit aantal neemt 
toe! De minister hoopt de bezuiniging 
voor een groot deel te realiseren  
door besparing op bureaucratie. 

CNV Onderwijs steunt het be-
strijden van bureaucratie. Maar 
we vrezen dat de grotere rol 
voor samenwerkingsverban-
den niet zal leiden tot minder 
bureaucratie. Ze dreigen tot 

regionale onderwijsministe-
ries te worden die tot nieuwe 

bureaucratie voor leraren en het 
weglekken van middelen in eindeloze 
vergadercircuits gaan leiden. Daar 
zullen veel zorgmiddelen over de 
scholen moeten worden verdeeld. 
Ieder schoolbestuur wil immers een 
zo groot mogelijk deel van de koek 
krijgen. En daarmee verdwijnt de 
beoogde efficiëntie. CNV Onderwijs 
stelt heldere randvoorwaarden voor 
goed passend onderwijs: voldoende 
middelen en draagvlak onder leraren. 
Volgens mij valt dit niet te combine-
ren met de bezuiniging van € 300,- 
miljoen op passend onderwijs.

‘CNV ONderwijs stelt  
heldere raNd VOOr
waardeN VOOr gOed  
passeNd ONderwijs’

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs Fo
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Wat was!

31 januari: Een groot deel van de scholieren die voortijdig 
stopten met school, zit een aantal jaren later toch weer 
in de schoolbanken of heeft een startkwalificatie gehaald. 
Zoals bijvoorbeeld een havo- of vwo-diploma, waardoor 
geschoold werk mogelijk is. Dat blijkt uit cijfers van het 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). (Bron: ANP)
• PvdA-leider Job Cohen pleit er tijdens een lezing in 
Almelo voor om het vermogen van pensioenfondsen te 
investeren in schoolgebouwen. Nu wordt 90 procent 
geïnvesteerd in het buitenland (Bron: de Volkskrant)
1 februari: In 2020 moet het aantal schoolverlaters in de 
EU zijn teruggedrongen van het huidige gemiddelde van 
14,4 procent tot 10 procent of minder. Zeven lidstaten 
hebben nu al minder schooluitval dan 10 procent, waar-
onder Oostenrijk, Tsjechië, Finland en Polen. Nederland 
zit daar met 10,9 procent iets boven.  
(Bron: Reformatorisch Dagblad)

4 februari: De ouders van ongeveer honderd leer-
lingen van het Islamitisch College Amsterdam (ICA) 
willen dat hun kinderen volgend schooljaar thuis les 
krijgen. De school voor voortgezet onderwijs moet na 
de zomer de deuren sluiten omdat er te weinig leer-
lingen zijn en de kwaliteit te wensen overlaat.  
De vaders en moeders zeggen dat ze geen andere 
school hebben kunnen vinden die past bij hun  
religieuze identiteit. (Bron: ANP)
5 februari: De zomervakantie voor middelbare scho-
len wordt met ingang van het schooljaar 2012-2013 
met een week ingekort. Bovendien moeten ouders en 
leerlingen meer invloed krijgen op de kwaliteit van het 
onderwijs. Dat staat in het wetsvoorstel Onderwijstijd 
voortgezet onderwijs van minister Van Bijsterveldt 
waarmee de ministerraad een dag eerder instemde. 
(Bron: NRC Handelsblad)
8 februari: Studenten die een verkorte lerarenoplei-
ding volgen op universiteiten hebben voldoende 
vakkennis, maar te weinig praktijkervaring. Dit blijkt 
uit een onderzoek in opdracht van de vereniging van 
universiteiten VSNU. (Bron: Leeuwarder Courant)



elias
Geachte heer Rog,
beste Michel, 

Voor mij staat vast 
dat niet met één 
op de vijf kinderen 
in het voortgezet 
onderwijs iets zodanig 
ernstig mis is dat ze spe-
ciaal onderwijs of bijzondere 
begeleiding nodig hebben. Voor 
mij staat vast dat het belachelijk is 
wanneer een schoolteam bedenkt 
(en het gebeurt!) dat een kind van-
wege adhd-problemen hulp nodig 
heeft, terwijl medici dit soort vast-
stellingen moeten doen. Voor mij 

staat hele-
maal vast 
dat een 
substan-
tieel deel 
van de 

bezuini-
gingen op 

het passend 
onderwijs van  

€ 300 miljoen te 
vinden valt door rigoureus te snijden 
in de bureaucratische rompslomp. 
Ik krijg van ouders veel te veel 
kastje-naar-de-muurverhalen over 
langs elkaar heen werkende advi-
seurs en beroerde organisatie. 
Voor mij staat ook vast dat te zware 
indicaties veel te vaak plaatsvinden. 
Daarvoor hoor ik te vaak verhalen 
van leraren in de scholen zelf, wel-
iswaar achter de hand en schuchter 
verteld, want oh oh oh wat hebben 
we nog een hoop taboes in ons  

Nederlandse onderwijs, maar ik 
hóór ze wel. Volgens minister Van 
Bijsterveldt zitten we met een 
stelsel voor passend onderwijs 
‘dat ertoe uitnodigt zoveel moge-
lijk kinderen als hulpbehoevend te 
bestempelen, ook als dit niet in het 
belang van het kind is’. Ik zou willen 
dat de onderwijswereld die kant van 
de medaille ook eens wat scherper 
in het vizier zou willen krijgen. Een 
land waar vanaf 2015 nog altijd het-
zelfde bedrag als in 2005, namelijk  
€ 1.200 miljoen beschikbaar blijft 
voor rugzakjes (speciale begeleiding 
van kinderen) is niet een asociaal 
land. Knelpunten in de bezuinigin-
gen moeten we reëel bespreken. 
Maar wat mij betreft moeten onder-
wijsgevenden dan ook niet expres 
blind zijn voor een uit de hand gelo-
pen stelsel. 
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     Ton Elias is lid van de Tweede Kamer en 
woordvoerder Onderwijs namens de VVD-fractie

‘Oh Oh Oh wat hebbeN 
we NOg eeN hOOp tabOes 

iN ONs NederlaNdse 
ONderwijs’
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Het bestrijden van de segregatie in het onderwijs is niet langer 

regeringsbeleid. ‘Zwarte scholen zijn een feit. Het gaat om kwali-

teit van het onderwijs. Wit of zwart is minder belangrijk’, zei Marja 

van Bijsterveldt, minister van Onderwijs, afgelopen maandag in de 

Volkskrant. Met de uitspraak van de minister komt een eind aan 

een jarenlange kabinetstraditie om de vorming van zwarte scho-

len te bestrijden. Overal in het land schoten de afgelopen jaren 

de projecten om te mengen als paddenstoelen uit de grond. Van 

Bijsterveldt stelt de deelnemers aan deze initiatieven gerust; de 

stekker zal er niet worden uitgetrokken. ‘Die projecten lopen zoals 

ze lopen’, zegt de bewindsvrouw. Maar voor het kabinet hebben 

ze geen prioriteit meer. Van de 7.000 basisscholen in Nederland 

worden er ongeveer 700 aangemerkt als zwart. Dinsdagavond 

was Van Bijsterveldt te gast in het tv-programma Pauw & Wit-

teman, waar ze ook de koerswijziging motiveerde. ‘We kunnen 

wel postcodes gaan indelen en zeggen “jij mag naar die school 

en jij mag naar die school”. Maar ik weet dat 85 procent van de 

ouders dit niet wil en 85 procent van de schoolleiders ook niet. 

Schoolnieuws

Dus je bent bezig met beleid dat niet gedragen wordt en waar-

van absoluut wetenschappelijk niet bewezen is dat het werkt.’ In  

Nijmegen, waar wordt gewerkt met een centrale aanmelding 

voor leerlingen, zijn ze niet blij met de koerswijziging. Jack van de 

Logt, voorzitter college van bestuur van Stichting Conexus: ‘Nu 

wordt er weer gezegd dat segregatie eigenlijk geen probleem is 

en dat er niets aan gedaan hoeft te worden. Waar zijn we dan 

de afgelopen jaren mee bezig geweest? Ik heb het idee dat er in  

Den Haag een bureau staat met twee ladenbloks en afhankelijk 

van de politieke stroming wordt er een van de twee opengetrok-

ken met de juiste onderzoeksmatige ondersteuning voor het be-

leid. Ik voel me ook in de steek gelaten door Den Haag. Wij heb-

ben onze nek uitgestoken en nu krijg je een dolksteek in de rug.’ 

Aan de toezegging dat bestaande projecten doorgang kunnen 

blijven vinden, hecht Van de Logt weinig waarde. ‘Aan het einde 

van het kalenderjaar stopt de subsidie. Als we dit uit onze eigen 

middelen moeten gaan betalen, zou ik niet weten hoe dat moet.’  

EvB

StrIJD tegeN ZWArte SCHOLeNRegering staakt
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‘Ik verlies twintig procent 
van mijn budget! Plus al mijn 
ambulante begeleiders.’ Dat 

zegt Jaap Kant, directeur van 
de speciaal onderwijsschool 

Prinses Wilhelmina in Utrecht. 
Hij overtuigt ton elias (VVD) 

niet, want die houdt vast aan 
300 miljoen bezuinigen op 

passend onderwijs. ‘U moet 
niet doen alsof dit asociale 

plannen zijn.’ Onderwijsmensen 
en politici in debat.

VVD’er Elias: ‘U moet niet doen alsof dit asociale plannen zijn’

Het is 8 februari, de dag voor de grote actie in Nieuwegein. 
Het Haagse perscentrum Nieuwspoort puilt uit met onderwijs-
mensen en politici. Bijna alle politieke partijen geven acte de 
présence, de PVV uitgezonderd. Nee tegen bezuinigingen, ja tegen 
passend onderwijs, is de actieleus. Niemand is het daar eigenlijk 
mee oneens, alleen de vertegenwoordigers van de regeringspar-
tijen CDA en VVD. Verder grote eensgezindheid: niet bezuini-
gen op de meest kwetsbare kinderen in het onderwijs.

Warme ballen
‘Deze bezuiniging zal grote gevolgen hebben’, voorspelt Peter 
Hoetjes, adjunct-directeur van de 400 leerlingen tellende  
P. Oosterleeschool in Den Haag. ‘Doordat er budget af gaat 
voor zorgleerlingen, zullen kinderen die nu naar het speciaal 
(basis)onderwijs gaan, bij ons op school komen of blijven, maar 
dan met minder middelen. En de leraar komt al handen te kort 

Jeroen 
Dijsselbloem, 
uiterst rechts: 
‘een aantal 
bezuinigingen 
pakt heel 
slecht uit. Dat 
kan echt niet!’
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om alle leerlingen aandacht te geven.’ 
Een leerkracht van zijn school, Marian 
Thien, zegt: ‘De zorg voor leerlingen 
komt in gevaar. Wij raken straks over-
belast door te grote klassen en te weinig 
handen. We moeten veel ballen in de 
lucht houden, maar straks worden die te 
warm om ze op te kunnen vangen.’
‘Met leerproblemen kunnen we best uit 
de voeten’, zegt Ivon de Wilde, school-
leider van basisschool De Aanloop in 
Bergen op Zoom, ‘maar met gedragspro-
blemen een stuk minder. Een lokaal heeft 
maar vier hoeken, dus je kunt er maar 
vier kinderen kwijt voor een eventuele 
time-out. Ik voorspel dat mijn leerkrach-
ten gefrustreerd gaan raken door deze 
bezuinigingen en uiteindelijk overspan-
nen worden, en de directeur erbij!’ 

Weg expertise
De organisatoren van de acties tegen 
de bezuinigingen zijn uiteraard ook van 
de partij in Nieuwspoort. Patrick Banis, 
bestuurder CNV Onderwijs: ‘Wij zijn 
heel bang dat de opgebouwde expertise 
door de bezuinigingen verloren gaat. 
Uit een groot onderzoek dat we onlangs 
hielden, blijkt dat leerkrachten in het 
regulier onderwijs massaal aangeven 
specifieke deskundigheid te missen 
voor het omgaan met zorgleerlingen. 
Ik ben blij dat de minister nu geld uit-
trekt voor scholing, maar waarom pas 
als passend onderwijs al ingevoerd moet 
zijn?’ Banis vreest ook het ontstaan van 
tegengestelde belangen voor regulier 
en speciaal onderwijs. ‘Ik heb het idee 
dat het regulier onderwijs het nog niet 

helemaal doorheeft, maar straks kan er niet of nauwelijks 
meer verwezen worden naar het speciaal onderwijs. “Lekker is 
dat!” hoor ik al hier en daar. Die kinderen moeten dus in het 
regulier onderwijs blijven, zonder middelen en zonder tijdig 
geschoolde leraren. Ik voorzie vier slachtoffers: het kind, de 
ouder, de leerkracht, de schoolleider. Kortom: iedereen.’ Ton 
Duif van de schoolleidersvereniging AVS zegt: ‘Passend onderwijs 
is eigenlijk de oeropdracht van het onderwijs. Niemand wil an-
ders! Maar dan wel met voldoende middelen. De bezuinigingen 
treffen het speciaal onderwijs het hardst – ik ken scholen, bij-
voorbeeld voor epileptische leerlingen, waar 60 procent van het 
budget verdwijnt – maar de effecten zullen op termijn ook in de 
basisscholen voelbaar zijn. Want daar komen de kinderen terecht 
die niet meer in het speciaal onderwijs geholpen kunnen worden. 
Er verdwijnen drie- tot vijfduizend banen, vooral van ambulant 
begeleiders, wat een enorm verlies aan expertise betekent.’

HarDst gepakt
Zo’n zwaar getroffen school is de speciaal onderwijsschool Prinses 
Wilhelminaschool in Utrecht. Directeur Jaap Kant vertelt: ‘Van 
mijn budget van 3 miljoen moet ik 6 ton inleveren. Verder zal ik 

Jaap kant, 
tweede van 
links: ‘ik raak 
twintig procent 
van mijn budget 
kwijt!’

Bezuiniging keihard voor meest 
kwetsbare leerling
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al mijn ambulant begeleiders kwijt raken. De meest kwetsbare 
leerlingen worden dus het hardst gepakt. Ik vrees dat mijn 
kinderen in het vervolg op de reguliere school zullen moeten 
blijven. Ze krijgen daar niet de zorg die ze nodig hebben. Een 
leraar kan niet op meer dan drie niveaus lesgeven, dat is een 
feit.’ Ruth van Ham, moeder van een kind met verstandelijke 
beperking, vreest ook het ergste: ‘Ik ben bang dat ik mijn kind 
straks aan de voordeur op school breng en dat ze aan de zijkant 
weer afgevoerd wordt en daarna op kleurplaatniveau wordt 
beziggehouden. Ik wil dat het optimale uit mijn kind gehaald 
wordt!’
Kete Kervezee, voorzitter van werkgeversorganisatie PO-raad, 
knikt heftig: ‘Het is kortetermijndenken. Het gaat mij in eerste 
instantie om het kind, dat is al argument genoeg, maar ook 
vanuit financieel oogpunt is deze bezuiniging zeer onverstandig. 
Eén persoon die niet gaat deelnemen aan de arbeidsmarkt en 
dus geen belasting en premies betaalt, kost de samenleving op 
lifetimebasis 1,4 miljoen euro. Als je gaat bezuinigen, komen er 
juist meer van die personen die niet integreren, niet deelnemen 
en kost dat de samenleving dus geld!’

Duimen Draaien
De oppositie is het helemaal met het onderwijsveld eens. Jeroen 
Dijsselbloem (PvdA) zegt: ‘We vinden allemaal dat kinderen 
zo veel mogelijk in het regulier onderwijs moeten blijven, maar 
part of the deal was dan wel dat er meer ondersteuning zou ko-
men. Nu wordt daar halverwege het proces in gesnoeid. Een 
aantal bezuinigingen pakt heel slecht uit. Dat kan écht niet. 
Epilepsiescholen bijvoorbeeld, verliezen tweederde van hun 
budget. Ik ben goed van vertrouwen, maar dit kan de minister 
niet zo bedoeld hebben!’ Joël Voordewind (ChristenUnie) wijst 
op de blinden- en dovenscholen die ook hard gepakt worden. 
En zegt verder: ‘Laten we nou eerst eens bekijken welke effec-
ten de bezuinigingen hebben.’ Manja Smits (SP): ‘Mijn grootste 
zorg is het speciaal onderwijs in z’n geheel. De leraren zitten 
geen duimen te draaien, werken keihard en worden dan zo 

afgeknepen!’ Boris van der Ham (D66): 
‘Het gekke is dat er eerst een bezuiniging 
wordt ingeboekt en daarna pas wordt 
bekeken hóe dat dan moet. Leraren moe-
ten in staat gesteld worden om aandacht 
te besteden aan elke leerling. Dat wordt 
hen op deze manier wel heel moeilijk 
gemaakt.’ Jesse Klaver (GroenLinks) sluit 
de oppositierij met de woorden: ‘Efficiën-
ter besteden van het geld oké, maar weg-
saneren is heel wat anders. Ambulante 
begeleiders afschaffen is naïef wensden-
ken. De minister wil namelijk dat leraren 
zelf de expertise hebben in het omgaan 
met zorgleerlingen. Mooi streven, maar 
dat is niet één-twee-drie realiteit. Dus 
kun je niet zonder ambulant begeleiders.’

vlekJes
De regeringspartijen CDA en VVD hou-
den echter voet bij stuk. Kathleen Ferrier 
(CDA): ‘Iedereen is het erover eens dat 
er iets moet gebeuren, want er zitten 
kinderen thuis, de kwaliteit blijft achter 
en sommen geld zijn niet traceerbaar. De 
minister heeft besloten het regulier on-
derwijs te ontzien. Dat is goed. Het speci-
aal onderwijs moet anders georganiseerd 
worden. En de samenwerkingsverbanden 
moeten ervoor zorgen dat de expertise 
behouden blijft. En vergeet niet, er is 
nog steeds 3 miljard euro voor zorgleer-
lingen hoor!’ Ton Elias (VVD) richting 
organisatoren van de acties: ‘U moet niet 
doen alsof dit asociale plannen zijn. Niet 
alle ambulant begeleiders worden weg-
gesneden, zoals u doet voorkomen, maar 
55 procent.’ Een ambulant begeleider in 
de zaal: ‘Na al een recente bezuiniging 
van 13 procent, maakt 68 procent!’ Elias 
onverstoorbaar: ‘Dat zijn dus niet álle 
ambulant begeleiders. Ik houd me aan de 
feiten.’ Verontwaardigd gesputter uit de 
zaal is zijn deel. ‘Qua zorgmiddelen keren 
we na de bezuiniging terug op het niveau 
van 2005. Zo slecht is dat niet! Eén op de 
vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs 
heeft nu een vlekje en krijgt daar extra 
geld voor. Je maakt mij niet wijs dat we 
dat met z’n allen maar normaal en accep-
tabel vinden! Ik zal alle maatregelen nog 
eens goed tegen het licht houden, maar 
die bezuiniging van 300 miljoen moet er 
wat mij betreft wel gewoon komen.’
Ciska de Graaff

marian thien, 
uiterst rechts: 
‘We houden 
veel ballen in 
de lucht’
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gebeuren, ben ik helemaal met u eens! De rugzakfinanciering 
loopt behoorlijk uit de hand: het aantal kinderen dat speci-
fieke zorg en aandacht nodig heeft blijkt veel groter dan men 
ooit had gedacht. Maar passend onderwijs is niet mislukt! Het 
is ons juist gelukt om in de afgelopen jaren meer kinderen een 
passende plek te geven binnen het reguliere onderwijs, dankzij 
de inzet van intern begeleiders, ambulant begeleiders en tal-
loze leerkrachten die met hart en ziel werken om kinderen 
tot hun recht te laten komen. Dat zou inderdaad veel beter 
kunnen als we het geld nog effectiever leren inzetten. Als we 
eens beginnen een groot deel van die herindicatietrajecten af 
te schaffen, als we eens beginnen om het professionele oor-
deel van de leerkracht serieus te nemen in plaats van een dik 
dossier op te bouwen, als we veel mensen die nu hele dagen 
papier en computerprogramma’s invullen met de kinderen zelf 
laten werken… ja, als we…
Het is prima om te zoeken naar betere wegen om het geld 
dichter bij de uitvoeringspraktijk te brengen. Maar nu  
€ 300.000.000,- bezuinigen op passend onderwijs is gewoon 
een Pygmalion-effect op gang brengen: als je verwacht dat iets 
mislukt, dan mislukt het ook, omdat je het mislukken zelf  
creëert! In de psychologie heet dit een self fullfilling prophecy. 
In het onderwijs weten wij precies hoe dit werkt: als je hoge 
verwachtingen hebt van kinderen, zullen zij beter presteren; 
verwacht je er niet veel van, dan is de kans dat zij onderpres-
teren heel groot! Juffrouw Van Bijsterveldt zegt: ‘Jongens en 
meisjes leerkrachten, ik verwacht er niet veel van; dit gaat 
toch niet lukken, ik haal er alvast driehonderd miljoen af! 
Gaan jullie maar eens harder werken en beter je best doen!’ 
Nou juffrouw, ik kan nu voorspellen dat het inderdaad niet 
gaat lukken… en u bent een belangrijke factor daarin! Minis-
ter, er is nu maar één passende maatregel: wees zuinig op het 
passend onderwijs, dus bezuinig niet! 
Arie de Bruin

Toen het kabinet Rutte aantrad, werd 
bekend gemaakt dat er bezuinigd moest 
worden, maar dat onderwijs hierbij ge-
spaard zou worden. Iedereen was over-
tuigd van het belang van onderwijs voor 
onze samenleving. In plaats van bezui-
nigen moest er juist extra aandacht zijn 
voor het onderwijs. Onze economie zal 
zich moeten ontwikkelen tot een ken-
niseconomie en wij moeten bij de top 5 
van de wereld gaan behoren. Ons on-
derwijs moet daarom voorop lopen, wij 
moeten alles op alles zetten om excel-
lent onderwijs te verzorgen, wij hebben 
er veel voor over! In het regeerakkoord 
staat: Ieder talent telt, of het nu jongeren 
betreft met een beperking, de gouden han-
den in het beroepsonderwijs of de knappe 

koppen op de universiteit.
Inmiddels is duidelijk gewor- 
den waartoe wishfull thinking 
van deze regering leidt:  
€ 300.000.000,- bezuinigen 
op passend onderwijs! Dat 
lijkt onze nieuwe minister 
van Onderwijs een pas-
sende maatregel. Want 
passend onderwijs is 

mislukt, volgens de minister! Nee, 
mevrouw van Bijsterveldt: passend on-
derwijs is niet mislukt, maar uw manier 
van financiering en de bureaucratische 
structuren rond het passend onderwijs 
zijn mislukt! Dat daar iets aan moet 

het passend onderwijs, dus
Wees zuinig op

bezuinig niet

de auteur is oud
columnist voor 
schooljournaal en 
momenteel hoofd 
opleidingen en 
nascholing Kind en 
Onderwijs rotterdam.
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Ben jij de ideale leraar?
Wil je op één dag alles te weten komen 
omdat je de ideale leraar wilt worden? 
Schrijf je dan in voor de studiedag  
De ideale leraar. Op deze dag verzor-
gen een aantal prominenten uit de 
wetenschap en de praktijk lezingen en 
workshops over wat iemand tot een 
ideale leraar maakt. Bovendien is er 
aandacht voor werken met plezier en 
een onderzoek naar beroepstrots dat 
wordt aangeboden aan de minister van 
Onderwijs. 

•  De studiedag begint met een plenaire lezing van 
hoogleraar Pedagogiek en Maatschappelijke 
Opvoedingsvraagstukken Micha de Winter (Uni-
versiteit Utrecht) die zich buigt over de vraag of 
een leraar vooral moet onderwijzen of moet op-
voeden.

•  Daarna geeft een panel met vertegenwoordigers 
van CNV Onderwijs, ouderorganisaties, besturen-
organisaties en de Inspectie aan wat voor hen de 
ideale leraar is.

•  Verder kunt u ’s ochtends en ’s middags kiezen 
uit tal van (interactieve) lezingen en workshops 
over de ideale leraar 

•  Na de lunch (met informatiemarkt) houdt Cordula 
Rooijendijk (zie een interview met haar in School-
journaal 20 van vorig jaar), universitair docent, 
onderzoeker, schrijver en leraar basisonderwijs 
een inspirerende inleiding over De ideale leraar in 
de praktijk.

Uitgebreide informatie over de lezingen en work-
shops vindt u op onze site www.cnvo.nl. Hier kunt u 
zich ook aanmelden als deelnemer. 
U betaalt voor deze studiedag € 75,-, als u lid bent 
van CNV Onderwijs of CNV Schoolleiders. Niet-leden 
betalen € 150,-. Bij voorinschrijving (t/m februari 
2011) betaalt u € 60,- (of € 120,- voor niet-leden). Als 
u zich aanmeldt met één of meer collega’s krijgen u 
en uw collega(s) 25 procent korting op de inschrij-
vingsprijs voor leden of op de prijs voor niet-leden!

Woensdag 6
 april 2O11

Studiedag voor het 

Primair Onderwijs

Woensdag 6 april 2O11

Blokhoeve 1 Nieuwegein 

(O3O) 6O2 69 OO 

Ontvangst 9.3O uur, 

aanvang 1O uur,  

einde ± 16.3O uur

StUDiEDag Voor hEt Primair onDErwijS

De ideale leraar



Het is vrijdagmiddag 15 uur en Valentijn uit havo2 heeft 
er overduidelijk geen kracht meer voor. Met een groep 
klasgenoten staat hij in een zaal van fotografiemuseum 
FOAM. Om hem heen hangen de grote portretten die 
fotograaf Jim Goldberg van vluchtelingen over de hele 
wereld maakte. Maar Valentijn keurt ze geen blik waar-
dig. Met een getergde blik kijkt hij uit het raam, naar 
zijn schoenen, en heel soms naar de blonde haren van 
Annabel. 
Aan de mevrouw van het museum zal het niet liggen. Zij 
vertelt enthousiast over de werkwijze van Jim Goldberg 
en over migratieproblematiek. ‘Boeien’, zie ik Valentijn 
denken. Hij maakt zich los uit de groep en gaat met een 
diepe zucht op een trapje zitten. Annabel en haar vrien-
dinnen zien wat hij doet en giechelen. Ik zie het ook en 
ik giechel niet. Met een kwaaie juffenblik dirigeer ik hem 
terug naar zijn klas. ‘Mevrouw, ik ben gewoon moe‘, 
mompelt hij bozig.

‘We gaan naar boven zodat jullie zelf aan de slag kunnen’, 
zegt de mevrouw van het FOAM. Valentijn sjokt achter 
zijn klasgenoten aan de trap op, grabbelt in zijn broekzak 
en neemt zijn telefoon op. ‘Ik kan niet praten, weet je. Ik 
ben in een museum. Kapot saai…’ ‘Valentijn!’, sis ik in zijn 
onbezette oor. ‘Onmiddellijk ophangen!’ ‘Ik moet gaan, 
ouwe. Later…’ zegt Valentijn tegen zijn beller. ‘Nou is het 

afgelopen met dat ongeïnteresseerde gedoe’, bijt ik 
hem toe. ‘Ja maar mevrouw, het is vrijdagmiddag…’ 
‘Niks mee te maken!’ zeg ik. ‘Vanaf nu doe je leuk 
mee, net als de rest!’ 

‘Jullie gaan nu zelf foto’s maken’, zegt de FOAM-
mevrouw. ‘Kies maar iets dat je mooi vindt of dat je 
opvalt. En denk na over de hoek van waaruit je de foto 
wilt nemen.’ De klas leeft op. De jongens klauteren op 
tafels of gaan juist op hun buik liggen voor een origi-
nele foto. De meisjes schudden hun haren los en doen 
hun best om Hyves-waardige portretten van elkaar te 
schieten.
Ik kijk mee en moedig aan en ik was het gedoe met 
Valentijn alweer een beetje vergeten, als ik hem op 
de grond aantref met zijn lens gericht op de billen van 
Annabel. ‘Dit lijkt me niet de bedoeling!’, zeg ik boos. 
‘Hoezo niet?’, vraagt Valentijn. ‘Ik vind dit mooi en 
het viel me op. En deze hoek heet kikkerperspectief. 
Dat heeft die mevrouw net uitgelegd.’ Annabel’s ogen 
glimmen. ‘Ik vind het niet erg hoor!’, zegt ze. 
Ik zucht heel, heel diep. ‘Valentijn’, zeg ik, ‘Give me a 
break. Het is vrijdagmiddag...’ Valentijn lacht. ‘Dat pro-
beer ik u de hele tijd al duidelijk te maken, mevrouw. 
Gaat u zo mee naar mijn stamcafé? Dan krijgt u een 
biertje van me.’

valentijn
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‘ValeNtijN ligt Op  
de grONd eN heeft  
zijN leNs geriCht Op  

de billeN VaN  
aNNabel’
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Mijke pelgrim (32) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.
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‘Ik dacht dat wetenschap saai was,
     maar het is vet leuk’

Wetenschap een suf imago? De Jonge 
Akademie on Wheels brengt daar verandering 

in. Dit voorjaar trekt een bus met dertig 
wetenschappers voor de tweede keer langs 

acht verschillende scholen. Tot eind april 
kunnen eerste en tweede klassen uit het 

voortgezet onderwijs iedere maand meedoen 
met een prijsvraag waarmee ze dit bezoek 

kunnen winnen. De presentatie ligt in handen 
van actrice Victoria Koblenko, bekend van de 

soapserie Goede tijden, Slechte tijden. 

dat is een oud beeld. Deze dag is niet 
bedoeld om zieltjes te winnen’, vertelt 
aardwetenschapper Maarten Kleinhans. 
‘Het is de bedoeling dat de leerlingen 
inzicht krijgen in de wereld van de we-
tenschap en zien dat het een belangrijk 
onderdeel is van ons dagelijks leven.’ Hij 
vond de eerste editie van het busbezoek 
in 2008 één groot feest. ‘De leerlingen 
zijn erg enthousiast, maar ook de we-
tenschappers zelf vinden het erg leuk.’ 
Kleinhans is één van de vijftig leden van 
de Jonge Akademie, een onderdeel van 
de Koninklijke Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen (KNAW). 

Victoria 
Koblenko 
bewondert 
met de 
leerlingen de 
lolly’s met 
insecten.

‘Vaak denken jongeren bij een wetenschapper aan iemand, met 
een witte jas en bril op, die ontploffingen veroorzaakt, maar 
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De prijsvraag, waarmee eerste en tweede 
klassen het busbezoek kunnen winnen, 
verandert iedere maand. ‘Deze kan op 
allerlei manieren worden beantwoord’, 
vertelt Alex Verkade van projectbureau 
De Praktijk uit Amsterdam, dat het eve-
nement organiseert. ‘In december werd 
een strip ingestuurd waar de creativiteit 
vanaf spatte, maar ook een serieus, goed 
onderbouwd, geschreven antwoord kan 
winnen. Natuurlijk wordt er rekening 
gehouden met het niveau van de klassen. 
Deelnemers komen namelijk uit vmbo, 
havo en vwo.’ Verkade zou de busdag wel 
op meerdere scholen willen uitvoeren, 
maar helaas gaat dat niet. ‘Een busbezoek 
kost enorm veel tijd en de jonge weten-
schappers hebben het razend druk. Om 
toch meer scholen te bereiken met het 
project, hebben we een spel ontwikkeld 
en natuurlijk kan iedereen meedoen aan 
de prijsvraag’, aldus Verkade. Het spel 
Expeditie Moendoes kan in één lesuur 
gespeeld worden. Door middel van op-
drachtkaartjes wordt op een wetenschap-
pelijke manier nagedacht over de onbe-
kende planeet Moendoes. Het spel kan 
gebruikt worden voor de prijsvraag, maar 
ook gewoon ter uitbreiding van een les. 

Zestien wetenschappers uit verschillende 
disciplines geven in tweetallen work-
shops met als centraal thema voeding. 
‘Het programma is nauwelijks aange-
past na de eerste editie, want het was 
een schot in de roos’, zegt Kleinhans. 
‘Iedereen heeft wel iets met eten en elk 
wetenschapsgebied heeft raakvlakken 
met voedsel.’ Hij gaf in 2008 zelf een 
workshop over de claims op voeding. 

PrijsVraag

Voeding

‘Over sommige soorten boter wordt bijvoorbeeld gezegd dat 
ze cholesterolverlagend werken. We leggen de leerlingen dan 
uit hoe ze kunnen onderzoeken of dat klopt. Ook worden 
workshops gegeven over het belang van pasteurisatie van 
melk.’ Het belangrijkste doel van deze dag is volgens hem 
dat leerlingen zien dat wetenschap helemaal niet zo ver van 
ze af staat. 

‘Het was een enorm spectaculaire dag’, vertelt Milou Kriek, 
natuurkundedocent aan het Zeister Lyceum. ‘Victoria  
Koblenko presenteerde het op een leuke manier. Het was een 
echte show. Er werden veel proefjes gedaan. Bijvoorbeeld 
een smaak zó enorm veranderen en dan proeven of je de 
ingrediënten nog kunt achterhalen. Ook het wedstrijdele-
ment maakte het extra spannend. Aan het einde van de dag 
kregen alle leerlingen een lolly met een insect er in verwerkt. 
Dit vonden de kinderen natuurlijk hilarisch. In de aanloop 
naar deze dag heb ik voorbereidende lessen gegeven en 
achteraf waren er nog enkele vervolglessen beschikbaar. Dit 
jaar wil ik heel graag meedoen, maar ik weet niet of dat gaat 
lukken vanwege de drukte en veranderingen binnen onze 
school.’

Kleinhans, die onderzoek doet naar meanderende rivieren, 
vindt de ‘rugnummers’ een goede opening voor de leerlingen 
om vragen te stellen. Hij draagt zelf bijvoorbeeld de tekst 
wil weten of je rivieren en delta’s kunt namaken in een zandbak. 
‘Leerlingen gaan vanzelf vragen stellen, op deze manier krijg 
je leuke conversaties.’
De reacties van leerlingen van vmbo-college Titaan in Hoorn 
bevestigen dit. ‘Ik vond het prettig om naar de wetenschappers 
te luisteren. Eerst vond ik wetenschappers saaie mensen, maar 
nu vind ik ze best interessant en heel slim. Ik zou er wel meer 
over willen weten’, zegt Beatriz. ‘Ik dacht dat wetenschap saai 
was, maar het is vet leuk’, weet Joeri. Ook Jelmer is overtuigd: 
‘Ik vond het een leuke dag, ik heb er veel van geleerd. Ik kijk 
nu anders tegen de wetenschap aan, het zijn niet alleen maar 
mensen die elke dag met dikke brillenglazen achter de compu-
ter zitten.’
Hanneke Reijnders

LoLLy met insect

diKKe briLLengLazen
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ABP is voorlopig weer in rustiger vaarwater.  
De dekkingsgraad zit met 105,4 procent, zij het 

krap, boven de minimaal noodzakelijke  
104,3 procent. Hierdoor hoeft in elk geval tot 

april 2013 niet gekort te worden op pensioenen 
en pensioenaanspraken. Maar is daarmee  

het vertrouwen in de pensioenreus voldoende 
hersteld, en hoe heeft het zover kunnen komen? 

Vermogen ABP hoger dan voor crisis

‘Laten we er niet omheen draaien. Er wordt al een paar jaar 
niet geïndexeerd (het jaarlijks aanpassen van de pensioenen 
aan de loonontwikkeling, red.), het pensioen is dus slechter ge-
worden, ook voor actieven’, stelt Willem Jelle Berg, bestuurder 
van CNV Onderwijs, maar ook van ABP, eerlijk vast. ‘Aan de 
basis daarvan lag de kredietcrisis. Maar dat de pensioenen nog 
steeds niet verhoogd kunnen worden heeft meer te maken met 
de lage rente. De wetgever wil dat we op basis van de actuele 
rente alles berekenen tot ver in deze eeuw. Ook speelt een rol 
dat Nederlanders gemiddeld steeds ouder worden. Prachtig 
nieuws, maar het betekent wel dat ABP de pensioenen over 
veel meer jaren moet uitbetalen.’

terreuraanVaLLen
ABP – maar ook die andere pensioenreus Zorg en Welzijn –, 
is door alle negatieve publiciteit over de geldelijke zorgen zijn 
aura van onaantastbaarheid kwijt. Dat rots in de pensioen-
branding ABP in deze positie is gemanoeuvreerd komt mede 
door een reeks van gebeurtenissen die de wereld begin deze 
eeuw in de touwen deed belanden. Denk aan het klappen van 
de internetzeepbel, de terreuraanvallen van Al Qaida op New 
York (World Trade Center) en Washington (Pentagon), de on-
dergang door fraude van de Amerikaanse energiegigant Enron 
en de inval in Irak. De hiermee gepaard gaande koersval op de 
aandelenmarkt zorgde er voor dat de dekkingsgraad (de ver-
houding tussen vermogen en verplichtingen) van ABP serieus 

Pensioenreus 
krabbelt langzaam 
weer uit dal 

zembLa zaait Verwarring
Het VARA-programma Zembla liet in de uit-
zending van 5 februari geen spaan heel van 
het beleggingsbeleid van de Nederlandse 
pen sioenfondsen. Door slechte beleggings-
prestaties zou bijna € 150 miljard in rook zijn 
opgegaan. Zembla baseert deze uitspraken op 
een onderzoek van bureau Bosch. Willem Jelle 
Berg, bestuurder bij ABP, zet grote vraagte-
kens bij het onderzoek, waarvan het rapport 
niet is vrijgegeven. Berg: ‘Het gemiddelde 
jaarrendement ligt bij ABP op 7,1 procent. Met 
risicomijdend beleggingsbeleid had dit nooit 
gehaald kunnen worden. Dan hadden we de 
premie drastisch moeten verhogen en/of de 
regeling moeten verslechteren.’ In dezelfde 
uitzending brengt Zembla opnieuw het verhaal 
van de pensioenroof in de jaren ’80 en ’90. Berg: 
‘Het klopt dat er langjarig sprake is geweest 
van een lagere dan kostendekkende premie. 
Dit speelde bij alle pensioenfondsen en werd 
afgedwongen door de politiek die dreigde met 
het wegbelasten van te hoge pensioenbuffers. 
Wij hadden daar grote bezwaren tegen en naar 
nu blijkt terecht. Aan de andere kant heeft het 
onderwijspersoneel ook voordeel gehad van de 
lagere premie’. Zie voor meer uitleg:  
www.cnvo.nl 



bestuursbureau van ABP, op haar kamer 
op de achttiende etage van een kantoor-
toren aan de Amsterdamse Zuidas. Maar 
waarom kan ABP dan nog niet indexe-
ren? Beuken legt uit: ‘Je moet als pen-
sioenfonds wettelijk minimaal 105 pro - 
cent in kas hebben. Dat betekent dat je 
voor iedere euro die je ooit uit moet be-
talen tussen nu en pakweg honderd jaar, 
minstens € 1,05 als tegenwaarde moet 
bezitten, om te kunnen spreken van een 
basisfinanciering die gezond is.’ Berg: 
’Daar zitten we nu maar net overheen, 
we hebben nog een lange weg te gaan. 
Volgens het herstelprogramma dat we 
twee jaar geleden hebben opgezet, moet 
de dekkingsgraad naar minstens 125 pro-
cent. Om de pensioenen weer volledig te 
kunnen aanpassen aan de loonontwik-
keling hebben we een dekkingsgraad van 
minstens 135 procent nodig. Onze leden 
tonen gelukkig begrip, maar dat is niet 
oneindig. Als de economie ineens weer 
heel goed draait en de lonen daarop 
meeliften, is het moeilijk uit te leggen 
dat er geen indexatie volgt.’ 

betrouwbaar
‘Laten we alsjeblieft niet twijfelen aan 
de betrouwbaarheid van onze pensioen-
fondsen’, meent Beuken. ’Na twee pe-
riodes van grote crisis en het bijstellen 
van de levensverwachting zijn er slechts 
een handvol hele kleine fondsen, met 
slechts een paar duizend deelnemers, 
echt in problemen geraakt. Dan kun 
je gerust stellen dat ons pensioenstel-
sel als zodanig redelijk betrouwbaar is.’ 
Berg: ‘Wij hebben niet zoals banken 
onze hand opgehouden bij de overheid, 
wij betalen de pensioenen nog steeds 
uit. Als dat niet voldoende zegt.’ Zijn 
gesprekpartner: ‘Ik wil absoluut niet 
bagatelliseren dat deelnemers hun pen-
sioen niet hebben zien meegroeien met 
de lonen, maar juist in tijden van crisis 
is het voordeel dat ons systeem op het 
collectief is gericht. Hier lopen we met 
zijn allen beperkt risico omdat we het 
ingelegde geld deels beleggen om de 
premies betaalbaar te houden. In  
Amerika wonen mensen in tentenkam-
pen, omdat ze vlak voor hun pensioen 
al hun geld zijn kwijtgeraakt.’
Peter Magnée 
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werd aangetast en begin 2003 enige dagen onder de honderd 
procent zweefde. Daardoor kon er voor het eerst niet volledig 
worden geïndexeerd.

Kredietcrisis
In 2008, net toen de opgelopen indexatieachterstand weer was 
goedgemaakt, sloeg de kredietcrisis genadeloos toe en werd de 
dekkingsgraad van ABP opnieuw serieus en langdurig op de 
proef gesteld. Door goede rendementen in 2009 en 2010 op 
belegd vermogen in aandelen, onroerend goed en bedrijfsobli-
gaties kon ABP het vermogensverlies van 2008 gelukkig weer 
terugverdienen. Sterker, het vermogen van ABP is op dit mo-
ment met € 237 miljard zelfs groter dan ooit. Dat er opnieuw 
niet wordt geïndexeerd, komt omdat de dekkingsgraad nog ver 
van de veilige marge van 135 procent zit. 

begriP
‘De rendementscijfers waren in 2009 en 2010 heel mooi. Twee 
jaar geleden zaten we iets boven de twintig procent, het afgelo-
pen jaar ruim boven de tien procent. Dat heeft, samen met het 
weer wat oplopen van de rente, zeker bijgedragen tot herstel 
van de dekkingsgraad’, zegt Nicole Beuken, directeur van het 

nicole beuken en willem jelle berg: geen twijfel over de 
betrouwbaarheid van ons pensioenstelsel.
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Werk &Recht
onderhandelingen cao 
voortgezet onderwijs begin 
maart hervat
De onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet 
onderwijs zullen op 1 maart worden hervat. Aan-
vankelijk stond er al een overleg gepland voor begin 
februari, maar dat is door de VO-raad afgezegd omdat 
de werkgevers nog meer tijd nodig hebben om hun 
inzet te bepalen. Vice-voorzitter van CNV Onder-
wijs Patrick Banis: ‘Dit betekent wel dat we in maart 
meteen intensief in gesprek moeten gaan. Wij willen 
namelijk ruim voor 1 mei duidelijkheid hebben of er 
met de VO-raad zaken kunnen worden gedaan. Zo 
niet, dan gaan we met de leden in gesprek over acties.’ 
Het overleg over een nieuwe cao zit al sinds het voor-
jaar in het slop omdat zowel het vorige als het huidige 
kabinet een nullijn hebben afgekondigd voor de lonen 
in de publieke sector. Banis: ‘Wij blijven inzetten op 
een marktconforme loonsverhoging. Dat betekent dat 
de lonen in het voortgezet onderwijs gemiddeld gelijke 
tred moeten houden met die in andere sectoren. Maar 
daarnaast vinden we ook andere punten belangrijk. 
Zo moet voor leraren en voor onderwijsondersteunend 
personeel de werkdruk omlaag.’ Met het oog op de 
hernieuwde onderhandelingen heeft CNV Onderwijs 
de inzet van vorig jaar op enkele punten geactuali-
seerd. De volledige inzet van CNV Onderwijs is te 
vinden op www.cnvo.nl. 

waardeoverdracht pensioen 
weer mogelijk
ABP is weer gestart met het verwerken van waarde-
overdrachten. Het meenemen van het opgebouwde 
pensioen van of naar ABP, bij overstap naar of vanuit 
een baan buiten overheid en onderwijs, was tijdelijk 
niet mogelijk. Dit omdat de dekkingsgraad van ABP 
was gedaald tot onder de 100 procent. Pensioenfond-

sen mogen dan van De Nederlandsche Bank niet 
meer meewerken aan waardeoverdracht. 

Nu de dekkingsgraad op 105 procent 
ligt, neemt ABP aanvragen voor waar-

deoverdracht weer in behandeling. 
Voorwaarde is wel dat ook het 

andere pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 
meer dan 100 procent. Wie al een aanvraag voor waar-
deoverdracht bij ABP heeft ingediend, hoeft dat niet 
opnieuw te doen. Omdat er veel aanvragen zijn bin-
nengekomen, kan het antwoord van ABP wel even op 
zich laten wachten.

meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling
In 2011 wordt een wet van kracht die organisaties 
en zelfstandige beroepsbeoefenaren verplicht om een 
meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kin-
dermishandeling. Deze verplichting geldt ook voor het 
onderwijs. Vooruitlopend op de nieuwe wet hebben 
de betrokken bewindspersonen een basismodel meld-
code bekend gemaakt. Met behulp van het basismodel 
kunnen partijen hun eigen meldcode opstellen. De 
meldcode bevat een stappenplan. Daarin staat wat van 
de beroepskracht wordt verwacht bij signalen van hui-
selijk geweld of kindermishandeling. Scholen zijn niet 
verplicht om een melding te doen, wel om het gebruik 
van de meldcode actief te bevorderen. 

scholingsdag ondernemings-
raden onderwijsadviesbureaus
Op vrijdag 18 maart vindt in Utrecht een scholingsdag 
voor ondernemingsraden van onderwijsadviesbureaus 
plaats. Het thema van de dag is Maak als OR indruk 
met een goede tekst. Kijk voor meer informatie op 
www.cnvo.nl/scholingsdagor.

‘Nee’ tegen de nullijn
CNV Onderwijs zegt ‘nee’ tegen de door het 
kabinet afgekondigde nullijn. Vice-voorzitter 
Patrick Banis: ’Wij willen dat de lonen van on-
derwijspersoneel gelijk opgaan met die in andere 
sectoren.’ Op donderdag 17 februari wordt door 
alle bonden van overheids- en onderwijspersoneel 
een gezamenlijke manifestatie georganiseerd tegen 
de nullijn en de bezuinigingen op personeel. Deze 
manifestatie vindt plaats op het Malieveld in Den 
Haag. Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl.
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Overzicht regiOspreekuren 
dinsdag 15 februari Assen
donderdag 17 februari Apeldoorn
dinsdag 22 februari Roermond
donderdag   3 maart Rotterdam
maandag   7 maart Utrecht
dinsdag   8 maart Assen
dinsdag 15 maart Roermond
donderdag 17 maart ‘s-Hertogenbosch
donderdag 17 maart Apeldoorn
dinsdag 29 maart Assen
woensdag 30 maart Rotterdam



Eerder verscheen in deze rubriek een artikel over in-
schaling van de leraar die vanwege de functiemix naar 
een hogere functie gaat. Daarbij ging het er om dat bij 
de inschaling de vaste toelagen als bindingstoelage en 
schaaluitloop bij het salaris moesten worden geteld. 
Het op die manier berekende bedrag vormde de basis 
voor de overschaling naar de nieuwe functie.

Inmiddels hebben we vastgesteld dat er voor leraren 
die nog niet op het maximumsalaris van de oorspron-
kelijke functie zitten, problemen kunnen ontstaan 
bij de overstap naar een hogere functie. Deze leraren 
hebben (nog) niet de bindingstoelage, uitlooptoeslag 
of schaal-uitloop. Bij de promotie wordt dus vanuit het 
brutosalaris overgeschaald naar het naasthogere be-
drag in het carrièrepatroon van de nieuwe functie. Als 
de promotie plaatsvindt per 1 augustus (begin nieuwe 
schooljaar), dan krijgt de betrokkene eerst nog een 
periodiek in de oude functie om vervolgens overge-
schaald te worden naar de nieuwe functie.

Veel leerkrachten zijn per 1 augustus 2010 overgegaan 
van LA naar LB. Op het moment van overschaling 
gingen zij er allemaal op vooruit, maar bij sommige 
leraren is dat voordeel maar van korte duur geweest. 
Dat komt omdat op 1 januari 2011 het aantal stappen 
in de carrièrepatronen is verkleind van 16 naar 15. 

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

vraag:

Daardoor gaat iemand die per 1 augustus een hoger 
salaris kreeg in de nieuwe functie vanaf 1 januari 2011 
juist minder verdienen dan hij zou verdienen als er 
geen sprake zou zijn geweest van promotie. Een voor-
beeld verduidelijkt dit.
Een leraar die op 1 augustus 2010 (inclusief augustus-
periodiek) op LA-14 stond, had een brutosalaris van  
€ 3.101,-. Op 1 januari is, door de verkorting van de sa-
larislijnen, het salaris in LA-14 opgehoogd tot € 3.198,-.
Als diezelfde leraar op 1 augustus 2010 overstapt naar 
LB, krijgt hij daar het naasthogere bedrag. Dat is LB-
11 met een salaris van € 3.105,-, een kleine verhoging. 
Op 1 januari wordt ook de LB-schaal ingekort, maar 
dat levert bij LB-11 slechts een verhoging op tot  
€ 3.159. Betrokkene verdient vanaf 1 januari 2011 dus 
€ 39,- minder dan wanneer hij de LA-functie behou-
den zou hebben.

In het primair onderwijs kan dit probleem worden 
opgelost door toepassing van artikel 6.20 van de cao 
waarin staat dat bij promotie geen tijdelijk ongunstiger 
carrièrepatroon mag optreden. Als dat wel dreigt te 
gebeuren, dient de inschaling zodanig plaats te vinden 
dat dit nadeel niet optreedt. In dit voorbeeld moet de 
inschaling dus niet plaatsvinden in LB-11 maar in LB-
12 met een salaris op 1 augustus 2010 van € 3.203,- en 
per 1 januari 2011 van € 3.269,-.

antwOOrd:
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Wat wordt mijn salaris na 
promotie bij functiemix?
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Is uw werkdruk te hoog? Is de balans tussen thuis en werk weg? Heeft u het gevoel dat er aan alle 
kanten aan u wordt getrokken? Is “nee” zeggen hard nodig, maar te moeilijk? U leert het in de 
cursus Werkdruk en balans.

Werkdruk en balans

Resultaat
In de cursus leert u stresssignalen 
herkennen, krijgt u concrete 
handvatten aangereikt om 
keuzes te maken, leert u inzien 
wat echt belangrijk is en krijgt u 
ontspanningsoefeningen.

Praktische informatie:
duur: 2 dagen
data: 19 mei en 8 juni 2011
Locatie: Kantoor CNV in Utrecht
Kosten: € 360,- voor leden, € 720,- 
voor niet-leden
U kunt de cursus ook met uw team 
op uw eigen locatie volgen!

Meer weten of aanmelden?
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie. Vragen of 
direct aanmelden? Neem contact 
op met CNV Onderwijs Academie: 
(030) 751 1747 of scholing@cnvo.nl.

Annemieke Schoemaker is trainer 
bij CNV Onderwijs Academie en 
verzorgt de cursus Werkdruk. ‘In 
het onderwijs wordt steeds gedif-
ferentieerder lesgegeven. Het 
aanbod moet aansluiten op de 
behoeften van de verschillende 
(zorg)leerlingen die er zijn. Dat 
vereist meer denkwerk, voor-
bereidingen en handelingen. 
Daarnaast komt er van alles op 
het bordje van de school terecht. Dat alles bij elkaar 
kan een gevoel van werkdruk opleveren. Als je te lang, te hard en 
met te veel stress moet werken, en er is te weinig gelegenheid om 
tot rust te komen, kunnen er lichamelijke klachten ontstaan. Op 
den duur ontstaat het risico van overspannenheid. In de cursus 
kunnen we de werkdruk natuurlijk niet oplossen, maar wel leren 
hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe houd je het onder controle? 
Wie zich daar bewust van is, zal minder snel over z’n grenzen 
gaan. Bij de cursus voor individuele inschrijvingen kijken we naar 
wat je er zelf aan kunt doen. Bij maatwerk draait het er juist om 
wat je er bijvoorbeeld als team mee kunt.’ 
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columnPierre Wind
‘elke student Weet:  

bij Wind geen Mobieltje, 
andeRs belandt 

het aPPaRaat in de 
fRituuR’

Pierre Wind (45) is  
docent op onder 

andere Roc Mondriaan 
horeca in den haag.

Het is ook het vertrouwen in de docent en groep waar 
de student deel van uitmaakt. Om dat groepsgevoel een 
boost te geven ben ik voorstander van klasse-, vak- of 
opleidingswebsites. Een website naast de algemene 
schoolwebsite. Eén die functioneert voor specifiek vak-
inhoudelijke kennis, als jaaragenda, voor mededelingen 
en basislesformulieren, maar ook als digitale school-
krant. Ik heb hier ervaring mee en kan alleen maar 
zeggen: het werkt gigantisch! Het gebeurt al op diverse 
scholen in het gehele land. Dit wordt een trend, en dat 
juich ik van harte toe. 

De student bereik je met een duidelijke boodschap en 
overdracht van passie. Mijn boodschap is altijd: Wees 
de beste in wat je doet. Niet iedereen kan Einstein zijn, 
maar je kan wel bij jezelf te rade gaan of je er alles aan 
gedaan hebt. Beter kan niet, zou dan het antwoord moe-
ten zijn. Ik ben dus ook een mega voorstander van talen-
tenklassen per opleiding. Vroeger heette zo’n talenten-
klas KopKlas. Dat moet er natuurlijk niet in resulteren in 
dat de student denkt dat de rest van de klassen Flopklas-
sen zijn. Neen, het moet een klas zijn waar eigenlijk een 
ieder graag in zou willen zitten. 
Om studenten te motiveren is er voor vmbo en mbo de 
website www.ikbendebeste.tv. Kijk er eens naar. Elke 
beste-ling is welkom.

ik ben de beste
In onderwijsland vragen we ons vaak af: ‘Hoe bereiken 
we de studenten?’ Ten eerste: te allen tijde moet de do-
cent consequent zijn. Lijkt mij dat niemand het hiermee 
oneens is. Ten tweede is discipline een must. Daar schijnt 
in diverse gevallen anders over gedacht te worden. Kijk 
eens op YouTube wat er door leerlingen in de klas wordt 
vastgelegd. Altijd ben ik weer verbaasd en rijst bij mij de 
vraag: Hoe kan er in de klas gefilmd worden? Wanneer 
in mijn klas een poging wordt gedaan om een mobieltje 
te pakken, word ik furieus. Elke student weet: bij Wind 
geen mobieltje, anders belandt het communicatieappa-
raat in de frituur. Helemaal het toppunt is twitteren in de 
klas. Zijn we met zijn allen gek geworden? U leest het al. 
Ik ben voor een totaalverbod van mobieltjes in de klas. 
Lesgeven door de docent en opletten door de student is 
het devies.

Ja, ik weet het. Dat is een boude stelling. Op zich wel 
te handhaven. Alleen, wat doen we met de laptops en 
apparaten als iPad? Grommm, maar dat zie ik toch als 
een functioneel, modern apparaat, dat de les een meer-
waarde kan geven. Het eist van de docent wel veel meer 
discipline. Goed opletten, wat er op die apparaten ge-
beurt. Ook hier geldt weer: keiharde discipline.
Maar ik dwaal af. Ik begon met de vraag: Hoe bereiken 
we de student? Het is natuurlijk niet alleen de discipline. 



Schooljournaal 24

‘Ik ben en blijf 
een juf’

Ze droomde er vroeger van 
om schrijfster te worden. Haar 

liefde voor taal, boeken en 
schooltje spelen leidde haar 
echter naar een carrière als 

docent Nederlands. Maar het 
bloed kroop waar het niet 
gaan kon. inmiddels heeft 

Caja Cazemier (52) tientallen 
succesvolle jeugdboeken op 

haar naam staan en wordt ze 
geprezen om haar herkenbare 

verhalen. en het onderwijs? 
Dat draagt ze nog altijd een 

warm hart toe. 

Kinderboekenschrijver Caja Cazemier: 

Haar overvolle boekenkast in haar woning in Leeuwarden laat 
haar passie voor boeken en lezen duidelijk zien. Aan de wand 
ernaast hangen twee dikke planken vol met werken van haar 
eigen hand, de oogst van negentien jaar professioneel schrij-
ven. Maar het is haar stem die haar onderwijsverleden ver-
raadt. Als ze praat, doet ze dat op rustige maar krachtige toon, 
haar woorden zorgvuldig afwegend. ‘Het begon eigenlijk toen 
ik bezig was met mijn scriptie’, vertelt ze aan de keukentafel, 
roerend in haar kopje koffie. ‘Ik had onderzocht of boeken die 
puberende meisjes lezen, aansluiten bij datgene waar ze zich op 
dat punt in hun leven mee bezig houden. Toen bekroop me de 
gedachte dat ik later wel een verhaal zou willen schrijven over 
een meisje en alles wat er verandert als zij ongeveer veertien 
jaar oud is.’ Eenmaal afgestudeerd koos Cazemier toch voor 
het onderwijs. ‘Ik werkte in mijn lessen veel met jeugdboeken 
en constateerde dat er niet één was waarin het onderwerp “les-
bisch zijn” centraal stond. De boeken die er waren wat betreft 
homoseksualiteit, gaan vooral over jongens. Zodoende had 
ik al gauw een verhaal in mijn hoofd, dat in 1992 resulteerde 
in mijn eerste boek: Portret van Sanne. Vanaf toen is het snel 
gegaan.’

  Waar haal je inspiratie vandaan?
‘Overal en nergens. Ik kan een krantenbericht of een tijd-
schriftartikel lezen, waarbij mijn oog op één zinnetje valt, dat 
blijft hangen in mijn hoofd. In de VPRO-gids las ik op de brie-
venpagina een berichtje van een meisje dat verliefd was op haar 
leraar. Dat is een onderwerp waarvan je weet dat het voorkomt 
en dat het erg gecompliceerd ligt. Het resulteerde in het boek 
Verliefd op je leraar. Mijn partner is soms ook een bron van inspi-
ratie. Hij werkt in het basisonderwijs en als hij vertelt over iets 
wat hij heeft meegemaakt, hang ik aan zijn lippen. Als ik bezig 
ben met een nieuw verhaal, leest hij ook wel eens een hoofd-
stuk voor aan de klas. Voor mij een goede check om te kijken of 
ik de juiste koers vaar.’

   Gebruik je ook ervaringen uit je  
eigen onderwijstijd?

‘Het boek Te Snel is geïnspireerd op een voorval in mijn begin-
jaren als docent. Ik ging op excursie met derdeklassers. Een 
jongen ontbrak, zodoende werd er gebeld om te vragen waar hij 
bleef. Toen bleek dat hij die avond daarvoor dodelijk was ver-
ongelukt. De bus zat vol met leerlingen, klaar om weg te gaan. 
Moesten de docenten opeens vertellen dat hun klasgenoot 



speelt op een school. Het is mijn groot-
ste angst dat ik straks te oud ben om 
automatisch dat inlevingsvermogen te 
hebben. Daarom is het heel belang-
rijk om op de hoogte te blijven van de 
wereld van de jeugd. Ik lees dan ook alles 
wat los en vast zit. Verder bezoek ik zeer 
regelmatig scholen om uit eigen werk voor te 
lezen, dan praat ik ook vaak met leerlingen.’

   Carry Slee en Simone van der 
Vlugt zijn succesvolle  
kinderboekenschrijvers die ook  
voor volwassenen gingen schrijven. 
Heb jij ambities in die richting?

‘Nee, alsjeblieft niet zeg. Ik heb volwassenen 
niks te bieden. Geen idee waar die boeken 
dan over zouden moeten gaan. Voor en 
over pubers schrijven past ontzettend goed 
bij me. En ik ben het nog lang niet zat. Ik 
heb nog zoveel onderwerpen in mijn hoofd, 
voorlopig kan ik wel even vooruit.’
Lisette Jongerius
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helemaal niet meer kwam, maar dood was. Dat was heftig. Ik 
móest er wel over schrijven.’

   Het merendeel van je boeken is gericht op 
jongeren van 11 tot 16 jaar.

‘Ik vind die leeftijd ontzettend interessant. In die fase van je 
leven ben je zó kwetsbaar, ben je bezig uit te vogelen wie je bent 
terwijl de hormonen door je lijf gieren. En dan moet je ook nog 
eens naar school en daar verplicht allerlei dingen doen. Ik pro-
beer in mijn boeken de puberteit te thematiseren. Verliefdheid, 
seksualiteit, pesten en zelfontwikkeling bijvoorbeeld. Het on-
derwerp school komt ook vaak terug, maar dat heeft te maken 
met de doelgroep waar ik voor schrijf. Als puber is naar school 
gaan je leven. Dáár gebeurt het, daar speelt je sociale leven zich 
grotendeels af. En als voormalig lerares ken ik die wereld maar 
al te goed, kan ik me goed verplaatsen in mijn doelgroep.’

   In al je boeken zit een moraal verstopt.  
Hoezo dat?

‘Ik houd ervan om mijn lezers wat mee te geven. Ik ben en blijf 
een juf, ook in mijn boeken. Daarom staat achterin een boek 
vaak een pagina met tips. Zo staan er in Offline tips voor veilig 
internetten. Maar naast een boodschap wil ik vooral dat mijn 
boeken lekker leesbaar en herkenbaar zijn. En dat er steun 
uit kan worden geput, dat mijn lezers weten dat ze niet alleen 
staan.’

   Denk je dat je ook zo succesvol was geweest als 
schrijfster als je geen lerares was geweest?

‘Ik heb zeker profijt gehad van de jaren die ik voor de klas 
stond, die hebben me gevormd als schrijfster. Ik weet wat er 

caja cazemier: 
‘de jaren die 
ik voor de klas 
stond, hebben 
me gevormd als 
schrijver.’
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Knalhard (iSBN: 9021668629), het laatste boek van 

Caja Cazemier, is uitgegeven door Uitgeverij Ploegsma 

en kost € 14.95. er is ook een hernieuwde versie van 

De Survivalgids voor brugklassers (9021668610) ver-

schenen, deze kost eveneens € 14.95.
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School op 
eenzame hoogte

Tweetalig onderwijs enige kans indianen op beter 
leven 

De inwoners 
van Paropata 
blokkeren 
de toegang 
voor de 
hulpverleners.

Het is schitterend op meer dan 5.000 
meter hoogte in de Andes. De nauwelijks 
begaanbare weg zit vol stenen en gevaar-
lijke kuilen en voert ons langs peilloos 
diepe ravijnen. Op de meer begaanbare 
terrassen (de vlakke gedeeltes langs 
de bergwanden) grazen alpaca’s, een 
kleinere lamasoort, tussen het weinige 
groen. De bergtoppen zijn rotsig, met 
hier en daar wat eeuwige sneeuw. Verder 
is het hier vooral kaal en stil. We zijn op 
het dak van de wereld en op weg naar 
Paropata, een gehucht dat pas twee jaar 
geleden werd ontsloten met deze vaak 
onbegaanbare weg. Voor die tijd moesten 
de Hoogland-indianen die hier wonen 
kilometers afdalen via de hellingen voor 
inkopen, artsenbezoek of voor werk in 
lager gelegen gebieden. Plotseling vliegt 

er een condor over onze terreinauto. 
Zeker, de natuur is schitterend, 

maar de alleen Quechua 
sprekende indianen, 

bij wie we op bezoek 
gaan, hebben van-
daag andere zaken 
aan hun hoofd. 

Omdat de school in 
een dal ligt, zien we al op 

een paar honderd meter 
afstand dat het goed mis 

is. De inwoners van Paropata heb-
ben barricades aangelegd tegen de 

komst van hulporganisatie Tarea, 
met wie Edukans in dit gebied op 

meerdere scholen samenwerkt. De 
opvallend kleine indianen, met hun 

wat typische ‘lange’ gezichten, staan er 

Ze zijn een met de natuur. En de bergen 
vertegenwoordigen machtige goden, die ze 

aanbidden. Maar het is een karig bestaan 
voor de Hoogland-indianen op het dak 

van de wereld. Behalve wat mossoorten 
en cactussen groeit er amper iets op 

deze hoogte in het Peruaanse deel van 
de Andes. Werk is er niet. Toch staat daar 
een (basis)school die mede door Edukans 

wordt gesteund. Een die misschien ooit 
het verschil kan maken door de start van 

tweetalig onderwijs. 
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ongemakkelijk bij in hun bontgekleurde 
traditionele kleding. Het voelt vreemd 
aan om in deze uithoek van de wereld 
niet gewenst te zijn, terwijl we hier met 
de beste bedoelingen komen. 

AlPAcAkeutels 
Aanvankelijk begrijpt onze tolk dat er 
onvrede is over de wijze van hulpverle-
nen. Die is vrijwel alleen gericht op de 
school. Deze heeft net elektriciteit gekre-
gen en dat willen de dorpelingen die wijd 
verspreid om de school heen wonen ook. 
Maar Tarea  zou de fondsen liever op het 
onderwijs inzetten, zo gaat het verhaal, 
want de jeugd heeft immers de toekomst. 
Er is overleg tussen het nieuwe school-
hoofd, vooraanstaande dorpelingen en 
mensen van Tarea. De vooraf beloofde 
feestelijke verwelkoming komt niet ver-
der dan een wat ongemakkelijke ontmoe-
ting voor een van de schoolgebouwen, 
waarbij een aantal mensen hun zegje 
mogen doen. Het gevoel niet mee te tel-
len voor de regering in Lima overheerst. 
Zich van niets bewust rent een kluitje 
leerlingen dat net pauze heeft achter een 
voetbal aan. Dat het schoolplein, of lie-
ver gezegd, het mosveld, bezaaid ligt met 
duizenden Alpacakeutels, lijkt hen niet 
te deren. 

eigen onDerkomen
Na een uur in de op deze hoogte on-
gemeen felle zon, krijgen we een korte 
rondleiding over het terrein. In een 
van de met geld van Edukans verrezen 
gebouwen naast de school slaapt door-
deweeks tweederde van de honderd leer-

lingen. Zo hoeven ze niet meer urenlang de bergen op en af te 
lopen op hun sandaaltjes van autobanden. Er zijn aparte ruimtes 
voor jongens en meisjes. Mikhuna Wasi (eetkamer), staat er in 
het Quechua op de deur van de ruimte waar de kinderen eten. 
Ook het personeel heeft hier een eigen onderkomen. In een van 
de klassen staat een uitgebreide analyse van een situatie uit een 
voetbalwedstrijd op het bord, die in de kleedkamer van een eredi-
visieclub niet zou misstaan.   

JAloezie
Napratend met Julio Cahuana Jallo (40), kersvers directeur van de 
school, legt hij uit dat de afspraak voor ons bezoek is gemaakt met 
zijn voorganger, die inmiddels is teruggekeerd naar Lima voor een 
studie. Waarschijnlijk uit jaloezie omdat zij niet op die plek is be-
noemd, heeft een inmiddels vertrokken collega een klein deel van 
de ouders (het gaat om negen van de veertig families) tegen Tarea 
opgezet. Hoogstwaarschijnlijk heeft zij de teksten geschreven voor 
de protestborden en spandoeken in een taal die de ouders niet eens 
machtig zijn. Jallo, voor een jaar benoemd, vertelt dat ‘het leven 
zwaar is op deze plek, waar je 24 uur per dag in functie bent. Het is 
niet het eerste dat je in gedachte hebt op de lerarenopleiding.’
De overheid heeft de school, waar lange tijd Spaanstalige leraren 
uit Lima of Cusco naar toe werden gestuurd, een flinke periode aan 
haar lot overgelaten. Dankzij Tarea, dat tegenwoordig samenwerkt 
met het ministerie van Onderwijs, zijn er sinds enige tijd tweetalige 
leraren op de school actief. Doel van de upgrading van het onder-
wijs, waaronder ook basisvaardigheden voor eenvoudige beroepen 
mogen worden gerekend, is dat de kansen toenemen van jonge 
Hoogland-indianen om werk te vinden in de directe omgeving of 
om een eigen bedrijfje op te zetten. Nu gaan ze vaak zonder diplo-
ma op zak op de bonnefooi naar de grote steden, op zoek naar een 
betere toekomst die voor hen tot voor kort niet leek weggelegd.
Peter Magnée

CNV Onderwijs en Edukans 
voeren samen actie voor beter 
onderwijs. Schooljournaal is in 
de herfst van 2010 samen met 
Edukans naar Peru geweest. 
Dit schooljaar verschijnen 
daar artikelen over. Help 
mee en stort een bijdrage 
op giro 515 t.n.v. Edukans in 
Amersfoort, o.v.v. samen voor 
onderwijs. Voor meer infor-
matie: www.edukans.nl.

spelen tussen 
de duizenden 
Alpacakeutels.
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webbedingetjes

     Er wordt door de studenten terecht 
geprotesteerd

Eens 54%

Oneens 46%

Aantal reacties: 126

@@@

@@

@

@

@

@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak: Als de bezuinigingen niet worden terug

gedraaid, ben ik bereid te staken.

ApenstAArtjes

Een van de 
belangrijkste 
taken van 
CNV Onder-
wijs is het 
zorg dragen 
voor goede 

arbeidsvoorwaarden voor het onderwijspersoneel. Denk 
daarbij aan de hoogte van het salaris, het aantal vakan-
tiedagen en de reiskostenvergoeding. Benieuwd naar de 
afspraken die voor u gelden? Bekijk dan de verschillende 
onderwijscao’s op www.cnvo.nl/arbeidsvoorwaarden. Ook 
zijn op deze pagina de antwoorden terug te vinden op 
veelgestelde vragen over onder andere salaris, taakbe-
leid en verlof. En er staat een overzicht van het laatste 
nieuws rond de onderhandelingen. 

Getwitterd
Followers, mag ik u uitnodigen? 7O.OOO gingen u reeds voor! petities.nl/
petitie/stop-bezuiniging-van-3OO-miljoen-op-passend-onderwijs 
(5 februari, 6:51 uur)

Volg Michel Rog, de voorzitter van CNV Onderwijs, op Twitter: twitter.com/michelrog

Stelling:

Website onder de loep

@  De vernieuwde website www.onderwijsweb.hu.nl van Hoge-

school Utrecht is online. Kennis die de docenten en onderzoe-

kers ontwikkelen binnen het thema Onderwijs en Opvoeding, 

wil de HU delen en stelt zij beschikbaar op Onderwijsweb. 

De website is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het 

primair, voortgezet, speciaal en beroepsonderwijs.

@  De website www.watismijnding.nl helpt vmbo-scholieren bij 

het maken van een verantwoorde opleidings- en beroeps-

keuze, op basis van hun eigen talenten en competenties. 

Door het maken van een test op de website worden de eigen 

vaardigheden vergeleken met de competenties van alle op-

leidingen in het middelbaar beroepsonderwijs. 

@  Via www.kennisbases.nl kunnen bezoekers de kennisbases 

voor de lerarenopleidingen basis- en voortgezet onderwijs 

doorzoeken en downloaden. Een kennisbasis bevat de be-

schrijving van de kennis, die de leraar aan het einde van zijn 

of haar opleiding minimaal moet hebben om professioneel 

bekwaam en zelfstandig aan het werk te kunnen in het on-

derwijs. De website is een initiatief van de HBO-raad.  

Michel Rog, voorzitter CNV Onderwijs: 
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columnLiesbeth Hermans

Als ik met onze jongste zoon naar muziekclips kijk, doen 
mijn ogen na een paar minuten pijn van het geflits. Alles 
moet vlug, vlugger, vlugst. Liefst ook nog tegelijkertijd. 
Anders is het SAAI! 
Nou, ik ben hartstikke saai. Ik houd ervan om dingen lang-
zaam te doen, om er goed bij na te denken en goed te kij-
ken. Zo probeer ik ook mijn beroep uit te oefenen. Ook al 
word ik voor stoffig fossiel versleten... Niet omdat ik star 
zou zijn, want dat is niet zo, dat beseffen mijn gespreks-
partners wel. Nee, omdat ik al bijna dertig jaar op dezelfde 
school werk. Dat vinden ze uit de tijd. Wat een belachelijk 
verwijt! Daar ga ik nou eens lekker boos om zijn, mis-
schien vlieg ik wel een beetje uit de bocht. Het zij zo. 

Ik kan alle groepen onderwijs bieden, noem een lesstijl 
of –model en ik kan het toepassen, ik heb onderwijskunde 
gestudeerd, af en toe lesgegeven aan een pabo en aan 
teams, ik heb meegewerkt aan de ontwikkeling van een 
taalmethode en lessen voor natuureducatie ontworpen, ik 
won ooit een landelijke prijs voor techniekonderwijs, publi-
ceerde een boekje over mijn beroep en schrijf de columns 
die u om de twee weken leest. Kortom, ik doe aan alles 
mee, ik sta open voor iedere ontwikkeling, als ze maar een 
beetje doordacht is.
Toch blijf ik heel bewust werken op de basisschool. Eén en 
dezelfde basisschool, wel te verstaan. Hoe vaak ik me daar 

niet voor moet verdedigen! Hoe vaak ik niet te horen 
krijg dat ik nodig eens moet verkassen!
Wordt een mens daar volmaakter van? Ik ga op in mijn 
werk, ik kom geregeld vaders en moeders ook buiten 
school tegen, ik volg het wel en wee van leerlingen soms 
nog jaren, nadat ze bij ons vertrokken zijn. En af en toe 
zie ik kinderen als ouder terugkeren in mijn klas...
Ik ben gehecht en geworteld.
Maar dat mag niet meer tegenwoordig. Je moet mee-
gaan met de moderne tijd. Om de zoveel jaar iets anders 
doen, je wilt toch wel lifelong learnen? Wees mobiel! Ga 
globaal! Task multi! Hop van job naar job! (En van part-
ner naar partner…?) 
Weet je hoe ik dat noem? Oppervlakkigheid, vluchtig-
heid. Wegloopgedrag zo gauw het wat minder leuk 
wordt. Niet de diepte in durven gaan, geen echte be-
trokkenheid hebben, geen verantwoordelijkheid durven 
nemen. 

Ik keer het gewoon om. Lekker puh! 
Zo, mijn ergernis is een beetje gezakt. Nu eens even een 
heerlijk kopje koffie zetten in mijn vijfentwintig jaar oude 
keuken. Doe ik altijd met de hand. Traag opschenken en 
langzaam filteren, dat ruikt zo heerlijk. 
Vanmorgen las ik in de krant een artikel over de nieuw-
ste trend: slow coffee. Ben ik eindelijk modern!

slow coffee

‘Hoe vaak ik niet te 
Horen krijg dat ik nodig 

eens moet verkassen! 
Wordt een mens daar 

voLmaakter van?’

Liesbeth Hermans (49) is 
leerkracht groep 7/8 op een 
daltonschool in steenwijk.
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Studiemiddag over 
slaapproblemen pubers
Hoog verzuim in de ochtend, beter 
presteren in de middag, concentra-
tie- of gedragsproblemen? Dan is het 
mogelijk dat de pubers in uw klas 
slaapproblemen hebben. Congresso 
bv organiseert op donderdag 31 maart 
in Driebergen een studiemiddag over 
slaapproblemen bij pubers. Thema’s 
zijn onder meer de invloed van slapen 
op gedrag, functioneren op school en 
schoolcijfers; behandeling van slape-
loosheid bij adolescenten; de invloed 
van de biologische klok op ons gedrag. 
Meer info:  
www.congresso.nl/congressen.

Website met prestaties middelbare scholen
Op de nieuwe site www.schoolvo.nl staan de 
prestaties van alle middelbare scholen in 
Nederland. In het project Vensters voor Ver-
antwoording van de VO-raad laten de scholen 
zien hoe ze op twintig terreinen presteren. 
Per plaats kan er gezocht worden naar scho-
len en hun cijfers. Het St. Gregorius College 
in Utrecht bijvoorbeeld laat slaagpercentages 
zien, examencijfers, doorstroom en uit-
stroom, schoolplan, zorgplan, onderwijstijd, 
kenmerken van leerlingen, tevredenheid van 
ouders en leerlingen, financiën, schoolkosten, 
ziekteverzuim, personele leeftijdsopbouw en 
aantal leerlingen per personeelslid. 

Bouwstenen voor LEVEND 
rekenwiskundeonderwijs
Dat telt is de titel van een boek over levend 
rekenwiskundeonderwijs op de basisschool. 
Voor scholen die willen werken vanuit het 
perspectief van het kind en zijn situatie en 
die tegelijkertijd de kerndoelen serieus 
nemen, ontwikkelde de Werkgroep-Levend 
Rekenen op basis van bovenstaande een 
aantal leerlijnen met brevetten. Pedago-
gisch georiënteerde vernieuwingsscholen 
beschikken hiermee over een stevige basis 
voor de ontwikkeling van hun levend reken-
wiskundig onderwijs. In het boek worden 
onder andere deze leerlijnen gepresenteerd: 
nestkastjes maken, sport- en spelletjesdag 
organiseren, tuinwerk, iets lekkers bak-
ken, de klassenkas, Engelse kring, werken 
in de muziekhoek. Het boek is te bestellen 
via www.freinet.nl en kost € 30,- exclusief 
verzendkosten.

CONGRES OVER agressie 
en conflicten
Op donderdag 21 april organiseert Medilex 
een congres over agressiepreventie en 
conflictreductie in het onderwijs. Meer dan 
een derde van de docenten krijgt te maken 
met verbaal, psychisch en/of fysiek ge-
weld. Conflicten zijn te voorkomen. Welke 
fasen doorloopt een agressieve leerling? 
Waarom escaleert een conflict? Wat wordt 
er gedaan om een veilig klimaat te cre-
eren voor leerlingen en collega’s? Deze 
vragen komen aan bod op het congres in 
Utrecht. Na de inleidingen in de ochtend 
zijn er in de middag verdiepende sessies 
over lichaamstaal, conflictreductie docent-
leerling en conflictreductie docent-ouder. 
Deelnemen kost € 395,- exclusief BTW. 
Meer info op www.medilex.nl.
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Weerbaarheidstraining  
Ik hou van mij
Stichting Kikid heeft een nieuwe weerbaar-
heidstraining voor jongeren in het voortgezet 
onderwijs, getiteld Ik hou van mij. In deze trai-
ning leren leerlingen vaardigheden om om te 
gaan met wensen en grenzen op het gebied 
van seksualiteit en werken ze op een speelse 
manier aan vergroten van hun eigenwaarde. 
Kikid heeft verder een nieuw project over 
alcohol en drugs: Pep & Punch, ook bedoeld 
voor het voortgezet onderwijs. Dit project 
bestaat uit anderhalf uur voorlichting in de 
vorm van theater en groepsdiscussies. Door 
middel van een theaterstuk met muziek, 
dans en video krijgen tieners inzicht in de 
negatieve invloed van drank en drugsgebruik. 
Meer info op www.kikid.nl

studiemiddag over examens
Op woensdag 30 maart is er een studiemiddag over examinering. Organisator CPS meldt: De 
regels rondom examinering worden steeds losser en de uitvoering van de examens wordt steeds 
minder gefaciliteerd. Het feit dat er minder regels zijn, is wellicht prettig voor scholen, maar kan 
ook een gevoel van onzekerheid met zich meebrengen. Want wat zijn de verplichtingen en wat zijn 
de vrijheden? Vandaar deze studiemiddag van 14 tot 19.45 uur bij het CPS in Amersfoort. Na af-
loop daarvan weten deelnemers precies welke mogelijkheden, risico’s, verantwoordelijkheden 
en verplichtingen er zijn met betrekking tot de examens. Meer info op www.cpsacademie.nl.

Gezonde hapjes mee naar school
Wie slim wil worden moet lekker eten. Dat is de titel 
van een boekje over gezonde hapjes en drankjes voor  
mee naar school. Auteur Kyra de Vreeze bespreekt 
25 producten die populair zijn bij kinderen, zoals 
banaan, melk, chocola, koek en limonade. Wat is er nu 
precies gezond en misschien niet zo gezond aan? Hoe 
kan voeding helpen bij de ontwikkeling van je kind? En 
wat is de invloed van stoffen met E-nummers, suikers, 
transvetten en zoetstoffen? Wie slim wil worden moet 
lekker eten, ISBN 9789023012917, € 14,95.

Cursus assertief samenwerken
Heeft u wel eens dagen waarop het lijkt alsof 
u met iedereen ruzie krijgt? Bedenkt u altijd 
na de vergadering wat u had willen zeggen?  
Heeft u steeds het voornemen om de vol-
gende keer echt uw mond open te doen?  
Dan kan het helpen om meer assertief te 
worden. In de cursus Assertief samenwerken 
leert u hoe u voor uzelf opkomt, zonder dat u 
anderen onnodig kwetst. In de cursus oefent 
u met assertief communiceren binnen een 
veilige groep. Daarbij krijgt u feedback van 
medecursisten. De eerstvolgende bijeen-
komst vindt plaats op donderdag 17 februari.
Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl/
academie
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rayon utrecht
Woensdag 16 maart, 14 uur, jaarvergade-
ring, Jeruëlkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. 
Huishoudelijk gedeelte + spreker de heer 
Pollemans over Jacobus Arminius, een groot 
inwoner van Oudewater. Info: Pieter Hansum, 
p.hansum@casema.nl, (035) 54 17 025.

rayon noord-Holland noord
Dinsdag 22 maart, 10.30 uur, ledenverga-
dering, Open Huis Heiloo (boven winkel-
centrum ’t Loo; ingang tegenover Het Witte 
Kerkje). Onder andere huldiging jubilaris-
sen, financiën, lunch (niet incl.), film reis 
Suriname door Nico Mantel. Aanmelden 
voor 11 maart via secr. G. Waagemans, 
waagemans123@hetnet.nl.

vroUWen
overijssel
Woensdag 2 maart, 16 uur, Hogeschool 
Edith Stein Hengelo. Over oplossings-
gerichte gesprekstechnieken door Ella de 
Jong (adviesbureau Uil). Info: Froukje van  
Beuzekom, froukjevanbeuzekom@ 
julianaschool.net.

noord Holland
Woensdag 9 maart, 16 uur, ’t Trefpunt, 
Alkmaar. Over hoogsensitiviteit in het 
onderwijs door Mieke Vijn, schrijfster/
trainer. Info/aanmelding: Irma Rood,  
(06) 10 81 05 07, cmm.rood@quicknet.nl.

groningen
Woensdag 16 maart, 16 uur, Gomarus 
College, Groningen. Over NLP in het 
onderwijs door Petra Wienen (SOTOG). Info/
aanmelding: Ria ter Veen (050) 526 45 72, 
rm.ter.veen@gomaruscollege.nl.

gelderland
Woensdag 16 maart, 15.45 uur, Bethelkerk, 
Ede. Over straatcultuur door Gerard Weide. 
Info/aanmelding: Jannet Doornhof,  
(0341) 417 438, jado@caiway.nl.

in de agenda staan activiteiten van Cnv onderwijs. Bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

zuid Holland
Woensdag 16 maart, 16 uur, roc Leiden 
(Lammenschans). Over Coachen en gecoacht worden 
door Hans van Dinteren (CNV Onderwijs Academie).  
Info: Bo Rodenhuis, borodenhuis@hotmail.com
òf Werkdruk en werkplezier door Annemieke 
Schoemaker (CNV Onderwijs Academie).  
Info/aanmelding: Maaike de Kort, (079) 33 11 083,  
ajdekort@hotmail.com.

Woensdag 23 maart, 16 uur, Albeda College 
(hoofdlocatie Rotterdam-Zuid). Over functionerings- 
en beoordelingsgesprekken door Cor Duinmaijer, 
regiobestuurder CNV Onderwijs. Info:  
M. Abdoelbasier, m.abdoelbasier@hotmail.com.

noord Brabant
Woensdag 23 maart, 16 uur, ROC West Brabant, 
Cingel College, Breda. Over mindfulness door Adrion 
de Wit en Ellen Schaap, Vervangingsfonds/ 
Participatiefonds. Info/aanmelding: Lia ten Brinke, 
lia.ten.brinke@home.nl.

Jaarvergadering
Woensdag 30 maart, 14.30 uur, Congres en  
Jaarvergadering Vrouwengroep, CNV kantoor,  
Tiberdreef Utrecht. Thema: Leraar, het mooiste 
vak (professionalisering voor onderwijsperso-
neel). Plenaire lezing door Myriam Lieskamp. 
Keuze uit 3 workshops: a) professionele leer-
gemeenschap, b) beroepstrots, c) professionele 
ruimte. Info/aanmelding: Elly den Haan,  
(040) 225 3221, ellydenhaan@yahoo.com.

Primair onderWijs
Donderdag 17 maart, 16 uur, Informatieve leden-
bijeenkomst, Café Het wapen van Kennemerland, 
Ramplaan 125, Haarlem. Over beroepsregistratie, 
pensioenen, bezuinigingen met toelichting door  
Patrick Banis, vice-voorzitter CNV Onderwijs. 
Eventueel vragen hierover vooraf te mailen naar 
rm.vanbeek@quicknet.nl. Info: Anneke de Wilde,
(023) 524 5107.
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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-advies 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rjbovee@planet.nl

VROUWENGROEP
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
margriet.stol@gmail.com

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

(06) 29 08 94 11
johnvandengroenendal@ziggo.nl

primAir ONderwijs
Dhr. J.N.A. de Vries
(073) 521 75 12
handevries@home.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
ckeuten@dse.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
opgenoord@rocgilde.nl

HOGer ONderwijs 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
martin.haanstra@home.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
frankbulthuis@xs4all.nl
GepeNsiONeerdeN 
Dhr. W. Stoop 
(023) 537 85 56 
xstoop@planet.nl

sectorraden

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

andersactieven@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
frankbulthuis@xs4all.nl

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

(013) 468 46 66
admutsaers@home.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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en maatschappijleer. ‘Ik vind het fantastisch les te 
geven op het vmbo omdat ik daar zelf ooit begonnen 
ben.’ Nadat hij zijn diploma op zak had, studeerde hij 
sociaalpedagogisch werk (SPW) op het mbo. Dankzij 
zijn ervaring in het speciaal onderwijs en in de gehan-
dicaptenzorg had hij de mogelijkheid een hbo-deeltijd-
opleiding maatschappijleer te volgen in combinatie 
met lesgeven. De combinatie lesgeven en studeren is 
‘pittig, maar te doen’, volgens Marijn. De beginnend 
docent vindt dat er vooral niet bezuinigd moet worden 
op leerlingenzorg. ‘Iedere leerling verdient voldoende 
aandacht. Hoe meer geld er beschikbaar is, hoe meer 
kwaliteit je kunt leveren. De vakbond mag zich hier 
hard voor gaan maken.’  
HR

Met een vader in de vakbondswereld en een moeder die 
al lange tijd lid is van CNV Onderwijs vond, Marijn de 
Jonge het een mooi moment om zelf ook aan te slui-
ten. Hij geeft het vak Mens & Maatschappij aan tweede 
klassen van een vmbo-school in Montfoort, een van de 
vestigingen van het Wellantcollege. Het is een com-
binatie van geschiedenis, aardrijkskunde, economie 

Marijn de Jonge (23): 
‘De vakbond mag zich hardmaken 

tegen de bezuinigingen’
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in de school
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2O.OOO bezoekers aan onze stand 
2O.OOO meningen over onderwijs 

Plezierboom
Plezier in het onderwijs


 



Af en toe een beetje gek doen.

Beg
in

 el
ke
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ag

 m
et

 ee
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ch

 en
 ee
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gr

ap
je.

Ga zo nu en dan 

een borrel drinken 

met je collega’s.

Geloof in
 je 

leerlin
gen, 

collega’s en jezelf.
Geef elkaar veel 

complimenten, vooral 

de kinderen, dat 

levert jezelf ook veel 

positieve energie op.

Wees vriendelijk, 
maar consequent.
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Zorg voor balans in je 

leven door voldoende 

ontspanning.

Je werkt altijd met de 
jeugd van de toekomst.
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plezierinhet 
onderwijs.nl

 


