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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.

Bezuinigingen
Sbo De Boemerang is woedend over 
de bezuinigingen in het onderwijs. 
Met name de bezuinigingen op het 
rugzakje van leerlingen in het sbo en 
passend onderwijs zijn funest voor 
leerlingen die extra zorg nodig heb-
ben en daardoor ook voor de andere 
leerlingen die hierdoor nog meer de 
aandacht van hun leerkracht moeten 
delen. Dus iedereen wordt er door 
getroffen! De rek in het onderwijs is 
er uit. Volgens ons snapt de minister 
de problematiek niet of wil ze het 
niet snappen. Je verschuilen achter 
het feit dat er nu eenmaal bezuinigd 
moet worden, is geen toonbeeld van 
moed en geeft geen blijk van waar-
dering voor de onderwijsgevenden. 
Alternatieven worden niet bekeken 
en alle administratieve druk blijft en 
wordt zelfs vergroot. Wij zeggen dus 
nee tegen passend onderwijs, als  
het met de  bovenstaande bezui-
nigingen gepaard gaat. Wij roepen 
de bonden op om serieus ook NEE 

tegen de minister te zeggen en aan 
te geven dat we alleen verder kun-
nen als bovenstaande bezuinigingen 
van de baan zijn. Wij zijn bereid om 
echt acties te voeren! Beter een week 
de school plat dan vele jaren opge-
scheept te zitten met een ondeug-
delijk onderwijssysteem waar vele 
duizenden leerlingen de dupe van 
worden. CNV Onderwijs, wij steunen 
jullie, zet dus stevig in!
Namens het team van Sbo De Boemerang, 
Naaldwijk, Edward van Reenen

Pesten
In Schooljournaal 1 uitte René 
Veenstra terecht kritiek op de wild-
groei aan antipestprogramma’s in 
Nederland, gaf hij een karikatuur 
van regels om pesten te doen stop-
pen en pleitte hij voor het uitvoeren 
van een experimenteel onderzoek 
naar pesten. Omdat ik in 1988 startte 
met het vragen van aandacht voor dit 
probleem en dat nog steeds doe, voel 
ik mij aangesproken en reageer ik. 

Op www.pesten.net heb ik, onder het 
kopje Persbericht, kritiek gegeven 
op de gotspes in het interview met 
Veenstra en, onder het kopje Pesten-
leaks, de oorzaken blootgelegd van 
het feit dat pesten in Nederland nog 
steeds niet is aangepakt. Wat Veen-
stra als onderzoeker vergeet – en 
dat verwijt ik hem en het ministerie 
van OCW, de opdrachtgever tot het 
experimentele onderzoek – is de 
praktijk van elke dag. Dagelijks word 
ik geconfronteerd met ouders en 
scholen die onmachtig zijn het pro-
bleem aan te pakken. De enige oplos-
sing is: scholen verplichten een goed 
conceptbeleidsplan te maken; het ter 
goedkeuring aan alle schoolgeledin-
gen voor te leggen; uit te voeren en 
eens per jaar te evalueren. Hierdoor 
wordt echte controle mogelijk; wor-
den scholen niet meer afhankelijk ge-
maakt van onderzoekers en begelei-
ders; wordt het probleemoplossend 
vermogen van de school vergroot en 
zijn de vele conflicten tussen school 
en ouders en de schrijnende pestsi-
tuaties, verleden tijd. Kort gezegd: 
experimenteel onderzoek naar een 
goede aanpak van pesten is zinloos. 
Bob van der Meer, psycholoog, Rosmalen

Betweter Prem
Als gepensioneerde lees ik vanaf het 
begin de columns van Mijke Pelgrim. 
In de laatste, getiteld Over de Grens, 
verwoordt Mijke precies mijn gevoel 
over die betweter Prem. Bedankt!
Jaap Boersema, Nieuwegein

Verzuipen op maat passend?
Alle syndromen en stoornissen verdwijnen tussen nu en 2016 als 
sneeuw voor de zon. Dit kabinet zegt eigenlijk: ‘Dove leerling, haal die 
doppen eruit en zorg dat je weer gaat horen.’ ‘Blinde leerling, open je 
ogen, ga zien, sta op en wandel.’ Dit is een kabinet op z’n smalst voor 
een doelgroep, die zoveel beter verdient. De opgebouwde expertise en 
het buitengewone van het speciaal onderwijs gaan naar de knoppen. 
Verzuipen op maat: passend? Nee! Verantwoorde ondersteuning op 
maat: passend? Ja. Zeker weten! 
Susanne Veenhof-van Roon, Ede

Brieven
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fOtO koosmeijer

De eerste en oudste school van Noord-Nederland , de Abt Emoschool in Westeremden, wordt met sluiting 
bedreigd, omdat de gemeente Loppersum meer ziet in enkele brede scholen dan verschillende kleine 
schooltjes, die tegen de opheffingsnorm zitten. Als ludiek protest tegen het Integraal Huisvestings Plan 
(IHP) presenteerde het dorp eind vorige maand haar huwbare mannen op het schoolplein. Dat moet 
vrouwen aantrekken, en op termijn meer leerlingen voor de school opleveren.

Meer	geld	voor	excellente	leraren
De vijf procent beste leraren moeten tijd en budget (€ 10.000,- 

per leraar) krijgen voor onderwijsontwikkeling én een salaris-

toelage van € 2.500,- euro extra per jaar. Dat schrijft de On-

derwijsraad in het maandag verschenen advies Excellente 

leraren als inspirerend voorbeeld. ‘Dat excellent presterende 

leraren als rolmodel gaan fungeren en tijd en budget krijgen 

voor onderwijsontwikkeling juichen wij toe’, zegt voorzitter  

Michel Rog van CNV Onderwijs in een reactie op het advies. 

’Het onderwijsniveau wordt immers vooral bepaald door de 

kwaliteit van de docent. Als daar meer tijd en budget voor 

vrijkomt is dat goed voor leraren en leerlingen.’ CNV Onderwijs 

is er wel op tegen dat er nu geïnvesteerd wordt in prestatiebe-

loning, terwijl de functiemix al is ingevoerd en passend onder-

wijs juist gekort wordt. Rog: ‘De functiemix biedt voldoende 

mogelijkheden om te variëren in de beloning van leraren. Dat 

is bovendien een objectief systeem, zonder de geld en tijd ver-

slindende assessments die nu worden voorgesteld.’ De On-

derwijsraad stelt voor per excellente leraar een projectbudget 

van € 10.000,- beschikbaar te stellen. School en leraar bepa-

len waarvoor het geld wordt ingezet. Ook ontvangt de school 

geld om de leraar een dag in de week vrij te stellen. Rog: ‘Wij 

willen de beste leraren juist voor de klas houden! Ons lijkt het 

beter te snoeien in alle taken om het lesgeven heen en zo 

tijd vrij te spelen voor onderwijsontwikkeling en ondersteuning 

van collega’s.’ Staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra 

is positief over het advies. De eerste proeven met prestatie-

beloning staan voor komend najaar gepland. 

CdG



Verzet tegen verplichte Cito-toets
‘Nee, we zijn niet eigenwijs, ik noem het eerder eigenzinnig.’ 

Er zijn voldoende alternatieve toetsvormen die beter bij ons 

schoolsysteem passen’, zegt kersvers directeur van jenaplan-

school De Korf in Apeldoorn, Marga Zeman. Zij wenst zich niet 

bij voorbaat neer te leggen bij het afnemen van een verplichte 

Cito-toets vanaf schooljaar 2012-1013. ‘Deze toets neemt al-

leen af wat het kind geleerd heeft. Wil je de leeropbrengsten 

weten, dan gebruik je een passende toets die ook de intel-

lectuele ontwikkeling meet en niet of het kind in staat is mutiple 

choice vragen te beantwoorden.’ 

Vorige week maakte minister Van Bijsterveldt van Onderwijs 

bekend dat deze toets verplicht wordt voor alle basisscholen. 

Ook de scholen die nu een andere test of toets gebruiken (on-

geveer 15 procent van het totaal, veelal algemeen bijzondere 

scholen) moeten gebruik gaan maken van het materiaal van de  

Arnhemse toetsontwikkelaar. Het moment van de afname 

wordt verplaatst van begin februari naar een tijdstip ergens 

tussen half april en half mei. Zeman: ‘Wij hebben een uitste-

kend leerlingvolgsysteem. Gecombineerd met de Entreetoets 

van het Cito die we in groep 7 afnemen, komen we, mede af-

gaande op de bevindingen van de leraar van stamgroep 7/8, 

tot een prima advies.’ Ze vindt dat niet zomaar voorbij mag 

worden gegaan aan de expertise die haar school op haar eigen 

wijze heeft opgebouwd. ‘Zeker niet als de Cito-toets vooral taal 

en rekenen betreft. Sociaal-emotionele ontwikkeling vinden wij 

belangrijker dan prestatiegerichtheid. Het gaat erom de kwali-

teiten en talenten van kinderen naar boven te halen. Als zij zich 

in een veilige omgeving weten en niet op zo’n allesbepalende 

manier de maat worden genomen, lukt dat vanzelf.’ 

PM 
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Is uw collega een Supercollega? Misschien wel de beste van 2011? Iemand 

die trots is op het onderwijsvak en zich met hart en ziel inspant voor leerlingen 

en de school? Zet de meest bevlogen, lieve, leuke of behulpzame vakgenoot 

dan nu in het zonnetje. Doe mee met de CNV Supercollega verkiezing van 

het jaar!

Iedereen kent wel iemand die anderen inspireert om ook het beste uit hun vak 

te halen, die altijd een luisterend oor biedt, die werkt voor meer dan alleen 

een salaris, die alle verjaardagen onthoudt. Klinkt dit bekend? 

Geef dan nu uw Supercollega op via www.cnv.nl/super

collega en vertel ons waarom deze persoon zijn of haar werk 

met hart en ziel doet. Nadat u iemand heeft genomineerd 

kunt u campagne gaan voeren. Trommel iedereen op om te 

laten vertellen waarom deze collega favoriet is.

Iedere maand kiest een professionele jury op basis van de mo-

tivaties iemand die zijn of haar werk met hart en ziel doet. De 

Supercollega van de maand wordt vervolgens op de werkplek 

gehuldigd. CNV Onderwijs bijt het spits af. Andere beroepsgroe-

pen volgen later. Dus doe mee en laat ons weten wie die ene 

Supercollega op school is! Bovendien krijgt elke 

winnaar van de maand een overnachting in 

hotel De Toekomst aangeboden (bekend 

van het gelijknamige RTL-programma).

De tien maandwinnaars maken ook kans op 

de eretitel Supercollega 2011! Via www.cnv.nl/

supercollega zal de Supercollega uit het onder-

wijs de strijd aangaan met winnaars uit andere 

sectoren. Wie uiteindelijk de meeste stemmen heeft 

wordt Supercollega van het jaar! Aanmelden kan tot  

31 maart. Kijk voor meer informatie op bovengenoem-

de website.

Schoolnieuws

•	Nog	niet	vaak	zo’n	breed	gedragen	protest	gehoord!	
Oppositie,	onderwijs,	vakbonden,	ouders,	wie	is	er	
eigenlijk	niet	tegen	de	bezuiniging	op	passend	onderwijs?	
Oja!	VVD,	CDA	en	PVV!	en	laat	die	nou	–	waarschijnlijk	–	
nét	geen	meerderheid	halen	in	de	eerste	kamer.
•	er	zal	nog	wel	heel	wat	bekokstoofd	en	gekonkeld	
worden	de	komende	tijd,	om	toch	dat	zeteltje	extra	
binnen	te	halen.	Maar	laten	we	met	z’n	allen	hopen	dat	
het	niet	lukt.	Niet	omdat	de	oppositie	dan	rücksichtslos	

al	het	kabinetsbeleid	af	kan	schieten,	nee,	omdat	het	
kabinet	dan	niet	rücksichtslos	het	eigen	regeerakkoord	
kan	blijven	volgen.
•	Dan	moet	er	namelijk	nagedacht	en	gelobbyd	worden	
om	een	meerderheid	te	halen.	en	dan	hoeven	de	eerste	
kamerleden	dit	Schooljournaal	maar	open	te	slaan	om	te	
zien	dat	3OO	miljoen	bezuinigen	op	deze	kinderen	niet	
passend	is.	
Ciska de Graaffjo
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Mijn CNVO 
gelanceerd
De website van CNV Onderwijs heeft iets 

nieuws: Mijn CNVO. Dit is de gepersonali-

seerde pagina van www.cnvo.nl. Alle bezoe-

kers van de website, leden en niet-leden, 

kunnen zich hier registreren en met behulp 

van verschillende elementen hun eigen pa-

gina inrichten. Daarbij zijn er wel verschillen 

tussen de mogelijkheden voor leden en niet-

leden. Zo kunnen leden na aanmelding op 

Mijn CNVO hun gegevens wijzigen, waarbij 

de correcties automatisch worden doorge-

geven aan de ledenadministratie van CNV 

Onderwijs. In de loop van de tijd zullen er 

ook meerdere functionaliteiten worden aan-

gebracht in het ledengedeelte, waaronder de 

online versie van de Rechtspositiegids. Ook 

de vereniging zal binnenkort haar nieuws op 

dit gedeelte van de website kunnen plaat-

sen. Door het profiel aan te passen kunnen 

bezoekers aangeven welke informatie ze wil-

len ontvangen. Zodoende wordt op de eigen 

pagina alleen relevante informatie getoond. 

Niet-leden hebben de mogelijkheid om bij-

voorbeeld interessante nieuwsberichten op 

te slaan die ze hebben gelezen op de web-

site. Of een veelgestelde vraag die ze nog wel 

eens willen bekijken. Nog niet alle functiona-

liteiten zijn beschikbaar, Mijn CNVO wordt de 

komende tijd verder uitgebouwd. EvB

Gezocht: Supercollega 
in het onderwijs!
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Hoofdluisvrij op 
luizendag
Op woensdag 16 maart is het voor de tweede keer  

Luizendag. Deze dag heeft als doel alle kinderen in 

een keer hoofdluisvrij te maken. Basisscholen worden 

bezocht voor controle. Ouders krijgen de opdracht de 

haren van hun kinderen thuis te kammen. Het Landelijk 

Steunpunt Hoofdluis (LSH) wil besmetting binnen vijf jaar 

terugbrengen van 15 naar 1 procent met een landelijk 

controlesysteem. Het LSH doet in samenwerking met 

het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

onderzoek naar het tegengaan van deze parasiet. 

Samen op 

Wij willen ook wel weer eens op schoolreisje of school-

kamp! Wij, journalisten van Schooljournaal, plannen 

weer een mooie special over schoolreisjes. Maar daar-

voor hebben we wel leraren 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 struis-

vogelboerderij, van Berlijn tot lasergamen, van wadlopen 

tot Apenheul. Wilt u ons mee hebben, geef dat dan door 

aan Ciska de Graaff, cdgraaff@cnvo.nl

Wat was!

1 maart Een flink aantal studenten houdt de 
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voor het lapje. 
De schade van fraude met de uitwonendenbeurs 
die studenten ontvangen blijkt hoger dan ver-
wacht, namelijk tussen de 40 en 55 miljoen euro. 
Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil een strengere 
aanpak met boetes of zelfs een strafrechtelijke 
vervolging. (Bron: NOS Headlines)
2 maart De gemeente Rotterdam wil binnen 
vier jaar 155 vakantiescholen. Deze scholen zijn 
tijdens de vakantie gewoon open om leerlingen 
bij te spijkeren in voornamelijk taal en rekenen. 
(Bron: Metro)
3 maart Een 15-jarige Volendamse moslima 
sleept haar school, het katholieke Don Bosco 
College, voor de rechter. De school verbiedt het 
dragen van een hoofddoekje. Het meisje kreeg 
eerder gelijk over deze zaak van de Commissie 
Gelijke Behandeling, maar dat mocht niet baten. 
(Bron: www.nos.nl) 
• Veel ouders hebben vrees voor de schoolarts. 
Dit blijkt uit onderzoek van internetforum  
Ouders Online onder 1.100 ouders. De reden 
voor deze angst is overdreven vissen naar mis-
handeling. (Bron: Algemeen Dagblad)
4 maart Scholen weren nu al zorgleerlingen, 
blijkt uit meldingen die de Chronisch zieken en 
Gehandicapten Raad (CG-raad) binnenkrijgt. 
Voor het schooljaar 2011-2012 worden al leer-
lingen geweigerd. De bezuinigingsmaatregel van 
300 miljoen op passend onderwijs gaat in vanaf 
2012. (Bron: www.nu.nl) 
• Vorig jaar oktober brandde een scholencom-
plex in Groningen af. Mogelijk is deze brand 
veroorzaakt door een paraplu die boven een 
bouwlamp bij de school was gehangen. Uit 
onderzoek van de gemeente Groningen blijkt 
dat een groepje jongeren aanwezig was op het 
schoolplein. Zij zouden last hebben gehad van de 
bouwlamp. (Bron: De Telegraaf)
7 maart De helft van de jongeren wijst homosek-
sualiteit af. Dit blijkt uit onderzoek van GGD Hol-
landse Noorden onder 10.000 leerlingen in het 
voortgezet onderwijs. (Bron: Algemeen Dagblad)

schoolreisje?

Gezocht, docenten 
Duits!
Het vak Duits verkeert in zwaar weer. Steeds minder stu-

denten kiezen ervoor om vakdocent te worden in de taal 

van onze oosterburen. Ook de animo onder scholieren om 

het vak te volgen neemt af. Voor een artikel in Schooljour-

naal zoekt de redactie leraren Duits. Geef jij je vak met 

plezier? Wat doe jij om de lessen aantrekkelijk te maken? 

Vraagt de afnemende interesse om drastische maatrege-

len? Laat het ons weten! Stuur een e-mail naar Edwin van 

Baarle, evbaarle@cnvo.nl



rog versus
geachte mevrouw smits,
beste Manja, 

Inmiddels liggen de zeer succes-
volle landelijke manifestatie tegen 
de bezuinigingen op passend on-
derwijs en het debat in de Tweede 
Kamer ruim een maand achter ons. 
Nu al het stof hiervan is neerge-
daald, moet ik constateren dat we 
op dit moment inhoudelijk nog geen 
steek zijn opgeschoten. De minister 
houdt haar poot stijf rond de be-
zuinigingen, daarbij gesteund door 
een meerderheid van VVD, CDA en 
PVV in de Tweede Kamer. Samen 
met vele andere organisaties heeft 
CNV Onderwijs talrijke alternatieven 

aangedragen om de bezuiniging te 
realiseren, maar passend onder-
wijs te ontzien. Het heeft helaas tot 
nu toe niet mogen baten. Maar we 
geven niet op! Ik ben meer dan eens 
gesterkt in mijn overtuiging dat de 
voorgestelde plannen alleen maar 
tot een mislukking van passend 
onderwijs zullen leiden. De leraren 
in de reguliere scholen blijven met 
hun handen in het haar zitten. In 
het speciaal onderwijs wordt fors 
gesnoeid, en het aantal thuiszitters 

zal toenemen. Wie kan mij 
uitleggen wat de logica is van 
het eerst wegbezuinigen van 

ambulante begeleiders, om la-
ter weer geld uit te trekken om 

leraren te professionaliseren in 
het werken met zorgleerlingen? CNV 
Onderwijs wil die expertise niet zien 
wegstromen, maar het borgen en 
toegankelijk maken voor het regu-
lier onderwijs. Premier Rutte heeft 
andermaal gezegd te willen samen-
werken met de oppositie en open te 
staan voor goede alternatieven. Juist 
nu het er op lijkt dat het kabinet in 
de Eerste Kamer geen meerderheid 
heeft behaald, dient hij in mijn ogen 
alsnog zelf het debat met de Tweede 
Kamer aan te gaan en de daad bij 
het woord te voegen.

‘ we geven niet op!’

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs. Fo
to
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Schoolnieuws
Actie Red het basisonderwijs
Een viertal (gepensioneerde) onderwijsmannen heeft de actie Red het basis-

onderwijs op poten gezet in januari dit jaar. Via een website konden leraren 

en ouders hun stem laten horen over de twaalf punten van kritiek op het on-

derwijsbeleid. De oud-Inspecteur, docent aan de pabo en twee schoolleiders 

hebben inmiddels maar liefst 23.500 handtekeningen verzameld. De rol van 

de overheid en de inspectie staat centraal in deze actie. ‘Het beleid draagt 

niet bij aan verbetering van het onderwijs, integendeel’, vertelt Ad Boes, een 

van de initiatiefnemers van de actie. Het basisonderwijs wordt volgens hem 

steeds vaker gezien als een industrie met een omzet en groeicijfers. ‘De be-

oordeling van de kwaliteit is eenzijdig. Reken- en taalscores worden gebruikt 

voor een algehele beoordeling van een school. Ook wereldoriëntatie en cre-

ativiteit zijn belangrijk’, stelt Boes. De eindtoets die een belangrijke rol speelt 

is volgens hem bedoeld als hulp bij de overgang van basis- naar voortgezet 

onderwijs, en voor niets anders. Een andere initiatiefnemer, Herman Godlieb, 

toonde in een onderzoek aan dat kleine scholen vaker als ‘zwak’ worden 

beoordeeld. Volgens critici kan de schoolinspectie sterk afhangen van de 

persoon en de opvattingen van de Inspecteur. De petitie wordt binnenkort 

aangeboden aan minister Van Bijsterveldt. De actievoerders willen met haar 

spreken over onder meer een andere vorm van toezicht. 

Schooljournaal 8

Mening geven over 
actieplan mbo
Meer uren onderwijs, betere begeleiding, betere 

examens, veel 4-jarige opleidingen naar 3 jaar, 

betere doorstroom vmbo-mbo-hbo. Dat is in een 

notendop de strekking van het actieplan voor het 

mbo Focus op vakmanschap 2011-2015, dat 

recent door de minister naar de Tweede Kamer 

is gestuurd. CNV Onderwijs heeft hier een con-

ceptcommentaar op geformuleerd en heeft dat 

vrijdag 11 maart in een digitale nieuwsbrief naar 

de leden in de mbo-sector gestuurd. Dit stuk is 

ook te vinden op www.cnvo.nl onder actueel. De 

bond nodigt alle leden uit hier voor 28 maart op 

te reageren via middelbaarberoepsonderwijs@

cnvo.nl. Daarna wordt de definitieve reactie van 

CNV Onderwijs opgesteld en aangeboden aan de 

Tweede Kamer.



smits
Geachte heer Rog,
beste Michel, 

Wat kan ik me jouw 
frustratie, en die 
van al die ouders 
en leerkrachten 
goed voorstellen. Ik 
voel hem ook. De laatste 
weken hebben we gezien 
hoe volhardend de minister en de 
coalitiepartijen zijn in deze domme 
en hardvochtige bezuiniging. Dom, 
omdat we de rekening als samenle-
ving vanzelf gepresenteerd krijgen. 
Hardvochtig, omdat deze kinderen  

de hulp 
hard 

nodig 
hebben. 

Het meest 
frustrerend vind 

ik dat de minister 
geen idee lijkt te hebben over wat 
er nu al in scholen gebeurt. Daar 
doen mensen alles wat ze kunnen 
om kinderen te kunnen geven wat 
nodig is. Daar worstelen leerkrach-
ten met grote klassen en een hoge 
werkdruk. En daar wordt al zo vaak 
onderwijs gegeven dat past. Met 
deze bezuiniging kan dat enkel nog 
‘knellend onderwijs’ worden.
De uitslag van de verkiezingen voor 
de provinciale staten stemt weer 
een beetje hoopvol. De kans bestaat 

dat we als gezamenlijke oppositie 
de plannen tegen kunnen houden. 
De SP gaat daar in elk geval vol op 
inzetten. Mijn vrees is wel dat alleen 
het verzet in de Eerste Kamer niet 
genoeg is. We weten nog niet pre-
cies hoe de verhoudingen zullen zijn 
straks. Daarom hoop ik ook heel erg 
dat jullie het er niet bij laten zitten. 
Wij hebben als oppositiepartijen het 
verzet uit de samenleving hard no-
dig om deze asociale bezuinigingen 
tegen te houden. Dat betekent dat 
vakbonden, maar ook alle andere 
organisaties moeten laten zien dat 
dit niet kan. Wat mij betreft was 
Nieuwegein pas het begin. Ik steun 
jullie van harte.
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     Manja Smits is lid van de Tweede Kamer en 
woordvoerder Onderwijs namens de SP-fractie.
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‘Met deze bezuiniging 
woRdt pAssend 

ondeRwijs knellend 
ondeRwijs’

Academie voor Schoolleiders

Starten met 
opbrengstgericht
leidinggeven?

Penta Nova verzorgt erkende opleidingen  
voor (aankomende) schoolleiders.
 Oriëntatie op management
 IMPULS trainingen
 Opleiding Middenmanagement
  Opleiding Basisvaardigheden Onderwijsmanagement
  Opleiding Directeur Primair Onderwijs
  Master Educational Leadership (NVAO geaccrediteerd)
  Master-upgradeprogramma

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtingsavonden op
www.pentanova.nl

Starten met onderwijsvernieuwing?

Volg de Master
Leren en Innoveren

Start 3e leergang: september 2011

Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie:

www.lereneninnoveren.nl

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.



Ferry, serhat en maarten spelen domino met juf Daniëlle Buschman.
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Speciale school verliest kwart budget en ontslaat 22 mensen
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‘523.000 euro 
minder, 523.000 
tranen’

Van de 86 personeelsleden moeten er 22 uit 
op de St. Mattheusschool in Rotterdam. De 

autismeafdeling kan wel sluiten. ‘Dan komen 
kinderen thuis te zitten, is dat dan passend?’, zegt 

locatieleider Leontine Rijsdijk. ‘Zonder ons onderwijs 
redden deze kinderen het niet.’
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Ferry mag de was uit de wasmachine 
halen. Na elk overgeheveld kleding-
stuk stagneert hij. Dan gaat de jongen 
rechtop staan, met de handen gevouwen 
achter zijn hoofd, zijn ogen starend. 
‘Ferry, volgende!’ of ‘Ga maar door’, 
moet hij dan horen om weer in actie te 
komen. ‘Eigenlijk heeft hij één-op-één-
begeleiding nodig, hij moet constant 
aangestuurd worden’, zegt Daniëlle 
Buschman, intern begeleider op de St. 
Mattheusschool. ‘Na de bezuiniging op 
passend onderwijs kan Ferry niet meer 
de intensieve begeleiding krijgen die hij 
nodig heeft.’ 

schanDalig
Later zitten Ferry, Serhat en Maarten 
met juf Daniëlle aan tafel een spelletje 
domino te doen. Ferry en Serhat praten 
niet, Maarten wel. Maarten voorspelt: 
‘Ik ga winnen, denk ik. Jij kunt nu niet’, 
tegen juf Daniëlle. Ferry wappert met zijn 
armen en legt dan een varkentje aan een 
varkentje. Hij humt tevreden voor zich 
uit. Maarten is inderdaad als eerste uit en 
heeft een lach van oor tot oor. Juf Daniëlle  

houdt de hand van Ferry vast om hem een beetje te kalmeren. 
Ondertussen zit Milbergelo stilletjes en geconcentreerd, afge-
schermd achter schotten, een werkje te maken. ‘Dit is een zoge-
naamde intensieve begeleidingsgroep, bestaande uit zes kinderen’, 
legt Buschman uit. ‘Ze vragen elk een eigen benadering, want de 
één kan het geurtje van de ander niet verdragen, de één kan een 
beetje lezen, de ander totaal niet, de één kan praten, de ander 
niet. Onze manier van onderwijs doet hen goed, ze ontwikkelen 
zich, ze leren!’ Ze zucht, kijkt verdrietig. ‘Ik vind het schandalig 
wat er gebeurt. Als de bezuinigingen door gaan, worden de klas-
sen groter, worden er mensen ontslagen die expertise hebben 
opgebouwd, krijgen de kinderen niet meer de nodige begeleiding 
en komen ze thuis te zitten. Daardoor zal de bezuiniging ook geen 
bezuiniging zijn, maar een kostenpost, want de zorg zal er een zorg 
bij krijgen. De minister is hier geweest en dan vind ik het onge-
looflijk dat ze helemaal niet naar alternatieven kijkt. Die zijn er 
namelijk wel. Wij hoeven geen prestatiebeloning, wij willen deze 
leerlingen verder helpen!’

geen grammetje vet
De school telt 197 leerlingen, verspreid over vier locaties, waaron-
der ééntje voor zeer moeilijk lerenden met autisme en eentje voor 
zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen (zmolk). ‘Dubbele 
handicaps dus’, stelt algemeen directeur Geert Jan Reinalda. ‘In 
2007 hebben we 29 thuiszitters aangenomen. In die tijd hebben we 
mensen aangetrokken die ervaring hadden met deze kinderen en 
we hebben veel energie gestoken in nascholing.’ Hij haalt de brief 

Ferry stagneert als hij niet constant aangestuurd wordt.



tevoorschijn die hij kreeg van de minister, 
daags na het vergeefse debat in de Tweede 
Kamer. ‘Hier, per 1 augustus 2012 moet ik 
523.000 euro inleveren! Het jaar daarna 
nog anderhalve ton! Dit gaat me ongeveer 
22 banen kosten. Van de autismeafdeling 
gaan er zes van de negen uit, van de zmolk-
afdeling iedereen, want ik moet mensen 
ontslaan die er het laatst bij 
gekomen zijn. En dan moet 
ik intern begeleiders of de 
ict’er op de groep zetten, 
mensen die er niet voor ge-
kozen hebben en niet voor 
opgeleid zijn. Maar ik zal 
het doen, want we houden 
hetzelfde aantal leerlingen 
maar met minder geld. En 
dan heb ik het nog niet over het schrappen 
van de cumi-gelden voor achterstands-
leerlingen, terwijl bij ons 62 procent van 
de leerlingen allochtoon is! Er is hier geen 
grammetje vet, zoals VVD’er Ton Elias 
beweert. Er lopen hier geen mensen te nik-
sen! Ik heet G.J., maar af en toe voel ik me 
G.H., gekke Henkie, als ik weer voor een 
groep moet of muziekles sta te geven.’

523.000 tranen
Locatieleider Leontine Rijsdijk deelt de woede van haar alge-
meen directeur. ‘Wij moeten 25 procent inleveren omdat het 
aantal zorgleerlingen zo gegroeid zou zijn. Maar ons cluster 3 is 
niet gegroeid hoor! We zijn zelfs geslonken! En zonder ons on-
derwijs redden veel kinderen het niet. Ik vrees dat zorginstellin-
gen hun capaciteit uit moeten breiden.’ Reinalda weer: ‘Ze reke-
nen ons af op de groei van de zorg, want twintig procent van de 

leerlingen zou iets mankeren. Maar daar horen ook 
de leerwegondersteuning en het praktijkonderwijs 
bij. Maar die pakken ze niet! Ze zeggen eigenlijk: het 
ziekenhuis heeft te veel patiënten, we gaan daarom 
alleen de palliatieve zorg aanpakken. Ze treffen nu de 
allerzwaksten, die al uitgekotst zijn door alle andere 
soorten van onderwijs of het daar niet gered hebben. 
Ja, we zouden niet zo snel meer een stempel mogen 
aanbrengen. Nou, wij hebben geen kind met een IQ 
boven de 55, een volstrekt heldere indicatie dus.’

Rijsdijk ziet ook de bui al hangen voor het basisonderwijs. ‘Ik 
durf te wedden dat zelfs de gespecialiseerde leerkrachten die 
hier rondlopen het niet zouden redden in een groep met 25 
leerlingen en nog wat adhd’ers, epileptici, zmokkers en slecht-
horenden.’ Reinalda fel: ‘Voor het kabinet zijn het 523.000 
euro’s die ik inlever, maar voor ouders zijn dit 523.000 tranen. 
Als staken helpt, doe ik het, ook al tref ik daar ouders en kinde-
ren mee. Dan maar de barricaden op.’
Ciska de Graaff

Schooljournaal 12

de school heeft een site tegen de bezuinigingen in  het leven geroepen: www.wijzijn verbijsterd.nl

‘Zonder ons onderwijs redden deze kinderen het niet’
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‘op onze school konden 
we MelissA gewoon  
niet goed helpen’
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columnMijke pelgrim

Mijke pelgrim (32) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.

In mijn allereerste mentorklas zat Melissa. Ze was onze 
school binnengekomen als normale leerling, maar al 
snel bleek dat ze de laatste jaren van de basisschool 
vooral op de gang had doorgebracht. Als ik tegen Melissa 
zei ‘ga zitten’ dan ging ze zitten op de grond. En als ik zei 
’haal je schoenen van de tafel’ dan trok ze die uit en legde 
haar besokte voeten weer terug op het tafelblad. Regel-
matig stond ze midden in een uitleg op voor een wande-
ling door de klas. Stil zijn was een net zo groot probleem, 
dat kreeg ze simpelweg niet voor elkaar.
Er waren twee leraren waar Melissa dol op was en daar 
redde ze het net. Maar bij de meesten van mijn collega’s 
was ze nauwelijks te handhaven. Melissa’s ouders hiel-
den in het begin nog vol dat er niets met hun dochter aan 
de hand was, maar uiteindelijk gingen ze akkoord met 
een onderzoek.

Rond diezelfde tijd liep het mis tussen Melissa en mij. 
Tijdens een les ging het brandalarm af en ik wilde rustig 
met de klas naar buiten lopen. Melissa duwde me weg bij 
de deur. Dat was de druppel. Ik kon geen goede juf zijn 
met haar erbij en dus koos ik voor de klas en voor mezelf. 
Mijn schoolleiding was het gelukkig met me eens.
Die zaterdag had ik met vriendinnen afgesproken op de 
Dam. Ik kwam aanlopen, ze vroegen hoe het ging en ik 
kon alleen maar janken. Van vermoeidheid, maar vooral 

ook van onmacht, omdat het mij niet was gelukt met 
dit meisje, dat behalve heel moeilijk ook heel slim 
was, vindingrijk en ontzettend lief voor haar familie en 
vriendinnen.
De conclusie van het onderzoek was dat Melissa beter 
op haar plek zou zijn in het speciaal onderwijs en toen 
ze aan het einde van het schooljaar vertrok, was dat 
een grote opluchting. ‘Jullie moeten me gewoon niet’, 
zei Melissa wel eens. Maar dat was niet waar. Op onze 
school konden we Melissa gewoon niet goed helpen. 

Het valt me op dat de discussie over de bezuinigin-
gen op het passend onderwijs aan veel mensen in het 
middelbaar onderwijs voorbij lijkt te gaan. Terwijl ze 
uiteindelijk ook bij ons terecht komen, de Melissa’s. 
Jonge mensen met van alles in hun mars, maar ook 
met een handicap die een specialistische aanpak 
vereist. 
Op 28 februari was er, vlakbij de plek waar ik jaren 
daarvoor had staan janken om Melissa, een protest-
manifestatie en daar was ik bij. Als mevrouw Van  
Bijsterveldt maar enigszins oog zou hebben voor 
kwaliteit van onderwijs en de menselijke maat, dan zou 
ze het speciaal onderwijs met rust laten. Maar deze 
minister lijkt alleen geïnteresseerd in snelle centjes. 
Om te huilen, vind ik dat. 

om te huilen
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Ambulant begeleiden wacht 
onzekere toekomst 

Vooral de ambulant begeleider 
lijkt de dupe te worden van 
de megabezuinigingen op 
passend onderwijs. Nu de 

rugzak wordt afgeschaft en 
scholen zelf know how moeten 

inkopen, is het nog maar 
de vraag of zij klant blijven 

bij dezelfde expertisedienst. 
En waarom zou een intern 

begeleider het werk niet net 
zo goed kunnen doen? Wel 

zo goedkoop. Ambulant 
begeleider Meggie Vergouwen: 
‘Een fabeltje om te denken dat 

ons werk vergelijkbaar is.’ 

‘Die man weet echt niet waar hij over praat. Maar we zullen hem 
er aan houden’, klinkt het de dag na het verkiezingsdebat van 
de NOS strijdbaar op. basisschool De Wegwijzer in Teteringen, 
vlakbij bij Breda. Plaats van handeling is de koffieautomaat in 
de lerarenkamer. Oorzaak is de uitspraak van beoogd CDA-
fractieleider in de Eerste Kamer Elco Brinkman. Volgens de 
oud-minister zouden de 300 miljoen euro aan bezuinigingen op 
passend onderwijs niet tot gedwongen ontslagen leiden, maar 
slechts de bureaucratie verminderen. Sterker nog: hij verzekerde 
een ongeruste moeder van twee zorgleerlingen ervan dat haar 
kroost de hulp zou blijven krijgen die nodig is. 

Meggie Vergouwen van de Dienst Ambulante Begeleiding Het 
Driespan in Etten Leur blikt, ondanks de belofte van de sena-
tor in spe, in een ongewisse toekomst. Waarom zouden scholen, 
als ze dadelijk zelf verantwoordelijk worden voor het geld, bij 

meggie 
vergouwen 
in actie met 
zorgleerling 
Wiebe: ‘Dit 
werk kan nogal 
lichamelijk zijn’ 
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Ambulant begeleiden wacht 
onzekere toekomst 
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haar dienst aankloppen voor specifieke kennis en begeleiding? 
Ze is die ochtend op De Wegwijzer om zich een uurtje te ont-
fermen over de 10-jarige Wiebe. De jongen is autistisch en met 
een IQ van 127 bovengemiddeld intelligent. Het is dan ook 
niet de leerstof die problemen oplevert, maar zijn gedrag. Ver-
gouwen: ‘Hij is onzeker en vanuit zijn stoornis pakt hij zaken 
sociaal vaak niet handig aan. Ik probeer hem handvatten te 
geven hoe dat beter kan. Want nu gaat het nog goed, omdat de 
klas waarin hij zit, hem accepteert zoals hij is. Het wordt onge-
twijfeld lastiger als hij straks naar de brugklas gaat.’ Toch heeft 
ze vertrouwen in de toekomst van Wiebe, voor wie voor het 
nieuwe schooljaar geen rugzak meer wordt aangevraagd. Ver-
gouwen: ’We zijn uitbehandeld, maar dankzij de periode waarin 
ik aan zijn gedrag heb kunnen werken, heb ik hoop dat het wel 
goed komt.’

Het zijn straks jongens als Wiebe van wie de begeleiding er bij 
inschiet omdat scholen andere keuzes maken met hun geld. En 
wat dan? Schooluitval, omdat er niets of onvoldoende aan hun 
problemen wordt gedaan?
Zijn ambulant begeleider: ‘Ik denk dat de Nederlandse staat 
straks meer plezier heeft van Wiebe. Ik zit hier echt niet mijn 
eigen winkel te verdedigen, maar het is een fabeltje om te den-
ken dat een intern begeleider dit werk er wel even naast kan 
doen. Bovendien hebben zij niet de kennis en expertise die er 
bij Het Driespan wel is. Het zijn vaak ook wat oudere mensen, 
die de energie niet meer hebben voor een type als Wiebe.’ In 
het uurtje met hem wordt duidelijk wat ze bedoelt. Aanvan-
kelijk praat ze met de jongen over zijn gedrag thuis en over 
de omgang met zijn vier jaar jongere broertje. Ze hebben vaak 
meningsverschillen en laatst riep hij nogal fel dat zijn broertje 
stil moest zijn. Wiebe: ‘Dat was de rotshouding, terwijl ik met 
de waterhouding had willen reageren, maar ja dat werkt het 
beste met mijn broertje.’ Vergouwen: ‘Maar hij wordt ook ouder 
en wat dan? Dan staan jullie beiden als rotsen tegenover elkaar. 
Dat wordt vechten. En lost het de ruzie op? De waterhouding 
was eigenlijk heel verstandig van je. Want wat doet water? Dat 
loopt langs de rots. Kijk naar mijn handen, het beweegt mee. 
In het gunstigste geval ontspant de ander en wordt-ie ook een 
beetje water.’ Vervolgens oefent Vergouwen tot zichtbaar plezier 
van de jongen nog een flinke tijd op de onzekere lichaamshou-
ding van Wiebe. Hij leert hoe hij ‘stevig’ moet staan, zodat hij 
niet zomaar omver gelopen kan worden, hij oefent de strand-
houding met de borst en kin vooruit en hij mag een krachtige 
vuist maken en die richten op het beschermkussen dat ‘juf 
Meggie’ voor zich houdt.

De dag tevoren was Vergouwen op het Newmancol-
lege (vmbo-t tot technasium, 1.050 leerlingen) in 
Breda voor begeleiding en overleg, onder meer met 
een Marokkaanse moeder, van wie de dochter ernstige 
gedragsproblemen vertoont. ‘Probleem is dat de familie 
dat heel moeilijk aanvaardt, waardoor het lastig is zorg 
op maat te bieden.’ Samen met nog drie collega’s van 
De Driespan begeleidt Vergouwen zo’n 28 leerlingen 
met gedragsproblemen, die variëren van adhd tot 
autisme. Omdat ze er nogal vaak zijn fungeren Vergou-
wen en haar mede ambulant begeleiders als aanspreek-
punt en vraagbaak voor docenten over leerlingen, die 
geen officiële diagnose hebben, maar toch gedragspro-
blemen vertonen. Het Newman College werkt voor de 
opvang van zorgleerlingen daarnaast steeds meer met 
leerlingcoaches, die als een soort verlengstuk van de 
ambulant begeleider dienen. Vergouwen ziet hier mo-
gelijkheden voor een efficiënter gebruik van de rugzak-
gelden in plaats van het rücksichtslos afschaffen. ‘Zo’n 
bedrag krijg je voor drie jaar, terwijl ik soms na ander-
half jaar al klaar ben. Dat kan beter, denk ik dan.’ 
Peter Magnée

DeFensieve reacties 
Conrector Henk Biemans van het Newmancollege 
raakt zijn gespecialiseerde ambulante bege-
leidingsteam niet graag kwijt, maar vreest het 
ergste. ‘We zitten met 34 rugzakleerlingen (28 
met gedragsproblemen, 2 dove en blinde kinde-
ren en 4 gehandicapte kinderen) nu al aan onze 
taks, maar we zullen meer leerlingen krijgen die 
nu nog in de beschermde setting van het speci-
aal onderwijs zitten. Die zullen meer aandacht 
vragen, wat ten koste kan gaan van andere 
leerlingen, die bijvoorbeeld problemen hebben 
met wiskunde. Dat wordt een enorme belasting 
voor het personeel, waarvan je niet kunt eisen en 
verwachten dat ze allemaal even goed zijn in het 
opvangen van zorgleerlingen. Als er geen ade-
quate financiële regeling komt, leidt dat onher-
roepelijk tot defensieve reacties van scholen, die 
zich gaan afsluiten voor bepaalde risicogroepen, 
omdat ze nu eenmaal worden afgerekend op de 
resultaten. Daar zullen ook scholen bijzitten die 
zich nu wel op zorgleerlingen richten.’

rots- en WaterhouDing 

leerlingcoaches
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 Epilepsieschool:  
‘We vallen een jaar 

later om’
De acties, de petitie, het 

debat: het mocht allemaal 
niet baten. Epilepsieschool 

De Berkenschutse in Heeze 
moet vijftig procent inleveren 
van het budget. ‘Ik zou aan 
de minister willen vragen of 
ze haar ministerie wil gaan 

draaien met de helft minder 
ambtenaren. Dan zal ze zeggen 
dat ik hartstikke gek ben’, zegt 

Olaf Corten, afdelingsleider 
Ambulante Begeleiding op  

De Berkenschutse. 

De Berkenschutse in Heeze en De Waterlelie in Cruquius 
(Heemstede) zijn de enige twee epilepsiescholen in Nederland. 
‘De knelpunten die minister Van Bijsterveldt ziet in het huidige 
beleid zijn niet op onze scholen van toepassing’, zegt Corten. 
Volgens de minister nodigt het huidige stelsel uit om labels te 
plakken. ‘Het aantal leerlingen met epilepsie blijft vrij constant. 
Daarnaast gaat het grootste deel van deze leerlingen die in het 
regulier onderwijs mee kunnen, al onder begeleiding naar het 
regulier onderwijs. Maar als we straks onze ambulante begelei-
ders kwijt zijn, gaat dat ook niet meer lukken.’ 

ExpErtisE
Verschillende moties werden tijdens het politieke debat in 
februari ingediend in de Tweede Kamer. Zo verzoekt de oppo-
sitie de minister te voorkomen dat speciale scholen omvallen. 
Daarnaast wordt de korting op expertisebekostiging voor onder 
andere epilepsiescholen over twee jaar uitgesmeerd. ‘We vallen 
dus een jaar later om’, zegt Bram Krol, directeur Onderwijs op 
De Berkenschutse. Volgens Corten is de meest gunstige motie, 
ingediend door Cohen (PvdA), afgewezen. Hierin pleitte hij 
voor het behoud van kennis en expertise van de epilepsiescho-
len en hun ambulante begeleiding. ‘De leerkrachten en ambu-

lante begeleiders halen hun deskun-
digheid onder andere uit constant 
overleg met het epilepsiecentrum 
en neurologen. Als dat wegvalt, 
verdampt deze expertise heel snel. 
Neurologen hebben simpelweg geen 

tijd om aan iedere reguliere onderwijskracht uit te leggen wat 
de gevolgen van epilepsie zijn.’

HandjE opHoudEn
Op 18 februari viel ook op De Berkenschutse een brief op de 
mat met de exacte bezuinigingen. Wat betekent dat nou precies 
in de praktijk? De school gaat van een budget van 9 miljoen 
naar een budget van 4,5 miljoen. Volgens Krol heeft hij dan 
voor hetzelfde aantal kinderen de helft minder personeel. ‘Het 
aantal leerlingen per groep zal groeien van gemiddeld 10 naar 

‘ Wat moet ik doen als tWee 
kinderen tegelijk een epileptische 
aanval krijgen? ’
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12 tot 16. Hiermee komt de veiligheid van onze leerlingen in 
gevaar.’ Op de epilepsieschool werken 250 mensen. ‘Daar raak 
ik er zeker honderd van kwijt. En wat moet ik doen als twee 
kinderen tegelijk een epileptische aanval krijgen? In plaats van 
twee schoolverpleegkundigen is er nog maar één. Daarnaast 
zijn de klaslokalen niet ingericht op grotere groepen. Er zal veel 
verbouwd moeten worden.’ Ook voor het opnamebeleid van 
het epilepsiecentrum, dat gevestigd is op hetzelfde terrein, kan 
de bezuiniging consequenties hebben. ‘Kinderen met epilepsie 
die opgenomen worden in epilepsiecentrum de Kempenhaege 
volgen in principe onderwijs op De Berkenschutse. Zonder be-
kostiging gaat dat niet lukken. We moeten dan gaan onderhan-
delen bij de verschillende regionale samenwerkingsverbanden 
waar de kinderen onder vallen. Ik mag straks voor ieder kind 
mijn handje op gaan houden, dat gaat niet werken. Op deze 
manier ontneem je de kinderen de medische behandeling die ze 
nodig hebben.’

BuitEn spEl
De dochter van Nicole Geraars gaat naar De Berkenschutse. 
‘Ik denk dat ouders in de toekomst meer ondersteuning moeten 
gaan bieden. Kwartjes vallen bij onze kinderen langzaam; het 
duurt lang voordat ze iets leren. Ik vind niet dat wij de aange-

Kinderen op 
epilepsieschool 
de Berkenschutse 
in Heeze krijgen 
(nu nog) in kleine 
groepen les. 

wezen personen zijn om ze iets aan te leren. 
Ik heb er in ieder geval niet voor gestudeerd. 
Ik zie het erg somber in. Om eruit te halen 
wat erin zit hebben de kinderen extra be-
geleiding en deskundigheid nodig. Dat kun 
je van een leraar in het reguliere onderwijs, 
met dertig kinderen in de klas, niet verwach-
ten.’ Niet alleen de tijd baart haar zorgen, 
ook de leerachterstand is een issue. ‘Mijn 
dochter heeft een leerachterstand, maar 
dankzij het feit dat ze hier op school zit, is 
deze niet groter geworden.’ De ouder wordt 
volgens Corten buiten spel gezet. ‘Je hebt 
als ouder geen keuzevrijheid meer over de 
school waar je kind naartoe gaat. Dit wordt 
vanaf nu beslist door de besturen van de 
samenwerkingsverbanden. Voorheen ging dit 
in overeenstemming met de ouders, vanaf 
nu gaat dit na overleg met de ouders. Die 
woorden maken een groot verschil. Ouders 
hoeven geen goedkeuring meer te geven, zij 
worden alleen geïnformeerd.’ 
Hanneke Reijnders
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‘Basisschool afvoerputje 
van onderwijskundige 

samenleving?’
Niet alleen het speciaal 

onderwijs wordt getroffen 
door de bezuinigingen op 

passend onderwijs, het hele 
onderwijs houdt zijn hart 
vast. De reguliere school 
als afvalputje, als laatste 

vangnet? Een leerkracht: 
‘Ik ben bang dat ik straks 

de reguliere leerling onrecht 
doe.’ Een directeur: ‘De 

basisschool kan z’n borst 
natmaken.’ 

‘tEn KostE van andErE lEErlingEn’
‘Ik vrees met grote vreze dat het basisonderwijs het afvoerputje wordt van 
de onderwijskundige samenleving’, zegt Roel Strijker, directeur van de  
230 leerlingen tellende basisschool Rehoboth in Kampen. ‘Er wordt het 
minst in het basisonderwijs geïnvesteerd, zo’n € 2.800,- per leerling. De ba-
sisscholen hebben het de laatste jaren al zwaar door steeds meer leerlingen 
binnenboord te houden. Kinderen die wel een probleem hebben, maar net 
niet een rugzakje krijgen, krijgen ook de nodige zorg. Door deze bezuiniging 
op passend onderwijs zullen de scholen voor speciaal onderwijs snel de keu-
ze maken dat ze vol zijn. Dan heeft het basisonderwijs nog de mogelijkheid 
om een leerling onder te brengen bij de speciale school voor basisonderwijs, 
maar als het aantal leerlingen op die school boven de twee procent komt 
van het aantal leerlingen in het samenwerkingsverband, moet de basis-
school er zelf aan mee betalen. Daarmee snijden we onszelf in de vingers, 
want die kosten liggen drie maal hoger dan de kosten in het reguliere ba-
sisonderwijs. Dus moeten we de groepen vergroten of minder handen in de 
school halen. Dan de andere optie: we houden de leerling op de basisschool. 
Met de bezuinigingen betekent dat minder hulp, maar wel meer zorg. Deze 
zorg wordt met liefde gegeven, maar gaat ten koste van de andere leerlin-
gen. Kortom, wat er ook gebeurt, de basisschool kan de borst nat maken’, 
concludeert Strijker. ‘Het werk van leerkracht wordt zwaarder, er is minder 
hulp en we moeten ons laten scholen. Het ziekteverzuim zal stijgen en meer 
leraren zullen het onderwijs de rug toekeren.’

‘HEt Knaagt aan mE’
‘Ik wil alle kinderen graag passend onderwijs geven, maar het moet wel kunnen.’ Dat zegt Marit van der Kooij, leerkracht 
groep 8 op basisschool De Toermalein (350 leerlingen) in Franeker. ‘Ik heb nu 26 kinderen in mijn klas, waarvan er twee spe-
ciale zorg behoeven. Dat valt dus mee. In onze groepen 1, 2, 3 en 4 is het meer en zetten we ambulant begeleiders in. Maar ik 
zou ook niet weten hoe het moet als ik naast de twee die ik nu heb, ook nog een blind, doof en epileptisch kind in mijn klas 
zou hebben. Dat vraagt zulke managementvaardigheden en zo veel extra kennis van de leraren! Bovendien ben ik bang dat ik 
dan het reguliere kind onrecht doe, want daar heb ik dan geen tijd meer voor.’ Ze zucht: ‘De minister zegt wel dat het regulier 
onderwijs ontzien wordt, maar ik betwijfel het. De bezuiniging op het speciaal onderwijs is verschrikkelijk, daar vallen echt 
harde klappen, maar dat zal z’n effect hebben op het regulier onderwijs. Dat kan niet anders. We zullen meer leerlingen met 
zorgbehoeften krijgen, meer diversiteit in problemen ook. Waar ligt de grens? Je kunt in een klas van bijna dertig kinderen 
niet oneindig differentiëren. Het knaagt aan me. Ik maak me echt zorgen. Ik zou hier zeker voor willen staken!’
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‘docEntEn zijn HiEr niEt voor toEgErust’
Op www.internetconsultatie.nl/passendonderwijs hebben inmiddels ruim 600 mensen de overheid verteld wat ze van de 
bezuiniging vinden. Ouders, leraren, onderwijsassistenten, intern en ambulant begeleiders, gewoon bezorgde burgers. 
Een bloemlezing. Een leraar: ‘De kwaliteit van het reguliere, dagelijkse onderwijs moet eerst op een hoger niveau worden 
gebracht, voordat passend onderwijs een kans maakt.’ Een ambulant begeleider: ‘Er moeten meer kinderen in het regu-
liere onderwijs blijven. Maar daardoor zullen er meer kinderen en leraren thuis komen te zitten. De leraren voelen zich 
absoluut niet toegerust om met zo veel verschillende leerlingen om te moeten gaan.’ Een ouder: ‘Onze zoon heeft drie 
jaar lang in het diepe moeten zwemmen omdat niemand op school bekend was met zijn aandoening. Nu heeft hij sinds 
kort een rugzakje. Ik ben erg blij met de hulp van buitenaf. Zonder hulp zou onze zoon het niet redden.’ Een docent 
voortgezet onderwijs: ‘Als docent leer je telkens weer bij, maar ergens wordt ooit een grens bereikt. Met gemiddeld dertig 
leerlingen in je klas, is individueel aandacht geven al een hele opgave. Daar kunnen echt geen nog specifiekere noden 
bij. Als het toch gebeurt: kind ongelukkig, ouders boos, schoolleiding verveeld, docent gefrustreerd.’ Een orthopedagoog: 
‘Passend onderwijs is alleen te realiseren in kleinere klassen of met meer professionals in één klas. Hiervoor hebben 
scholen juist éxtra budget nodig.’ Een leraar op een basisschool: ‘Het voorstel is slecht voor de leerling en de leerkracht. 
Er komt steeds meer op het bord van de leerkracht en het lag al zo vol! Er moeten minimaal twee handen bij per groep 
en het aantal leerlingen moet drastisch omlaag. Zo niet, dan vallen leerlingen tussen wal en schip en raken leerkrachten 
over hun toeren.’ Schoolleider van een basisschool: ‘Mijn leerkrachten doen nu al hun stinkende best om kinderen met 
handicaps binnen de groep te houden. Door deze bezuiniging gaat de kwaliteit van onderwijs achteruit! Stop deze bezui-
niging omwille van de kinderen!’ Een docent havo/vwo en moeder van een kind met autisme: ‘Docenten zijn absoluut 
niet toegerust om veel zorgleerlingen in de klas te begeleiden. Alle leraren zouden mijns inziens een bevoegdheid speci-
aal onderwijs moeten halen om de leerlingen echt goed te kunnen begeleiden met zorg op maat.’

Ciska de Graaff
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Werk &recht
instemming met cao dyade
Na een viertal ledenraadplegingen hebben de leden 
van CNV Onderwijs ingestemd met de cao Dyade 
2011. Dit betekent dat de salarissen met terugwerken-
de kracht tot 1 januari 2011 met 0,75 procent zullen 
worden verhoogd. Daarnaast stijgt de eindejaarsuit-
kering met 0,75 procentpunt van 3,95 procent naar 
4,7 procent. Ook krijgen de medewerkers van Dyade 
recht op een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) van 
€ 1.000 per drie jaar. Regiobestuurder Joop Witteveen, 
die het overleg voert bij Dyade, is tevreden: ‘Dyade 
werkt op een moeilijke markt waar sprake is van veel 
veranderingen en ook nog eens van de komst van 
nieuwe en grote concurrenten. Dat maakt dat het  
resultaat heel goed te verdedigen is.’ Omdat Dyade 
voor een periode staat waarin organisatieveranderin-
gen niet te vermijden zijn, vindt er nog overleg plaats 
over sociaal flankerend beleid.

pensioenpremie in april iets 
omhoog
Het bestuur van ABP heeft besloten om de pensioen-
premie met ingang van april iets te verhogen. Dat is 
nodig vanwege de stijgende levensverwachting. Het 
Pensioenakkoord moet gaan voorkomen dat langer 
leven de pensioenen steeds duurder maakt, maar 
dat akkoord is nog niet (helemaal) rond. 
Vanwege het prille herstel en de 
nog steeds beweeglijke dekkings-
graad handhaaft het bestuur 
voorlopig de herstelopslag 
op de premie van 1 pro-
centpunt. De dekkings-
graad van ABP stond eind 
januari op 108 procent. De premie voor het ouder-
doms- en nabestaandenpensioen stijgt in april met  
0,5 procentpunt naar 21,9 procent. De werknemer 
betaalt daarvan drietiende deel. De premie voor de 
ANW-reparatie, waarvan de werknemer driekwart 
betaalt, kan juist met 0,1 procentpunt omlaag naar  
0,2 procent. De totale premie voor de werknemer stijgt 
daardoor maar met 0,075 procentpunt. De gevolgen 
voor de koopkracht vallen dus gelukkig mee. De pre-
mie voor het PartnerPlusPensioen, een door veel leden 
afgesloten keuzeproduct, gaat met 0,05 procentpunt 
omlaag naar 1,45 procent. Eind mei beslist het bestuur 
van ABP, op basis van de financiële positie per eind 
april, of de herstelopslag op de premie gedurende de 
tweede helft van dit jaar gehandhaafd moet blijven. 
Het bestuur bekijkt dan ook of er eventueel per 1 juli 
een gedeeltelijke aanpassing van de pensioenen aan 
de stijging van de lonen mogelijk is. Er is dus toch nog 
een kansje op enige indexatie dit jaar. 

informatieronde cao vssi
CNV Onderwijs gaat de instellingen langs om cao-
zaken door te praten met het personeel. Cito is al 
bezocht, APS volgde op 11 maart. SLO volgt op 
maandag 14 maart vanaf 14.30 uur, KPC Groep komt 
later aan de beurt. De bijeenkomsten beginnen met 
een toelichting van werkgeverszijde op het Individueel 
Werknemersbudget, dat zij in de cao willen opnemen.

Alles over het Pensioenakkoord op 
www.pensioeninhetonderwijs.nl
De onderhandelingen over de uitwerking van het 
vorig jaar juni afgesloten Pensioenakkoord verkeren 
in de laatste fase. Naar verwachting bereiken sociale 
partners en kabinet binnenkort overeenstemming over 
het toekomstbestendig maken van onze oudedags-
voorziening en het verbeteren van de arbeidsmarktpo-
sitie van ouderen. Bestuurder Willem Jelle Berg: ‘Alle 
leden zullen zich natuurlijk mogen uitspreken over de 
onderhandelingsuitkomsten. Om onze leden zo goed 
mogelijk te informeren hebben we een speciale web-
pagina geopend, www.pensioeninhetonderwijs.nl, waar 
alle informatie over het pensioenakkoord, de leden-
raadpleging en de verdere onderhandelingen over 
de pensioenregeling van ABP gebundeld wordt. De 
eerste informatie staat er al op. De komende dagen, 
weken en maanden gaan we deze pagina verder vullen 
met actueel nieuws, uitleg en achtergrondinformatie 
over het Pensioenakkoord.’
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Overzicht regiOspreekuren 
dinsdag 15 maart Roermond
donderdag 17 maart ‘s-Hertogenbosch
donderdag 17 maart Apeldoorn
dinsdag 29 maart Assen
woensdag 30 maart Rotterdam
maandag   4 april Utrecht
dinsdag   5 april Roermond
donderdag 14 april Apeldoorn
dinsdag 19 april Assen
dinsdag 26 april Roermond
donderdag 28 april Rotterdam



De financiële gevolgen bij arbeidsongeschiktheid kun-
nen fors zijn (zie Schooljournaal 4, pagina 21). Het is 
mogelijk om deze financiële risico’s te beperken door 
deel te nemen aan het IP aanvullingsplan (IPap) van 
Loyalis. Dit plan kent twee varianten: dekking bij volle-
dige arbeidsongeschiktheid en dekking bij gedeeltelijke 
arbeidsongeschiktheid . Deze verzekeringen zijn apart 
af te sluiten. Kiest u voor de aanvullende verzekering 
bij volledige arbeidsongeschiktheid, dan krijgt u naast 
de IVA en de AAOP-uitkering nog 10 procent extra tot 
65 jaar. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid tussen 
35 en 80 procent vult de IPap-verzekering uw uitkering 
aan tot 70 procent van het oorspronkelijke inkomen. 
Vooral in de situatie waarin iemand gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt is en de vastgestelde restverdiencapaciteit 
voor minder dan 50 procent invult, is dit van belang, 
omdat de uitkeringen dan fors lager kunnen uitval-
len dan 70 procent. Is iemand minder dan 35 procent 
arbeidsongeschikt en accepteert hij een nieuwe baan 
waarin het inkomen ten minste 65 procent is van het 
oorspronkelijke inkomen, dan vult de IPap-verzekering 
dat gedurende maximaal 10 jaar aan tot 80 procent.
De premie voor deze verzekeringen bedraagt in 2011 
0,43 procent van het pensioengevend inkomen voor 
verzekering van de gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
en 0,21 procent voor de volledige arbeidsongeschikt-
heid. Veel werkgevers hebben een collectief contract 

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

vraag:

met Loyalis, waardoor de premie nog iets lager is. Voor 
een leerkracht op het maximum van LA met een vol-
ledige baan bedragen de hierboven genoemde premies  
€ 16,72 (gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid) en 
€ 8,16 (volledige arbeidsongeschiktheid) per maand 
(exclusief eventuele collectiviteitskorting).
Als u zich binnen 6 maanden nadat u bij een onder-
wijswerkgever gaat werken aanmeldt, dan wordt u 
automatisch geaccepteerd. Bent u op het moment van 
aanmelden ziek, dan moet u er rekening mee houden 
dat de arbeidongeschiktheid die mogelijk uit deze 
ziekte voortvloeit niet verzekerd is. Meldt u zich later 
aan dan 6 maanden na indiensttreding, dan zult u een 
aantal vragen moeten beantwoorden die betrekking 
hebben op uw gezondheid. Afhankelijk van de ant-
woorden daarop kunnen beperkingen in de dekking 
van de verzekering worden opgelegd, maar u wordt 
nooit volledig geweigerd.
De verzekering keert uit tot uiterlijk 65 jaar. Daarom 
is er geen verzekerd belang meer als u de leeftijd van 
63 jaar heeft bereikt en op dat moment niet ziek bent. 
Het duurt immers ten minste 2 jaar voordat een ziekte 
tot arbeidsongeschiktheid kan leiden. De verzekering 
eindigt daarom op 63-jarige leeftijd. Heeft u voor uzelf 
bepaald dat u eerder stopt met werken, dan is het ver-
standig de verzekering 2 jaar voor die datum te beëin-
digen, tenzij u op dat moment ziek bent.

antwOOrd:
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Financiele gevolgen  
arbeidsongeschiktheid beperken?
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Jouw partner in training en advies

cursussen
In het onderwijs is timemanagement essentieel. Heeft de dag standaard te weinig uren? Heeft u 
moeite met prioriteiten stellen of ‘nee’ zeggen? In de cursus Timemanagement leren deelnemers 
beter met hun tijd om te gaan. 

Timemanagement

Resultaat
In de cursus krijgt u inzicht in uw 
eigen timemanagement. U krijgt 
concrete handvatten aangereikt om 
keuzes te maken en prioriteiten te 
stellen. Bovendien ontvangt u ook 
tips van collega-cursisten. 

Praktische informatie
De cursus Timemanagement is 
beschikbaar voor individuele deel-
nemers, maar ook voor teams of 
als workshop op een studiedag.  
Individuele deelnemers kunnen 
zich onder meer inschrijven voor 
de cursus op donderdag 21 april. 
Een terugkomdag zal plaatsvinden 
op donderdag 19 mei. Kijk voor 
meer informatie op www.cnvo.nl/
academie. Of bel (030) 751 17 47.

“Nee” zeggen, daar had Nina ter 
Beek geen moeite mee. Toch volgde 
de 30-jarige leerkracht van groep 4 
van basisschool De Boomgaard in 
Utrecht vorige maand de cursus 
Timemanagement. ‘Sinds dit jaar 
ben ik parttime in plaats van 
fulltime gaan werken, omdat 
ik moeder ben geworden. Dat 
leverde mij meer werkdruk 
op. Want ik had het gevoel 
dat ik mijn fulltime baan nu in 
drie dagen moest stoppen. Daarom schreef ik me 
in voor de cursus. Met een aantal kleine opdrachten werden we 
door de cursusleider aan het denken gezet. Na afloop had ik veel 
meer inzicht. Eerst vond ik alles belangrijk, nu heb ik geleerd om 
prioriteiten te stellen. Zo hield ik een paar weken bij wat urgent 
en niet urgent is. Zo kwam ik erachter dat ik heel veel dingen doe 
die ik eigenlijk niet hoef te doen. Daarnaast droeg ik wel taken 
over, maar ik kon de verantwoordelijkheid niet loslaten. Dat was 
voor mij echt een eye-opener! Als ik nu iets overdraag is het echt 
uit mijn hoofd.’
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columnpierre Wind
‘als je een master 
heBt, Ben je een 
goede docent ’

pierre Wind (45)  
is docent op 

onder andere roc 
mondriaan horeca 

in den haag.

Is er een nieuwe soort griepepidemie het land ingeslo-
pen, dat alleen toestaat bij beslissers in het onderwijs? 
Het griepvirus heet ‘Nederland Kennisland’. Dit is het 
nieuwe paradepaardje van de hoge heren en dames, die 
zogenaamd het beste met het Nederlandse onderwijs 
voor hebben. Ik zie dit anders. Deze mensen, die dit 
virus hebben, met de Alexander Pechtold’s voorop, zijn 
de verziekers van het toekomstig onderwijs. 
Ik wil niet zuur doen, maar ik ben de laatste maanden 
echt onderwijsboos. Furieus zelfs. Het ene gekke idee 
na het andere komt in de media. En niet als een ideebal-
lonnetje, maar als serieuze voorstellen. Nu weer de On-
derwijsraad met hun advies ‘Naar hogere leerprestaties 
in het voortgezet onderwijs’, waarin wordt gemeld dat 
alle docenten in het voortgezet onderwijs een master 
zullen moeten halen. Wanneer dit knotsgekke idee door 
de minister wordt overgenomen (laten we hopen dat dit 
nooit gebeurt), dan zal het mbo ook snel volgen, want 
als het op het vmbo moet, dan zal het mbo uiteindelijk 
mee moeten gaan. 
De Onderwijsraad stelt dat het niet van belang is dat de 
betreffende docent een master in zijn vakgebied heeft, 
áls hij maar een master heeft. Want door die master te 
behalen, bewijst de docent dat hij een onderzoekende 
houding heeft. En een onderzoekende docent weet weg 
met zijn leerlingen, aldus de Raad. Dus zo simpel is het: 

‘Als je een master hebt, dan ben je een goede docent.’ 
HaHaHa, hoe dom kun je zijn? Wie dit gelooft, leeft in 
een ei. 
Een goede docent heeft niet alleen maar kennis van 
het vak waarin hij lesgeeft, maar is vooral een expert 
in het goed overbrengen van de gewenste leerstof. 
Een goed docent begrijpt de cultuur en de sociale 
lifestyleklasse waar de leerling zich in bevindt. Daar 
heb je geen master voor nodig. Ik wil het zelfs bouder 
stellen. Het grote gevaar is juist, wanneer je wel je 
master hebt, dat je voor een vmbo- of mbo-klas jezelf 
uit de belevingswereld van de leerlingen plaatst. Ook 
is dit advies totaal geen oplossing voor de huidige 
onbevoegde docenten, die voor de klas staan. Het ‘do-
centenprobleem’ zal alleen maar erger worden.
Waar ik me vooral boos om maak is het feit dat er 
steeds ‘ideetjes’ bij komen. Waarom wordt er niet 
eerst een magistraal totaal-masterplan gemaakt met 
betrekking tot ‘hoe het onderwijs er in de komende 
twintig jaar uit gaat zien’? Daarna wordt het plan 
getoetst, en vervolgens mag onderwijs-Nederland via 
een referendum hier wel of geen akkoord voor geven. 
Mét de afspraak dat er geen losse ideetjes meer bij 
komen. Zodat een ieder weet waar hij of zij de komen-
de twintig jaar mee bezig is. Dít masterdenken geeft 
wel rust …

Echt onderwijsboos
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wat we willen bereiken als school: de focus ligt op rekenen, 
lezen en taal. Goede basisvaardigheden zijn essentieel voor 
een school als de onze die in een achterstandswijk staat. Ik 
ben er trots op dat het ons lukt om de verschillende culturen 
die we hier hebben, samen te laten functioneren. Ons geheim 
daarbij is dat we respect hebben voor de diversiteit hier, maar 
tegelijkertijd dwars door alle culturen heen kijken; het kind 
staat centraal, niet zijn achtergrond.’ Wat de school ook onder-
scheidt, is dat leerkrachten door leerlingen en ouders worden 
aangesproken bij de achternaam. Slatius: ‘Voor nieuwelingen 
is dat vaak wennen, maar het werkt goed. Respect afdwingen 
bij ouders en leerlingen kun je er niet mee, maar je voelt je wel 
meer gewaardeerd.’
Een andere verklaring voor de hoge ‘trots’-factor is volgens  
Slatius het werken met persoonlijkheidsprofielen. Iedereen 
van het team doet een test, zodat goed in kaart wordt gebracht 
met wat voor types de school te maken heeft. ‘En daar probeer 
ik dan rekening mee te houden als bepaald moet worden wie 
welke niet-lesgebonden taak doet’, verklaart Slatius. ‘Een leer-
kracht die vrij zakelijk is ingesteld, doe je geen plezier door hem 
met groep 8 op kamp te sturen. Die is weer beter af in de MR.  
Terwijl de creatieve mens het geweldig vindt om in de Sinter-
klaascommissie te zitten. Door gebruik te maken van ieders 
talenten, wordt deelnemen aan zulke commissies opeens een 
feestje, in plaats van een moetje.’

stralEndE lEErKracHtEn
De Diamant werkt met een uniek concept in Nederland. Deze 
basisschool uit Apeldoorn is volop bezig met het opzetten van 
drie concepten in één school. Ouders kunnen straks kiezen 
welk concept het beste bij hun kind past: ontwikkelingsge -
richt-, ervaringsgericht-, of programmagericht onderwijs.  
Dit om zo het maximale uit hun kroost te halen. Hans van 

De resultaten van het project Beroeptrots 
worden op woensdag 6 april aan minister  
Van Bijsterveldt overhandigd tijdens het 
congres De Ideale Leraar van CNV Onderwijs 
in Nieuwegein. Zie ook www.cnvo.nl.

Het geheim van beroeptrots
Trots als een pauw, dat zijn de directeuren, 

leraren en ouders van De Diamant uit Apeldoorn 
en de Prins Mauritsschool uit Enschede. 

Schooljournaal ging in gesprek met de 
directeuren van deze unieke scholen over 

vakmanschap. ‘Als leerkrachten weer gaan doen 
wat ze écht leuk vinden en waar ze goed in zijn, 

gaan ze automatisch stralen.’  

Genieten van die kleine dingen. Als 
tijdens een overleg duidelijk zichtbaar 
is dat iedereen van het team dezelfde 
passie en visie deelt. Als een leerling 
helemaal tot bloei komt doordat jij als 
leerkracht een steentje bijdraagt aan zijn 
ontwikkeling. Of als ouders zeggen dat 
de sfeer op school zo warm en open is. 
Anno 2011, met een hoge werkdruk en 
dreigende bezuinigingen, is het echter 
soms verdraaid lastig om altijd even fier 
te zijn. En da’s spijtig, vindt CNV On-
derwijs. De bond pleit ervoor dat vak-
manschap weer voorop mag staan. In het 
najaar van 2010 startte CNV Onderwijs 
dan ook met het project Beroepstrots om 
te onderzoeken welke factoren beroeps-
trots versterken, zodat zowel de bond als 
scholen en de politiek hier meer op in 
kunnen spelen. 

straKKE rEgEls
De Prins Mauritsschool in Enschede 
nam deel aan het onderzoek. De onder-
vraagde leerkrachten en ouders prezen 
de school om de open cultuur, een groot 
gevoel van vertrouwen en de warme 
sfeer. Ze zijn apetrots op hun vak én op 
de school. ‘Wij zijn een school met heel 
duidelijke normen en waarden’, licht 
directeur Erna Slatius toe. ‘Door strakke 
regels ontstaat er rust en orde, wat heel 
prettig is voor leerlingen, ouders én het 
team. We hebben goed op ons netvlies 

‘Laat leerkrachten doen wat ze leuk vinden en 
waar ze goed in zijn’
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den Ham, directeur van De Diamant, licht toe: ‘Beroepstrots 
betekent voor mij: leerkrachten en kinderen in hun kracht 
zetten’, vertelt hij. ‘Ik zie het als een belangrijke taak van een 
directeur om ontwikkeling te stimuleren. Je moet op zoek naar 
de talenten van mensen en die benutten in de school. Wat vind 
een leerkracht bijvoorbeeld nu echt leuk om te doen? En wat 
kunnen we daar als school mee? Hier betekent het dat we met 
ateliers werken en leerkrachten verantwoordelijk zijn voor één 
vakgebied. Zo hebben we een meester die verantwoordelijk is 
voor alle rekenlessen van groep 4 tot en 8. En weer iemand an-
ders doet alle gymlessen of is handvaardigheidlerares omdat zij 
dat helemaal geweldig vindt. Door mensen te laten doen waar 
ze goed in zijn, gaan ze automatisch strálen en met meer trots 
werken. En daar hebben zowel de leerlingen, ouders als de rest 
van het team profijt van.’ 

tErug naar Basis
Hebben de directeuren ook advies voor scholen waar de be-
roeptrots soms ver te zoeken is? Van den Ham: ‘We moeten 
terug naar de basis: zoek uit wie je bent, waar je heen wilt en 
wat je wilt bereiken. Durf hierin ook keuzes te maken. Er wordt 
in het onderwijs veel geklaagd en gefocust op wat er niet goed 
gaat. Daar bovenop is er veel druk van bovenaf. Leraren heb-
ben het gevoel dat hen van alles overkomt, dat ze geen controle 

Hans van den 
Ham (links) van 
basisschool 
de diamant uit 
apeldoorn met 
leden van zijn 
team: ‘durf te 
dromen. denk in 
mogelijkheden, 
niet in 
beperkingen.’

meer hebben. Maar het begint toch echt al-
lemaal bij de school zelf. Durf te dromen met 
elkaar. Hoe ziet jullie ideale school eruit en 
waar willen jullie staan over tien jaar? Denk 
in mogelijkheden, niet in beperkingen.’
Directeur Slatius van de Prins Mauritsschool 
vindt eveneens dat durven kiezen essentieel 
is voor meer beroeptrots. ‘Er komen vaak 
duizend-en-een dingen op een school af, 
maar je kunt nu eenmaal niet aan alle leuke 
projecten meedoen. Uiteindelijk draait het 
om de kerntaak: kinderen onderwijzen. Je 
moet “nee” durven zeggen, niet met alle 
winden meewaaien en weten waar je priori-
teiten liggen. Het is goed om de lat hoog te 
leggen, maar het moet niet ten koste gaan 
van het vakmanschap. Beroeptrots heeft alles 
te maken met lekker in je vel zitten, de pas-
sie behouden die je ooit deed besluiten om 
les te gaan geven. Als je je verbonden voelt 
met wat je doet, werkt dat door op alles. Niet 
alleen op de kinderen, maar ook op collega’s, 
ouders en de school als geheel.’
Lisette Jongerius
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Ben jij de ideale leraar?
Wil je op één dag alles te weten komen 
omdat je de ideale leraar wilt worden? 
Schrijf je dan in voor de studiedag  
De ideale leraar. Op deze dag verzor-
gen een aantal prominenten uit de 
wetenschap en de praktijk lezingen en 
workshops over wat iemand tot een 
ideale leraar maakt. Bovendien is er 
aandacht voor werken met plezier en 
een onderzoek naar beroepstrots dat 
wordt aangeboden aan de minister van 
Onderwijs. 

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

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

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

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

Uitgebreide informatie over de lezingen en work-
shops vindt u op onze site www.cnvo.nl. Hier kunt u 
zich ook aanmelden als deelnemer. 
U betaalt voor deze studiedag € 75,-, als u lid bent 
van CNV Onderwijs of CNV Schoolleiders. Niet-leden 
betalen € 150,-. Als u zich aanmeldt met één of 
meer collega’s krijgen u en uw collega(s) 25 procent 
korting op de inschrijvingsprijs voor leden of op de 
prijs voor niet-leden!

Woensdag 6
 april 2O11

Studiedag voor het 

Primair Onderwijs

Woensdag 6 april 2O11

Blokhoeve 1 Nieuwegein 

(O3O) 6O2 69 OO 

Ontvangst 9.3O uur, 

aanvang 1O uur,  

einde ± 16.3O uur

Studiedag voor het Primair onderwijS

De ideale leraar
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webbedingetjes

@  Wat betekent democratie en wat kun je er zelf aan bij-

dragen? Dat is vanaf nu te ontdekken in het Fort van de 

Democratie. Het fort is gelegen in Utrecht in een kazemat 

van tweehonderd jaar oud. Voor het onderwijs zijn speciale 

groepsbezoeken beschikbaar. Kijk voor meer informatie op 

www.fortvandedemocratie.nl. 

@  Een website gericht op het onderwijs in Noord-Brabant, 

dat is www.onderwijsbrabant.nl. De doelgroep is iedereen 

die werkzaam is in het onderwijs in deze provincie en an-

deren die daar nauw bij betrokken zijn. Op de webpagina 

is ruimte voor nieuws, maar ook voor debat en activiteiten.

@  Op 22 maart is het Wereldwaterdag, de dag waarop we-

reldwijd aandacht wordt gevraagd voor schoon drinkwater. 

Tips om het belang en het omgaan met water in de les te 

behandelen, zijn te vinden op www.waterland.net (klik op 

Water in het onderwijs).

     Het is terecht dat het kabinet niet 
langer werk maakt van het tegengaan 
van zwarte scholen

Eens 73%

Oneens 27%

Aantal reacties: 122

@@@

@ @@@@@@@@

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:

Werkplezier is voor mij belangrijker dan salaris

ApenstAArtjes

Wie meer wil 
weten over 
de achter-
gronden van 
CNV Onder-
wijs, kan kij-
ken op www.

cnvo.nl/over-cnv-onderwijs. Hier is alles te vinden over 
het bestuur, de organisatie en de vereniging. Maar ook 
lees je hier over de internationale betrokkenheid van 
CNV Onderwijs en het blad Schooljournaal. Nog geen lid? 
Maak dan eens gebruik van de voordeelcalculator en 
ontdek hoe groot de voordelen van het lidmaatschap zijn! 

Getwitterd

Willem Jelle Berg, bestuurslid CNV Onderwijs:
Vanochtend met sectorraad Mbo een conceptreactie op het Actieplan MBO geformuleerd. 
Volgende week leden raadplegen! (4 maart, 10:59 uur)

Volg Willem Jelle Berg, bestuurder CNV Onderwijs, op Twitter: twitter.com/WillemJelleBerg

Stelling:

Website onder de loep
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columnLiesbeth Hermans

We zitten met ons gezin aan het weekendontbijt. Met een 
logé van zeventien, de vriend van Mickey, onze oudste 
zoon. Boy schildert hoe het is om een goed stel hersens 
te hebben en tegelijkertijd zwaar dyslectisch te zijn. Zijn 
algemene ontwikkeling is behoorlijk breed. Hij vertelt 
aan tafel wat een Tasmaanse duivel is en legt een paar 
minuten later uit hoe verkeerslichten functioneren. Zelfs 
de werking van de Pamper kent voor hem geen gehei-
men, ook al heeft hij nooit broertjes of zusjes gehad. 
Overal lijkt hij wel wat van af te weten. Ik schat hem in op 
vwo-niveau, maar intussen heeft hij met moeite basis/
kader afgerond en nu sleept hij zich voort in het middel-
baar beroepsonderwijs. Dat hij daar dreigt vast te lopen 
is geen wonder, hij moet er taken doen die hij zichzelf 
al vijf jaar geleden heeft aangeleerd. Zoals ‘vervang het 
moederbord in deze computer’. Een klusje dat Boy in 
drie minuten blind kan uitvoeren. School verlangt echter 
dat hij er vervolgens een theoretische verhandeling over 
schrijft… Een kwelling voor zo’n hevige dyslecticus. Van 
zulke opdrachten krijgt hij pijn in het hoofd, letterlijk! En 
hij leert er ook nog eens helemaal niks nieuws van. Dus 
wat doet hij? Hij blijft thuis. De leerplichtambtenaar is er 
al bij geroepen: Boy spijbelt te vaak.

Gisteravond hebben we met ons allen naar een aflevering 
van House gekeken. Ik begrijp de snelle, spitse dialogen 

lang niet altijd helemaal, zelfs niet met behulp van de 
Engelse ondertiteling. Soms voel ik me als een kind 
in groep 3 dat pas heeft leren lezen en dan probeert 
om op de televisie gauw te volgen wat onder in beeld 
staat. 
Geduldig helpen Mickey en zijn maat me, zodra ik een 
pointe mis. Zij hebben de ondertiteling niet nodig, ze 
volgen gewoon de gesprekken. Verbaasd kijk ik hen 
aan, na de aflevering moeten ze me toch eens uitleg-
gen waar ze zo goed Engels van hebben geleerd. Niet 
van school, dat is me wel duidelijk. Zeker Boy niet! 
Maar hoe dan wel?  
Hele vakanties, dagen lang, zit hij lekker televisie te 
kijken, vooral naar Discovery en National Geografic. 
Ook House en allerlei andere Engelse series volgt hij. 
Net zoals ik vroeger uren, dagen, weken lang op de 
bank lag met lectuur voor mijn neus. Niemand die er 
iets van zei. Integendeel, mijn ouders stimuleerden 
mijn boekverslaving, want van lezen word je slim, 
vonden ze!
Zelf heb ik ook nooit aan dat credo getwijfeld en in de 
klas heb ik het vaak verkondigd. Maar tegenwoordig 
vertel ik mijn leerlingen er bij, dat ze ook van tele-
visie kijken veel kunnen leren. En als papa of mama 
het verbieden, dan zeggen ze maar dat het van de juf 
moet!

‘OOk van teLevisie kijken 
kun je veeL Leren ’

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

Daltonschool in 
steenwijk. 

Tasmaanse duivel
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Studentenraad mbo
Vanaf 1 maart moet elke mbo-instelling 
een studentenraad hebben. Studenten 
kunnen bijvoorbeeld invloed uitoefenen op 
de informatievoorziening, roosters en het 
leefklimaat op school. Jongeren Organisatie 
Beroepsonderwijs (JOB) roept alle roc’s en 
aoc’s die nog geen studentenraad hebben op 
aan deze wettelijke plicht te voldoen. 
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Sociaal Plan: GMR of 
vakbond?
De laatste tijd moeten er helaas steeds meer 
sociale plannen afgesproken worden. De 
MR-Advieslijn krijgt hier veel vragen over. Met 
name waar de MR of GMR op moet letten bij het 
afsluiten van een sociaal plan. Het is echter geen 
document dat voorgelegd moet worden aan de 
GMR of MR, want het wordt besproken in het 
decentraal georganiseerd overleg (DGO), 
Kortom: bij het afsluiten van een Sociaal Plan, 
is niet de (G)MR de gesprekspartner van het 
bestuur, maar de vakbonden. Wie wil weten 
welke regiobestuurder namens CNV Onderwijs 
onderhandelt met een bestuur over het Sociaal 
Plan, neemt contact op met Wilma Neus (030) 
751 17 43 of mail naar wneus@cnvo.nl

Gefilmde reacties 
bezuinigingen passend 
onderwijs
De PO-Raad heeft reacties op de bezuini-
gingen op passend onderwijs in beeld ge-
bracht. In de filmpjes komen mensen uit het 
veld en politici aan het woord. De quotes, 
waaronder die van Tweede Kamer leden 
Manja Smits en Emile Roemer (beiden SP) 
en Jolande Sap (GroenLinks), worden ver-
der uitgesproken door leraren, ambulant 
begeleiders, schoolbestuurders, ouders, 
een schoolmaatschappelijk werker en een 
ambulant begeleider. De filmpjes zijn te 
zien op http://poraad.filmmij.nl.

CONGRES passend onderwijs
Het onderwijsveld kampt met vragen nu er 
een bezuiniging van driehonderd miljoen euro 
op passend onderwijs aankomt. Zorgplicht, 
samenwerkingsverband, financiering, de rol 
van de intern begeleider, enzovoort. Tijdens 
het congres Passend Onderwijs op maandag 
11 april in Fort Voordorp in Groenekan, wordt 
gezocht naar een antwoord op al deze vragen. 
Verschillende sprekers en workshops staan op 
de agenda. Dagvoorzitter is sportpresentator 
Tom van ’t Hek. Deelname kost € 329,-. Meer 
informatie en inschrijving op www.onderwijs-in-
beweging.nl. 

Lespakket Nemo optische illusies 
Science Center Nemo in Amsterdam heeft een nieuw lespakket ontwikkeld voor groep 7 en 8 in 
het basisonderwijs. Het pakket Reis door de Geest bestaat uit vier activiteiten waarvan twee bij 
Nemo. De lessen staan in het teken van optische illusies en allerlei wetenswaardigheden over 
het brein. De kosten voor het bezoek zijn € 5,50 per persoon. Het pakket is gratis te downloaden 
op www.e-NEMO.nl. 
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VN-manifestatie gelijke 
rechten
Op dinsdag 29 maart is de manifestatie Het 
VN-verdrag Waarmaken! in de jaarbeurs in 
Utrecht. De manifestatie staat in het teken van 
gelijke rechten voor mensen met een beper-
king, ook in het onderwijs. Een van de vier 
programma’s is gericht op het onderwijs. Het 
programma bestaat uit informatie, een mas-
terclass en een debat. Aanmelden en meer 
informatie via www.vnverdragwaarmaken.nl. 

Regiocongressen 
doorstroming vmbo  
naar mbo
Stichting Platforms vmbo organiseert 
drie regiocongressen voor docenten vmbo 
en mbo. De bijeenkomsten staan in het 
teken van een vloeiende doorstroming van 
het vmbo naar het mbo. Het programma 
bestaat uit een lezing, gespreksrondes 
en het uitwisselen van informatie en 
ervaringen. De regiocongressen worden 
gehouden in Leiden (vrijdag 25 maart), 
Eindhoven (maandag 28 maart) en Zwolle 
(dinsdag 29 maart) en Deelname is gratis. 
Inschrijven via www.platformsvmbo.nl. 

Stripboek over leven  
Vincent van Gogh
Vincent van Gogh. De worsteling van een kunstenaar. 
Dat is de titel van het stripboek over het leven van de 
beroemde schilder. Stichting EurEducation en het 
Van Gogh Museum lanceren dit boek, getekend door  
Marc Verhaegen (Suske & Wiske) in samenwerking 
met scenarist Jan Kragt. Naast het boek is ook een 
lespakket ontwikkeld. Het werk moet jongeren op 
een laagdrempelige manier kennis laten maken met 

Van Gogh en zijn 
werk. Het boek 
kost € 6,95 en 
is te koop in de 
museumwinkel 
en in strip- en 
boekwinkels.  
Het lespakket is 
gratis te down-
loaden via www.
eureducation.nl of 
www.vangogh 
museum.nl. Beide 
zijn verkrijgbaar 
in het Nederlands 
en Engels. 

Asbest
Uit onderzoek onder 110 scholen en gemeenten blijkt dat bijna een kwart van de scholen niet op de 
hoogte is van de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek werd uitgevoerd naar aanleiding van een uit-
zending van het tv-programma Zembla. Nog maar 35 procent van de scholen heeft tot nu toe het risico 
in kaart gebracht. Volgens onderzoeksbureau Marsh heeft de passiviteit te maken met de discussie wie 
de eerste stap zet bij het verwijderen.

JONGENS en seks
Congresorganisatie Medilex houdt samen met ad-
viesorgaan Movisie een bijeenkomst over jongens en 
seks. Onderwerpen als homoseksualiteit en grens-
overschrijdend gedrag komen aan bod. Het pro-
gramma van dinsdag 31 mei bestaat uit verschillende 
workshops en lezingen. De bijeenkomst vindt plaats 
in Leerhotel Het Klooster in Amersfoort. Inschrijven 
via www.medilex.nl. Kosten € 350,- exclusief BTW. 
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GePensiOneerDen
Tilburg
Donderdag 17 maart, 14 uur, jaarvergade-
ring, Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, Tilburg. 
Huishoudelijk gedeelte, videorapportage 
door André Oude Vrielink over project Stich-
ting Kinderen voor Kathmandu. Info: Gerard 
de Croon, (013) 533 15 85, geert61@hetnet.nl.

Zuidoost-Brabant
Donderdag 31 maart, 13.30 uur, café-
restaurant Dientje, Kerkstraat 9, Gemert. 
Jaarvergadering. Over: De toekomst van 
onze pensioenen en over Rechtshulp-plus,  
door Willem Jelle Berg. Info: J. Meijs, (0493) 
69 38 97, m.j.c.meijs@hetnet.nl; Th. Rietveld, 
(0492) 361 417, rietveld.stappers@planet.nl.

Breda
Woensdag 6 april, 11 uur, Tussenpauz, 
Kerkstraat 10, Bavel. Ledenvergadering. 
Ochtend: huishoudelijk deel; middag: ont-
wikkelingen over erfrecht. Info: Th. Hensen, 
(076) 522 44 78, theo.hensen@hetnet.nl.

Kennemerland
Donderdag 7 april, 13.30 uur, Zee- en Haven-
museum, IJmuiden. Rayonledenvergadering 
+ rondleiding museum. Info, aanmelden (voor 
27 maart a.s.): H. Machielse, (0251) 31 59 73.

Jaarvergadering
Woensdag 20 april, 10.30 uur, De Schakel, 
Nijkerk. Info / opgave (uiterlijk 21 maart):  
W. Stoop, xstoop@planet.nl

jOnGeren
Stuurgroep Jong
Woensdag 20 april, 16 uur, Albeda  
College (hoofdlocatie Rotterdam-Zuid), 
Rotterdam. Netwerkbijeenkomst. Over: 
(aanstaande) Ouders. Eva Schoonder-
beek over Ouders in je recht, Marieke 
Dufour over Time-management. Info 
en aanmelding: Angela Kouwenhoven, 
jongeren@cnvo.nl.

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

Flevoland
Woensdag 6 april, 16 uur, Sbo De Vogelveste, 
Lelystad. Over: Hoe voorkom je misverstanden 
in een gesprek met ouders, collega’s en leerlin-
gen?, door Jose van Loo, Van Loo management 
en training. Info: Anita van Olm, (0320) 24 28 81, 
paulvanolm@hotmail.com.

Zeeland
Woensdag 6 april, 16 uur, Zeeuwse Bibliotheek, 
Middelburg. Over: De stad van Axen, door Adrion 
de Wit en Ellen Schaap, Vervangingsfonds /  
Participatiefonds. Info: Teatske Hoogenboom, 
(0118) 64 33 88, hgnbmpjs@zeelandnet.nl.

OnDerWijsOnDersteuners
Rijnheuvelland
Maandag 28 maart, 15.45 uur, CNV kantoor, 
Tiberdreef, Utrecht. High tea/coffee. Over diverse 
inhoudelijke zaken, van gedachten wisselen, 
onder leiding van Anja Bartholomeus. Info/aan-
melden: vanmanen.tineke@gmail.com (o.v.v. wel/
niet lid).

vOOrtGeZet OnDerWijs
Woensdag 30 maart, 17 uur, Hogeschool Windes-
heim, Zwolle. Bijeenkomst havo/vwo-docenten 
over vervolgonderwijs. Over: Kun jij je leerlingen 
adviseren over hun vervolgonderwijs? Door Alie 
van Arragon, Rijksuniversiteit Groningen, en 
Grietje Schoenmaker, Hanzehogeschool.  
Info/aanmelding (uiterlijk 28 maart):  
secretariaatvo@cnvo.nl.

Donderdag 31 maart, 16.30 uur, CSG De Kage 
Waard, Burg. Keijzerweg 5, Papendrecht. Over: 
Leraar 24: slim en effectief aan de slag!, onder 
leiding van Marieke Postuma. Aanwezigheid van 
Hans van Harmelen voor  vragen over cao en 
functiemix. Info/aanmelding (uiterlijk 28 maart): 
secretariaatvo@cnvo.nl. 
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BasisOnDerWijs
Regio Limburg
Donderdag 31 maart, 20 uur, Baexheimerhof, 
Baexem. Ledenbijeenkomst. Over cao-inzet 
alsmede infoshops (Werkdruk en werkplezier, 
Functiemix, Taken en verantwoordelijkheden 
voor oop’ers). Afsluiting + jubilarissen.  
Info: Yvonne Vaes, y.vaes@chello.nl.

Regio Drenthe
Woensdag 13 april, Ontmoetingsdag 
CNV Onderwijs Hoogeveen. De bezui-
nigingen op passend onderwijs, de 
functiemix, de krimp problematiek in 
de regio. Onderwerpen die centraal 
staan op deze ontmoetingsdag voor 
het primair onderwijs op basisschool 
De Sprong, Boekenberghstraat 12. 
CNV Onderwijs bestuurders Michel 
Rog en Patrick Banis zijn aanwezig. 
Om 11.30 uur start de dag met een 
les in groep 8 over de rol van de 
vakbond. Daarna zijn er gesprekken 
en discussies over de effecten van 
bezuinigingen en krimp en de invoe-
ring van de functiemix. 

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.

Introductie sectorraden en stuurgroepen
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STuuRGRoep pASSenD 
onDeRwiJS
In het najaar van 2009 heeft de Alge-
mene Vergadering van CNV Onderwijs 
besloten tot instelling van een stuur-
groep passend onderwijs. De stuurgroep 
werkt sectoroverstijgend en is breed 
samengesteld met praktijkmensen. Onze 
taak is het organiseren van activiteiten 
voor leden die zich betrokken voelen bij 
het thema passend onderwijs. De acti-
viteiten zijn gericht op organisatie- en 
beleidsontwikkeling, beroepsinhoud en 
persoonlijke ontwikkeling. We denken 
aan klankbordgroepen, specifieke ex-
pertgroepen, regionale en landelijke 
bijeenkomsten, (digitale) mailings en 
nieuwsbrieven. De stuurgroep heeft te-
vens de functie van klankbordgroep voor 
bestuurders van CNV Onderwijs. Graag 
zien we dat leden die lid willen worden 
of een bijdrage kunnen leveren aan een 
klankbordgroep of specifieke expertgroep 
zich via de enquête op www.cnvo.nl/
passendonderwijs aanmelden.

Vanaf links: Ton Schlösser, Alex Gorissen, Frank Bulthuis (secretaris), Sandra Koot 

(voorzitter), Maria Kursten en Roel Strijker. Op de foto ontbreekt Joep Holtackers. 

Contact: Frank Bulthuis, (0541) 53 49 34, passend onderwijs@cnvo.nl
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sOCiAAl fONds CNV ONderwijs
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom. 
tel.: (0164) 24 90 38
fax: (0164) 24 90 23, 
e-mail: hholslag@home.nl B.g.g. voor 
dringende zaken (0412) 64 05 50

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

stuurgroepen

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

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. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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dit moment ook een mooi streven, nu er zo bezuinigd 
dreigt te worden op passend onderwijs. Ik heb de petitie 
ondertekend. Ik geef het je te doen om in een klas met 
dertig kinderen een aantal zorgleerlingen te hebben. Je 
slaat toch steil achterover van dit beleid van de minis-
ter.’ Volgens de Brabantse, inmiddels in het bezit van 
haar master SEN voor gedragsspecialist, krijgt de over-
heid de rekening nog wel gepresenteerd. ‘Als de werk-
druk flink zal toenemen, zoals ik vrees, zullen heel wat 
leraren opgebrand in de ziektewet verdwijnen.’ Gelukkig 
valt er in deze periode ook nog te lachen. Van der Veer: 
‘We zijn ons aan het voorbereiden op het schoolcarna-
val, dat wordt gevierd in het café van de vader van een 
leerling.’ 
PM 

Na een bezoek aan de NOT in Utrecht spoorde een col-
lega die al lid was haar aan zich aan te sluiten bij CNV 
Onderwijs. Waarom ook niet, dacht Esther van der Veer, 
leerkracht groep 6 op basisschool Besoyen in Waalwijk. 
‘Het is altijd prettig om te weten dat je wordt bijgestaan 
als er problemen zijn op school. Daarbij geven jullie ook 
hele interessante cursussen. Maar ik vind solidariteit op 

Esther van der Veer (33): 
‘Tegen bezuinigingen 
passend onderwijs’
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