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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Pierre Wind (6)
Pierre Wind  geeft in zijn column 
in Schooljournaal 3 antwoord op 
de vraag hoe hij zijn studenten wil 
bereiken; de docent moet consequent 
zijn en discipline is een must. Hij 
schrijft: ‘Ik ben voor een totaalverbod 
van mobieltjes in de klas. Lesgeven 
door de docent en opletten door de 
student is het devies.’ Maar hoe dan 
die student bereiken? Het groeps-
gevoel een boost geven kan volgens 
hem met een klassenwebsite. Vol-
gens zijn eigen ervaringen werkt het 
‘gigantisch’ en wordt het een trend. 
Dat het gigantisch werkt, weet ik 
zeker. Vooral als je de studenten zelf 
een website laat maken, met daarop 
vakinhoud, eigen ervaringen en stel-
lingen waarover gediscussieerd kan 
worden. En filmpjes en foto’s van 
beroepsvaardigheden, gefilmd in 
de klas met hun mobieltjes! Sociale 
media zijn tegenwoordig niet meer 

weg te denken uit onze samenleving. 
Ga die uitdaging aan! Leer studenten 
er op een juiste manier mee omgaan 
en maak gebruik van alle faciliteiten 
die je hebt, waaronder de mobiele 
telefoon. Hiervoor moet je als docent 
wel consequent zijn en de leerling 
moet discipline hebben!
Marije Kemna, Hertme 

Pierre Wind (7)
Ik houd een nare smaak over na het 
lezen van de column van Pierre Wind 
in Schooljournaal 1. De zelfingeno-
menheid straalt er van af. Gewoon 
fout vind ik zijn opmerking tegen een 
meisje: ‘Wanneer was jouw eerste 
keer?’ Ondanks de volgende uitleg 
noemen wij dat gewoon seksuele inti-
midatie. Onlangs was Pierre Wind te 
gast in de programma Pauw en Witte-
man om het vmbo te promoten. In en-
kele minuten gebruikte hij meerdere 
keren de term ‘rioolput’ (een term 

voor het vmbo waar hij het niet mee 
eens is). Maar als je dat zo nadruk-
kelijk gebruikt, moeten mensen toch 
wel gaan denken dat er iets aan de 
hand is met die vorm van onderwijs. 
Hij verzuimde op te sommen welke 
geweldige kansen deze vorm van 
onderwijs biedt voor een grote groep 
leerlingen. Een betere woordkeuze 
zou positief kunnen helpen. Graag 
verzoek ik Pierre Wind minder stoer 
en macho-achtig gedrag te laten 
zien en horen. 
Dick Bonestroo

Verklaring Goed 
Gedrag
In Schooljournaal 2 zegt student Roy 
Franssen dat de leerkrachten op  
de basisschool geen verklaring van 
goed gedrag nodig hebben. Waar-
schijnlijk zijn de leerkrachten op 
zijn school al een hele tijd daar 
werkzaam en zijn ze vergeten dat ze 
bij hun aanstelling zo’n verklaring 
moesten overleggen. Sinds begin 
2010 werk ik als invalster voor een 
groep scholen in Breda. Toen ik me 
inschreef moest ik een Verklaring 
van Goed Gedrag overleggen die niet 
ouder mocht zijn dan een half jaar. 
Omdat ik geen vaste aanstelling heb 
en ik op verschillende scholen werk-
zaam ben moet ik nu ieder half jaar 
een nieuwe verklaring aanvragen en 
overleggen. Dat vind ik juist weer erg 
overdreven, ik blijf tenslotte werk-
zaam bij dezelfde stichting.
Marjan Trum-Ivens, Breda

Alle ogen op welke meester?
Als meester werd mijn  oog direct getrokken naar de woorden op de 
voorflap van Schooljournaal 2: Alle ogen op de meester? De inhoud viel 
me wat tegen. Het sloot weliswaar perfect aan bij de actualiteit, maar 
persoonlijk voel ik geen achterdocht of priemende ogen in mijn rug. 
Waar ik echter wel van schrok, was het feit dat er geen enkele mees-
ter aan het woord kwam. Goed, ze zijn tegenwoordig nauwelijks nog 
te vinden, maar ik ken er echt nog wel een paar. Dat aanstormende 
helden (wars van de maatschappelijke drang om vooral geen meester 
te worden) worden gevraagd, oké, leidinggevenden … prima! Maar 
één mening van een meester had van mij wel gemogen!
Peter Prein, Waalre

Brieven

colofon
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FOtO	Evertelzinga

‘Roep om werk neer te leggen wordt sterker’
‘Heel erg verschrikkelijk!’, zegt Michel Rog, voorzitter van 

CNV Onderwijs, uit de grond van zijn hart. Hij heeft het 

over de bezuiniging van 300 miljoen op passend onder-

wijs. Dik 10.000 onderwijsmensen in actie in Nieuwegein, 

ruim 150.000 handtekeningen onder een petitie en een 

eensgezinde, felle oppositie die tegen de plannen vecht. 

Het mocht niet baten. Minister Van Bijsterveldt is onver-

murwbaar. Rog: ‘Het is ongelooflijk dat de coalitiepartijen 

en de minister helemaal niet luisteren naar het veld en zich 

niets gelegen laten liggen aan het breed gedragen protest. 

Wij en de oppositie bieden alternatieven voor de invulling 

van de bezuinigingen, denk aan de gratis schoolboeken of 

de prestatiebeloning, maar nee hoor, de minister geeft niet 

thuis.’ De sociale partners, onder wie CNV Onderwijs, zijn 

inmiddels uit het overleg over de uitwerking van passend  

onderwijs gestapt. ‘Het is onmogelijk om met 300 miljoen  

bezuinigingen uitvoering te geven aan de plannen’, stelt Rog 

onomwonden. De uitslag van de provinciale statenverkiezin-

gen is cruciaal. Als het kabinet geen meerderheid verwerft 

in de Eerste Kamer, staan de bezuinigingsplannen op losse 

schroeven. Rog: ‘Het blijft onze inzet om deze besparing van 

tafel te krijgen. De roep vanuit het veld om het werk neer te 

leggen is sterk en wordt steeds sterker. Wij gaan ons daar 

serieus op beraden.’

CdG

Het ministerie van Onderwijs houdt een consultatie

ronde in het onderwijs. Iedereen die een mening heeft 

over de bezuiniging op passend onderwijs, kan die kwijt 

op www.internetconsultatie.nl/passendonderwijs.

Vorige week donderdag maakte Radio 538 bekend wie zich een jaar lang de leukste school van 
Nederland mag noemen (zie de pagina’s 18 en 19). Xinne van der Oord, leerling van het genomineerde 
Vlietland College in Leiden, kreeg de prijs voor het verwerven van de meeste stemmen. Behalve een 
mobieltje won hij een rit met een limo (inclusief lunch) naar de Heineken Music Hall in Amsterdam, 
waar de leerlingen van alle vijf genomineerde scholen samenkwamen.  
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CNV	Onderwijs:	‘Actieplan	mbo	is	stelselwijziging’
‘De minister heeft beloofd dat er geen stelselwijziging zou komen, 

maar het hele mbo wordt op zijn kop gezet. Wanneer kunnen 

we dan wel spreken over een stelselwijziging?’ Dat vraagt CNV  

Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg zich af naar aanleiding 

van het actieplan voor het mbo Focus op vakmanschap 2011-

2015 van minister van Bijsterveldt. Vorige week stuurde de CDA-

bewindsvrouw het plan, dat liefst vijf trajecten voor wetsvoorstel-

len omvat, naar de Tweede Kamer. In de begeleidende brief geeft 

ze aan dat voor alle beroepskwalificerende opleidingen die de 

naam mbo dragen voortaan vooropleidingseisen zullen gelden.

‘Dit plan geeft het mbo een stevige kwaliteitsslag. Deze inzet 

moet leiden tot beroepsonderwijs dat zich over de volle breedte 

de hofleverancier van vakmensen kan noemen.’ Het actieplan, 

waarin het kabinet € 150 miljoen investeert, behelst meer uren 

onderwijs, betere begeleiding en betere examens. Ook wordt de 

doorstroom vmbo-mbo-hbo bevorderd door sterkere inzet op 

de vakcolleges en het verkorten van een groot aantal 4-jarige op-

leidingen naar 3 jaar. Daarnaast wordt het drempelloze niveau 1  

vervangen door een nieuwe Entreeopleiding. Berg: ‘Het gaat niet 

alleen om een stelselwijziging. Er hangt nog altijd een bezuini-

ging van € 170 miljoen boven de markt door bezuinigingen op 

opleidingen voor 30-plussers. Dit plan biedt voor dit probleem 

nog geen oplossing.’ Volgens hem lijkt de verkorting van de op-

leidingsduur ingegeven door een bezuinigingsdoelstelling. ‘Dat 

loopt op tot structureel € 160 miljoen vanaf 2016.’ Berg is lo-

vend over het verbeteren van de doorstroom, net als de toename 

van het aantal lesuren. ‘Maar waarom kan niet alles in één actie-

plan worden geregeld? Daarin kunnen zaken als opleiding, on-

derhoud van kennis en vaardigheden, facilitering, professionele 

ruimte en salaris worden geregeld.’ Voor een succesvolle invoe-

ring is volgens hem draagvlak nodig. ‘Wij verwachten voldoende 

tijd voor het raadplegen van onze achterban.’ PM



‘Ook Provinciale Staten heeft 
                             te maken met onderwijs’
Onderwijsinhoudelijk hebben ze weinig te maken met de gang 

van zaken op scholen. Maar bij veel onderwijsgerelateerde on-

derwerpen, zoals jeugdzorg, komen de Provinciale Staten wel 

om de hoek kijken, zo legt Marjan Haak (ChristenUnie), Onder-

wijsgedeputeerde in de provincie Utrecht, uit. ‘Neem bijvoorbeeld 

de bezuinigingen op passend onderwijs. Wanneer die doorgang 

vinden, zullen wij daarmee te maken krijgen. Op regionaal en pro-

vinciaal niveau zullen vrijwel direct de gevolgen zichtbaar worden. 

Als het door gebrek aan geld niet lukt om alle kinderen mee te 

laten doen, dan zullen veel van hen eerder terechtkomen in zorg-

trajecten, waardoor wij dus in beeld komen. Alles wat zich af-

speelt rond kwetsbare kinderen is voor de Provinciale Staten een 

aandachtspunt. En denk ook aan het bestrijden van de voortij-

dige uitval van scholieren, ook een zaak van de provincie.’ Maar 

volgens Haak heeft de provincie altijd van doen gehad met een 

imagoprobleem. ‘De discussie over hoe je de provincie zicht-

baar maakt, is van alle tijden. Dat heeft niet alleen met deze tijd 

te maken, de provincie heeft veel meer op met de gemeenten.  

Er is nauwelijks direct contact met de burger. We moeten er steeds 

moeite voor doen om onszelf onder de aandacht te brengen.  

Dat is altijd zo geweest.’ 

EvB/PM

Schoolnieuws

•	Ik	ben	normaal	niet	zo’n	sentimenteel	type.	Maar	
de	acties	van	het	onderwijs	tegen	de	bezuiniging	
op	passend	onderwijs	doen	me	wel	wat.	Ik	betrapte	
mezelf	tijdens	de	manifestatie	in	Nieuwegein	zelfs	
op	enigszins	volschieten.
•	Waarom?	Door	de	onderwijsmensen,	hun	ge
dreven	heid,	hun	betrokkenheid	bij	de	kwetsbare	
leerlingen,	hun	volharding,	hun	boosheid,	hun	
emotie.	Ze	staan	daar	niet	voor	zichzelf,	hun	eigen	

portemonnee,	maar	voor	een	ander,	het	kind	met	
problemen.
•	Ook	de	oppositie	haalde	alles	uit	de	kast	om	
de	minister	op	andere	gedachten	te	brengen.	
Alternatieven	werden	aangedragen	en	Rutte		
werd	naar	de	kamer	geroepen	door	74	van	de		
15O	kamerleden.	Maar	hij	kwam	niet	en	de	minister	
was	niet	te	vermurwen.	Het	regeerakkoord	is	heilig.		
Dat	is	ook	om	te	janken.	Ciska de Graaff
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Bijeenkomst rond 
cao VSSI
De komende weken zal er met het personeel dat valt onder 

de cao VSSI (voorheen WVOI) worden gesproken over de ont-

wikkelingen rond de cao-onderhandelingen. Vrijdag 11 maart 

om 12 uur vindt er een bijeenkomst plaats bij APS, Zwarte 

Woud 2 in Utrecht. Locaties en data voor andere bijeenkom-

sten volgen nog. Houd voor meer informatie de agenda op 

www.cnvo.nl in de gaten (te vinden onder Actueel).

                 voor het 
primair onderwijs?
Werken in het onderwijs zal de komende jaren flink veran-

deren. Brede scholen, gewijzigde schooltijden, krimpre-

gio’s, passend onderwijs: er komt veel op het personeel af.  

CNV Onderwijs is benieuwd hoe jij die ontwikkelingen ziet. 

Wat zijn jouw wensen voor het primair onderwijs in 2020? 

En welke rol kan CNV Onderwijs daarbij spelen? Tijdens een 

bijeenkomst op woensdag 2 maart willen we hier graag met 

leraren, oop’ers en schoolleiders uit het primair onderwijs 

over in gesprek gaan. 

De middag begint met twee korte inleidingen over de toe-

komst van de school (door Patrick Banis, vicevoorzitter CNV 

Onderwijs) en de arbeidsmarkt (door Freddy Weima, direc-

teur SBO). Daarna zal in kleinere groepen aan de hand van 

stellingen gediscussieerd worden over onder meer: passend 

onderwijs, krimpregio’s, andere schooltijden, professionali-

sering, werkdruk, functiemix, levensfasebewust personeels-

beleid en de cao. De bijeenkomst begint om 15 uur en duurt 

tot 18 uur en wordt gehouden in het CNV-kantoor aan de 

Tiberdreef 4 in Utrecht (naast station Utrecht Overvecht).  

Opgeven kan tot en met 28 februari bij Han de Vries (secre-

tariaatpo@cnvo.nl of handevries@home.nl) 

Wat was!

17 februari Een 17-jarige scholiere uit Soest 
is gearresteerd vanwege een dreigbericht op 
het sociale netwerk Twitter. Ze twitterde dat ze 
een bomaanslag ging plegen op haar school. 
Het Openbaar Ministerie bepaalt of ze wordt 
vervolgd. (Bron: Nos.nl)
• Leerlingen van het Thorbecke College in 
Rotterdam blijven een hele nacht op school om 
geld in te zamelen voor Ghana. Docenten geven 
les van 16.15 tot 06.30 uur. De opbrengst gaat 
naar een school in het Afrikaanse land, waar 
een docent van de school vrijwilligerswerk gaat 
doen. (Bron: Rotterdams Dagblad)
• In het Limburgse Landgraaf zwaait een man 
met ontbloot bovenlijf met een pistool. Hiermee 
jaagt hij leerkrachten en scholieren van de 
tegenoverliggende basisschool de stuipen op 
het lijf. De 26-jarige man wordt door de politie 
in zijn woning aangehouden. (Bron: Nu.nl)

18 februari: Basisschool Mids de Marren in het 
Friese Gaastmeer is de eerste kleine basis-
school die mag openblijven, ondanks dat deze 
onder de wettelijke norm zit. De school telt  
22 leerlingen, de grens ligt bij 23. Vanaf 1 janu-
ari dit jaar kunnen scholen een verzoek indie-
nen om te blijven bestaan. (Bron: Trouw) 

22 februari Meisjes profiteren meer dan jon-
gens van de tweede fase in de bovenbouw van 
havo en vwo. Zij zijn sterker in zaken als zelf-
standig werken en plannen, die in deze jaren 
meer aan de orde komen. Dit blijkt uit onder-
zoek van het Researchcentrum voor onderwijs 
en arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit 
Maastricht. (Bron: de Volkskrant)

23 februari De kerst- en meivakantie moeten 
centraal vastgelegd worden, vindt minister Van 
Bijsterveldt van Onderwijs. Eerder werd bekend 
dat de zomervakantie voor het voortgezet 
onderwijs een week korter duurt, zes in plaats 
van zeven weken. (Bron: Nu.nl)

Wat wil jij

Samen op 
schoolreisje?
Wij willen ook wel weer eens op schoolreisje of schoolkamp! 

Wij, journalisten van Schooljournaal, plannen weer een mooie 

special over schoolreisjes. Maar daarvoor hebben we wel le-

raren en leerlingen nodig, scholen dus die tussen nu en half 

oktober een leuk uitstapje gaan maken. En dat kan van alles 

zijn: van Efteling tot struisvogelboerderij, van Berlijn tot laser-

gamen, van wadlopen tot Apenheul. Wilt u ons mee hebben, 

geef dat dan door aan Ciska de Graaff, cdgraaff@cnvo.nl
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Geachte heer Dijkgraaf,
Beste Elbert,

Tot veler verrassing kondigde minis-
ter Van Bijsterveldt recent aan dat 
het bestrijden van segregatie in het 
onderwijs niet langer prioriteit heeft. 
Zij zei erbij dat het een goede zaak 
is als scholen en ouders hier zelf 
initiatieven op nemen, maar dat het 
geen beleidsdoel meer is. Naar haar 
mening moet de discussie niet gaan 
over de kleur van een school maar 
over de kwaliteit van het geboden 
onderwijs. Voor een deel kan ik met 
de minister meevoelen. Ook CNV 
Onderwijs hamert voortdurend op 
het belang van onderwijskwaliteit en 

het doen van investeringen daarin. 
We benadrukken daarbij steeds dat 
de kwaliteit van de leraren hierin een 
centrale rol speelt. Gerenommeerde 
deskundigen van de Onderwijsraad 
en de Oeso steunen dit. Maar dat is 
niet het hele verhaal. Het behalen 
van een goede onderwijskwaliteit 
wordt een uitdaging wanneer een 
school een hoge concentratie leer-
lingen met een flinke achterstand 
in taalontwikkeling heeft. En dat is 
veelvuldig bij zwarte scholen het 

geval. Het ligt dan voor de hand 
om te proberen iets aan de 
concentratie van taalproble-
matiek te doen. Dat maakt het 
voor de leraren en schoollei-
ding vervolgens ook wat mak-

kelijker om tot de gewenste 
hoge resultaten te komen. Een 

school wordt daar immers weer 
op afgerekend door de Onderwijs-
inspectie en diverse ranglijsten in 
de media. Ik vind dat de minister 
dit probleem wat al te makkelijk 
van zich afschuift en volledig bij de 
scholen en de ouders legt. Juist het 
investeren in het wegwerken van 
de taalachterstanden bij een flinke 
groep allochtone leerlingen is een 
uitdaging voor het onderwijs. Daar 
hebben we als maatschappij ook pro-
fijt door een sterkere arbeidsmarkt-
participatie van deze groep.

‘Ik vInd dat de mInIster 
dIt probleem wat al 
te makkelIjk van zIch 

afschuIft’
    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs.
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Leerplicht met een korreltje zout?
Het is weer vakantietijd, Nederland trekt eropuit om te gaan skiën en neemt de kinderen graag mee. Om de files te ontwij-

ken wordt er nog wel eens een dagje vakantie bij gesnoept. De leerplichtambtenaren worden daar niet blij van. Afgelopen 

18 februari sprongen daarom enkele controleurs in Utrecht op fiets en scooter om te checken of de kinderen wel écht 

ziek waren. Carry Roozemond, voorzitter van Ingrado, brancheorganisatie voor de leerplicht, snapt niet waar ouders mee 

bezig zijn. ‘Je vertelt je kind dat-ie niet door rood licht mag fietsen, maar geeft vervolgens zelf het verkeerde voorbeeld 

door op vakantie te gaan terwijl het niet mag. Dat begrijp ik 

gewoon niet.’ Volgens haar is het zogenaamde luxeverzuim 

de afgelopen jaren wel wat minder geworden, maar nog lang 

niet voldoende. In de gemeente Utrecht waren 26 van de  

90 meldingen ongeoorloofd. De afwezigen komen niet alleen 

uit de hogere sociale klasse, die een dure skivakantie kunnen 

betalen. ‘Het gebeurt all over’, zegt Roozemond. De sanctie 

die hierop staat is een waarschuwing of een proces-verbaal. 

De boete bedraagt € 75,- per kind, per dag. ‘In bepaalde 

gevallen kan een school toestemming geven, maar dat moet 

wel te verantwoorden zijn. Ook hier wordt eens in de zoveel 

tijd op gecontroleerd.’ HR Fo
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     Dijkgraaf
Geachte heer Rog,
Beste Michel,

Segregatie is een 
gevoelig onderwerp. 
De term roept vaak 
ook veel verwarring 
op. Dat blijkt onder 
andere uit jouw reactie op 
het voornemen van minister 
Van Bijsterveldt om te stoppen 
met beleid tegen segregatie. Zo-
wel in jouw opmerkingen als in de 
aankondiging van de minister kan ik 
me goed vinden. Deze bijten elkaar 
namelijk niet direct. Een belangrijk 
deel van het bestrijden van segre-
gatie moet gewoon in het normale 

onderwijs 
gebeu-
ren. 

Allochtone 
leerlingen 

zijn bijvoor-
beeld vaak te 

weinig blootgesteld 
aan de Nederlandse taal. Daar moet 
door de school hard aan getrok-
ken worden, in samenwerking met 
ouders natuurlijk. Van de minister 
mag verwacht worden dat zij deze 
scholen extra ondersteunt. Wat dat 
betreft is het schrappen van het cri-
terium etniciteit in de gewichtenre-
geling geen gelukkige zet. Ook bij de 
beoordeling van scholen moet meer 
rekening gehouden worden met 
scholen die veel leerlingen met taal-
achterstanden hebben. De Inspectie 

gebruikt nu te weinig criteria, wat 
tot vertekening leidt. Een ander deel 
van het segregatiebeleid mag van 
mij best overboord. Ik denk ook dat 
de minister daar vooral op doelt. Het 
gaat om pogingen van de landelijke 
overheid om scholen meer gemengd 
te krijgen. Het resultaat van de 
afgelopen decennia is wat dat betreft 
bijzonder mager. Ouders laten zich 
niet dwingen in hun schoolkeuze. 
Samenleven leer je bovendien niet 
alleen in de school. Tot slot staat het 
beleid regelmatig op gespannen voet 
met de Grondwet. Met het verdwij-
nen ervan kunnen we dus niet heel 
rouwig zijn. Stop die tijd liever in 
goed onderwijs.

Fo
to

: H
an

s K
ou

w
en

ho
ve

n

     Elbert Dijkgraaf  is lid van de Tweede Kamer en 
woordvoerder Onderwijs namens de SGP-fractie.

‘samenleven leer je nIet 
alleen In de school’
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Het imago van het hoger beroepsonderwijs heeft een 

flinke deuk opgelopen. Het collegejaar begon met de 

diplomafraude bij Hogeschool InHolland in Haarlem. 

Maar liefst 250 diploma’s werden zomaar weggege-

ven. Een onderzoek volgde. Ook aan de declaraties 

van verschillende hbo-bestuurders zat een luchtje. 

Worden publieke gelden wel goed besteed? Onder-

zoek na onderzoek en dan worden er ook nog ten-

tamens gejat op een aantal hbo-instellingen. Kan een 

medewerker in het hoger onderwijs nog wel rustig 

slapen na het horen van al deze berichten? Volgens 

Martin Haanstra, secretaris van de sectorraad Hoger 

Onderwijs van CNV Onderwijs en docent bedrijfseco-

nomie aan Stenden Hogeschool in Leeuwarden zijn 

Schoolnieuws

de berichten ‘soms vervelend’. ‘Verschillende zaken 

komen gekleurd in de krant. De Volkskrant vergeleek 

Stenden Hogeschool met Inholland terwijl er helemaal 

geen relatie was. Dat is niet leuk.’ Binnen de sector-

raad zijn volgens Haanstra nog geen verontrustende 

signalen. ‘Het is jammer, want de gemiddelde docent 

in het hoger onderwijs werkt hard.’ Als individu kun je 

er niet veel aan doen, de problemen liggen vaak op 

een hoger niveau en daar sta je meestal redelijk ver 

vanaf. Als er weer een bericht in de krant verschijnt 

wordt er de dag erna in de lerarenkamer even over ge-

sproken, natuurlijk. Maar daarna gaat iedereen over tot 

de orde van de dag.’ 

HR

MOEtEN WE ONS zORgEN MAKEN 

over het hbo?
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Niet zwart, 
    maar goed

zwarte scholen zijn geen 
probleem meer. ze bestaan en 

dat zij zo. Als ze maar goed 
onderwijs leveren. Dat is nu, 

na een jarenlange strijd tegen 
segregatie, het kabinetsbeleid, 

aldus minister Marja van 
Bijsterveldt. In een interview 

met de Volkskrant noemde ze 
als voorbeeld voor kwaliteit 

‘een voor 99 procent gekleurde 
school die in korte tijd van zeer 

zwak naar goed is gegaan.’ 
Het gaat om de Haagse Van 

Ostadeschool. Een reportage 
vanuit hartje Schilderswijk.

Kabinet staakt strijd tegen bestaan zwarte scholen

In een lokaal zit juf Gwen Lloyd apart 
met zes kinderen uit groep 2. ‘Wie weet 
wat het nieuwe thema is?’ ‘Lente?’, 
probeert een meisje. ‘Nee. Wat hebben 
jullie allemaal om je heen gezien over 
het thema? Ja, een auto, een helikopter 
…’ ‘Zomer?’, doet het meisje een nieuwe 
poging het thema te benoemen. ‘Zijn er 
alleen in de zomer helikopters?’, vraagt 
juf Gwen. ‘Ja’, weet het meisje. ‘Zou er 
nu geen helikopter kunnen vliegen?’ 
De kinderen kijken naar buiten, zien 
geen helikopter en zeggen dus ‘nee’. Juf 
Gwen helpt de leerlingen een handje: 
‘Het thema is verkeer. Moeilijk woord 
hè? Wat hoort er allemaal bij verkeer?’ 
‘Versieren!’, zegt een jongetje vol over-
tuiging. ‘Nee’, schudt Gwen haar hoofd. 
‘Auto!’, weet een ander jongetje. ‘Straat.’ 
‘Wat is een ander woord voor straat?’ 

gwen Lloyd: ‘Het thema is verkeer. Moeilijk woord hè?’
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‘Weg.’ ‘Heel goed. Wat hoort er nog meer 
bij het thema verkeer?’ ‘Stoplicht.’ ‘Wat 
betekent een stoplicht?’ ‘Dat je moet 
stoppen.’ ‘Altijd?’ ‘Nee, als hij op rood 
staat.’ ‘Heel goed. Welke kleuren heeft 
een stoplicht nog meer behalve rood?’ 
‘Oranje en groen!’, zegt een jongetje. 
‘Ook een stoplicht voor mensen die lo-
pen?’ ‘Alleen rood en groen’, beweert een 
meisje. Juf Gwen is tevreden.

afspiegeLing
Van de 400 kinderen op de Van Ostade-
school zijn er twee autochtoon. Vooral 
Suriname, Marokko en Turkije zijn goed 
vertegenwoordigd. ‘Dus zeg maar dat we 
voor 99,9 procent zwart zijn, of alloch-
toon, of hoe je het maar noemen wilt’, 
zegt directeur Renald Gunsch. ‘Wij zijn 
daarmee een afspiegeling van de 100% 
zwarte Schlderswijk. Ik vind het daarom 
geen enkel probleem dat mijn school zo 
gekleurd is. Om eerlijk te zijn heb ik me 
nooit zo bezig gehouden met de kleur. 
Het gaat om de kwaliteit, eigenlijk pre-
cies wat de minister nu ook zegt. Kwali-
teit wordt bepaald door de vaardigheden 
van leraren en door hun instelling iets 
voor deze kinderen te doen. Het is heel 
moeilijk om de achterstanden van deze 
leerlingen weg te werken. Optimaal on-
derwijs is dus juist op deze scholen van 
groot belang. Tien jaar geleden, toen ik 
hier kwam, stond deze school te boek als 
één van de vijf zwakste scholen van  
Nederland. Dat is heel erg om te horen 
voor mensen die keihard werken. Ik 
denk niet dat het te maken had met 
zwart of wit. Het had te maken met ziek 
personeel, een ontbrekende focus op 
prestaties, niet precies weten waar je aan 
zou moeten werken, niet alle mogelijkhe-
den eruit halen.’

vaarDigHeDen 
Gunsch ging hard aan de slag om de 
school weer voldoende of goed te laten 
functioneren. ‘Mijn eerste vraag was: 
wat is er met de leerkrachten aan de 
hand? Wat zijn hun vaardigheden? Wat 
missen ze? Op een witte school in een 
goede wijk zullen leerkrachten – en ik 
generaliseer – minder vaardigheden 
nodig hebben dan op onze school. Via 
praktijkleren en heel veel bij elkaar in 

de klas kijken hebben we de vaardigheden van leraren verbe-
terd. Binnen korte tijd kun je een omslag maken van zwak naar 
goed. Dat kan binnen één of twee jaar. De Inspectie heeft ons 
in 2007 als voldoende tot goed beoordeeld. Geweldig! De kunst 
is om het vol te houden. Daar zijn we dus dagelijks mee bezig.’ 
Gunsch ziet de vermelding in het interview met minister Van 
Bijsterveldt, in de Volkskrant en bij Pauw en Witteman, als leuk 
compliment. ‘Ik ben blij dat het haar is bijgebleven dat we het 
goed doen. Dat is een beloning voor het hele team.’

CoLafLes
‘Wie weet er een zin met het woordje liter?’, vraagt juf Michelle 
Meijer aan haar groep 5. ‘Hoeveel liter is een cola?’, roept een 
jongetje. ‘Wie kan de zin nog net iets mooier maken?’, wil de 
juf weten. ‘Hoeveel liter zit er in een colafles?’, probeert een 
meisje. ‘Goedzo. Wie weet het antwoord?’ ‘Eén liter!’ ‘Of een 
halve liter, in een klein flesje!’ ‘Wij hebben flessen van vijf 
liter!’, overdrijft een jongetje. Juf Michelle: ‘Wie weet er een 
zin met het woordje centimeter?’ Een jongetje: ‘Hoe lang ben 
ik in centimeters?’ ‘Goed. Wie weet hoe lang-ie zelf is?’ ‘Eén 
meter en nog wat, weet niet’, zegt een jongetje. ‘Ga jezelf maar 
meten, daar achterin de klas.’ Een vriendje leest de meetlat af: 
‘Eén drieëndertig!’ Juf: ‘Is hij maar één centimeter drieënder-
tig?’ ‘Neeeeeeeeeeeee!’, lachen de kinderen. Bij het begrip kilo 
moet een meisje op de weegschaal. Haar vriendinnetje leest 
af: ‘Veertien kilo.’ Juf Michelle: ‘Zo weinig? Moet ik de dokter 
bellen?’ De weegschaal blijkt scheef te staan. ‘Dat was het on-
derwerp meten. Hebben we ons doel bereikt, snappen we het 
allemaal?’, vraagt de juf. De kinderen moeten de duim opsteken 
als ze helemaal hun doel bereikt hebben en twee vingers als ze 
het nog niet voor honderd procent begrijpen. Alle duimen gaan 
omhoog. 

uitgeDaagD
Juf Michelle maakte zich nooit zo druk over de discussie over 
de vermeende slechte kwaliteit van zwarte scholen. ‘Nee, wat 

‘Hoe lang  
ben ik in  
centimeters?’



renald 
gunsch:  
‘Wij zijn een 
afspiegeling 
van de 100 % 
zwarte  
schilders-
wijk.’

de media daarover melden trok ik me nooit zo aan. Wel als mijn 
familie of vrienden zeiden: “Jij werkt daar toch? Die scholen 
zijn toch niet zo goed?” Dan had ik het gevoel dat ik me moest 
verdedigen. En dat terwijl ik hier met ontzettend veel plezier 
werk en ik ook echt zíe dat ik heel veel toevoeg aan het leven 
van deze kinderen. Deze school stelt hoge eisen aan mijn vaar-
digheden. Ik kan niet op routine draaien; bij elke les moet ik 
van te voren heel goed nadenken hoe ik zo min mogelijk taal-
barrières oproep. Ik word hier enorm uitgedaagd en leer elke 
dag bij. Zo werken we met z’n allen keihard aan kwalitatief goed 
onderwijs. Ik sta dan ook volledig achter de uitspraken van de 
minister: het gaat niet om kleur, maar om kwaliteit.’ 
Marja Wind, intern begeleider en leescoördinator, heeft de 
kleur van de Van Ostadeschool ook nooit geboeid. ‘Ik zou het 
juist onnatuurlijk vinden om in een zwarte wijk op school te 
gaan mengen. Het gaat om kwaliteit. Het is een opsteker dat 
onze school genoemd is als goede school. We werken ons al-
lemaal uit de naad. Het is taal, taal, taal hier op school. Vaak is 

de woordenschat bij binnenkomst abo-
minabel en verlaten ze als goede lezers 
de school. Dat is fantastisch. Wij leveren 
de kinderen goed af aan het vervolgon-
derwijs en daar gaat het om, niet om de 
kleur.’ 

integratie
‘Je kunt zeggen dat de integratie op deze 
school en in deze wijk mislukt is. Dat is 
zo’, zegt directeur Gunsch volmondig. 
‘Maar waar kijken mijn leerlingen naar? 
Niet naar witte kinderen, nee naar el-
kaar. Je moet er dus voor zorgen dat je 
rolmodellen hebt, succesvolle allochtone 
mensen dus. Wij nodigen die mensen op 
school uit. We hebben op school alloch-
tone kinderen vanuit alle sociale lagen, 
dus wat dat betreft zijn we gemengd. 
En ja, wij bereiden dan misschien niet 
voor op de multiculturele samenleving, 
behalve de ontmoetingsprojecten met 
witte scholen die we hebben, maar ik 
hoor alleen maar goede verhalen terug 
van mijn leerlingen als ze eenmaal in het 
gemengde voortgezet onderwijs zitten. Ze 
doen het uitstekend! En waardoor? Om-
dat wij ze belangrijke vaardigheden bij-
brengen: taalvaardigheid, zelfdiscipline, 
zelfredzaamheid, goede communicatie en 
zelfreflectie.’
Op het toilet hangt een foto van een 
afschrikwekkend dikke worstelaar tegen-
over een klein, iel jongetje, met daaron-
der de tekst: ‘Iedere persoon op de Van 
Ostadeschool heeft hoge verwachtingen 
van zichzelf en zijn omgeving.’
Ciska de Graaff
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‘Het gaat niet oM kLeur, Maar oM kWaLiteit’
Zwarte scholen zijn voor dit kabinet geen thema meer. In de Volkskrant van 7 februari zegt minister 
Marja van Bijsterveldt: ‘Zwarte scholen zijn een feit. Het gaat om de kwaliteit. Wit of zwart is minder 
belangrijk.’ Deze mening van het kabinet wordt gezien als een trendbreuk. Jarenlang werd gepleit voor 
gemengde scholen, omdat dat beter zou zijn voor leerlingen. Uit diverse onderzoeken blijkt inmiddels 
dat zwarte leerlingen het op gemengde scholen niet beter doen dan op zwarte scholen. Er zou pas een 
positief effect zijn op leerprestaties als op een school hooguit 20 procent van de leerlingen kansarm 
is en de rest niet. Aan de andere kant is het wel zo dat scholen moeten voorbereiden op een multicul-
turele samenleving. Zwarte én witte scholen doen dat niet. Het Landelijk Kenniscentrum Gemengde 
Scholen is dan ook teleurgesteld. Een woordvoerder meldt: ‘Kinderen worden onvoldoende op de hui-
dige samenleving voorbereid als ze maar één kleur in hun klaslokaal of school zien.’ Linkse partijen zijn 
over het algemeen vóór meer menging, rechtse partijen accepteren nu het bestaan van zwarte scholen, 
terwijl integratie wel een speerpunt is van het kabinet Rutte. 



‘Het kenmerk van pubers is dat ze hun grenzen opzoeken. 
Als zo’n puber een misstap begaat, wat moet je dan doen? 
Moet je hem keihard van school aftrappen of moet je zeg-
gen: jongen, wat is er aan de hand? Waarom doe je zo?’
Aan het woord is Prem Radhakishun, advocaat, colum-
nist, presentator en zelfverklaard deskundige op het 
gebied van onderwijs. Waar deze deskundigheid op 
gebaseerd is blijft vaag, maar Prem zit er niet mee. Niet 
gehinderd door enige kennis van zaken schoffeert hij in 
zijn programma De Herkansing de ene middelbare school 
na de andere.
Een gemiddelde aflevering van Prem’s programma 
verloopt als volgt. Er wordt een puber opgevoerd die zijn 
grenzen een beetje wilde verkennen en nu keihard van 
school is getrapt. U en ik denken bij grenzen verkennen 
aan een keertje spijbelen of een brutale opmerking, maar 
Prem hanteert een ruimere definitie. In zijn wereld moeten 
bijvoorbeeld ook drugshandel en het bedreigen van een 
docent geïnterpreteerd worden als puber-kattenkwaad.
Prem trekt vervolgens stevig van leer tegen de school die 
het arme kind zo bruut verwijderd heeft. ‘Dit kind ver-
dient een tweede kans!’, briest hij verontwaardigd in de 
camera. Tweede kans aan mijn hoela! Iedereen die ook 
maar iets met onderwijs te maken heeft, weet dat je als 
school een lijvig dossier moet hebben opgebouwd voordat 
je een leerling mag verwijderen. We hebben het hier dus 

niet over een tweede, maar eerder over een vierde, 
een achtste of zelfs twintigste kans. 
De kinderen in De Herkansing hebben vaak de nodige 
problemen en ook daarin vindt Prem een stok om 
mee te slaan. Als die problemen binnen school waren 
opgelost, was het niet tot een verwijdering gekomen, 
betoogt hij. Maar een school is geen therapeutische 
instelling. Als de problematiek van een jongere zo ern-
stig is dat gesprekken met de mentor of vertrouwens-
persoon niets opleveren, moet er professionele hulp 
gezocht worden. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
daarvoor ligt bij de ouders.
Gelukkig is Prem ook ‘informeel therapeut.’ Hij stelt 
een diagnose, geeft zo’n kind een dvd’tje van Malcolm 
X en doet hem op een judoklasje. Het lukt hem ook 
altijd wel om een school te vinden die de leerling, in 
ruil voor een reclamespot in zijn programma, aan wil 
nemen. En zo is iedereen weer blij en tevreden. 
Maar ik maak me boos om alle collega’s die voor het 
oog van de natie aan de schandpaal worden genageld. 
Ik wilde dat ik ook informeel therapeut was. Dan zou 
ik Prem het volgende advies geven: haal die dvd van 
Malcolm X onder het stof vandaan, of bezoek weer 
eens een sportklasje. Zoek een andere hobby in ieder 
geval. En laat het onderwijs over aan de mensen die er 
verstand van hebben.

‘nIet gehInderd door 
enIge kennIs van zaken 
schoffeert prem de ene 

mIddelbare school  
na de andere ’
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columnmijke pelgrim

mijke pelgrim (32) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.

over de grens
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Bezuiniging passend onderwijs niet van tafel

naar 3,4 miljard euro. Daarvan is 1,9 miljard voor zorg aan 
leerlingen, de rest is basisbekostiging van het onderwijs. Elias 
(VVD) hamert er keer op keer op dat deze vermindering van 
het budget van Nederland geen asociaal land maakt. ‘We hou-
den het budget over dat we in 2005 ook hadden. We leven dus 
niet in een asociaal land. We plakken te snel en te vaak een 
etiket op een kind. We hebben vier keer zo veel rugzakkinderen 
als in 2003. Dat is pas niet normaal! Het kan niet zo zijn dat 
één op de vijf leerlingen in het voortgezet onderwijs iets man-
keert en dus speciale hulp krijgt. We medicaliseren onze kinde-
ren en daarmee onze samenleving. Daar horen we stelling tegen 
te nemen. In het belang van onze kinderen moeten we de groei 
van passend onderwijs indammen.’ 

Ziek onDerWijskLiMaat
Ook coalitiegenoot CDA en gedoogpartner PVV verdedigen  
te vuur en te zwaard de bezuiniging. Ferrier (CDA): ‘Ik ben  
ervan overtuigd dat het mogelijk is om mét die 300 miljoen  
bezuiniging goed passend onderwijs te geven.’ Beertema (PVV):  
‘Het is een schandaal dat we vanaf hele jonge leeftijd kinderen 
voorsorteren met een stempeltje op hun voorhoofd.’ Hij scheert 
vervolgens het hele onderwijs over één kam door te zeggen:  
‘Het hele onderwijs kenmerkt zich door chaos, onrust, een ge-
brek aan structuur, samenhang en discipline. Inderdaad, in zo’n  

Oppositie 
en 

onderwijs 
lopen 

tegen 
muur

Geschoffeerd, teleurgesteld, treurig. Zo 
voelen de oppositiepartijen zich donder-
dagavond 17 februari, na over twee dagen 
uitgesmeerd vergaderen. 74 van de 150 
Kamerleden willen dat premier Rutte naar 
de Kamer komt om met hen van gedach-
ten te wisselen over alternatieven voor de 
300 miljoen bezuinigingen. Hij weigert. 
Roemer (SP): ‘Dat vind ik getuigen van 
een arrogantie die hier niet past.’ Sap 
(GroenLinks): ‘Het kabinet keert de op-
positie de rug toe, maar het kabinet keert 
ook de rug naar onze meest kwetsbare 
kinderen.’ ‘Een schoffering van de Tweede 
Kamer’, aldus Rouvoet (ChristenUnie). 
‘Rutte had als imago zaken te willen doen 
met de oppositie, maar nu hij wegloopt 
voor dit debat dat aangevraagd is door de 
grootst mogelijke minderheid, is dat imago 
in één keer aan gruzelementen.’

niet asoCiaaL
Vanaf 2012 gaat het mes in het budget 
voor passend onderwijs; van 3,7 miljard 

Het heeft allemaal niet mogen baten. 
Dik tienduizend actievoerende leraren in 
Nieuwegein, 150.000 handtekeningen onder 
een petitie, de ongelooflijk hard ploeterende 
voltallige oppositie. Maar minister Van 
Bijsterveldt houdt haar poot stijf en premier 
Rutte weigert te komen. De bezuiniging van 
300 miljoen op passend onderwijs is niet 
van tafel. 
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klimaat struikelen kinderen die zich 
minder dan andere kinderen kunnen 
concentreren. Dat wil niet zeggen dat 
kinderen met concentratieproblemen ziek 
zijn. Nee, het onderwijsklimaat in veel 
scholen is ziek!’

aCHterLijke 
beZuiniging
Gesterkt door de enorme opkomst op de 
demonstratie in Nieuwegein en 
150.000 handtekeningen onder 
een protestpetitie, gaat de op-
positie er vol in. Iedereen wil 
passend onderwijs, maar wel 
met voldoende tijd en mid-
delen. Dijsselbloem (PvdA) 
weet alles van onderwijsver-
nieuwingen: ‘Basisvoorwaarden 
voor slagen zijn tijd, geld en expertise. Tijd 
is er niet, geld is er niet, expertise dreigt 
verloren te gaan.’ Smits (SP): ‘Gewone 
scholen moeten meer kinderen opvangen. 
Maar het water staat mensen op reguliere 
scholen vaak tot aan de lippen. Iedere 
leerkracht wil kinderen helpen, maar het 
moet wel kúnnen. Maar hoe dan? In een 
volle klas zonder extra hulp en zonder 
ambulant begeleiders? Het is een slecht 
plan en een achterlijke bezuiniging. Heeft 
de minister dan niets geleerd van de com-
missie Dijsselbloem? Vernieuwen en be-
zuinigen gaan niet samen. Zorgleerlingen 
verdwijnen niet door op ze te bezuinigen!’
‘De helft van de leraren in het reguliere 
basisonderwijs is niet toegerust voor het 
omgaan met zorgleerlingen’, weet Van 
der Ham (D66). ‘Hoe gaat de minister 
dat oplossen? Dat gaat niet bij tover-
spreuk. Schaf de gratis schoolboeken af 
en de nutteloze maatschappelijke stage 
en besteed dat geld aan de meest kwets-
bare leerlingen!’ Klaver (GroenLinks): 
‘De minister zegt twee doelen te dienen: 
het begrotingstekort terugdringen en de 
kwaliteit van passend onderwijs verho-
gen. Dat gaat niet samen. De kost gaat 
voor de baat uit. Een stelselwijziging kost 
geld voor het iets oplevert.’

Doorpakken
Minister Van Bijsterveldt, af en toe hard-
nekkig met staatssecretaris aangespro-
ken, houdt echter haar poot stijf. ‘Het 
huidige stelsel is onhoudbaar. Er zit een 

enorme prikkel in om de duurste vorm van zorg te kiezen. Het 
draagvlak voor verandering is breed. We moeten nu doorpak-
ken. De kern is het regulier onderwijs in staat te stellen meer 
kinderen op te vangen. Ik ontzie dus ook het regulier onderwijs. 
Daar krijgen ze zelfs méér geld, namelijk een deel van de gelden 
voor ambulante begeleiding.’ De suggesties van de oppositie om 
het geld weg te halen bij zaken als prestatiebeloning, maatschap-
pelijke stage of gratis schoolboeken, verwijst ze naar de prul-
lenbak. ‘Die 300 miljoen staan in het regeerakkoord en dus is de 
bezuiniging voor mij een feit.’
Omdat de oppositie er niet door komt bij de minister en zij daar-
voor het regeerakkoord gebruikt, gaat er een verzoek naar de 
premier om met hem te praten over alternatieven voor de be-
zuiniging. Rutte laat echter verstek gaan. Van Bijsterveldt praat 
namens het kabinet en zegt op de herhaaldelijke vraag van de 
oppositie of er ruimte is de bezuiniging anders in te vullen: ‘Nee, 
die ruimte is er niet. Voor mij geldt het regeerakkoord. Boven-
dien blijft er 1,9 miljard euro beschikbaar voor de zorg, bovenop 
de basisbekostiging. Daar mogen we als Nederland fier op zijn.’
Ciska de Graaff

Michel rog, voorzitter Cnv onderwijs, laat als protest een badeend te water 
in de Hofvijfer.
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De functiemix: een zegen voor leraren die toe 
zijn aan een carrière-impuls. Schoolbesturen 
daarentegen staan niet direct te popelen om 

uitvoering te geven aan dit onderdeel van 
het Actieplan LeerKracht van Nederland, 

bedoeld om het lesgeven aantrekkelijker te 
maken. Veel gehoorde redenen zijn de vrees 

voor tweespalt in het team en het gebrek 
aan financiën door bezuinigingen van de 

overheid. Het personeel van een Roermonds 
schoolbestuur pikte het niet en deed met 

succes een beroep op de bond. 

‘We stuiten nog wel eens op problemen 
bij het invoeren van de functiemix’, zegt 
CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis.  
‘Er is een waslijst aan oorzaken die scho
len ons voor de voeten werpen. “Geen 
geld”, wordt er vaak gezegd als onze 
regiobestuurders verhaal komen halen. 
Bezuinigingen worden daarbij dankbaar 
aangegrepen om te zeggen dat de functie
mix onbetaalbaar en onuitvoerbaar is, 
terwijl het ook gewoon angst is om te 
differentiëren. Probleem bij dit school
bestuur (Swalm en Roer in Roermond, 
red.) was dat de intern begeleiders bijna 
vanzelfsprekend in aanmerking kwamen 
voor de functiemix, terwijl wij duidelijk 
in de cao hebben afgesproken dat kandi
daten minstens voor de helft van de tijd 

Leraren die 
lesgeven 
moeten 
nu eens 
profiteren.

CNV Onderwijs dwingt functiemix af  
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voor de groep moeten staan. Daar is met de PORaad, de bon
den en de minister van Onderwijs bewust voor gekozen, omdat 
wij vonden dat de mannen en vrouwen die lesgaven nu eens 
moesten profiteren. Die waren nu niet meer gedwongen de klas 
uit te gaan voor een hoger salaris of meer carrièreperspectief.’ 
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AppeLs en peren 
Aanvankelijk kregen de bonden geen poot aan de grond, legt 
Banis uit. ‘Het was allemaal goed geregeld met de GMR, dus 
decentraal georganiseerd overleg was zeker niet nodig’, werd ons 
gezegd. ‘Ze wilden alleen informeel met ons spreken. Onder drei
ging van een rechtszaak heeft het bestuur inmiddels eieren voor 
zijn geld gekozen. Maar wat mij altijd weer zo opvalt bij dit soort 
zaken is dat nooit het bestuursbureau wordt aangepakt. Terwijl 
daar soms alle reden toe is door mismanagement. Sommige scho
len kunnen echt niet met geld omgaan.’ Als voorbeeld geeft  
Banis de zogenaamde Van Rijngelden die schoolbesturen enige 
tijd terug op hun rekening kregen bijgeschreven om daar 25% 
van de functiemix van te bekostigen. ‘Dat daar vervolgens gaten 
in de begroting mee worden gestopt of digitale schoolborden 
mee worden aangeschaft, is niet het probleem van de leraren 
die recht hebben op een hogere inschaling.’ Hij zou het jammer 
vinden als de functiemix zou worden geofferd voor het stopzet
ten van de bezuinigingen op passend onderwijs. ‘Dat is appels 
met peren vergelijken. De functiemix is niets anders dan het 
repareren van tien jaar salarisachterstand. Natuurlijk wil ik dat 
die honderden ambulante begeleiders hun baan houden, maar 
moet dat via een sigaar uit eigen doos. Dan heb ik liever dat de 
prestatiebeloning die er nog aankomt wordt geschrapt. Dat levert 
€ 250 miljoen op. Kunnen we alle ambulante begeleiders mee in 
dienst houden en dus de kwaliteit van het onderwijs borgen.’

HAndtekeningenLijsten
Op grond van de caoprimair onderwijs 2009 moesten werk
gevers in het basisonderwijs op 1 augustus vorig jaar 8 procent 
aan LBfuncties hebben gecreëerd. Voor het speciaal onderwijs 
gold een norm van 3 procent LCfuncties. De Stichting Swalm 
en Roer, een middelgroot schoolbestuur met 24 basisscholen en 
een school voor speciaal basisonderwijs in Roermond en om
geving, haalden deze norm om verschillende redenen niet. Een 
leraar die zich benadeeld voelde, haalde de bond erbij nadat het 
bestuur weigerde inzage te geven over de te volgen procedure 
voor de functiemix. Vervolgens werd het bestuur enkele keren 
zonder vruchtbaar resultaat op haar verplichtingen gewezen. 
Massaal getekende handtekeningenlijsten versterkten de bon
den in hun eis tegenover het schoolbestuur werk te maken van 
de functiemix, zoals volgens de cao was bedoeld.
Daarbij mochten intern begeleiders van het klagende personeel 
best hoger worden ingeschaald, als dat maar niet ten koste ging 
van de ‘geoormerkte’ functiemixgelden. Het Roermondse school
bestuur gaf in informeel overleg met de bonden aan dat het crite
rium van 50 procent lesgevende taken niet per se inhield of men 
voor een klas of groep stond. Volgens voorzitter Timmermans 
van het college van bestuur is ‘iedereen die met kinderen werkt 
pedagogischdidactisch verantwoordelijk voor de begeleiding van 

leerlingen. De taken van een leraar veranderen meer 
naar die van begeleider en ondersteuner’. 

LAt te Hoog
De bestuursvoorzitter gaf ook aan dat het werken met 
groepen kinderen op ‘de traditionele manier onder druk 
komt te staan bij de verdere invoering van passend  
onderwijs en het werken met rugzakkinderen’. Op een 
opmerking van CNV Onderwijsregiobestuurder Tom 
Boot dat meerdere teams bij de bond hun beklag heb
ben gedaan, antwoordde de bestuursvoorzitter dat ‘hij 
niet van alle gevallen op de hoogte was’. Maar er is 
meer. Van de 46 kandidaten voor een LB of LCfunctie 
werden er 13 – allemaal basisonderwijs – afgewezen. 
Het bestuur geeft toe de lat misschien iets te hoog te 
hebben gelegd. Maar Boot vermoedt dat ook meespeelt 
dat directeuren zelf een voordracht konden doen. Ook 
zou scholing te wensen overlaten. 

irAAnse toestAnden
Het Utrechtse kantoor Schellart Advocaten had onder 
dreiging van de rechter inmiddels met succes namens 
de bonden een brandbrief richting Roermond gestuurd. 
Daarin werd het bestuur van de Stichting Swalm en 
Roer gesommeerd concrete afspraken over de functie
mix te maken in een (controleerbaar) decentraal geor
ganiseerd overleg. Soortgelijke brieven werden verstuurd 
aan schoolbesturen ProBaz in Zaamslag, Skod/SPD in 
Made en Skipov in Veghel. De opgevoerde druk leidde 
uiteindelijk tot een formele bijeenkomst, waarbij het be
stuur beloofde alle in de cao afgesproken bepalingen toe 

te zullen passen. Over het gerucht, dat het Roermondse 
schoolbestuur personeelsleden die hun handtekening 
hebben gezet onder de vakbondspetitie heeft gewaar
schuwd voor nadere stappen, is Banis oprecht verbaasd. 
‘Iraanse toestanden. Dit zet de verhoudingen onder 
druk. Het is het schoolbestuur kwalijk te nemen willens 
en wetens de cao te ontduiken. En dan vervolgens je 
mensen de mogelijkheid ontzeggen voor hun rechten 
op te komen. Schandelijk. Ik zou onze leden op het hart 
willen drukken ons te bellen als zich iets soortgelijks met 
de functiemix voordoet op hun school. Bel ons, des
noods anoniem, want we kunnen het regelen.’
Peter Magnée

CNV Onderwijs dwingt functiemix af  

‘Bezuinigingen worden dankBaar aange-
grepen om te zeggen dat de functiemix 
onBetaalBaar en onuitvoerBaar is’
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Leukste school en lekkerste

‘Zelfs de leerlingen die normaal gespro
ken geen binding met school hebben, 
werden enthousiast van deze verkiezing.’

CommerCieeL 
kArretje
De Heineken Music Hall in Amsterdam 
is goed gevuld. Het puberzweet dringt 
door in alle hoeken van deze megahal. 

De Leidse school is niet helemaal met lege handen naar huis 
gegaan. Jelle Eggink (16) uit havo 4 mag zich een jaar lang de 
lekkerste hunk van Nederland noemen. ‘Ik vind het wel leuk’, 
lacht hij, een beetje verlegen. ‘Ook in de klas kreeg ik leuke 
reacties.’ De relatief kleine school, met 870 leerlingen, begon 
eind januari met het verzamelen van stemmen. Conciërge Sjaak 
Baart hoorde van de verkiezingen en had hier vijf jaar geleden 
al goede ervaringen mee. Tim Ekkelboom (16) en Jody  
Tebrugge (13) namen het voortouw. Afdelingsleider van de 
mavo Heleen Koppert en Baart 
hielden een oogje in het zeil. ‘Het 
liep allemaal op rolletjes’, vertelt 
Koppert. Tim en Jody telden alle 
stemmen met de hand en orga
niseerden extra activiteiten voor 
het bezoek van Radio 538 aan 
hun school. Op 7 februari was er 
een heuse checkout waarbij dj 
Barry Paf samen met presentator 
Sascha Visser een kijkje kwam 
nemen op de school. In de cen
trale hal werd een dramastuk 
opgevoerd en in de sporthal was 
een parcours uitgezet. ‘Het was 
enorm veel werk, maar het is 
leerzaam en leuk om samen iets 
te organiseren’, vertelt Tim. 

De oren suizen nog na van de 
harde muziek in de Heineken 

Music Hall, waar Radio 538 
vorige week donderdag voor de 
zevende keer de leukste school 

van Nederland verkoos. Het 
gesprek in de personeelskamer 

op het Vlietland College in 
Leiden, de volgende dag, wordt 

overheerst door het grote 
feest. De titel ging weliswaar 

naar scholengemeenschap 
Spieringshoek in Schiedam, 
maar in Leiden heerst zeker 

geen teleurstelling. 
Het Vlietland College in Leiden wacht op het bezoek van radio 538.

dj Barry paf interviewt een scholiere.
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Op het toilet is stiekem gerookt en in de 
spiegel worden wimpers en lippen om de 
vijf minuten voorzien van een laag mas
cara en gloss. Vijf scholen in Nederland 
zijn genomineerd voor deze verkiezing. 
Een docent van het Coornhert Lyceum 
in Haarlem die niet met naam en toe
naam in het blad wil, spreekt zijn twijfels 
uit. ‘We worden als school gewoon voor 
een commercieel karretje gespannen. 
Het is wel leuk voor de leerlingen’, zegt 
hij met een enigszins bitter gezicht.  
De leerlingen van deze school zijn een 
stuk enthousiaster. Christiaan (14) en 
Daniël (15) vinden het supercool. Enkele 
scholieren van het Amadeus Lyceum in 
Vleuten staan in de buurt van de garde
robe, afgezonderd van de concertzaal. 
‘De muziek is niet echt onze smaak’, 
zegt Benjamin (15). ‘Maar we vinden 
het wel leuk, zo’n feestje’, vult Ilja (16) 
aan. Commercieel of niet, de leerlingen 
vinden het geweldig, gezellig en heel 
leuk dat er zoveel bekende Nederlanders 
optreden. Zoals The Voice of Holland 
winnaar Ben Saunders en de band The 
Partysquad. Scheikundeleraar Boelen 
van scholengemeenschap Spieringshoek 
in Schiedam vindt het een slim idee van 

Radio 538. ‘Het is commercieel, maar 
heeft zeker een positieve uitwerking 
op de school. Het bindt de kinderen 
en het zorgt voor positieve energie die 
nog een tijdje na ebt. De radiozender 
moet niet naar de inhoud van het 
onderwijs gaan kijken. Het is goed zo, 
de scholieren hebben het enorm naar 
hun zin.’

sAAmHorigHeid
In Leiden zijn ze alles behalve nega
tief over het festijn. ‘Er wordt een 
team van je hele school gemaakt’, 
vertelt Baart. ‘Het doorbreekt alles 
even’, zegt Koppert. ‘Het gaat altijd 

al over de lessen en de inhoud, de sfeer is 
ook belangrijk. Deze verkiezing heeft gezorgd voor 

een gevoel van saamhorigheid’, aldus de tevreden afdelingsleider. 
‘Dat het commercieel is, dat is bijzaak’, zegt Baart. Ook de leerlin
gen zien dat zo. ‘Natuurlijk, het is goede PR, maar het is ook goed 
voor de school’, zegt Tim. Met name Jelle heeft vandaag een dag 
vol roem. ‘Hé hunk’, roept een docent naar hem. Ondertussen is 
alles weer bij het normale op school. De kleuren groen, paars en 
wit zijn nog overal terug te zien. ‘Dat is toevallig’, lacht Tim.  
‘De kleuren van 538 en Vlietland zijn hetzelfde.’
Hanneke Reijnders

Afdelingsleider Heleen koppert en conciërge sjaak Baart verkleed 

in de kleuren van radio 538. 

 in de sporthal van de school is een parcours uitgezet.
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nee tegen aantasten 
vakantie 
CNV Onderwijs blijft zich krachtig verzetten tegen 
het plan van minister Van Bijsterveldt om de zomer
vakantie in het voortgezet onderwijs met een week in 
te korten. Onlangs bleek dat het kabinet van VVD 
en CDA dit plan steunt en met een wetsvoorstel 
komt rond de onderwijstijd, waarin de zomervakantie 
in het voortgezet onderwijs met ingang van 2012 
wordt teruggebracht van 7 naar 6 weken. Vice 
voorzitter van CNV Onderwijs Patrick Banis:  
‘Natuurlijk is het van belang dat scholen voldoende 
en ook kwalitatief goede onderwijstijd realiseren. 
Maar dat is ook heel goed mogelijk binnen de be
schikbare schoolweken. Tegen het snijden in de 
vakanties van de leraren hebben wij ons van meet af 
aan fel verzet en we zullen dat ook blijven doen. En 
mocht de Tweede Kamer dit plan desondanks aanne
men, dan willen we dat via de cao repareren. Immers, 
het vaststellen van de leerlingenvakanties is een be
voegdheid van de Tweede Kamer, maar de vakanties 
van leraren worden in de cao geregeld. Daar gaat de 
politiek niet over.’ Uit een peiling van 
CNV Onderwijs bleek eerder dat meer 
dan 90 procent van de leraren 
het plan van Van Bijsterveldt 
afwijst. Eenzelfde meerder

heid van de leraren gelooft niets van de bewering dat 
een kortere zomervakantie zou leiden tot een betere 
spreiding van de werkdruk.

Akkoord verlenging cao bve
CNV Onderwijs heeft op 10 februari een onderhan
delaarsakkoord bereikt met de MBO Raad over een 
verdere verlenging van de cao bve 20072009 tot  
1 april. Gewijzigde wetgeving maakte het noodzakelijk 
om de artikelen die betrekking hebben op de mede
zeggenschap en het overleg met de vakbonden op de 
instellingen (IGO) tijdig aan te passen. Op 1 maart 
vervalt de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO) 
en moet op alle instellingen een ondernemingsraad 
geïnstalleerd zijn. Caopartijen zijn overeengekomen 
dat alle besluiten en regelingen die na advies of met 
instemming van de (P)MR zijn vastgelegd, ook na  
1 maart van kracht blijven. In de cao bve was be
paald dat voor leden van medezeggenschapsraden 
minimaal 0,35 procent van de feitelijke personeelslast 
beschikbaar was aan faciliteiten. Afgesproken is dat 
gedurende het eerste jaar ook voor de OR 0,35 pro
cent van de personeelslast beschikbaar is als faciliteit. 
Zo spoedig mogelijk na installatie komen werkgever 
en de OR een aantal uren voor onderling beraad en 
overleg overeen. Na zes maanden wordt deze afspraak 
geëvalueerd. Zo nodig vindt bijstelling plaats. Als 
de werkgever en de OR niet tot overeenstemming 
komen, kan de OR zich wenden tot de kantonrech
ter. Het onderhandelaarsakkoord is middels email 
voorgelegd aan alle leden in de sectoren bve/mbo en 
agrarisch onderwijs. In grote meerderheid zijn zij ak
koord gegaan met het bereikte resultaat. Caopartijen 
verwachten na deze korte verlenging beter in staat te 
zijn om afspraken te maken over een volwaardige cao 

voor de periode na 1 april 2011. Met het be
kend worden van het Actieplan MBO 2011
2015 is nu ook duidelijk welke maatregelen 
het kabinet in petto heeft en welke gevolgen 
dat gaat hebben voor de budgetten en de 
schoolorganisatie. 

Kamp wil 10% korten op  
AOW-partnertoeslag
Als het aan minister Kamp (Sociale zaken) ligt 
wordt de AOWpartnertoeslag met ingang van  
1 juli met 10 procent gekort. Hij wil tegemoet 
komen aan de wens van de Eerste Kamer om huis
houdens met een gezamenlijk inkomen tot € 30.000 
te ontzien. Om toch de beoogde bezuiniging bin
nen te halen, verhoogt hij de korting van 8 naar 
10 procent. Het aangepaste wetsvoorstel moet nog 
door beide Kamers.
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Overzicht regiOspreekuren 
donderdag   3 maart Rotterdam
maandag   7 maart Utrecht
dinsdag   8 maart Assen
dinsdag 15 maart Roermond
donderdag 17 maart ‘sHertogenbosch
donderdag 17 maart Apeldoorn
dinsdag 29 maart Assen
woensdag 30 maart Rotterdam
maandag   4 april Utrecht
dinsdag   5 april Roermond
donderdag 14 april Apeldoorn


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.

wat zijn de financiele gevolgen 
van arbeidsongeschiktheid ?

vraag:

antwOOrd:
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helft van uw restverdiencapaciteit, dan krijgt u een 
loonaanvullingsuitkering van UWV. Deze uitkering 
bedraagt 70% van het verschil tussen het nieuwe en 
het oude inkomen, waarbij ook weer het maximum 
dagloon geldt. Ook hier geldt een aanvullende uit
kering van ABP. De hoogte daarvan hangt af van de 
mate waarin u de restverdiencapaciteit benut. Globaal 
kan gesteld worden dat het totale inkomen bij invul
len van ten minste de helft van de restverdiencapaci
teit tussen de 75% en 90% bedraagt van het oorspron
kelijke inkomen.

•  Vult u de restverdiencapaciteit voor minder dan 
50% in, dan krijgt u een vervolguitkering. De hoogte 
daarvan hangt af van het arbeidsongeschiktheids
percentage en varieert tussen 28 en 50,75% van het 
minimumloon. De AAOPuitkering vult dit aan tot 
een uitkering die gelijk is aan 65% x het arbeidsonge
schiktheidspercentage. Iemand die voor 40% arbeids
ongeschikt is en de restverdiencapaciteit niet invult, 
krijgt dus in totaal (vervolguitkering UWV en AAOP) 
65 x 40% = 26% van het voormalige inkomen.

•  Wie minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt geen 
arbeidsongeschiktheidsuitkering en blijft in beginsel 
gewoon in dienst van de werkgever. Kan de werkgever 
geen passend werk aanbieden dan bestaat de kans dat 
hij overgaat tot ontslag. In dat geval valt de betrok
kene onder de werkloosheidsregelingen.

Werknemers in het onderwijs krijgen bij arbeidsonge
schiktheid te maken met ten minste twee uitkeringen: 
de uitkering op grond van de WIA en het ABParbeids
ongeschiktheidspensioen (AAOP). Als UWV tegen het 
einde van een ziekteperiode van 2 jaar beoordeelt of er 
sprake is van arbeidsongeschiktheid zijn er verschillende 
uitkomsten mogelijk.
•  Er is sprake van volledige, blijvende arbeidsonge

schiktheid (80% of meer). In dat geval krijgt de 
betrokken werknemer een IVAuitkering van 75%. 
Deze uitkering wordt berekend over een salaris van 
maximaal € 188,88 per dag, inclusief alle toeslagen. 
Is uw inkomen hoger dan vult de AAOPuitkering dat 
aan tot ongeveer 75% daarvan.

•  Er is sprake van volledige arbeidsongeschiktheid, maar 
niet blijvend, de uitkering is dan 70%.

•  Er is sprake van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
tussen 35 en 80%. In dat geval wordt bepaald hoeveel 
u met werken nog kunt verdienen. In deze situatie 
krijgt u eerst een loongerelateerde uitkering van  
70% (eerste twee maanden 75%). Ook hier geldt de 
maximum dagloongrens. De duur daarvan is gelijk aan 
de duur van een WWuitkering bij werkloosheid en 
hangt af van leeftijd en arbeidsverleden. Het AAOP 
vult de uitkering aan tot ongeveer 80% van uw oor
spronkelijke inkomen.

•  Gaat u weer aan het werk en verdient u ten minste de 
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Jouw partner in training en advies

cursussen
CNV Onderwijs Academie biedt uw medezeggenschapsraad nu ook ondersteuning op maat, het 
zogenaamde MR Partnerschap. Wij staan u terzijde als trainer, adviseur en coach. Voortaan kunt u 
met al uw vragen terecht bij een vast contactpersoon van CNV Onderwijs Academie.

MR Partnertschap

Voordelen op een rij
•   Een eigen contactpersoon  

voor de MR
•   Dienstverlening naar keuze
•   Delen van ervaringen met 

andere MR’en
•   Toegang tot een eigen netwerk

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie. Vragen of 
direct aanmelden? Neem contact 
op met CNV Onderwijs Academie, 
tel. (030) 751 1747 of stuur een  
e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Klaas Jurjens is trainer en adviseur 
bij CNV Onderwijs Academie. 
‘Het MR Partnerschap bestaat nu 
een half jaar en het loopt goed. 
Vooral mensen die al eerder  
contact hadden gehad met  
CNV Onderwijs Academie 
zagen al snel de voordelen van 
een vaste contactpersoon voor 
de hele MR, omdat die de 
situatie al kent’, weet Jurjens. 
‘MR’en waarderen het dat ze met hun vragen bij 
ons terecht kunnen. Denk daarbij aan vragen als: wat is het ver
schil tussen een fusie en een samenwerking? Is de gang van zaken 
wettelijk te onderbouwen?’ Naast de telefonische begeleiding 
hebben de MR’en ook recht op drie uur coaching op locatie. Een 
medewerker van CNV Onderwijs Academie komt dan langs voor 
voorlichting of ondersteuning bij organisatie en communicatie. 
Je kunt daarbij niet alleen kiezen voor een lange bijeenkomst van 
3 uur, maar bijvoorbeeld ook voor twee korte bijeenkomsten van 
1,5 uur. Jurjens: ‘Het MR Partnerschap wordt dus ingericht naar 
de behoeften van de klant. Want elke MR is anders!’
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columnpierre wind
‘is 

verBijsterendveldt 
aan de drugs  

of zo? ze is niet  
te volgen’

pierre wind (45) is docent op 
onder andere roc mondriaan 

Horeca in den Haag.

Kent u die tekstballonnetjes nog uit Asterix wanneer 
Obelix in zijn strip megaboos was? X*?*#*!**. Als ik me in 
boosheid moet uitdrukken hoe ik me nu voel, dan kan ik 
wel een hele Harry Mulisch vol met die symbolen schrij-
ven. Werkelijk, mijn bloed kookt van woede. En wie is de 
oorzaak? Minister Van Bijsterendveldt en haar ministerie. 
Politicus Frans Timmermans zei laatst op tv nog tegen 
mij dat de politiek had afgesproken, naar aanleiding van 
de parlementaire onderzoekscommissie Dijsselbloem, 
om komende jaren geen grote veranderingen in het on-
derwijs te implementeren, want dat was in het verleden 
te vaak gedaan. Een bewijs dat Den Haag een grote zeep-
bel is, want het ene na het andere discutabele initiatief 
wordt gelanceerd. Verbijsterendveldts ideetjes doen mij 
denken aan een ongeleide clusterbom: boem… raak… 
maar niet letten op de nevenschade. Is Verbijsterendveldt 
aan de drugs of zo? Ze is niet te volgen. Helemaal irritant 
is dat ze probeert haar daden met Jip- en Janneketaal te 
verbloemen. De beslissing om de zeven vakantieweken 
naar zes weken terug te dringen wordt bijvoorbeeld ‘on-
derbouwd’ met ‘we moeten in het rooster meer zeggen-
schap aan de leerlingen en ouders geven’. Sinds wanneer 
gaan ouders het schoolrooster bepalen? Het moet niet 
gekker worden. 
Maar het wordt wel gekker, want Verbijsterendveldt haalt 
bij de rugzakregeling geld weg met de boodschap dat 

deze euries wel weer als investering in het mbo worden 
gepompt. Volgens haar moet het mbo beter functione-
ren. Kan nog plausibel klinken, maar als je hoort wat ze 
van plan is, dan kan ik maar één ding concluderen: ’Onze 
verpleegster Verbijsterendveldt is zelf patiënt gewor-
den’. Volledig doorgedraaid. Haar ‘geniale’ plan behelst 
dat in het mbo de 1000-uren norm wordt ingevoerd en 
opleidingen niet meer vier maar drie jaar duren. Bizar! 
Dit gaat banen kosten. Inhoud en kwaliteit zullen ach-
teruit gaan en je krijgt ontevreden studenten, omdat de 
praktijk nu al uitwijst dat niet alle studenten het tempo 
van een driejarige mbo aankunnen. Het is helemaal van 
de zotte omdat je nu al driejarige mbo-opleidingen hebt, 
dus er is keuze. Waarom moet je nu goedlopende vier-
jarige opleidingen naar drie jaar omtoveren? Het brengt 
alleen maar risico’s en onzekerheden. Met zo’n regel 
krijg je never rust in de tent. Nauwelijks is het mbo be-
komen van de desastreuze invoering van het competen-
tieleren, of Verbijsterendveldt zaagt een hele stoelpoot 
van de sector af. Ja, als de doelstelling van Van Verbijs-
terendveldt is om het onderwijs om zeep te helpen, dan 
kunnen we zeggen ‘Meisje, het lukt je aardig’. Meisje? 
Meer een olifant, zoals zij tekeer gaat in de porselein-
kast, die onderwijs heet. Ik meen het uit de grond van 
mijn hart: ‘Het is een schande dat zij ooit minister van 
Onderwijs heeft kunnen worden’. 

patiënt Verbijsterendveldt
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Oproep aan scholen om beter in te spelen op autisten 
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Het aantal autisten in Nederland 
groeit. De arbeidsparticipatie 
groeit echter nauwelijks met 

hen mee: het merendeel 
van de mensen zit thuis. Dat 

moet anders, menen het 
Start Foundation en Fonds 

Psychische Gezondheid. 
Zij slaan de handen ineen om 

meer mensen aan een betaalde 
baan te helpen. Hierin is een 

belangrijke rol weg gelegd voor 
het onderwijs.

Autisme 
werkt 
    wél!

Onderwijsinstanties en scholen die vernieuwende ideeën hebben om de arbeidsparticipatie van autisten te ver-
groten en de overgang van werk en school te verbeteren, kunnen op www.autismewerktwel.nl een projectvoorstel 
indienen. De beste initiatieven kunnen rekenen op financiële steun. Heeft uw school al een specifiek beleid voor 
autisten of een bijzonder project? Start Foundation en Fonds Psychische Gezondheid zijn ook benieuwd naar good 
practices. Deel het succes op bovenstaande website.
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De cijfers liegen er niet om. Tweeëntachtig procent van de 
circa 160.000 Nederlanders met autisme is werkeloos. Zestig 
procent van de mboleerlingen met deze ontwikkelingsstoor
nis verlaat vroegtijdig het onderwijs. En van de circa 200.000 
Wajongers in Nederland is zo’n 14 procent autistisch. Tel daar 
bij dat voorzieningen als het Rugzakje en het persoonsgebon
den budget momenteel onder grote (financiële) druk staan, 
en het moge duidelijk zijn: de situatie van veel autistische 
jongeren is verre van ideaal. In een poging hier verandering in 
te brengen, ondertekenden maatschappelijk investeerder Start 
Foundation en Fonds Psychische Gezondheid eind januari het 
convenant Autisme en Werk. ‘We willen laten zien dat autisten 
wel degelijk aan de slag kunnen, mits er wordt voldaan aan 
belangrijke voorwaarden als goed onderwijs, goede begeleiding, 
duidelijke werkprocessen en betrokken werkgevers’, verklaart 
Ben Roelands, hoofd afdeling subsidies bij het Fonds Psychische 
Gezondheid. 

potentie
De ene autist is echter de andere niet. Is iedereen wel daadwer
kelijk geschikt om te werken? Roelands: ‘Autisme is een breed 
begrip met verschillende gradaties; arbeidsparticipatie hangt 
onder meer af van leeftijd, geslacht, aard van het werk. Uit 
onze inventarisatie blijkt dat de arbeids
participatie van autisten onder de maat is, 
terwijl het wel degelijk een groep is met 
potentie. Onderzoek laat zien dat onge
veer 20 procent van de 200.000 Wajongers 
op de reguliere arbeidsmarkt werkt;  
20 procent doet andersoortig werk. Van 
het overige deel is 20 procent op zoek naar een baan. Wanneer 
je dit op de groep autisten loslaat, zou je kunnen stellen dat 
twee keer zoveel mensen aan het werk moeten kunnen.’

toegAngskAArtje
Het convenant Autisme en Werk houdt in dat er 900.000 euro 
beschikbaar is gesteld om projecten te subsidiëren die mensen 
met autisme aan het werk helpen en/of die de overgang van 
werk en school verbetert. Want om meer autisten te laten 
werken, zal ook het vroegtijdig schoolverlaten moeten worden 
aangepakt en moet er eveneens een betere aansluiting tus
sen onderwijs en arbeidsmarkt zijn. ‘Een diploma is immers 
het toegangskaartje voor de arbeidsmarkt’, licht directeur van 
Start Foundation Jos Verhoeven toe. ‘Als het op school al mis 
gaat, heb je bij voorbaat al een achterstand op de arbeidsmarkt. 
Dan word het je als toch al kwetsbare groep wel erg moeilijk 
gemaakt. En dat is spijtig. Want autisten die noodgedwongen 
thuis zitten, daar is niemand bij gebaat. Zij zelf niet, maar ook 
de economie niet. Door de vergrijzing zijn er meer arbeidshan
den nodig. Nu laat je veel talent onbenut. Autisten zijn welis
waar vaak op sociaal en emotioneel vlak minder vaardig, maar 
ze hebben wel degelijk kwaliteiten. Denk eens aan veel oog 
voor detail en een bovengemiddeld vermogen om te focussen. 
Nu worden ze nog te veel uitgesloten. In onze maatschappij 
heerst de opvatting dat we ons moeten aanpassen aan het werk 

of de school. Voor autisten kan dat lastig zijn. 
Een werknemer die een autistische stoornis 
heeft in een gehorige kantoorruimte plaatsen 
waar meerdere mensen zitten en er veel grote 
ramen zijn met uitzicht op een drukke straat; 
dan maak je het hem wel erg lastig om zijn 
werk goed te doen. Maar als je hem in een 
kleinere kamer onderbrengt waar nauwelijks 
prikkels zijn, kan hij ongelooflijk veel en goed 
werk verrichten. Kortom, als werkgevers vaker 
enkele aanpassingen zouden doen, kunnen 
veel autisten perfect functioneren. Wij vinden 
dat iedere werkgever zich moet afvragen hoe 
hij het beste uit zijn werknemers kan halen, 
dus óók uit mensen die autistisch zijn.’

iLLusie?
Scholen zouden zich volgens Verhoeven meer 
kunnen aanpassen. ‘Er zijn al een hoop onder
wijsinstellingen die op de goede weg zijn, maar 
het kan nog veel beter. Als een leerling of stu
dent dyslectisch is, krijg hij vaak langer de tijd 
bij een toets. Waarom geldt dat voor autisten 

niet? Of geef extra bijles in een rustige ruimte, 
waar zo min mogelijk externe prikkels zijn. 
Het zijn de kleine dingen die een wereld van 
verschil kunnen maken.’
Volgens Ben Roelands van Fonds Psychische 
Gezondheid moet het regulier onderwijs meer 
kennis vergaren over autisme, zodat lesmetho
den beter aansluiten bij deze groep leerlingen. 
‘Qua aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt ligt 
gelukkig steeds meer focus op betaald werk’, 
gaat hij verder. ‘Maar het onderwijs zal wel 
kennis moeten opdoen over het bedrijfsleven 
en de wijze waarop de leerlingen hiernaar toe 
kunnen worden geleid. Dit besef is er vaak 
wel, maar de daad moet nog veel meer bij het 
woord worden gevoegd.’ Verhoeven verklaart 
zich ervan bewust te zijn dat met de negen ton 
subsidie die nu beschikbaar is gesteld, geen 
wonderen kunnen worden verricht. ‘Maar het 
is wel een stap in de goede richting. Als ware ik 
een pastoor, zou ik willen zeggen dat ik niet zal 
rusten totdat vrijwel álle autisten aan het werk 
zijn. Anderen zouden het misschien een illusie 
noemen, maar het is wel degelijk onze ambitie.’
Lisette Jongerius

‘niemand is geBaat Bij autisten die 
noodgedwongen tHuis zitten. zij zelf 
niet, maar de economie ook niet’
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‘Mensen hebben 
het recht anders 
te zijn’

Buitenlands kijkje in keuken multicultureel onderwijs  

Samenleven in een multiculturele school. Onder die titel organiseerde 
CNV Onderwijs vorige week donderdag met steun van de EU een 

internationaal seminar in Driebergen over de omgang met culturele 
minderheidsgroepen in Europa. Vertegenwoordigers van onderwijsbonden 

uit een tiental landen kregen een dag later op de Marnix Academie in Utrecht 
uitleg over de Nederlandse aanpak en gingen in debat met pabostudenten.

Kerndoel 38. De leerlingen leren hoofdza-
ken over geestelijke stromingen die in de 
Nederlandse multiculturele samenleving een 
belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol 
om te gaan met verschillen in opvattingen 
van mensen. Maar hoe krijgen we dat 
voor elkaar? Wat vraagt dit van scholen, 
beleidsmakers, leraren en degenen die 
leraren opleiden? En in hoeverre kun-
nen onderwijsvakbonden hier een rol 
 bij spelen?’, werpt Rog op. Vakbonden 
blijken in ieder geval op nationaal  
niveau een belangrijke stem te hebben 
in het overleg. Zo kan bijvoorbeeld ge-
werkt worden aan het versterken van 
de professionaliteit van leerkrachten en 
het ontwikkelen van specifieke com-
petenties. ‘Competenties om met een 
multiculturele schoolbevolking om te 
gaan. Maar ook de vaardigheid om leer-
lingen die niet dagelijks met klasgenoten 
met een andere culturele achtergrond 
optrekken, op een positieve manier de 
waarde van een multiculturele samenle-
ving bij te brengen. En dat is zeker geen 
gemakkelijke opgave.’ 

Idealen
Na Rog stipt Marc Vermeulen, directeur 
van het Instituut voor beleidsonder-

‘Buiten je eigen straatje denken, het respect van je leerlingen 
verdienen, eerlijk zijn.’ De blonde 20-jarige Camilla uit Kopen-
hagen, type stoere rockmeid, neemt geen blad voor de mond in 
het internationale gezelschap van vakbondsmensen en studen-
ten, op de openingsvraag van de discussieleider van de Marnix 
Academie: ‘Welke houding verwacht je van een leraar in een 
multiculturele klas?’ De Deense studeert in het kader van 
een uitwisselingstraject voor drie maanden aan de Utrechtse 
lerarenopleiding. In onberispelijk Engels legt ze uit dat zwarte 
scholen in haar land voorkomen, zelfs met grote klassen, maar 
dat het multiculturalisme op de scholen niet echt een issue is. 
Wel onder studenten op de lerarenopleiding. Dat populistische 
partijen in diverse Europese landen problemen hebben met 
de gestage aanwas van ‘buitenlanders’, pareert zij later met de 
opmerking dat cultuur ‘dynamisch’ is. ‘Je ontmoet mensen en 
daaruit ontstaat een nieuwe cultuur.’ Waarom, zo vraagt zij zich 
af, zouden de nieuwelingen precies moeten doen wat in het 
gastland gebruikelijk is. Wijzend op de evenoude Lanbrini (20) 
uit Griekenland, een van de buitenlandse studenten die voor 
een langere periode in Utrecht studeren, zegt Camilla: ‘We like 
rockmusic and beer.  Hou oud je ook bent, je kunt altijd iemand 
ontmoeten met wie je meer gemeen hebt dan met je buren.’ 

ProfessIonalIteIt
‘Het behoort tot de taken van leraren en opvoeders om kinde-
ren voor te bereiden op het functioneren in een multiculturele 
samenleving. Waarden als gelijkwaardigheid en respect zijn 
daarbij leidend’, zegt CNV Onderwijs-voorzitter Michel Rog 
bij aanvang van het internationale seminar. ‘In Nederland 
staat het zelfs letterlijk in de wet (op het primair onderwijs): 

ProfessIonalIteIt

Idealen
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zoek en -advies (IVA), gelieerd aan de 
Universiteit van Tilburg, de rol van de 
leerkrachten aan in een multiculturele 
school, tegen de achtergrond van de 
radicale verandering in de Nederlandse 
bevolkingssamenstelling door de gestage 
toename van niet-westerse allochtonen. 
Hij spreekt over de politieke moorden 
op LPF-leider Pim Fortuyn en regisseur 
Theo van Gogh, die kritiek hadden 
op de uitwassen van de multiculturele 
samenleving. Vermeulen verhaalt in dit 
verband ook over de opkomst van SP 
en PVV en de groeperingen waaruit zij 
voortkomen. En of leraren lid kunnen 
zijn van partijen die anderen buiten-
sluiten of racistische ideeën koesteren. 
Volgens hem staan de idealen van de 
Franse revolutie – vrijheid, gelijkheid en 
broederschap – inmiddels voor vrijheid, 
gelijkheid en individualisme. Groepen 
staan of worden tegenover elkaar gezet 
en het is ieder voor zich. Leraren, die 
immers in de frontlinie staan van de 
multiculturele maatschappij, kunnen 
het verschil maken. Zij zijn intermediair 
voor de overdracht van kennis, het leren 

van een beroep, als het gaat om normen en waarden, ethiek en het 
ontwikkelen van een zelfbeeld.

eIgenheId 
Dat de Marnix Academie werd uitgekozen als onderdeel van het decor 
voor het het seminar is geen toeval. De school laat zich leiden door 
het gedachtengoed van de Franse-joodse filosoof en ethicus  
Emmanuël Levinas die de westerse ‘ík-gerichtheid’ plaatst tegenover 
de principiële oriëntatie op de ander. Vertaald naar het beroep van 
leraar betekent dit dat niet de leraar en het vervullen van zijn of haar 
autonome zelfontplooiing centraal staan, maar de leerling. Een leraar 
moet bekwaam, betrokken en bevlogen zijn, maar ook vertrouwen 
schenken en open staan voor dialoog.
In de discussie tussen de studenten en de vakbondsvertegenwoor-
digers wordt duidelijk dat leraren ook tijd moeten hebben om aan 
bovenstaan de idealen te voldoen. En zou er ook niet de bereidheid 
moeten zijn bij de leerlingen van diverse culturen om van elkaar te le-
ren? Bijvoorbeeld door uitwisselingsprogramma’s tussen witte en zwarte 
scholen. Want in sommige landen is er zelfs nog niet eens een vorm van 
discussie op gang gebracht. Volgens Dovile Satkauskiene uit Litouwen, 
docente Engels op een militaire academie, zijn er geen problemen in 
het multiculturele onderwijs in haar land. ‘Er zijn aparte scholen voor 
Russen, Polen en Litouwers.’ Later vertelt ze over een Georgische stu-
dent op haar school, die gepest wordt door zijn medestudenten, omdat 
hij van de Kaukasus komt. Isaias Gonçalves Afonso, met zijn 69 jaar 
eigenlijk gepensioneerd, maar toch docent Portugese taal en cultuur op 
de Universiteit van Versailles, pleit voor het recht op eigenheid.  
‘Multiculturaliteit is geen mislukking, als mensen maar het recht hebben 
anders te zijn. Anders ontneem je iemand een deel van zijn identiteit.’
Peter Magnée 

discussie op de Marnix academie: 
‘Cultuur is dynamisch.’
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webbedingetjes

@  NL DOET is de grootste vrijwilligersactie van Nederland en 

stimuleert iedereen om op 18 en 19 maart 2011 de handen 

uit de mouwen te steken. Het is ook mogelijk om in school-

verband deel te nemen aan dit initiatief. Kijk voor meer  

informatie op www.nldoet.nl. 

@  Komende zondag begint het carnaval, het driedaagse feest 

waardoor sommige scholen een verlate voorjaarsvakantie 

hebben. Alles over carnaval, de ontstaansgeschiedenis en 

de activiteiten is te vinden op www.carnavalvieren.nl. 

@  Voor de succesvolle digitalisering van het onderwijs is goed 

leermateriaal onmisbaar. Maar wat zijn daarvoor de voor-

waarden? En wat is de toegevoegde waarde ervan voor 

het onderwijs? En wat wordt er verwacht van de docent? 

Iedereen met een mening over digitaal leermateriaal wordt 

uitgenodigd deze te uiten op www.visieopleermateriaal.nl. 

     Als de bezuinigingen niet worden 
teruggedraaid, ben ik bereid te staken

Eens 68%

Oneens 32%

Aantal reacties: 131

@@@

@ @@@@@

@

@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak: Het is terecht dat het kabinet niet langer 

werk maakt van het tegengaan van zwarte scholen

ApenstAArtjes

Op zoek 
naar een 
interessante 
cursus? Kijk 
dan eens op 
www.cnvo.nl/ 
academie.
Op deze  

pagina is alles te vinden over CNV Onderwijs Acade-
mie. Zo kunt u het aanbod aan individuele cursussen 
bekijken, maar ook lezen welke mogelijkheden er zijn 
om het scholingsprogramma op maat te laten maken. 
Bovendien krijgt u hier meer informatie over het MR 
Partnerschap en kunt u snel in contact komen met een 
van de medewerkers van CNV Onderwijs Academie. 

Stelling:

Website onder de loep

Rutte wilde geen debat over zorgleerlingen, de PVV/CDA/VVD wilde niet  
naar alternatieven van oppositie kijken 
(17 februari, 15:43 uur)

Volg Boris van der Ham, Kamerlid voor D66, op Twitter: twitter.com/borisham

Boris van der Ham, Kamerlid D66:
Getwitterd
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columnLiesbeth Hermans

Liesbeth Hermans 
(49) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
Daltonschool in 

Steenwijk. 

Kent u Marieke? 
Een half jaar geleden begon ze onvoldoendes te scoren 
op de Cito-toetsen voor begrijpend lezen. Dus ik maakte 
voor haar een handelingsplan. Over alinea’s, subtitels, 
verwijswoorden, signaalwoorden. En een stappenplan 
voor haar ‘strategieën’. Oriënterend lezen, voorkennis 
actualiseren, leerzame vragen stellen, ach, u kent dat 
wel. Allemaal van die dingen die om de tien jaar van de 
geleerden weer een nieuwe naam krijgen, maar waar 
een normaal mens zelf ook wel opkomt. Is het niet met 
zijn gezond verstand, dan is het wel met zijn intuïtie. ‘Kijk 
eens naar de titel en de plaatjes, waar zou deze tekst 
over gaan, denk je?’, ‘Weet je daar misschien zelf al iets 
van?’ As simple as that.
Elke week oefenden we in een klein groepje. Marieke’s 
ouders hadden namelijk speciaal gevraagd of de extra 
instructie tijdens de gewone lessen mocht. Marieke 
vond het vervelend om steeds de klas uit te moeten. Alle 
begrip daarvoor, dus hup naar de instructietafel, telkens 
een ander deeldoel oefenen. 
Vandaag is het weer eens tijd voor een test. Iedere leer-
ling krijgt van mij een toetspakketje speciaal op maat. 
Tjonge, ik denk ook aan alles! Of liever, het Cito denkt 
aan alles... 
Vanachter mijn bureau kijk ik eens rustig rond. Jammer 
dat ik daar maar zo zelden aan toe kom. Veel te druk 

als ik het heb met pre-teaching, klassikale instructie, 
verlengde instructie, servicerondjes voor de hele groep. 
Het hoort er allemaal bij volgens de externe deskundi-
gen. Wie zou ik zijn om me daar dan niet aan te houden? 
Vertelden ze er ook maar ooit bij wanneer ik de voorbe-
reiding en de correctie moet doen. ’s Nachts, denk ik.
Tot mijn verbazing slaat Marieke na tien minuten haar 
boekje dicht. Ik kijk haar eens fronsend aan, wijs op de 
klok, fluister dat ze nog een half uur heeft. Maar nee 
hoor, ze is klaar. Na afloop vraag ik hoe het kan, dat ze 
het zo vlug voor elkaar had. ‘Nou juf, ik zag al die lange 
lappen tekst en ik had er ineens helemaal geen zin meer 
in, zo in mijn eentje!’
Wat moet ik doen? Boos worden? Met haar praten? 
Toets nóg eens laten maken? Met ouders overleggen? 
Gesprek met de IB-er? Wat die zal zeggen, dat weet ik 
al: een handelingsplan schrijven voor de motivatie en de 
werkhouding!
Ooit belde ik eens met een Cito-meneer in Arnhem. Eén 
ding uit dat gesprek heb ik altijd onthouden. Prestaties 
van leerlingen zijn voor 60% afhankelijk van hun intel-
ligentie en voor 25% van hun werkhouding, hun motivatie 
en de stimulansen van hun ouders. Slechts de kleine 
rest van 15% is beïnvloedbaar door methodes, leer-
krachten en school. 
Marieke is er vandaag niet moe van. Ik des te meer! 

Moe

‘Wanneer ik De 
voorbereiDing en  

De correctie moet Doen? 
’S nacHtS, Denk ik’



Beter taal- en rekenonderwijs
Schoolteams kunnen inspiratie opdoen 
voor beter taal- en rekenonderwijs op 
dertig voorbeeldscholen verspreid over 
heel Nederland. De scholen zijn onder-
deel van het project Alle Scholen in 
Beweging (ASiB). De voorbeeldscholen 
zijn, zoals de naam al zegt, een voor-
beeld voor andere scholen. Op www.
allescholeninbeweging.nl kunnen scholen 
een ASiB-voucher aanvragen en een 
bezoek boeken. 
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Watervervoer per fiets
Basisschoolleerlingen uit groep 8 
en leerlingen van (v)mbo-scholen 
worden uitgedaagd zoveel mogelijk 
water te vervoeren per fiets. Een 
tocht van 50, 100 of 140 kilometer 
langs de Hollandse Waterlinie  
voor een goed doel. De opbrengst 
van deze fietstocht op zaterdag  
16 april gaat naar Edukans, voor de 
wederopbouw van het onderwijs in 
het Noorden van Oeganda. Leerlin-
gen kunnen zelf een ‘waterdrager’ 
bouwen op, aan of van hun fiets. 
Deze voertuigen worden door een 
jury beoordeeld op capaciteit en 
originaliteit. De winnende ploeg, 
maximaal zes personen, wint een 
dag Walibi. Meer info op 
www.edukans.nl/waterdragen en 
www.waterdragen.nl. 

Maatschappelijke Stage
Uitgeverij CPS geeft Het grote Inspiratieboek voor 
Maatschappelijke Stage uit. Vanaf schooljaar 
2011/2012 zijn alle leerlingen in het voortgezet 
onderwijs verplicht een maatschappelijke stage 
(MaS) te lopen. Het boek bevat informatie, voor-
beelden, columns, tips en tools. Een exemplaar 
bestellen kan voor €25,90 via www.cps.nl/uitgeverij. 

SLIMMERKUNDE
Uitgeverij Malmberg lanceert de nieuwe 
lesmethode Slimmerkunde. Met behulp van 
de methode leren kinderen slimmer leven 
door de computer te gebruiken. Bedenker Tjeu 
Seeverens, directielid van het Charlemagne 
College in Kerkrade/Landgraaf, merkte op dat 
kinderen heel handig zijn met de computer, 
maar niet alle mogelijkheden benutten. Het 
boek is te gebruiken tijdens lessen, mento-
ruren en zelfstudie. Slimmerkunde is gratis te 
downloaden via www.slimmerkunde-malmberg.
nl. Docenten kunnen op deze site een exemplaar 
bestellen via de webshop.

Campagne voor 
succesvolle studiekeuze
Kenniscentrum ECABO start de S-factor  
campagne voor een succesvolle studiekeuze.  
De campagne is gericht op leerlingen in het 
vmbo en mbo’ers die eraan denken om te  
stoppen met hun studie. Op de website www.
mbowijzer.nl kunnen leerlingen hun S-factor 
testen. Op het sociaal netwerk Hyves kunnen 
leerlingen hun eigen foto in een videoclip plak-
ken en vertellen leerlingen die niet de juiste 
opleiding hebben gekozen waarom ze beter 
kunnen switchen dan stoppen. 
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Conferentie PPSI
Project Preventie Seksuele Intimidatie 
(PPSI) houdt zijn jaarlijkse conferentie 
basisonderwijs op woensdag 6 april. 
De bijeenkomst staat in het teken van 
klachten. Onder andere de behandeling 
en het serieus nemen daarvan komen 
aan bod. ’s Middags zijn er workshops 
en infoshops met informatie en opdrach-
ten. De conferentie wordt gehouden in 
De Eenhoorn/Regardz in Amersfoort van 
9.30 tot 16.15 uur. De kosten bedragen 
€ 249,- inclusief conferentiemap, koffie, 
thee en lunch. 

onderwijsgedichten vanaf 1500
Goede, slechte, grappige en emotionele herinnerin-
gen aan het onderwijs komen samen in de gedich-
tenbundel Soms 
moet het wer-
kelijk stil zijn… 
Poëzieliefheb-
ber Theo Magito 
en onderwijs-
liefhebber Henk 
Sissing stelden 
deze bundel sa-
men. Het boek 
bevat driehon-
derd onderwijs-
gedichten van 
Nederlandse en 
Vlaamse dich-
ters. Het verza-
melde werk is 
te bestellen via 
www.uitgeverij 
douane.nl en 
kost € 17,50. 

Schooljournaal 31

Eigen krant maken in 
oudheidkundig museum
Het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden biedt een museumles aan, voor 
groep 6,7 en 8 van het basisonderwijs. 
De les sluit aan bij de nieuwe kinder-
tentoonstelling Nieuws uit het Midden-
Oosten. Tijdens de twee uur durende les 
leren zij het gebied op een andere ma-
nier kennen. De resultaten van deze les 
verwerken zij, als echte verslaggevers, 
in een krant. De museumles kost € 75,-  
per groep van maximaal 35 leerlingen 
en is te boeken van 17 februari tot en 
met de zomer van 2012 via www.rmo.nl/
basisonderwijs. 

Geschiedenis in het Fries
De geschiedenismethode Memo van Malmberg is 
in het Fries vertaald voor het voortgezet onderwijs. 
Op deze manier kunnen leerlingen in de provincie 
geschiedenis in hun moedertaal leren. In Friesland 
wordt aan het basisonderwijs drietalig onderwijs ge-
geven: Nederlands, Fries en Engels. De provincie wil 
dit doorzetten in het voortgezet onderwijs. De ‘skied-
nismethode’ wordt uitgegeven door uitgeverij Afûk in 
Leeuwarden. www.afuk.nl.
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tilburg
Donderdag 17 maart, 14 uur, jaarvergade-
ring, Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27,  
Tilburg. Huishoudelijk gedeelte, video-
rapportage door André Oude Vrielink over 
project Stichting Kinderen voor Kathmandu. 
Info: Gerard de Croon, (013) 533 15 85, 
geert61@hetnet.nl.

vroUWen
noord holland
Woensdag 9 maart, 16 uur, ’t Trefpunt, 
Alkmaar. Over hoogsensitiviteit in het on-
derwijs, 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 on-
derwijs, door Petra Wienen (Sotog). Info/
aanmelding: Ria ter Veen (050) 526 45 72, 
rm.terveen@gomaruscollege.nl.

gelderland
Woensdag 16 maart, 15.45 uur, Bethelkerk, 
Ede. Over straatcultuur, door Gerard Weide. 
Info/aanmelding: Ada Brouwer, (0341) 42 16 
04, ada.brouwer@planet.nl.

Zuid holland
Woensdag 16 maart, 16 uur, Roc Leiden 
(Lammenschans), twee workshops. Coachen 
en gecoacht worden, door Janny Dammingh 
(CNV Onderwijs Academie). Info: Bo Roden-
huis, (06) 23 64 13 69, borodenhuis@hotmail.
com of 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 functio-

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.

nerings- 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, 
(030) 28 95 195, lia.ten.brinke@home.nl.

Woensdag 30 maart, 14.30 uur, Congres en jaar-
vergadering 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 32 21, 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 51 07.

miDDeLbaar beroePSonDerWiJS 
Jaardag fsKl
Vrijdag 11 maart, FSKL-jaardag, Twee Marken, 
Trompplein 5, Maarn. 10 uur: ochtendprogramma 
(voor bondsleden), 11.30 uur: pleinaire sessie van 
de leden met de cao-onderhandelaars. 13.30 uur: 
middagprogramma (voor leden en niet-leden) over 
Actieplan mbo 2011-2015. Aanmelden voor 6 maart, 
m.vanderborden@savantis.nl.
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Introductie sectorraden en stuurgroepen
De sectorraden en stuurgroepen zijn het bindmiddel tussen 
het bestuur van CNV Onderwijs en haar leden. Maar wie 
zijn de gezichten achter deze vrijwilligers, zonder wie een 
vereniging niet kan functioneren? STUURGROEP JONG

‘De doelstelling van de stuurgroep is 
om jong kader te versterken, te verbinden en 

te laten groeien, zodat in elke stuurgroep jonge 
aanwas zit; een kweekvijver voor iedereen die jong is 
en actief wil zijn voor CNV Onderwijs. Daarnaast is 
de stuurgroep een platform voor nieuwe ideeën, voor 
ledenwerving, ledenbinding en leveren ze een inhou-
delijke input als het om onderwijs en cao-zaken gaat. 

De jongeren treden actief naar buiten en vormen 
binnen de vereniging de stem namens hun 

leeftijdgenoten.’

Achter: Marianne Jansen, Marieke van den Bos, 
Diederik Brink, Yvette Kooij. Voor: Geertje 

Damstra (vz.), Hugo Bronkhorst, Angela 
Kouwenhoven (secr.), Hugo Arents. Linda van 

Rooijen ontbreekt op de foto. 
Contact: Geertje Damstra, (036) 844 

98 15, jongeren@cnvo.nl

te laten groeien, zodat in elke stuurgroep jonge 
aanwas zit; een kweekvijver voor iedereen die jong is 
en actief wil zijn voor CNV Onderwijs. Daarnaast is 
de stuurgroep een platform voor nieuwe ideeën, voor 
ledenwerving, ledenbinding en leveren ze een inhou-
delijke input als het om onderwijs en cao-zaken gaat. 

De jongeren treden actief naar buiten en vormen 

Achter: Marianne Jansen, Marieke van den Bos, 

Kouwenhoven (secr.), Hugo Arents. Linda van 

SECTORRAAD GEPENSIONEERDEN  ‘Gepensioneerd onderwijspersoneel hoort thuis in de brede vakbeweging, samen met de collega’s die nog volop in het arbeidsproces staan. Uit solidariteit met andere werknemers, maar ook uit welbegrepen eigenbelang. We staan immers samen sterk voor de belangen-
behartiging van de leden van de bond. Ook CNV Onderwijs heeft een aandachtsgebied gepensioneerden, waarbij honderden kaderleden 
en rayoncontactpersonen, aangestuurd door de Sectorraad de vakbeweging dicht bij de bijna 9.000 gepensioneerde leden brengen.’
Vanaf links: Leo van der Meer, Lenie Bakker-van Ast, Frans Hintzen, Bé Bultena, Ans Wibier-Van Mechelen (vz), Pieter Hansum (plv. vz), Henk Köhler (penningm.), Wim Stoop (secr.) Frans Kruizinga ontbreekt op de foto. Contact (tot medio april): W. Stoop, (023) 537 85 56, gepensioneerden@cnvo.nl
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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 fi nanciële problemen:
secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
tel.: (0164) 24 90 38
fax: (0164) 24 90 23, 
e-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

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

STUURGROEPEN

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

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

andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

PRIMAIR ONDERWIJS
Dhr. J.N.A. de Vries
(073) 521 75 12
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 
Dhr. W. Stoop 
(023) 537 85 56 
gepensioneerden@cnvo.nl

SECTORRADEN
JONG

Mevr. G. Damstra
(036) 844 98 15

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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staat Does al acht jaar voor groep 1 en 2 op basis-
school Werenfridus in het Noord-Hollandse Wer-
vershoof. ‘Na acht jaar vond ik het tijd worden dat 
ik lid werd van de vakbond. Ik was het al langer 
van plan, maar stelde het telkens uit. Na de acties 
tegen de bezuinigingen op passend onderwijs kwam 
het weer ter sprake in de koffi ekamer. Ik ben maar 
meteen achter de computer gekropen. Werkdruk 
vind ik een belangrijk onderwerp. Speciaal onder-
wijs verdwijnt steeds verder uit beeld. De groepen 
in het reguliere onderwijs zijn vaak groot, als je 
dan verschillende leerlingen extra aandacht moet 
schenken is de werkdruk hoog. Dan is het fi jn als 
een vakbond voor je klaarstaat.’ 
HR

‘Ik wilde altijd al naar de pabo, maar toen er niemand 
met me meeging na de havo, ging ik ook niet. Heel 
dom. Toen ben ik naar de meao gegaan en heb lang 
op kantoor gewerkt.’ Toch bleef het altijd knagen bij 
Does. Op haar dertigste nam ze de stap om, in deeltijd, 
de pabo te volgen. ‘Het was vanaf dag één genieten. 
De leerlingen, de stages en de opleiding.’ Ondertussen 

Yvonne Does (42): 
‘Het was vanaf dag één 

genieten in het onderwijs’
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