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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.

Liesbeth Hermans
De strekking van de column van 
Liesbeth Hermans in School-
journaal 3 is me uit het hart gegre-
pen. Ook ik werk al tientallen jaren 
op dezelfde school, doe aan van 
alles mee, leer nog elke dag, ver-
veel me geen moment en ben ervan 
overtuigd dat verandering van baan 
absoluut geen voorwaarde is voor 
dynamiek en ontwikkeling!  
Ik zet mijn koffie overigens ook 
‘slow’, op precies dezelfde manier 
als zij, kan het toeval zijn?  
Ook uit de andere columns van 
Liesbeth spreekt altijd een gezonde 
nuchterheid en eigen kijk op de 
(school-)wereld. Hoera voor  
Liesbeth dus!
Truus Doekes, Obdam

Nieuw 
onderwijsidee
In antwoord op het onderwijsidee 
van C.J. Jansen op de brieven -
pagina in Schooljournaal 3 het vol-
gende: Teilhard de Gardin schreef 
in de jaren dertig/veertig al: ‘Geef 
kinderen een rugzak mee en laat 
ze het gebruiken wanneer ze er 
aan toe zijn.’ In de jaren zestig heb 
ik ook vaak dat idee naar voren 
gebracht, maar de tijd was er niet 
rijp voor. Nu ik in de tachtig ben, 
denk ik dat nog steeds: laat kinde-
ren iets leren als ze er klaar voor 
zijn en stop het geld zo lang in een 
fonds als dat nog niet het geval 
is. Mijn ervaring is dat een goede 
verhouding  tussen leraar en leer-
ling daarbij zeer belangrijk is. Als ik 

terug denk aan mijn eigen opleiding 
haalde ik de beste resultaten bij een 
leraar die ik sympathiek vond. We 
zien het ook bij het tv-programma 
van Prem: bijna altijd komt het er 
op neer dat er ergens een relatie 
verstoord is. Daarom denk ik dat 
het belangrijk zou zijn hier in de 
opleiding van leraren veel aan-
dacht aan te besteden.
G.W. Philipsen, Leusden

Bezuinigingen
Ik ben het helemaal eens met de 
brieven over de bezuinigingen op 
passend onderwijs in de laatste 
nummers van Schooljournaal. Ook 
ik begrijp de bezuinigingen niet. 
Niemand in het reguliere onderwijs 
heeft de expertise die men heeft 
in het speciaal onderwijs, noch de 
tijd om met 30 kinderen in de klas 
aan iedereen aandacht te geven! Ik 
heb totaal geen vertrouwen in deze 
minister en haar ministerie! Sterker 
nog, ik verdenk hen ervan dat ze 
geen idee hebben wat het onder-
wijs nu precies inhoudt en waar de 
knelpunten liggen. Bonden, jullie 
zijn er voor ons, voor het onderwijs. 
Doe iets voor ons. Of, eigenlijk, doe 
iets voor de kinderen. De toekomst 
moet aan hun voeten liggen en niet 
verknald worden door bezuinigin-
gen. En voor de leerkrachten moet 
het mogelijk zijn om met plezier 
goed onderwijs te geven!
Paula Akkermans, Zoetermeer

Functiemix
In Schooljournaal 5 staat dat de functiemix voldoende mogelijk-
heden biedt om te variëren in de beloning van leraren. Ik neem 
dan aan dat men alle leraren bedoelt. Nou, dat is dus niet 
overal zo. Ons bestuur stelt de harde eis van een extra hbo-
opleiding. Ook als je 55 bent, want aan ouderenbeleid doet ons 
bestuur niet. Hoe groot schat het CNV de kans in de iemand 
van 55 daar aan begint? Geen kans dus. Ik vind het vreemd 
dat bij het ene bestuur wel een ouderenbeleid wordt gemaakt 
inzake de functiemix en bij anderen weer niet. Dit had CNV 
Onderwijs, bij het maken van afspraken voor deze regeling, 
moeten meenemen en vastleggen. Zo ontstaan er verschil-
lende regelingen op verschillende plaatsen. Waardering?  
Vanuit het bestuur helemaal niets! Gelukkig krijg ik die meer 
dan voldoende van de kinderen.
Rita Fokke, Goor
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Het typisch Hollandse plaatje van de koe in de wei begint steeds zeldzamer te worden. Om kosten te 
besparen komen ruim 300.000 van de anderhalf miljoen koeien zelfs nooit buiten, waarschuwt Wakker 
Dier. Met de actie Koeiendansen in de wei wordt aandacht gevraagd voor het dierenleed, dat vaak leidt 
tot pijnlijke poot- en uierontstekingen. Groep 4 van de Piet Mondriaan school in Abcoude zag vorige 
week twee blije koeien dansen in de lentezon.

‘Den Haag bezuinigt te veel en te snel op passend onderwijs. 

Kinderen en leerkrachten worden daarvan de dupe. CNV On-

derwijs doet een appél op de minister: voorkom acties en sta-

kingen, maar voorkom vooral slechter onderwijs. Neem meer 

tijd en laat kennis niet verloren gaan.’ Zo spreekt CNV Onder-

wijsvoorzitter Michel Rog van vrijdagavond 1 april tot en met 

de volgende ochtend via spotjes op Radio 1 het land toe. De 

boodschap is gericht aan minister Van Bijsterveldt. Het verzet 

tegen de drastische bezuinigingen op passend onderwijs gaat 

namelijk door. CNV Onderwijs vreest dat de schade aan de 

kwaliteit van het onderwijs groot zal zijn als de bezuinigingen 

en plannen zo snel en rigoureus doorgevoerd worden. Veel ex-

pertise zal verdwijnen. Op 2 april staat passend onderwijs op 

de agenda van het CDA-congres. Op initiatief van CDA-leden 

bij CNV Onderwijs is een resolutie ingediend. Deze biedt een 

alternatief voor de bezuinigingen. Doel is het behoud van exper-

tise en daarmee de kwaliteit van het onderwijs. Het congres zal 

zich moeten uitspreken over de lijn die het CDA wil volgen ten 

aanzien van passend onderwijs. Voorafgaand aan het congres 

zullen vertegenwoordigers van bonden en ouderorganisaties de 

congresgangers van het CDA aanspreken over de zorgen die 

zij hebben over hun kinderen, hun banen en de onderwijskwa-

liteit. Het congres vindt plaats in het World Forum in Den Haag.    

Verder zal CNV Onderwijs binnenkort een aantal bijeenkomsten 

in de regio organiseren. Centraal staan onderwijskundige en 

rechtspositionele aspecten bij de bezuinigingen. Deze bijeen-

komsten kunnen een opmaat zijn naar een grote landelijke bij-

eenkomst, maar CNV Onderwijs hoopt dat dat niet nodig is en 

er eerder een oplossing is. 

MvO/CdG 

CNV Onderwijs: actie tegen bezuiniging gaat door
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etentje	aangeboden	voor	hoger	schooladvies
‘Bijna elk schooljaar is er wel een ouder die het advies van 

de school te laag vindt’, zegt een leerkracht die meedeed 

aan een enquête over omkoping. Signalen over invloed van 

ouders op schooladviezen waren aanleiding voor een on-

derzoek onder een representatieve groep leden van CNV 

Onderwijs. Enkele tientallen reacties kwamen binnen. De 

helft hiervan heeft wel eens te maken gehad met ouders die 

het schooladvies wilden beïnvloeden na de Cito-uitslag. Eén 

persoon kreeg een etentje aangeboden. Anderen meldden 

vooral druk. ‘Wij kregen niets aangeboden, maar er werd 

wel druk uitgeoefend met woorden en bedreigingen’, ver-

telt een van de respondenten. De meeste ondervraagden 

gingen niet in op de verzoeken. ‘Ik laat mij niet chanteren’, 

was een reactie. Ook: ‘Ik ben niet corrupt’ en ‘Ik ben de des-

kundige op het gebied van toetsing en verwijzing naar het 

middelbaar onderwijs. Ik laat me niet ompraten door ouders 

die denken het beter te weten.’ Met de verschuiving van de 

toetsings datum naar later in het schooljaar zien de respon-

denten geen reden tot zorg. ‘Het is juist goed. Het advies 

van de docent is het belangrijkst, de Cito-toets is alleen een 

bevestiging van wat de docent al van het kind weet.’

Bent u ook wel eens onder druk gezet om het schooladvies 

wat op te krikken en wilt u daarover (anoniem) vertellen, mail 

dan naar: cdgraaff@cnvo.nl. 

HR



Terwijl de rol van de kerk stilaan vermindert nemen 

scholen steeds vaker het initiatief voor vieringen, 

stiltecentra en het geven van ruimte voor erva-

ringen van verlies, zoals ziekte en dood. Kunnen 

we daadwerkelijk spreken van een transformatie? 

En wat betekent dit voor confessionele scholen? 

Deze en andere vragen over de veranderingen in 

de beleving van religie staan centraal op het Paas-

congres 2011, donderdag 14 april in Leerhotel 

Het Klooster Amersfoort. Thema van de onder 

meer door CNV Onderwijs, AOB/St. Bonoventura 

en CVHO belegde bijeenkomst is Hoe God ver-

andert in de polder. Er is een inleiding door Bert 

Roebben, hoogleraar godsdienstpedagogiek aan 

het Instituut voor katholieke theologie van de 

Technische universiteit Dortmund, vieringen, di-

verse workshops en een afsluitend optreden door 

theatermaker Kees van der Zwaard. De kosten 

voor deelname bedragen € 125,- per persoon, 

€ 100,- per persoon voor twee deelnemers van 

een instelling en € 80,- per persoon bij deelname 

van drie personen van een instelling. Voor aan-

melding en meer informatie: www.bondkbvo.nl/

paascongres2011 òf Irma Verbeek, 

tel. (0348) 74 41 07, e-mail: i.verbeek@bkonet.nl 

Schoolnieuws

•	In	finland	staat	de	leraar	op	de	statusladder	net	
onder	de	arts	en	de	piloot.	Het	belang	van	onderwijs	
voor	de	finse	samenleving	staat	als	een	huis,	alle	
leraren	hebben	een	mastergraad	en	de	jonge	finnen	
staan	in	de	rij	voor	de	opleiding.
•	Zie	hier	het	geheim	van	finland,	het	gidsland	voor	
naar	onderwijssucces	zoekende	naties.	Het	walhalla?	
Dus	ook	maar	allemaal	aan	de	master,	zoals	de	
Onderwijsraad	begin	maart	voorstelde?	De	finse	

onderwijsadviseur	Ritva	Semi	zegt	daarover:	‘Die	status	
is	zo	verstrengeld	met	de	finse	cultuur,	die	is	erg	
moeilijk	te	verhuizen	naar	een	ander	land.’
•	Dat	is	helaas	een	waarheid	als	een	koe,	zolang	dit	
kabinet	alleen	met	de	mond	belijdt	dat	Nederland	in	
de	onderwijs-top	5	moet	komen.	Mooie	woorden,	
maar	zolang	daar	geen	daden	bij	komen,	er	zelfs	
bezuinigd	wordt,	blijft	finland	een	onbereikbaar	
paradijs.	Ciska de Graaffjo
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Paascongres 
2011 Opheffingsnormen basisscholen verruimd 

Een school mag voortaan vijf in plaats van drie jaar onder de opheffingsnorm 

zitten. Minister Van Bijsterveldt van Onderwijs wil zo voorkomen dat scholen 

moeten sluiten op grond van achterhaalde normen. Het is volgens haar be-

langrijk dat kinderen zo veel mogelijk in hun eigen buurt of dorp naar school 

kunnen. Het is, zo zegt ze, ook goed voor de leefbaarheid van het platteland en 

de krimpregio’s. Ook scholen in de dichtbevolkte gebieden, waar het minimum 

aantal leerlingen tot 200 gaat, profiteren naar verwachting van deze maatregel. 

De absolute ondergrens is 23 leerlingen. Voor basisscholen die daar nog onder 

zitten geldt sinds januari een nieuwe wet, waardoor ontheffing kan worden ver-

kregen bij de minister van Onderwijs. Die beoordeelt vervolgens of de school in 

staat is binnen afzienbare termijn boven de norm uit te komen. De kwaliteit van 

het geboden onderwijs en de ligging van de school spelen eveneens een rol 

bij de besluitvorming. Om scholen op het platteland en in krimpregio’s open te 

houden is de Tweede Kamer onlangs ook akkoord gegaan met de vorming van 

samenwerkingsscholen, waarbij openbare en bijzondere scholen onder strikte 

eisen kunnen samenwerken. (Zie ook pagina 10-12). PM

Fo
to

: A
nt

oi
ne

tt
e 

Bo
rc

he
rt

 

Basisschool De Klimop in Garrelsweer in het krimpgebied rond Delfzijl. 

www.pensioeninhetonderwijs.nl
 



Schooljournaal 7

Wat was!

12 maart Turkse en Marokkaanse studenten die 
Nederlands als tweede taal leren, slagen beter 
wanneer zij in duo’s werken dan wanneer zij 
alleen een opdracht doen. Taalkundige Marije 
Michel ontdekte in haar promotieonderzoek dat 
studenten tijdens een telefoongesprek minder 
fouten maken en minder vaak ‘eh’ zeggen dan 
bij het solo inspreken van een voicemail.  
(Bron: HetParool)
14 maart De PvdA in Rotterdam wil dat scholen 
en ouders contracten afsluiten over betrokken-
heid bij het onderwijs. Dat voorstel doet raads-
lid Peter van Heemst. In het contract moeten 
afspraken staan dat ouders minimaal twee maal 
per jaar naar een tienminutengesprek komen. 
Verzuim levert een boete van €100 op. Het CDA 
en de VVD vinden een boete te ver gaan.  
(Bron:Metro)
16 maart Een leerkracht van basisschool ’t 
Tuselant in Den Helder wordt berispt door de 
school omdat ze een drukke jongen aan een 
stoel vastbindt. De juf tapet als grap de voeten 
van de leerling vast en plakt hem later ook aan 
de stoel vast. Schooldirecteur Scholte noemt het 
incident ‘niet erg handig’.  
(Bron: Spitsnieuws)
22 maart ‘Regenboog’ is de meest voorkomende 
naam voor een basisschool in Nederland. Dat 
blijkt uit onderzoek van het NOS Jeugdjournaal. 
Nederland telt 7536 basisscholen, waarvan  
123 scholen de naam Regenboog dragen. Totaal 
bestaan er 4.500 namen voor een basisschool. 
(Bron: www.nieuws.nl)
• De Rotterdamse Onderwijswethouder Hugo 
de Jonge (CDA) wil basisschoolkinderen uit 
groep 3 als proef een Cito-toets laten maken. 
De wethouder vraagt het kabinet of er komend 
schooljaar al een toets gemaakt kan worden. In 
combinatie met de verplichte eindtoets moet er 
een systeem ontstaan, waarmee exact duidelijk 
wordt wat scholen hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van hun leerlingen. De Jonge wil 
zijn stad graag ‘proeftuin’ laten zijn.  
(Bron: DeTelegraaf)

Wereldwijde zorg om 
dreigend lerarentekort
Op 17 en 18 maart was er in de Verenigde Staten een  

internationale top over het lerarenberoep. Onderwijsminis-

ters, leraren en vakbondsleiders uit de hele wereld, onder 

wie Michel Rog van CNV onderwijs, spraken daar over het 

verbeteren van het onderwijs. In verschillende sessies werd 

gesproken over werving, begeleiding, ondersteuning, be-

houd, belonen en evaluatie van leraren. Landen verschillen 

wereldwijd natuurlijk, maar hebben ook overeenkomsten en 

gemeenschappelijke uitdagingen, zoals de grote uitstroom 

van babyboomers en dreigende tekorten van leraren. De Or-

ganisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling 

(OESO, of in het Engels OECD) heeft een rapport uitgebracht 

met de titel Building a High-Quality Teaching Profession, 

lessons from arround the World. Het is te downloaden via 

www.onderwijsarbeidsmarkt.nl. 

Studeren boven de dertig 
blijft financieel mogelijk
Leerlingen van dertig jaar of ouder kunnen de komende jaren 

‘gewoon’ middelbaar beroepsonderwijs blijven volgen. Het 

kabinet had plannen om flinke bezuinigingen op deze groep 

door te voeren, maar komt daar nu na veel kritiek vanuit de 

Kamer en van werkgevers- en werknemersbonden op terug. 

Het bedrijfsleven gaat nu enkele tientallen miljoenen euro’s 

per jaar bijdragen om het onderwijs te financieren. Dit ak-

koord loopt via een fiscaal gestimuleerde regeling. Wel wil het 

kabinet in 2015 totaal 170 miljoen euro hebben bezuinigd. 

Het collegegeld wordt verhoogd en de duur van de opleidin-

gen wordt ingekort. Nederland telt momenteel zestigduizend 

mensen die ouder dan dertig jaar zijn en nog van onderwijs 

genieten. Vooral in de sectoren zorg en techniek zijn veel 

dertigplussers te vinden. Vaak zijn het herintreders en zij- 

instromers die op latere leeftijd opnieuw een studie volgen.

Zijlstra wil dat studenten 
kritiek op opleidingen melden
Staatssecretaris Halbe Zijlstra roept alle studenten van hbo 

en universiteit op kritisch naar hun eigen opleiding te kijken 

en loze beloftes van de school te melden bij de Onderwijs-

inspectie. Zijlstra wil scholen die toezeggingen uit brochures 

 en open dagen niet nakomen korten op hun budget. De 

Tweede Kamer maakt zich zorgen over de grote lesuitval in 

het hoger beroepsonderwijs, dat jaarlijks ongeveer zes mil-

jard euro kost. De studentenbond LSVb waardeert de op-

roep van de bewindsman.



rog versus
geachte heer Klaver,
beste Jesse, 

Op verzoek van staatssecretaris  
Zijlstra schreef de Onderwijsraad 
een advies met de titel Excellente 
leraren als inspirerend voorbeeld. 
Scholen mogen van iedere twintig 
leerkrachten er eentje uitkiezen die 
dan vier jaar lang een soort super-
leraar is. Hij of zij krijgt budget, gaat 
minder lesgeven en krijgt een jaar-
lijkse salaristoelage van € 2.500,-. 
Zijlstra heeft heel veel geld over voor 
deze operatie. Ik vind dat dit geld 
veel beter besteed moet worden. 

Bijvoorbeeld aan passend onderwijs. 
Het gaat niet alleen om geld. Ook 
over de uitvoerbaarheid en objec-
tiviteit heb ik mijn twijfels. Wat doe 
je als op een school tien excellente 
leerkrachten rondlopen, of als in het 
land der blinden eenoog koning is. 
Daarbij is de timing ook nogal onge-
lukkig. Juist op dit moment wordt de 
functiemix uitgerold, waardoor er al 
meer differentiatie komt in de belo-
ning van leraren. Bovendien denk ik 
dat het onverstandig is om juist de 

beste leraren minder les te 
laten geven. Maatregelen die 
de intentie hebben de kwaliteit 
van het onderwijs te verbete-
ren zijn niet per se  slecht. Het 

doorbreken van de gelijkheids-
cultuur is evenmin een thema 

waar ik voor weg loop, maar dan 
wel graag op basis van objectieve, 
meetbare criteria. Als excellentie 
het doel is, moeten we investeren 
in het delen van kennis, vaardighe-
den en ervaring. Leren van de best 
practices. Zoeken naar de waarde die 
leerkrachten aan een team kun-
nen toevoegen. Dat betekent dat er 
tijd moet zijn voor lesontwikkeling, 
coaching en collegiale consultatie. 
En dat leraren in teamverband zeg-
genschap krijgen over de inzet van 
middelen om het onderwijs naar een 
hoger plan te tillen. 

‘Als excellentie het  
doel is, moeten we 

investeren in het delen 
vAn kennis, vAArdigheden 

en ervAring’
    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs. Fo
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Schooljournaal 
op Linkedin

Schooljournaal is sinds kort 

present op Linkedin. In deze 

groep kunt u op de hoogte 

blijven van actualiteiten in het 

onderwijs, ideeën spuien voor 

artikelen, discussies beginnen 

en reageren op anderen. Heeft 

u een profiel op Linkedin en wilt 

u zich aansluiten bij de School-

journaal-groep, welkom! 

Lerarenbeurs weer aan te vragen 
vanaf 1 april 
Staatssecretaris Halbe Zijlstra verhoogt de lerarenbeurs van € 3.500,- naar € 7.000,-. 

Het totale budget dat de overheid beschikbaar stelt voor de lerarenbeurs wordt echter 

niet verhoogd. Met als gevolg dat minder leraren in aanmerking komen voor deze sub-

sidie. Snel aanvragen is dus noodzakelijk. Dit kan vanaf 1 april tot en met 13 mei 2011. 

Een tweede bachelor- of masteropleiding gaat veel geld kosten na de wijziging op de 

Wet op het Hoger Onderwijs. Hogescholen en Universiteiten kunnen instellingsgeld vra-

gen dat veel hoger ligt dan het wettelijk collegegeld van € 1.672,-. Daarnaast worden 

de vergoedingen van studie- en reiskosten, beide tien procent, berekend over € 3.500,- 

en niet over het verhoogde bedrag. Vanaf 1 april 2012 verdwijnt de mogelijkheid om 

met een lerarenbeurs een verkorte opleiding te volgen. Uit onderzoek van het ministerie 

blijkt dat maar liefst 376 schoolbesturen niet voldoen aan de verantwoordingsplicht 

voor studieverlof. Zij lopen het gevaar het subsidiebedrag terug te moeten betalen. De 

subsidie moet enkel en alleen ingezet worden om het verlof van de studerende leraar 

te betalen. Vanaf 2011 is het de bedoeling dat vooraf overleg plaatsvindt tussen werk-

gever en werknemer over de te volgen lerarenopleiding. De keuze van de studie blijft 

aan de leraar. HR



Geachte heer Rog,
beste Michel, 

Ik herken me in je 
verhaal. Volgens mij 
heeft de Onderwijs-
raad met dit curieuze 
voorstel ons eigenlijk 
een dienst bewezen. 
Iedereen snapt dat het wel 
heel toevallig zou zijn als op elke 
school precies 5 procent van de lera-
ren excellent is. Als je goed pres-
terende leraren wilt belonen, dan 
doe je dat in ieder geval niet zo. Ik 
blijf geloven in de functiemix: in ons 

verkie-
zingspro-
gramma 
doen wij 
voorstel-

len om 
die uit te 

breiden, 
vooral ook 

voor beroeps-
onderwijs. Maar er is nog een andere 
bestemming voor het geld te vinden: 
van veel leraren hoor ik ook dat zij 
deze maatregel overbodig vinden 
en dat je het geld beter aan andere 
doeleinden binnen het onderwijs kan 
besteden. Natuurlijk gaat de gedach-
te dan in eerste instantie naar pas-
send onderwijs. Liever dan het geld 
zelf ontvangen, willen veel leraren de 
bezuinigingen op kinderen met han-
dicaps en gedragsproblemen terug-
draaien. Een logische gedachte gang 

natuurlijk. Want straks moet de 
leraar niet alleen rekening houden 
met de normale niveauverschillen in 
een klas, maar ook nog veel vaker 
dan voorheen speciaal onderwijs 
geven aan kinderen, die extra zorg 
nodig hebben. 
Nu blijkt dat de minister hier nog 
harder van stapel is gelopen dan zij 
al aankondigde: volgend jaar wordt 
al honderd miljoen bezuinigd. Zonder 
de situatie in de klas in het oog te 
houden worden rare experimenten 
uitgedacht over elitedocenten, die 
minder les hoeven te geven. Dit geld 
kan zoveel beter besteed worden. 
En daarbij geldt voor mij dat de pot 
sowieso nog groter kan. Dit budget 
voor prestatiebeloning mag van mij 
een andere bestemming krijgen.
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     Jesse Klaver is lid van de Tweede Kamer  
en woordvoerder Onderwijs namens de 
GroenLinks-fractie.
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‘er worden rAre 
experimenten uitgedAcht 

over elitedocenten,  
die minder les hoeven  

te geven’

KLAver

Carrière als leraar? 
Het kan!
Talent moet de ruimte krijgen. Scholen zijn druk bezig met de 
invoering van de functiemix. Met elkaar hebben we 
afgesproken om de komende jaren hard te werken aan de 
kwaliteit van het onderwijs. U speelt daarbij een belangrijke 
rol. In oktober 2011 kijken we hoe ver scholen zijn met de 
invoering. Bent u ook op de goede weg om uw leraren 
carrièreperspectief te bieden? 
 
Op hetkaninhetonderwijs.nl vindt u praktische informatie over de 

functiemix. U kunt er ook ondersteuning op maat aanvragen door een 

functiemix-ambassadeur. Functiemix-ambassadeurs zijn collega’s die  

reeds ervaring hebben met de invoering van de functiemix op hun school 

en die u graag vertellen over hun ervaringen. 

Carrière als leraar? Het kan!  

Dus kijk op www.hetkaninhetonderwijs.nl

advertentie
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Krimp snoeit onbarmhartig 
in scholenbestand 

‘Tegenstanders sluiting laten zich leiden door 
emoties en angst’

‘En waarom zitten we hier met zijn allen bij elkaar?’, vraagt juf  
Anneke aan de verzamelde leerlingen van basisschool De Klim-
op in Garrelsweer. ‘Ilse?’ ‘Omdat de juf jarig is’.’ ‘Ja, juf Ineke 
is 49 jaar geworden. En heb je iets speciaals aangetrokken?’, 
vraagt ze vervolgens aan de buurjongen van het meisje. Als hij 
iets onduidelijks zegt, richt de lerares van groep 6-7-8 zich voor 
uitleg tot een van de oudere kinderen, die zich achterin de klas 
hebben opgesteld om de verjaardag van de kleuterjuf mee te vie-
ren. ‘Dat is de kleine school ten voeten uit’, zegt Geert Meijer, 
algemeen directeur van het protestants-christelijke schoolbe-
stuur Noordkwartier in Delfzijl. ‘Ons kent ons, veel broertjes en 
zusjes. Het geeft tegelijkertijd de begrenzing van hun leefwereld 
aan.’ Hij zegt dat De Klimop niet meer past in de plannen die 
zijn bestuur heeft met de scholen in de driehoek Delfzijl-Appin-
gedam-Loppersum. ‘Om levensvatbaar te zijn is dertig leerlingen 
eenvoudigweg niet genoeg. We hebben in de afgelopen twee 
jaar geconstateerd dat deze zwakke school ondanks extra inzet 
van personeel en extra financiële middelen nog steeds onder de 
maat presteert.’ De spreuk Laat de kinderkens tot mij komen uit 
Lucas, die op een gevelplaat bij de ingang van deze voormalige 
christelijk-gereformeerde school is bevestigd, heeft wat Meijer 
betreft zijn langste tijd gehad. Een populatie van meer dan hon-
derd leerlingen, zoals in vroeger jaren, is nog slechts een utopie. 

sLAchtoffers
Vanaf de jaren negentig zagen vooral basisscholen de leerlin-
genaantallen rap teruglopen en kwamen onder of dichtbij de 
grens van het wettelijk minimum. De streek rond Delfzijl is 

In de Eemsmondgemeenten Delfzijl, Appingedam en 
Loppersum, waar de krimpproblematiek hevig heeft 

toegeslagen, zien gemeenten en schoolbesturen 
vorming van brede scholen als laatste reddingsboei  

voor het basisonderwijs. Dat gaat bij sommige ouders  
niet zonder slag of stoot. Dat er iets moet gebeuren  

blijkt uit een recent SER-advies. Tot 2025 zijn er  
703 basisscholen minder nodig in Nederland.

KneLpunten ser-Advies Krimp
Een pasklare oplossing voor de demografische 
krimp is er niet, zo blijkt uit het onlangs versche-
nen advies van de Sociaal-Economische Raad 
(SER) Krimp, benoemen en begeleiden, waaraan 
CNV Onderwijs een belangrijke bijdrage heeft 
geleverd. Te onderscheiden vallen wel twee 
hoofdvormen van krimp: de krimp op het platte-
land en die in stedelijk gebied, zoals in Kerkrade 
en omgeving, waar wordt samengewerkt om 
verpaupering in de wijken tegen te gaan. Ook is 
vastgesteld dat in de drie noordelijke provincies, 
Gelderland en Limburg tot 2015 het aantal basis-
schoolleerlingen met 12 procent zal dalen. Lan-
delijk is dat 7 procent. Over heel Nederland zijn in 
2025 703 minder basisscholen nodig dan nu het 
geval is. Vanaf 2015 zit ook het voortgezet onder-
wijs in hetzelfde schuitje. Twee van de belang-
rijkste knelpunten zijn volgens de SER het niet 
kunnen aanbieden van alle studierichtingen in het 
vervolgonderwijs, waardoor jongeren elders gaan 
studeren en niet meer terugkeren (braindrain) en 
het niet tijdig kunnen vervangen van het vergrij-
zende lerarencorps, waardoor op termijn zelfs 
een lerarentekort kan ontstaan, omdat jonge 
leraren hun heil elders hebben gezocht of voor 
een andere arbeidssector hebben gekozen. 



Krimp snoeit onbarmhartig 
in scholenbestand 
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dan ook een van de eerste voorbeelden van demografische 
krimp, een problematiek die langzamerhand een steeds grotere 
greep op Nederland krijgt. Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg, 
De Peel, De Achterhoek, het noorden van Noord-Holland, 
maar ook delen van de Randstad, ontgroenen en vergrijzen in 
sneltreinvaart, omdat gezinnen en jongeren wegtrekken naar 
plekken waar wel voldoende voorzieningen zijn als het gaat om 
wonen, zorg, onderwijs, werk, winkels en recreatie. 
‘Tussen 1990 en 2010 hebben hier twaalf kleine scholen, zowel 
openbaar als christelijk, de deuren moeten sluiten. De verwach-
ting is dat daar bij ongewijzigd beleid de komende vijftien jaar 
nog eens 20 tot 25 scholen bijkomen’, voorspelt Meijer. ‘Dat  
is de reden waarom we in 2008 met het openbaar onderwijs  
om de tafel zijn gaan zitten. Op dit moment heeft Noordkwar-
tier nog 15 scholen open in dit gebied, bij onze collega’s van  
Marenland zijn dat er 24. Bij veel scholen zijn de kosten en  
baten al lang niet meer in evenwicht, omdat de exploitatie  
niet meer lonend te krijgen is. Te weinig leerlingen en te hoge 
onderhoudskosten in sterk verouderde gebouwen. 18% Procent  
van onze lokalen staat leeg, maar we betalen er wel voor. 
Door tijdige samenwerking met het openbaar onderwijs en de 
kinderopvang (Kids2b) hebben we een brede school opgezet, 
met bijzonder en openbaar onderwijs onder één dak, die open 
is van zeven tot zeven. Wat ons onderscheidt zijn de vele, op 
elkaar afgestemde faciliteiten en de zorgverlening voor 0- tot 

12-jarigen, wij noemen dat geïntegreerde 
kindvoorzieningen.’ Voorop staat voor 
Meijer de eigenheid van het openbaar en 
christelijk onderwijs. ‘Is er in een enkele 
plaats slechts ruimte voor één openbare 
of een christelijke school, dan worden er 
afspraken gemaakt over invulling van de 
eigen levensbeschouwelijke identiteit.’ 
Die is voor de oud-schoolleider, ruim 
tien jaar directeur van Noordkwartier, 
sowieso van groot belang. ‘We hebben 
een traditie van honderd jaar als het gaat 
om protestants-christelijk onderwijs. De 
kerken mogen leeg raken, ouders zien 
wel de betekenis van bijzonder onder-
wijs, als een plek waar hun kinderen nog 
in contact komen met de christelijke 
normen en waarden.’

Angst 
De twee Eemsmondse schoolbesturen 
werken aan een visiedocument waarin 
afspraken worden vastgelegd over de 
kwaliteit van het onderwijs, de levens-
beschouwelijke identiteit, maar ook de 
afstand tot de scholen. Meijer: ’Daarom 
is een grootschalige fusie tussen alle 
gezindten, zoals in Limburg, een brug 
te ver. Colleges van bestuur passen niet 
in het nuchtere Noorden.’ In de optiek 
van Meijer is voor te kleine scholen op 
langere termijn geen plaats meer. ‘Kwa-
liteit kent grenzen. Voor het eerst is er 
bij ons ook sprake van zwakke scholen. 
Onderwijs volgens de nieuwste inzichten 
van opbrengstgericht werken op relatief 
kleine scholen stelt zeer hoge eisen aan 
deskundigheid, creativiteit en flexibiliteit 
van leerkrachten. En dat heeft niets te 
maken met hun inzet of de liefde voor 
het vak, want daar is vaak niets mis mee. 
Er hoeft maar één leerkracht slecht te 
functioneren of langdurig ziek te wor-
den en je loopt al achter de feiten aan. 
Eigenlijk’, weet Meijer, ‘heb je minstens  

Leerlingen moeten 
straks doorfietsen 
naar Loppersum 
voor de les. 
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160 leer lingen nodig per school om quit-
te te draaien. Met onze brede school wil-
len we dat realiseren. Het heeft ook als 
voordeel dat we jonge leraren daardoor 
langer aan ons kunnen binden en meer 
carrièremogelijkheden creëren.’ Meijer 
weet wel dat het de ouders zijn die vaak 
tegen de sluiting van een kleine school 
zijn. ‘Het is vaak angst voor het onbe-
kende. In sommige dorpen is de school al 
lang verdwenen. Je moet je kind een paar 
kilometer verderop brengen, meer is het 
niet. Met de gemeente zijn we in gesprek 

om het vervoer van ouderen en leerlingen de komende tijd te 
combineren.’

emotie
Terwijl we langs enkele scholen rijden van Noordkwartier, wijst 
Meijer op de brede school Noord en de brede school West die 
inmiddels zijn verrezen in Delfzijl, beiden met een openbare en 
christelijke afdeling. Ook in Appingedam bouwen ze twee brede 
scholen met verschillende signatuur. Volgens Meijer biedt krimp 
de beide schoolbesturen de kans zich samen met de gemeenten 
te oriënteren op het huidige scholenbestand en om gezamenlijk 
plannen te ontwikkelen voor vervangende nieuwbouw op een 
aantal plaatsen. ’Dit wordt de komende jaren een dorp met 

mogelijk nog maar één enkele voorziening’, zegt Meijer even 
later over Garrelsweer, waar zowel de openbare als christe-
lijke school zullen verdwijnen. De leerlingen moeten na slui-
ting voortaan een lange recht weg volgen naar een andere 
school van Noordkwartier in Loppersum. 
Directeur Gerrit Huizenga van christelijke basisschool Cran-
geborg in Stedum ziet eruit als een echte dorpsonderwijzer 
uit lang vervlogen tijden. Maar schijn bedriegt: hij staat vier-
kant achter de plannen van zijn schoolbestuur. ‘Een nieuwe 
start in een mooi, nieuw fris gebouw, aangepast aan de eisen 
des tijds. Dit pand is veel te duur in onderhoud’, wijst hij op 
de hoge plafonds in het langwerpige uit 1872 stammende 
gebouw. ‘Ik stop als schoolleider in Bierum, maar hier ga ik 
nog even door. Dit wil ik meemaken.’ Wijzend op een oude 
schoolfoto uit 1922 waar zijn vader en tante op staan, zegt 
hij: ‘Onderwijs is emotie. Het zijn je roots, het is waar je bij 
hoort. Vroeger stonden openbaar, hervormd en gereformeerd 
onderwijs lijnrecht tegenover elkaar. Maar als je er de tijd 
voor neemt om ouders de noodzaak van samenwerking uit te 
leggen, krijg je ze echt wel mee.’ 
Peter Magnée

Juf ineke 
met haar 
kleuterklas.

cnv onderwiJs: mAAK 
regeLgeving Krimpproof 
Volgens de SER ligt de oplossing van de krimpproblema-
tiek voor zowel het primair als voortgezet onderwijs in 
regionale samenwerking tussen gemeenten, schoolbe-
sturen, kinderopvang en het bedrijfsleven. Het moet 
leiden tot een zinvolle spreiding van onderwijsvoorzie-
ningen, kinderopvang en kindvoorzieningen met een 
gegarandeerde minimumomvang voor kwalitatief goed 
onderwijs. 
In een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Onder-
wijs pleit CNV Onderwijs voor een transitiebudget dat 
scholen in staat stelt de krimp op te vangen en jonger 
personeel te behouden. De regelgeving moet krimpproof 
zijn en is nu te veel gebaseerd op het aantal leerlingen. 
Dit leidt in combinatie met andere bezuinigingen tot 
ontslag van jonge leerkrachten en het wegvallen van 
banen. En dat terwijl vanaf 2014, als veel leraren met 
pensioen gaan, veel nieuw personeel nodig is. Voor meer info over de krimpproblematiek:

www.cnvo.nl of www.vanmeernaarbeter.nl



‘het verlAngen om een 
wiebelig kind AAn zijn 

stoeltje vAst te plAkken 
kent elke docent wel ’
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mijke pelgrim (32) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.

Ik las op nu.nl dat een lerares uit Den Helder een jongen 
aan zijn stoel vastgetaped had en onmiddellijk dacht ik 
aan 2HA. Ach, ze hebben uiteindelijk heus wel een goed 
hart hoor, die kinderen. Maar stil zijn en netjes meedoen 
met de les? Ho maar. Het zijn stuk voor stuk stuiterbal-
len van het eerste uur. Momenteel verkeer ik met ze 
op voet van oorlog, want ze moeten bij mij een boekje 
lezen en dat krijgen de arme schatten gewoon niet voor 
elkaar. Marit zit dwangmatig gekke bekken te trekken 
naar Rachida, Kevin ligt om de haverklap op de grond 
omdat hij niet recht op zijn stoel kan blijven zitten en 
Jens houdt voor de vorm met één hand zijn leesboekje 
nog vast (wel op zijn kop), maar met zijn vrije arm is hij 
bezig om buurjongen Alejandro te wurgen.
Ik sta de boel te bekijken en ik wens hartgrondig dat ik 
een dikke rol plakband tot mijn beschikking had. En dan 
niet dat softe doorzichtige gedoe, maar graag iets van 
een steviger soort, Duck tape of zo. Daarmee zou ik ze 
dan allemaal aan hun stoeltjes vastplakken en ik denk 
zelfs dat ik in één moeite door ook de mondjes mee zou 
nemen. O, wat een zalige oase van rust zou er dan in 
mijn lokaal ontstaan.

Maar ja, deze juf staat al langer dan vandaag voor de 
klas. Het is nu eenmaal een feit dat met een leerling 
altijd één of meerdere ouders worden meegeleverd.  

En die willen nog wel eens knap humorloos zijn als 
het op hun kroost aan komt. Zo ook de moeder van 
de vastgetapete leerling uit Den Helder. Zij diende 
bij de school een klacht tegen de juffrouw in wegens 
machtsmisbruik en toen dat niet tot het gewenste 
resultaat (ontslag) leidde, liet ze weten aangifte bij 
de politie te willen gaan doen wegens mishandeling.

Ik zal mijn plakband-plannen dus maar niet op  
Marit, Rachida, Kevin, Jens en alle anderen botvie-
ren, ook al jeuken mijn handen. Maar ik leef mee 
met de jonge basisschooljuf. Ze heeft weliswaar 
niet slim gehandeld, maar het verlangen om een 
wiebelig kind aan zijn stoeltje vast te plakken, 
kent elke docent wel denk ik. Dat plan dan ook 
ten uitvoer brengen is – om met onze toekom-
stige koningin te spreken – ‘een beetje dom’, maar 
meer ook niet. Moeder probeert de Den Helderse 
juf af te schilderen als een autoritair monster. Ik 
zie eerder een naïeve jongedame voor me die een 
melige bui had met haar klas en onder een hoop 
lachen, gieren, brullen van alle leerlingen, inclusief 
het ‘slachtoffertje’, een verkeerde beslissing heeft 
genomen. Moet je zo iemand ontslaan? Een stevige 
reprimande en een levenslang tapeverbod lijkt me 
meer dan voldoende.

tape-juf
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‘Hockey in onze 
vrije tijd?   

Dan voeren we 
de dieren’

Edukans naar Peru zijn gehaald in het kader van Going Global. 
De school, die nu honderd leerlingen telt, bestaat sinds 2001 
toen de Stichting HoPe (Holanda-Peru, red.), de bewoners van 
zeven lokale inheemse gemeenschappen en de Peruaanse over-
heid de handen ineensloegen om het onderwijs een impuls te 
geven. Daarvoor was er alleen een basisschool, zonder mogelijk-
heid tot vervolgonderwijs en een betere toekomst. Met hulp 
vanuit Nederland zit de school ruim in de materialen. In tegen-
stelling tot veel staatsscholen wordt er praktijkgericht en twee-
talig les gegeven. Ook het personeel komt iedere dag opdagen. 

sterKe bAnd
Anders dan voorgaande keren besloot Edukans dat de Going 
Global-reis voortaan naar een enkele bestemming moest. Geen 
trektocht langs verschillende onderwijsinstellingen, maar één 
school waar de Nederlandse leerlingen een krappe week bivak-
keren, de lessen volgen en de directe omgeving leren kennen. 
Doel was dat beide groepen jongeren zouden ontdekken dat 
onderwijs een belangrijk middel is om de maatschappelijke 
ongelijkheid in persoonlijke en sociale ontwikkelingskansen te 
verminderen. Tenminste, als die kansen worden gegeven via 
gericht onderwijs, wat nu maar mondjesmaat gebeurt. Reden 

Jongeren confronteren met leeftijdsgenoten in 
landen waar men het financieel heel wat minder 

breed heeft. Hoezo zielig zonder eigen kamer 
met mooie spullen, chatten op Facebook of 

iedere dag een warme douche? Edukans Going 
Global toont het naakte bestaan met zijn lelijke en 
aantrekkelijke kanten. Schooljournaal was in Peru 

getuige van de hoopvolle ontmoeting tussen jonge 
Hooglandindianen en Nederlandse scholieren.

Een oude Indiaan zit in vol ornaat, met 
de voor deze omgeving typerende rode 
poncho, achter een tafel. Hij is in trance 
en richt zich tot de apus (berggoden). 
Telkens krijgt hij iets aangereikt van de 
spullen die voor hem liggen, prevelt iets 
in het quechua over sauha (dieren) en 
wauha (mensen) en legt dat vervolgens 
recht voor hem op het stapeltje dat 
langzaam ontstaat op een opengeslagen 
theedoek. Het doel is om straks Pacha 
Mama (moeder Aarde) te behagen, als 
het geheel, dat intussen bestaat uit coca-
bladeren, koekjes, een zeester, geld, snoep 
en een dot lamavet, onder de grond 
wordt gestopt. We staan in een klaslokaal 
van de Cesar Tupac Yupanquischool voor 
voortgezet onderwijs in Patachanca, een 
dorp in een dal, hoog in de Andes. De 
ruimte is afgeladen met leerlingen van de 
school en Nederlandse jongeren die door 

CNV Onderwijs en Edukans voeren samen actie 
voor beter onderwijs. Schooljournaal is in de 
herfst van 2010 met Edukans naar Peru geweest. 
Dit schooljaar verschijnen daar artikelen over. 
Help mee om het onderwijs in Peru te verbeteren 
en stort een bijdrage op giro 515 t.n.v. Edukans 
in Amersfoort o.v.v. samen voor onderwijs. Voor 
meer informatie: www.edukans.nl. 
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waarom de Hooglandindianen – de autochtone bevolking van 
Peru - zich soms tweederangsburgers voelen in hun eigen land. 
Maar, zo ontdekten de jongeren, dat geldt evenzeer voor som-
mige groepen allochtonen in Nederland. Overeenkomsten: taal-
achterstand en schooluitval. Beide kampen leerden ook dat ze 
zelf moeten bijdragen aan gelijkwaardige ontwikkelingskansen 
voor iedereen, en niet automatisch alle hulp van de overheid 
moeten verwachten. Bijvoorbeeld door zelf te stoppen met dis-
crimineren. Aan deze groep jongeren is die boodschap niet voor-
bij gegaan, want er was, toen wij ze weer ontmoetten aan het 
einde van de week voor een presentatie in de pabo van Cusco, 
ondanks de culture verschillen, een sterke band ontwikkeld. 

verAntwoordeLiJKheid 
Daar was dan ook flink in geïnvesteerd. Want de dagen in 
Patachanca waren lang en vol: vroeg opstaan, samen de lessen 
volgen en samen ontspannen door een balletje te trappen of 
meehelpen het eten te bereiden (er is een broodbakkerij op het 
schoolterrein). Verder bezochten de Nederlandse scholieren, 
een mix van scholen uit alle provincies, het ouderlijk huis van 
hun Peruaanse leeftijdgenoten in de heuvels rond de school, 
hielpen daar in het huishouden, voerden de dieren en ploe-
terden mee op de akkers. Verrast waren ze dat een meisje van 
nauwelijks zes jaar een schapenkudde hoedde. Eyeopener was 
ook dat kinderen in het Zuid-Amerikaanse land kennelijk al op 
heel jonge leeftijd een flinke verantwoordelijkheid dragen. En 
passant werd ook kennis gemaakt met de Peruaanse keuken. 
Even geen spaghetti, pizza of macaroni, maar een stoofpot van 
aardappelen, schapenvlees en rijst, gegarneerd met stukken 
gebakken cavia, de nationale lekkernij.
De Nederlandse leerlingen hielden, voorafgaand aan het  
Indiaanse religieuze ritueel, een ‘kerkdienst’ in de open lucht. 
Staand in een grote kring moest iedereen een steen in het mid-
den leggen en daarbij hardop een diepe wens uitspreken. Die 

varieerde van wereldvrede, eindelijk een WK-
finale winnen door Oranje, tot het spoedig her-
stel van een ziekbed. Marije (zang) en Rinske 
(gitaar) zongen Leonard Cohens Hallelujah.

toeKomst
Een presentatie over elkaars land en cultuur 
leidde tot grappige miscommunicaties. Als de 
Nederlandse delegatie onze multiculturele sa-
menleving duidt en vertelt dat mensen die geen 
werk hebben een uitkering krijgen, merkt een 
jonge Hooglandindiaan op dat deze mensen dan 
zeker lui zijn. Leerlingen bevragen elkaar ook 
in duo’s over hun hobby’s. Over wat ze leuk 
vinden, hun toekomst, hun relatie, hun religie 
en over huisdieren. Dromen komen overeen bij 
deze 16- en 17-jarigen, zo blijkt. Zo wil Rolando 
ingenieur worden, trouwen en twee kinderen 
krijgen. Zijn vriend Aneceto wil arts worden, 
Senobia helpt haar moeder met de schapen en 
wil zangeres worden. Jill uit Nederland wil me-
dicijnen studeren en heeft een vriendje, Diana, 
die zich als leerling uit het speciaal onderwijs 
goed staande houdt, wil iets met toerisme doen.
Over hobby’s blijkt er een opvallend verschil 
van inzicht. Koken, of helpen met het vee of het 
land verbouwen, dat de Hooglandindianen een 
vorm van ontspanning vinden, staat in schril 
contrast tot een potje hockey of chatten op 
Facebook. 
Peter Magnée 

de nederlandse leerlingen volgen aandachtig het 
indiaanse religieuze ritueel.
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 ‘Ik gun het elke school
    en elke leerling’

‘Zeventien kilometer fi etsen, dag 
in dag uit, door weer en wind, 

gewoon, omdat het zo leuk is op 
school’, zegt een brugklasser. 

In augustus 2009 startte het 
Teylingen College in Voorhout 

met de Technomavo: een 
uniek onderwijsconcept dat de 

leerlingen enorm motiveert. 

hun collegaleerlingen op andere mavo-scholen. Deze extra uren 
brengen zij door in de diverse praktijklokalen. De eerste twee 
jaar volgen ze ter kennismaking de praktijklessen afwisselend in 
alle afdelingen. Na het tweede jaar kiezen zij voor een afdeling 
waar ze uiteindelijk in het laatste jaar een meesterproef doen. 
Ze doen dus geen examen in de praktijkvakken, maar ontvan-
gen wel een certifi caat na het uitvoeren van de meesterproef.
De naam Technomavo suggereert dat er alleen harde techni-
sche vakken gegeven worden. De Jong vertelt dat dit niet het 
geval is. ‘Naast de harde technieken zoals elektrotechniek, 
metaaltechniek en bouwtechniek, hebben we ook de afdelingen 
consumptief bakken en consumptief horeca. In de eerste twee 
jaar kunnen de leerlingen zich naast de gewone lessen inschrij-
ven voor de sportklas. Het is nu zelfs ook mogelijk om examen 
te doen in lichamelijke opvoeding, LO2.’

LEERLING ALS MAAT
Om de lessen aan te laten sluiten bij elke leerling werkt het 
team van de KTS met het motto ‘De leerling is de maat’. Dit 
betekent dat zij de lessen zoveel mogelijk aanpassen aan de 
individuele behoeften van de leerlingen. Op de eerste plaats is 
dit duidelijk terug te zien aan het ervaringsgericht werken. De 
lessen sluiten vaak aan bij de belevingswereld van de kinderen. 
Dit gebeurt niet alleen bij de praktijkvakken. De vakdocenten 
houden bij de theorie ook rekening met de interesses van de 
leerlingen. Daar waar het mogelijk is verweven zij de techniek 
met de theorie. Zo wordt nu bij mens en maatschappij een 
module over de geschiedenis van de techniek behandeld. Bij 
natuur en techniek zetten de leerlingen hun eigen science cen-
ter op (naar voorbeeld van museum Nemo in Amsterdam) en 
voor het vak beeldende vormgeving maken de leerlingen mu-
ziekinstrumenten. ‘We vinden het belangrijk dat de leerlingen 
leren presenteren, leren hoe zij feedback moeten geven en met 
ontvangen feedback om kunnen gaan. Daarom presenteren de 
kinderen hun werkstukken aan hun medeleerlingen’, vertelt de 
enthousiaste De Jong. ‘De leerlingen worden vrijgelaten in de 
keuze van hun onderwerp. We stimuleren ze om zo zelfstandig 
mogelijk te werken en we leren ze dat ze verantwoordelijk zijn 
voor hun eigen werk.’ 

‘Deze school is ontwikkeld voor kinde-
ren met een mavo-advies die graag met 
hun handen werken’, vertelt Marian 
de Jong, docent en teamleider van de 
Technomavo. ‘Onze ervaring is dat veel 
van deze kinderen kozen voor vmbo-
kader, ondanks een hoger advies. Onze 
mavo-afdeling kromp, waardoor de vraag 
ontstond of we zouden stoppen met deze 
afdeling of dat we er een nieuwe impuls 
aan konden geven. Zo ontstond het idee 
van de Technomavo’. 

HARDE VAKKEN?
In augustus 2009 startte de nieuwe 
Technomavo van de Katholieke Tech-
nische School (KTS, onderdeel van het 
Teylingen College) met drie leerlingen 
in de bovenbouw. Inmiddels zijn daar 
zevenentwintig brugklassers bijgekomen. 
Halverwege het schooljaar heeft de KTS 
zelfs drie leerlingen, die op hun huidige 
school niet tevreden waren, geweigerd. 
Zij zijn volgend schooljaar van harte 
welkom. De brugklassers kozen voor 
de Technomavo, omdat deze school de 
praktische kant van vmbo basis of kader 
combineert met het lesniveau van de 
mavo. Dit betekent dat de leerlingen in 
de brugklas acht à tien lesuren per week 
meer aan praktische vakken hebben dan 

Technomavo:
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Op de tweede plaats sluit het onderwijs goed aan bij individuele 
leerlingen door het zorgsysteem van de school. Het onderwijs 
is bijvoorbeeld geschikt gemaakt voor dyslectische kinderen. 
Als we langs de lokalen lopen, zien we diverse leerlingen met 
een laptop. Zij werken met het spraaktaalprogramma Kurzweil. 
Daarnaast heeft de school speciale dyslexiecoaches en is er een 
ambulant begeleider aanwezig. Ook voor leerlingen met andere 
problemen is het onderwijs goed ingericht. ‘Door de combinatie 
van een goed zorgsysteem en de praktijkvakken, snijdt het mes 
aan twee kanten.’

TOEKOMSTPLANNEN
De Jong vertelt dat de Technomavo op dit moment een succes-
story is. Hoe het in de toekomst gaat, is nog afwachten. Deze 
vorm van onderwijs staat tenslotte nog in de kinderschoenen. 
Uitontwikkeld zijn ze in Voorhout echter nog niet. ‘Op dit mo-
ment is er een onderzoek gaande naar de mogelijkheden voor 
een Technohavo. Daarnaast zijn we bezig met het afsluiten 
van convenanten met de roc’s in de omgeving. Deze zijn erg 

Mavo, maar toch 
met de handen 
werken.

enthousiast over onze werkwijze en willen 
graag meedenken over het doortrekken van 
de leerlijnen. We bekijken de mogelijkheden 
of onze leerlingen in de toekomst niveau 3 
en 4 versneld kunnen doen.’ Ook de Inspec-
tie is enthousiast over de ontwikkelingen 
van de Technomavo en andere scholen zijn 
nieuwsgierig naar dit onderwijsconcept. De 
Jong geeft binnenkort twee presentaties 
op scholen voor voortgezet nderwijs. ‘Ze 
mogen het concept van mij zo overnemen. 
Ik gun het elke school en elke leerling.’ Ze 
vertelt dat dit concept ook prima werkt bin-
nen andere disciplines, zoals bijvoorbeeld 
verzorging. Dat ze bij ons voor techniek en 
consumptief hebben gekozen, is puur een 
praktische keuze. ‘Voor deze vakken waren 
de middelen en de ruimten al aanwezig.’
Maaike de Bruijn

Fo
to

: H
an

s K
ou

w
en

ho
ve

n 

SCH11_0326_TDS6_1e ktrn.indd   17 23-03-11   16:41



Schooljournaal 18

Aandacht voor 
de kroonprinsen 

op de pabo
Op stage wordt alleen 

maar gepraat over 
zwangerschappen en 

ongesteld zijn. In de 
onderbouw moet je 

telkens mee naar de wc en 
snotneuzen afpoetsen. Is 

de pabo voor meisjes? Nee 
hoor, maar feit is wel dat er 
minder jongens kiezen voor 

de opleiding. Én deze ook 
minder vaak afronden. 

Foto: Barbara Mulderink
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De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 
(HAN) startte afgelopen studiejaar het 
project Meer Mans. Het lage studieren-
dement van de jongens is de aanleiding 
voor het project, dat begonnen is op 
pabo Groenewoud in Nijmegen. Op deze 
school startten dit jaar 42 jongens en 166 
meisjes. Deze twintig procent jongens zal 
tijdens de vierjarige opleiding kelderen 
naar negen procent. Gerda Geerdink, 
projectleider Meer Mans, deed onderzoek 
naar sekseverschillen en studierende-
ment. Wat blijkt? De jongens vallen 
vaker uit en doen langer over de studie. 
De oorzaak hiervan is niet klip-en-klaar. 
‘Je moet denken aan verschillende fac-
toren zoals de inhoud van de opleiding, 
de opdrachten en de vorm van toetsing.’ 
Het relatief lagere studierendement bij 
mannelijke studenten is overigens op alle 
hbo’s zichtbaar, maar de pabo spant de 
kroon. Het doel van het project is om de 
mannen op de pabo te houden en daar 
ook goede leraren van te maken. ‘Als ze 
eenmaal hun diploma hebben, vallen ze 
ook weer vaker uit dan meisjes. En dat 
moeten we zien te voorkomen door ze 
goed op te leiden’, vertelt Geerdink. 

DUIDELIJKHEID
Dat vrouwen anders communiceren dan 
mannen is alom bekend. Ook Maggie 
Wasting is zich daarvan bewust. Was-
ting geeft les aan de bovenbouw van 
basisschool De Akker in Nijmegen en 
begeleidt stagiaires. ‘Als ik bijvoorbeeld 
zeg: wat tocht het hier, bedoel ik eigen-
lijk: doe het raam eens even dicht.’ Een 
klein, maar treffend voorbeeld over de 
verschillen in communicatie. ‘Ik merk 
als stagebegeleider dat je duidelijk moet 
communiceren. Als ik instructies té vrij 
omschrijf, dan denken jongens vaak dat 
het vrijblijvend is en komt er dus niks 
van terecht.’  Duidelijkheid blijkt een 
sleutelwoord in het mannenproject. 
Daarom zijn er voor de stagebegeleiding 
duidelijke werkplannen opgesteld. In 
deze schema’s staat precies aangegeven 
wat er wanneer van de student verwacht 
wordt. 

PRIKKELEND
Naast een heldere omschrijving is ook 
het inzien van het nut van een opdracht 

extra belangrijk voor jongens. ‘Meisjes hebben de neiging snel-
ler te doen wat ze gevraagd wordt. Jongens hebben dat minder’, 
zegt Geerdink. Daarom is er in het project ook aandacht voor de 
formulering van opdrachten. De stageopdrachten worden bijvoor-
beeld herschreven, op een prikkelende en uitdagende manier. ‘Voor 
jongens is dit een omschrijving met behulp van zaken en niet met 
behulp van personen’, vertelt Corry Leenders, één van de mede-
werkers van het project. En de meisjes dan? Worden zij vergeten? 
Nee, ook de meisjes halen hier voordelen uit volgens Geerdink. 
‘Het curriculum wordt eens stevig onder de loep genomen en meer 
duidelijkheid is voor de meisjes ook goed.’ 

VOORLICHTING 
Waarom kiezen jongens voor de pabo en nog belangrijker volgens 
pabodocent Fedor de Beer, hoe komen ze tot dit besluit? ‘Ik dacht 
zelf in 5 havo, ik ga naar de pabo, zomaar ineens boem pats.’ Meis-
jes denken daar veel eerder over na. Gemiddeld zo’n 2,3 jaar eer-
der. Ook komen ze op een andere manier tot hun besluit. ‘Meisjes 
praten met familie en vrienden over hun keuze, jongens stappen 
eerder naar de decaan.’ Door middel van vragenlijsten achterhaalt 
De Beer de motieven van zijn studenten om voor deze opleiding te 
kiezen. ‘Aan het einde van het jaar vergelijken we de motieven van 
de blijvers en de uitvallers.’ 

KROONPRINSEN 
Maar wat vinden de jongens zelf? Thijs (21) zit in het eerste jaar 
van de opleiding in Nijmegen. Voor hem was de keuze op de mid-
delbare school al gemaakt. ‘Vanuit het vmbo kon ik niet naar de 
pabo, dus ik heb eerst de opleiding tot onderwijsassistent gedaan.’ 
Hij vindt de pabo niet per se vrouwgericht, maar heeft zoals veel 
andere jongens een voorkeur voor de bovenbouw. ‘Dat speelse van 
de onderbouw moet ik niet hebben. Daar kunnen vrouwen denk ik 
ook gewoon beter mee omgaan.’ Dennis (18) kwam tot zijn besluit 
toen hij training ging geven op zijn voetbalclub. ‘Ik vond het leuk 
kinderen iets te leren, daarom heb ik gekozen voor de pabo.’ Hij 
denkt dat meer mannen voor de klas zorgen voor een beter even-
wicht. ‘Ik merk dat ze op stageplaatsen vaak blij zijn als er weer 
eens een jongen voor de klas staat.’ Net zoals Thijs en Dennis heeft 

ook Geerd (22) een voorkeur voor de bovenbouw. ‘Je krijgt meer 
weerwoord van de bovenbouw, dat vind ik uitdagender.’ Toch moe-
ten zij vanuit de opleiding ook een kijkje nemen bij de kleuters. 
Volgens projectleider Geerdink helpt het niet om de kleuterstage 
te schrappen. ‘Ook in de onderbouw valt iets te leren en we vinden 
het belangrijk dat jongens dat óók zien.’ De mannelijke studenten, 
ook wel de kroonprinsen genoemd omdat ze in de minderheid én 
man zijn, moeten niet achterover gaan leunen. Ze hebben zelf niet 
het gevoel dat ze niets hoeven doen. Geerd: ‘Je valt wel op omdat 
je in de minderheid bent, maar wij moeten hetzelfde doen als de 
meisjes.’
Hanneke Reijnders

DE JONGENS VALLEN VAKER UIT EN DOEN 
LANGER OVER DE STUDIE
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Werk &Recht
Cao-PO blijft voorlopig 
ongewijzigd
De onderhandelingen over een nieuwe cao-PO zijn 
gestopt. De sociale partners in het primair onderwijs 
hebben hiertoe gezamenlijk besloten, aangezien de 
bewindslieden van OCW geen extra budget voor de 
cao-PO beschikbaar willen stellen. Hun opstelling 
blokkeert de mogelijkheden voor het voeren van 
open en reëel overleg. De sociale partners hebben in 
een gezamenlijke brief aan minister Van Bijsterveldt 
en staatssecretaris Zijlstra laten weten niet verder 
te kunnen met het cao-overleg, zolang OCW geen 
extra middelen biedt voor de arbeidsvoorwaarden en 
bovendien een meerjarige nullijn oplegt. Alle leden 
van CNV Onderwijs in het primair onderwijs hebben 
inmiddels digitaal een nieuwsbrief hierover ontvangen 
(zie ook www.cnvo.nl >> arbeidsvoorwaarden >> 
onderwijs cao’s >> primair onderwijs).

Partijen weer in overleg 
over cao-VO
De onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet 
onderwijs zijn op 8 maart hervat met het uitwisselen 
van de inzetten. Tijdens het overleg hebben beide 
partijen hun inzet toegelicht. Er is geconstateerd dat 
de verschillen groot zijn. Toch hebben partijen afge-
sproken enkele dossiers op korte termijn verder te 
bespreken. Het volgende overleg vond plaats op 
22 maart. De gezamenlijke inzet van de bonden en de 
inzet van de werkgevers (VO-raad) kunt u vinden op 
www.cnvo.nl.

CNV Onderwijs tegen 
aantasting vakantie docenten 
voortgezet onderwijs
CNV Onderwijs accepteert niet dat de leraren in het 
voortgezet onderwijs een week vakantie wordt afgeno-
men door inkorting van de zomervakantie. De bond 
heeft het behoud van vakantierechten daarom als een 
harde eis neergelegd in het overleg over een nieuwe 
cao. Vice-voorzitter van CNV Onderwijs Patrick 
Banis: ‘De Tweede Kamer beslist uiteindelijk over de 
vakantie van de leerlingen. Maar de vakantie van de 

leraren is geregeld bij cao. De politiek gaat daar niet 
over. Dus spreken wij als bonden de VO-raad hierop 
aan als vertegenwoordiger van de werkgevers. Wel oe-
fenen we ook alle mogelijke druk uit op de politiek om 
dit hele onzalige plan te verwerpen.’ De minister wil de 
leerlingen ter compensatie van de kortere zomervakan-
tie vijf extra vrije dagen gedurende het schooljaar ge-
ven. Banis: ‘Als dit wordt aangenomen, dan betekent 
onze eis aan de VO-raad dat de docenten 
die vijf vrije dagen ook moeten krij-
gen. Komen de werkgevers niet aan 
onze eis tegemoet, dan gaan we 
zeker oproepen tot actie.’ 

ven. Banis: ‘Als dit wordt aangenomen, dan betekent 
onze eis aan de VO-raad dat de docenten 
die vijf vrije dagen ook moeten krij-
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onze eis tegemoet, dan gaan we 
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Geruchtenstroom doet 
pensioenoverleg geen goed
Sociale partners en het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid praten al lange tijd 
over het invoeren van een nieuw pensioencon-
tract. Partijen zijn elkaar al fl ink genaderd in 
de onderhandelingen. Maar er is nog geen on-
derhandelingsresultaat. Jammer is dat door alle 
discussie in de media een vertekend beeld over 
de pensioen onderhandelingen dreigt te ontstaan. 
Alsof de vakbeweging ‘100 procent zekerheid’ zou 
willen vervangen door ‘100 procent onzekerheid’. 
Het gaat er juist om dat er in plaats van de huidi-
ge ‘schijnzekerheid’ een optimaal perspectief komt 
op indexatie en behoud van de welvaartsvastheid 
van onze pensioenen. Eén van de punten die voor 
vertraging zorgt in de onderhandelingen is hoe om 
te gaan met de al opgebouwde pensioenrechten. 
Uit een juridisch advies van de landsadvocaat 
aan minister Kamp zou blijken dat het overzet-
ten van deze rechten naar het nieuwe contract 
op ‘juridische complicaties’ stuit. Dit overzetten 
is essentieel om het perspectief op indexatie en 
een welvaartsvast pensioen voor iedereen te kun-
nen verbeteren. De minister kan dit probleem 
misschien met wetgeving oplossen. Zie voor meer 
informatie: www.pensioeninhetonderwijs.nl 
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OVERZICHT REGIOSPREEKUREN 
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
maandag   2 mei Utrecht
dinsdag 10 mei Assen
dinsdag 17 mei Roermond



Alle werknemers in het onderwijs zijn deelnemers van 
pensioenfonds ABP. In het Pensioenreglement zijn de 
pensioenregelingen vastgelegd. Deelnemers die zijn 
geboren voor 1 januari 1950 hebben, behoudens en-
kele uitzonderingen, recht op een vervroegd pensioen 
(fpu) met aansluitend het ouderdomspensioen. Voor 
de deelnemers die geboren zijn na 31 december 1949 
bestaat niet meer de mogelijkheid om met fpu te gaan. 
Voor deze groep is het ABP Keuzepensioen ontwikkeld. 
Deze vorm van pensioen heet keuzepensioen omdat de 
deelnemer zelf mag bepalen wanneer hij met pensioen 
gaat (tussen 60 en 70 jaar) en hoe hoog het pensioen is 
dat hij ontvangt. 

Als de deelnemer besluit om voor zijn 65ste met pensi-
oen te gaan kan hij zoals gezegd zelf kiezen welk bedrag 
hij wenst te ontvangen. De deelnemer kan variëren met 
het pensioenbedrag zodat hij een vooraf vastgestelde 
periode meer of minder pensioen krijgt dan daarna. 
Dit bedrag kan hoger of lager zijn dan het bedrag dat 
hij na het zogenaamde ‘kantelmoment’ wil ontvangen. 
Het kantelmoment is bij veel mensen 65 jaar, maar de 
deelnemer kan zelf bepalen op welk moment hij het 
pen sioen wil verlagen/verhogen. Uiteraard kan de deel-
nemer ook kiezen voor een vaste uitkering die vanaf 
het moment dat hij met pensioen gaat levenslang gelijk 
blijft. Voor het variëren in de hoogte van de uitkering 
wordt door de belastingdienst een voorwaarde gesteld: 

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.

Welke pensioenregeling geldt voor mij?
VRAAG:

het laagst te ontvangen bedrag 
mag niet minder zijn dan 75 procent 
van het hoogste bedrag. In de berekening van 
het bedrag aan keuzepensioen dat de deelnemer voor 
zijn 65ste ontvangt, wordt vanzelf rekening gehouden 
met het nog niet krijgen van AOW. ABP berekent een 
AOW-compensatie in het keuzepensioen voor 65 jaar 
om zo het inkomen op niveau te houden.

Uiteraard kan de deelnemer ook in deeltijd met keuze-
pensioen gaan. In het pensioenreglement is afgesproken 
dat de deelnemer in maximaal tien stappen met keuze-
pensioen kan gaan. De stappen waarmee hij met keuze-
pensioen gaat moeten telkens minimaal 10 procent zijn.

In beginsel is het niet de bedoeling dat u als u voor 
uw 65ste met keuzepensioen bent gegaan blijft werken 
(tenzij u natuurlijk met deeltijd-keuzepensioen bent 
gegaan). De reden hiervoor is dat pensioen een loon-
vervangend karakter moet hebben en niet bedoeld is als 
een soort spaarpot om het inkomen voor een bepaalde 
periode op te hogen. Doet u dit toch, dan kan de be-
lastinginspecteur besluiten een sanctie op te leggen. 
Mocht u nadat u met keuzepensioen bent gegaan toch 
een aanbod krijgen om weer te gaan werken, dan kunt 
u het beste uw situatie voorleggen aan de belastingin-
specteur om zeker te weten dat daar geen vervelende 
consequenties aan verbonden zijn.
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Jouw partner in training en advies

Cursussen
Bent u sinds kort met pensioen en kunt u uw draai nog niet helemaal vinden? Of gaat u binnenkort 
met FPU of leeftijdspensioen? Heeft u al enig idee hoe het zal zijn als uw werk wegvalt?

Op weg naar pensioen

Resultaat
In de training Op weg naar pensioen 
krijgt u zicht op de veranderingen 
die horen bij het stoppen met 
werken, zoals de inkomensgevol-
gen en de veranderende rol van 
CNV Onderwijs. Ook ontdekt u de 
gevolgen voor uw sociale netwerk 
en leert u hoe u op uw kwaliteiten 
kunt voortbouwen.

Praktische informatie
De cursus bestaat uit twee dagen 
(inclusief overnachting) en een 
terugkomdag. Ook uw eventuele 
partner is van harte welkom bij de 
cursus. Kijk voor de data en meer 
informatie op www.cnvo.nl/
academie of bel met (030) 751 17 47.

Paola Pistone is een van de trainers 
van CNV Onderwijs Academie die 
de cursus Op weg naar pensioen 
verzorgt. ‘Stoppen met werken 
is een grote verandering. Deze 
cursus gaat over hoe je je dag 
invult en hoe je voor jezelf een 
zinvol bestaan kunt opbouwen. 
Daarbij kijken we naar het 
verleden van de deelnemers. 
Wat heb je in je leven ge-
daan? Wat zijn je talenten? En 
wat zijn je valkuilen? Met die analyse gaan we ver-
volgens aan de slag, hoe kun je die gebruiken in de toekomst? Er 
zijn een aantal bijeenkomsten specifi ek bedoeld voor singles. Op 
de andere bijeenkomsten is iedereen welkom, ook de eventuele 
partner. Want regelmatig bestaan er binnen een relatie verschil-
lende verwachtingen over het leven nadat een van de twee is 
gestopt met werken. Denk daarbij aan eenvoudige dingen als: wie 
doet de boodschappen en wie bepaalt wat er wordt gegeten? Maar 
ook: hoeveel tijd breng je eigenlijk met elkaar door? Bovendien 
worden ook zakelijke thema’s besproken, zoals de pensioen- of 
fpu-uitkering en erfrecht. Het is dus een vol programma!’ 
EvB

is een van de trainers 
van CNV Onderwijs Academie die 

wat zijn je valkuilen? Met die analyse gaan we ver-
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COLUMNCOLUMNCOLUMNPierre Wind
‘LEKKER MAKKELIJK! 

GOOI HET MAAR WEER 
OP HET BORDJE VAN 

DE DOCENT! ’

Pierre Wind (45) 
is docent op 
onder andere 
Roc Mondriaan 

Horeca in 
Den Haag.

Afgelopen weken was het Leen-mbo regelmatig in het 
nieuws: Eén op de zes mbo-studenten leent geld. Meer
 dan 65.000 mbo’ers hebben een gemiddelde schuld van 
€ 1.265,-. Tegelijkertijd laten veel mbo-studenten geld lig-
gen, omdat zij geen zorgtoeslag aanvragen en geen gebruik 
maken van de mogelijkheid belasting terug te vragen. Dit 
blijkt uit onderzoek van het Nationaal instituut voor bud-
getvoorlichting Nibud. Het Nibud wijst erop dat slechts 
40 procent van de mbo-studenten, die recht hebben op zorg-
toeslag, die toeslag dan ook ontvangen.

Het bovenstaande ANP-bericht houdt me al dagen bezig, 
want het Nibud en Delta Lloyd willen om dit probleem op 
te lossen de docenten op het mbo erbij betrekken. Het 
Nibud-lesmateriaal is in de vorm van een magazine. De 
eerste reactie die bij me komt is: ‘Lekker makkelijk! Ja, 
gooi het maar weer op het bordje van de docent! Of die al 
niet genoeg te doen heeft!’
De tweede reactie is ook nog in deze trant, maar dan 
denk ik met een kwade geest: ‘Wel toevallig dat het 
Nibud met zo’n onderzoek komt als het lesmateriaal al 
geschreven is. Dan zijn de docenten “goedkope handjes” 
om de taak van Delta Lloyd en het Nibud te vervullen. 
Scheelt hen een hoop voorlichtingsmateriaal, tijd en 
personeel.’ In het zelfde persbericht zeggen deze orga-
nisaties dat ze zelf ook medewerkers in zetten om deze 

voorlichting op school te doen. Maar ze schrijven er 
niet bij hoe veel eigen mensen ze leveren, omdat ze 
waarschijnlijk hopen dat de docent dit gaat doen. Is de 
docent Gekke Henkie, wanneer die zich hiervoor laat 
strikken? Ja, dunkt me. En zit de mbo-student op een 
docent te wachten die hem of haar bemoedert? Nee, 
lijkt me. De derde reactie is mijn sociale kant. Ja, het 
is toch wel vervelend als één op de zes mbo’er’s met 
een schuld van school afgaat. Dit wens je niemand toe. 
Zoals bekend: lenen is een moeras waar je niet makke-
lijk uitkomt. Zo’n student zou je toch moeten behoeden 
voor het leenkwaad.

Mijn sociale kant komt uiteindelijk maar kort aan het 
woord, want hetzelfde onderzoek geeft aan waar de 
gemiddelde mbo-student vooral zijn geld aan uitgeeft: 
uitgaan, vakantie, bellen en kleding. Kap nâh, daar 
zakt mijn broek van af. Dit is echt een taak van de 
opvoeders. Het mbo is om een beroep te leren. En ik 
zie mezelf als praktijkdocent niet de les beginnen met 
sociaal gepredik over fi nanciële uitgavepatronen. Daar-
bij, zal één keer dit onderwerp aansnijden niet helpen, 
dus zul je het structureler moeten aanpakken. Dat kost 
praktijktijd, en dat hebben ze al te weinig. Dus: maak 
over de problematiek desnoods maar een opstel of een 
dictee, maar niet in mijn praktijk. 

Leen-mbo
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Student steun 
en toeverlaat 
voor docent?

Studenten voor de klas, scholen zijn er niet happig op. Dat is dan 
ook niet wat de organisatie StudentDocent beoogt. ‘Een student 

kan de docent ondersteunen en een toegevoegde waarde zijn’, zegt 
oprichter van StudentDocent Steven van den Tol. Student Rianne 

Maes geeft bijles wiskunde, maar wil niet het onderwijs in. ‘Ik wil 
lesgeven aan leerlingen die het écht willen weten.’ 

Rianne en Astrid bezig met natuurlijke logaritmen.

Fo
to

: S
ijm

en
 H

en
dr

ik
s 

SCH11_0326_TDS6_1e ktrn.indd   24 23-03-11   16:43



Student steun 
en toeverlaat 
voor docent?

Schooljournaal 25

Rianne Maes is zesdejaars wiskunde en 
geeft bijles op het Nifterlake College in 
Maarssen. ‘De leerlingen zijn gemoti-
veerd en je hoort dat het helpt’, zegt ze. 
‘Ik zou zelf niet voor de klas willen, om-
dat de meerderheid in een klas toch niet 
wil weten wat je aan het vertellen bent. 
En orde houden is ook niks voor mij, 
denk ik’, lacht ze. ‘Ik wil graag les geven 
aan kinderen die gemotiveerd en geïn-
teresseerd zijn en in de bijlessen die ik 
geef is dat het geval. Bovendien vind ik 
wiskunde te leuk om alleen maar op mid-
delbareschoolniveau mee bezig te zijn.’ 
Soms werkt Rianne met vijf leerlingen 
in een groepje, soms individueel, zoals 
vandaag met Astrid uit atheneum 6. 
Voor de verslaggever klinkt het als aba-
cadabra, dit onderdeel differentiëren van 
natuurlijke logaritmen, voor Rianne is het 
gesneden koek. ‘Als x negatief is, dan … 
ja, inderdaad, goedzo. Wanneer is de tel-
ler positief? Nee, x moet groter zijn dan 
… nee, precies andersom. Ja, dat is goed 
wat je opschrijft. Hoe kun je deze som 
verder vereenvoudigen?’ Astrid schrijft 
zuchtend een som uit, een half blaadje 
vol. ‘Zo, hebben we al één hele opgave 
gemaakt’, lacht ze. ‘Maar dat is meer dan 
ik thuis in mijn eentje bereik.’ 

DOMMIGE BAANTJES
Steven van den Tol studeerde zelf na-
tuurwetenschappen en innnovatiema-
nagement en sloot daar vriendschap met 
Patrique Zaman. ‘Wij verbaasden ons 
over het feit dat studenten best wel veel 
kunnen en weten, maar toch vaak vrij 
dommige bijbaantjes hebben. Als je afge-
studeerd bent, kun je opeens overal aan 
de slag en word je gezien als heel slim. 
Daarvoor sta je achter de bar of ben je 
productiewerkzaamheden aan het doen. 
We vonden dat zonde voor de student 
en zonde voor de maatschappij. Een heel 
arsenaal aan kennis blijft dan ongebruikt. 
Ik kom zelf uit een onderwijsfamilie, 
ik was altijd wel geïnteresseerd in on-
derwijs. We zijn bij rectoren op bezoek 
gegaan en hoorden daar dat er behalve 
een lerarentekort ook veel vergrijzing is 
en docenten een hoge werkdruk ervaren. 
We zijn er niet voor om studenten de rol 
van docent te laten overnemen. Als je 
docent wilt worden, moet je een leraren-

opleiding gaan doen, die is er niet voor niks. Maar docenten onder-
steunen kan natuurlijk wel!’

GEEN VERVANGERS
StudentDocent werkt met studenten van allerlei opleidingen. Ze 
geven bijlessen, surveilleren, kijken werk na, vervangen incidenteel 
een docent. Van den Tol: ‘Het is zonde als een hoogopgeleide docent 
tijdens een ophokuur zit op te passen op leerlingen. Dat kunnen stu-
denten ook. Een docent is een specialist, geen generalist. Hij hoeft 
dus niet alles zelf te kunnen. Het zou dus mooi zijn als ze bepaalde 
taken kunnen delegeren, aan bijvoorbeeld studenten, zodat ze zelf alle 
aandacht kunnen geven aan hun specialisme, het lesgeven.’ Er zijn 

scholen die StudentDocent bellen als er een docent uitvalt, ‘en daar 
gaan we incidenteel wel op in, maar niet als vaste vervanging. Wij zien 
studenten als toegevoegde waarde, niet als vervangers.’ De organisa-
tie werkt met junioren en senioren. Slechts vijf procent is senior en 
is daarmee geschikt om voor een klas te staan. Deze studenten doen 
vaak de lerarenopleiding.

DOODSKIST
‘Ik schrik wel eens van het aantal bevoegde docenten dat niet meer 
bekwaam is’, stelt Van den Tol. ‘Heel veel docenten willen zich he-
lemaal niet meer ontwikkelen. Die hebben ooit hun bevoegdheid 
gehaald en daarna nooit meer iets gedaan. Dus zegt die bevoegdheid 
nog wel wat? Ik zou de lerarenopleiding veel strenger en zwaarder 
maken. Dan dwingt het vak tenminste weer respect af en trekt het 
écht gemotiveerde studenten aan. Dat beeld dat je in een doodskist 
stapt als je het onderwijs in gaat, dat je er nooit meer uitkomt, daar 
moeten we echt vanaf.’ Bij StudentDocent krijgen de studenten een 
training, waarbij bekeken wordt of ze met mensen om kunnen omgaan 
en verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Er staan 1.500 studenten in 
het bestand en gemiddeld zijn er tussen de 50 en 100 aan het werk op 
ongeveer 25 scholen. 

NIET HUIVERIG
‘We hadden een jaar slechte examenresultaten en toen zijn we gaan 
nadenken over bijspijkeren’, vertelt Eelkje de Jong, afdelingsleider 
bovenbouw atheneum aan het Nifterlakecollege. ‘Ik kende Student-
Docent al van een vorige school en zo hebben we hen ingehuurd voor 
bijlessen. We zijn voorzichtig met het inzetten van studenten als do-
cent. Dan moet die student dat wel eerder naar tevredenheid hebben 
gedaan. En dan moeten we wel echt omhoog zitten en niemand anders 
kunnen vinden. Meestal zetten we ze in voor bijlessen, surveilleren en 
examentraining. Ze ontlasten de docent en voegen iets toe. Het is een 
mooie extra service voor niet veel geld. Ik weet wel dat scholen huiverig 
zijn voor zoiets, maar ik denk niet dat het nodig is. Er zitten hele goeie 
bij die het onderwijs in zouden moeten gaan, wat mij betreft. Dit is 
een mooie manier om kennis te maken met het onderwijs. Ik hoop dat 
hierdoor studenten zien dat het leuk is om op een school te werken.’
Ciska de Graaff

‘ WE ZIJN ER NIET VOOR OM STUDENTEN DE 
ROL VAN DOCENT TE LATEN OVERNEMEN’
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webbedingetjes

@  Vijftig kleurrijke opvouwbare displays vormen samen een 

tafeltentoonstelling over vooroordelen. Kinderen in de leef-

tijd van 10 tot 14 jaar worden op twaalf interactieve manie-

ren betrokken bij thema’s rondom vooroordelen. Hoe de 

kinderen betrokken worden valt te lezen op de webpagina 

www.vooroordelenkoffer.nl.

@  Buitenschoolse opvang door een extern bureau laten  

regelen. Dat is voor scholen nu mogelijk dankzij Maltha 

BSO Smart-methode. Scholen worden geholpen bij de 

opzet en exploitatie van de opvang. Op de website www.

malthagroep.nl staat een uitgebreide uitleg.

@  Met de dvd Kijken naar opbrengsten in het speciaal 

Onderwijs brengt het Projectbureau Kwaliteit van de PO-

Raad resultaten van projectgericht werken in het speci-

aal onderwijs in beeld. De dvd wordt tijdens verschillende  

conferenties door het hele land getoond. Kijk op www.

schoolaanzet.nl voor data en locaties.

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

Eens 69%

Oneens 31%

Aantal reacties: 136

@@@

@@@@@

@

@@@

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: Ook in het voortgezet onderwijs moet 

oudercontact verplicht worden gesteld.

ApenstAArtjes

Op zoek naar 
het laatste 
o n d e r w i j s -
nieuws? Kijk 
dan eens op 
www.cnvo.nl/ 

actueel. Hier vindt u de laatste nieuwsberichten. Van 
overheidsplannen, tot cao-nieuws en de Dag van de 
Leerplicht. Ook is op deze pagina de agenda te vinden, 
met daarin allerlei interessante bijeenkomsten van CNV 
Onderwijs, onder andere verschillende congressen en 
bijeenkomsten van verenigingsorganen. En wilt u meer 
weten over krimpregio’s, passend onderwijs of werk-
druk? Kijk dan eens onder Actuele kwesties.

Getwitterd

Arno van Zanten, regiobestuurder CNV 
Onderwijs:
# brandpunt Geen twijfel over mogelijk. 
Docenten moeten van studenten afblijven!  
Net zoals de minister van het budget voor 
passend onderwijs! (14 maart, 6:54 uur)

Volg Arno van Zanten, regiobestuurder bij CNV Onderwijs, op 

Twitter: twitter.com/arnovanzanten

Stelling:

Website onder de loep
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cOlumncOlumnLiesbeth Hermans

Tijd voor de rekenles, mijn paarse handleiding ligt 
opengeslagen klaar op de juiste bladzijde. Vier pagina’s 
tekst voor de leerkracht om verhoudingstabellen uit 
te leggen aan kinderen van groep 7. Aan de beurt is 
het gele lesboek, maar we gaan eerst even de tafels 
van vermenigvuldiging automatiseren. De stapel witte 
kopieerbladen deel ik gauw uit en de timer laat mijn 
leerlingen zien dat ze de sommen binnen tien minuten 
af moeten hebben. Ik zet de club in actie en loop zo 
snel mogelijk naar Eva met haar rode map ‘Maatwerk’. 
Zij werkt zelfstandig via de eigen leerweg, maar heeft 
natuurlijk af en toe ook even uitleg nodig. Elke reken-
les begint voor haar met wat motiverende opgaven aan 
de computer. Gelukkig houdt die haar vorderingen bij, 
daar heb ik geen omkijken naar.
Zodra Eva aan de slag is, bekijk ik heel vlug samen met 
Ilse haar ‘Routeboekje’ voor het komende blok. Ilse 
rekent heel goed, dus ook zij kan zich zelfstandig red-
den, met verrijkingsmateriaal in haar geval. Ze hoeft 
niet alle sommen met de groep mee te doen, dan zou 
ze zich maar gaan vervelen. Het boekje ‘Rekentijgers’ 
biedt uitdagende stof waar ze zich lekker in kan vast-
bijten. Het groenpaarse antwoordenkatern leg ik voor 
haar neer op mijn bureau. Checken of ze de moeilijke 
sommen goed gemaakt heeft, kan ik aan haar zelf 
overlaten. 

Aan Floris en Freddy vertrouw ik minder toe, zij zijn 
ziek geweest en hebben de toets over lespakket 6 ge-
mist. Daar kunnen ze natuurlijk niets aan doen, maar 
juist bij hen wil ik weten of ze nu de breuken een 
beetje gesnapt hebben. Omdat ze daar nog moeite 
mee hadden, kregen ze vorige week een extra cur-
susje van me. Hún vorderingen wil ik daarom graag 
zelf bijhouden, dus zoek ik alvast het oranje toets-
boek van het afgelopen blok. De gele koptelefoons 
leg ik erbovenop, want anders krijgen ze misschien 
last van werkgeruis. Ik maak hun duidelijk dat ze wel 
eerst even aan de instructieles mee moeten doen, ze 
mogen immers morgen niet vastlopen, als de zelf-
standige toepassing aan de beurt is met de groene 
werkmap en het blauwe opdrachtenboek. 
Op mijn bureau ligt ook de stapel schriften ergens 
klaar, maar die kan ik zo gauw niet vinden. Oh, 
verstopt onder de kopieerbladen met lege verhou-
dingstabellen, waar we deze les eens pittig mee gaan 
stoeien. Wat mis ik nog? Het grijze antwoorden-
boekje! Wie eraan toekomt, mag zelf even nakijken, 
anders doen we het over drie kwartier samen.
Zo, mijn tafelblad ziet er op zijn paasbest uit. En dat 
alleen nog maar voor de les van groep 7. Waar laat ik 
nou de rekenmaterialen voor groep 8? Op de grond? 
Kleurt wel mooi bij de blauwe vloerbedekking! 

‘GeLukkiG Houdt 
de computer Haar 

vorderinGen bij, daar Heb 
ik Geen omkijken naar ’

Caleidoscopisch rekenen

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

in Steenwijk. 
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GepenSioneerden
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, Kerk-
straat 10, Bavel. Ledenvergadering. Ochtend: 
huishoudelijk deel; middag: ontwikkelingen 
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.

Gelderland 
Woensdag 13 april, 10 uur, Onder de Toren, 
St. Maartensstraat 34, Elst. Ontmoetingsdag. 
Over rechtsbijstandsverzekeringen, door  
E. Warschauer + Nijmeegs Seniorenorkest. 
Info, aanmelding + storting: Henk Reijmer, 
(0316) 33 17 62, hwbreijmer@hetnet.nl. 

Friesland
Voorjaarsledenvergadering
Donderdag 14 april, 14 uur, CNV-gebouw, 
Zonnedauw 30, Drachten. O.a. huldiging 
jubilarissen; inleiding over het Sociaal Fonds 
door mw. Beetstra; en over ‘Mijn erfenis goed 
geregeld’ door de heer Kim. Info / aanmel-
ding (voor 9 april): E. Strijker, (0561) 61 31 89, 
e.strijker133@home.nl. 

Jaarvergadering
Woensdag 20 april, 10.30 uur, De Schakel, 
Nijkerk. Info: W. Stoop, xstoop@planet.nl

Noordoost-Brabant
Woensdag 27 april, 14 uur, Steltenberg,  
Houtvennen 1A, Volkel. Excursie naar  
‘Speuren naar sporen van het Duitse Lijntje’. 

Info/opgave/storting (voor 20 april): G. Verbruggen, 
(0485) 45 14 82, verbrug@home.nl

jonGeren
Stuurgroep Jong
Woensdag 20 april, 16 uur, Albeda College (hoofd-
locatie Rotterdam-Zuid), Rotterdam. Netwerk-
bijeenkomst. Over: (aanstaande) Ouders. Eva 
Schoonderbeek over ‘Ouders in je recht’, Marieke 
Dufour over ‘Time-management’. Info en aanmel-
ding: Angela Kouwenhoven, jongeren@cnvo.nl.

vrouWen
Flevoland
Woensdag 6 april, 16 uur, Sbo De Vogelveste, Lelystad.  
Over: ‘Hoe voorkom je misverstanden in een gesprek 
met ouders, collega’s en leerlingen?’, door José 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 / Participatie-
fonds. Info: Teatske Hoogenboom, (0118) 64 33 88, 
hgnbmpjs@zeelandnet.nl.

Friesland
Woensdag 13 april, 16 uur, CBS Op ‘e Hichte, Scharne-
goutum. Over ‘Meervoudige intelligentie’, door Jacoba 
van der Wal, PCBO Leeuwarden. Info: Hinke Mulder, 
(06) 402 183 55, hinkemulder1@wumkesskoalle.nl.

Limburg
Woensdag 13 april, 16 uur, Zalencentrum De Velderie, 
Roermond. Over: ‘Hoogsensitiviteit in het onderwijs’, 
door Mieke Vijn, schrijfster en trainer. Info: Dorothe 
de Graef, (0495) 625 248, d.degraef@hotmail.com.

Drenthe
Woensdag 13 april, 16 uur, De Krullevaar, Hoogeveen. 
Over: ‘Timemanagement’, door Meint Veldstra, 
Acquile Humanagement. Info: Lammy van Midwoud, 
(0528) 26 35 02, ljklomp@hotmail.com.

Gelderland
Woensdag 13 april, 16 uur, Iselinge Hogeschool, 
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Doetinchem. Over: ‘De leraar als Avatar’ (crossmedia in het onder-
wijs), door Joost Cohensius, IJsselgroep. Info: Koos Wijkhuijs,  
(0527) 24 15 69 / (06) 22 30 68 07, kooswijkhuijs@hotmail.com.

Noord Brabant
Woensdag 20 april, 16 uur, Wijkcentrum Woensel-Zuid, Eindhoven. 
Over: ‘De school als fiets’, door Jan Gulikers, directeur basisschool. 
Info: Mimi Bogemann, (040) 253 24 58, abogemann@onsbrabantnet.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, beleidsmedewerker 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: vanmanen.tineke@gmail.com  
(o.v.v. wel/niet lid).

voortGeZet onderWijS
Woensdag 30 maart, 17 uur, Hogeschool Windesheim, 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. 

baSiSonderWijS
Regio Limburg
Donderdag 31 maart, 20 uur, Baexheimerhof, Baexem. Ledenbijeen-
komst. Over cao-inzet alsmede infoshops (werkdruk en werkplezier, 
functiemix, taken en verantwoordelijkheden voor oop’ers). Afsluiting 
+ jubilarissen. Info: Yvonne Vaes, y.vaes@chello.nl.

Ledenvergadering
Woensdag 13 april, 15.30 uur, CNV gebouw, Tiberdreef Utrecht.  
Over: Verkiezing sectorraad PO. Bespreking Visienota PO, door 
Freddy Weima, directeur SBO. Maaltijd na afloop. Info/opgave:  
H. de Vries, primaironderwijs@cnvo.nl

Zuid-Holland
Woensdag 20 april, 15 uur, Onderwijsmiddag, Sandton Hotel Toor, 
Stationsplein 2, Alphen a/d Rijn. O.a. onderwijscabaret, workshops. 
Info/aanmelden: Henk van Drunen, (010) 452 03 45, (06) 28 54 65 33, 
CNVOprimoZH@telfort.nl.
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in de agenda staan activiteiten van cnv onderwijs. bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

Ontmoetingsdag  
CNV Onderwijs in Hoogeveen
De bezuinigingen op passend 
onderwijs, de functiemix, de 
krimpproblematiek in de regio. 
Deze onderwerpen staan cen-
traal op een ontmoetingsdag 
voor het primair onderwijs. De 
bijeenkomst is op woensdag  
13 april op basisschool De  
Sprong, Boekenberghstraat 
12 in Hoogeveen. Op deze dag 
zullen bestuurders van CNV 
Onderwijs Michel Rog en  
Patrick Banis aanwezig zijn. 
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 invoering van 
de functiemix. Ook de MR heeft 
op deze dag de volle aandacht. 
Om 14.15 u zijn er flitspresen-
taties door twee trainers van 
CNV Onderwijs Academie voor 
directeuren en leden van me-
dezeggenschapsraden van 
scholen in Drenthe. Er is de 
eerste hulp bij medezeggen-
schap. Klaas Jurjens benoemt 
de do’s en don’ts en wat je 
van elkaar mag verwachten 
als directie en (G)MR . De 
tweede presentatie door Henk 
Hospes betreft de MR en het 
schoolplan. Daarbij gaat het 
over andere schooltijden en de 
spelregels rond de MR.

 

aGrariScH onderWijS
Vrijdag 15 april, Jaarvergadering, 
Etten Leur. Thema: ‘Zelfsturende  
teams’, door Rob Franken, 
Roc West Brabant. Bezoek aan 
Aircraft Maintenance & Training 
School. Info: A. Mutsaers,  
agrarischonderwijs@cnvo.nl.
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Jacques Vriens in 
Kinderboekenmusuem
De populaire kinderboekenschrijver Jacques 
Vriens speelt zijn theatershow Hoe verzint ie het 
toch alle-
maal? in het 
Kinderboe-
kenmuseum 
in Den Haag. 
De familie-
voorstelling is 
geschikt voor 
kinderen vanaf 
8 jaar en draait 
op zondag  
1 mei om 14 uur 
en om 15.30 
uur. Vriens 
speelt en zingt 
over zijn jeugd. 
Kaarten kosten 
€ 7,50. Reser-
veren kan via 
(070)333 96 66. 

Loopbaanprogramma 
mbo
Het loopbaanprogramma NextStep 
moet voorkomen dat mbo’ers stil 
komen te staan na of tijdens hun 
opleiding. Het digitaal platform biedt 
informatie over opleidingsmogelijkhe-
den en de actuele arbeidsmarkt. Het 
programma is onderdeel van progam-
maontwikkelaar ProAccretio. Ook 
krijgen SLB’ers (studieloopbaanbege-
leiders) de mogelijkheid de keuzes en 
ontwikkeling van studenten in te zien.
Het Rotterdamse roc Zadkine heeft als 
eerste mbo-instelling gekozen voor 
NextStep. 

Manifestatie over VN-verdrag

Met een manifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht wordt 

op dinsdag 29 maart aandacht gevraagd voor het VN-

verdrag over gelijke rechten voor mensen met een 

beperking, zo ook in het onderwijs. De manifestatie is 

opgedeeld in vier pleinen waarbij elk plein eigen thema’s 

rondom het onderwerp belicht: Samen Leven, Samen 

Werken, Samen Leren en Samen Bepalen. De manifesta-

tie start om 10 uur en is rond 16.15 uur afgelopen.

ONLINE taalprogramma
Met behulp van het online taalprogramma Languagenut 
maken leerlingen van de basisschool kennis met verschil-
lende talen. Spaans, Engels, Duits, Frans, Chinees, Japans, 
Italiaans en sinds kort ook Nederlands zijn in het pro-
gramma opgenomen. Met behulp van spelletjes, liedjes, 
verhalen en woordenlijsten leren kinderen een taal.  
Een proeflicentie voor een maand kost € 5,- en is via  
www.schoolsupport.nl te bestellen. 

Dilemmaspel voor 
ONDERWIJSPERSONEEL  

Het Centrum School en Veiligheid heeft het 
gezelschapsspel Met open blik ontwikkeld. 
Onderwijspersoneel in het voortgezet 
onderwijs krijgt door het spel meer inzicht 
in zaken als algemene veiligheid, agressie, 
geweld, discriminatie en pesten. Het 
dilemmaspel kost € 14,95 en is geschikt voor 
zes tot acht spelers. Bestellen is mogelijk via  
schoolenveiligheid@aps.nl. 

Reparatiecursus leesvaardigheid
Uitgeverij Malmberg geeft de reparatiecursus Leesvaardig 
uit. Brugklassers leren in 18 lessen en een herhalingsblok 
van zes lessen beter begrijpend lezen. In de cursus wordt 
veel aandacht besteed aan tekstbegrip. Meer info  
www.leesvaardig-malmberg.nl. 
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introductie sectorraden en stuurgroepen

StuuRGROep  
ONDeRwiJSONDeR-
SteuNeND peRSONeeL
Naast het toezenden van digitale nieuwsbrieven 
en één papieren waarin onderwijsondersteuners 
worden geïnformeerd over de activiteiten van 
de stuurgroep, nieuwtjes worden uitgewisseld en 
aan ledenwerving wordt gedaan door de leden 
te vragen de nieuwsbrief te verspreiden onder 
de collega’s, beweegt het OOP zich via Hyves 
actief op internet. Het profiel, met een vraag en 
antwoordrubriek, wordt dagelijks onderhouden. 
Ook kunnen leden via een forum discussiëren. 
Er worden jaarlijks twee regionale bijeenkom-
sten georganiseerd over zaken die er toe doen 
voor onderwijsondersteuners, zoals MR/OR, 
cao,  werkdruk, carrièreperspectief/scholing, 
etc. De belangrijkste activiteit is en blijft de 
landelijke OOP-dag in het najaar. 

Vanaf links: Piet Dekker (secretaris/penningmeester), Tineke van Manen, John van den Groenendal (voorzitter) en 
Sybout Jaasma, bestuurslid. Petra Zijlstra ontbreekt op de foto. Contact: John van den Groenendal (06) 29 08 94 11, onderwijsondersteuners@cnvo.nl.  

SeCtORRaaD 
VOORtGeZet ONDeRwiJS
De aandachtsgebieden van de sectorraad voortgezet 
onderwijs dit kalenderjaar zijn: functiemix, wat 
het inhoudt, aan welke eisen je als docent moet 
voldoen; professionalisering, lerarenregister en 
leraar 24; passend onderwijs; het volgen van de 
onderwijsactualiteit. Voor de drie eerst genoemde 
onderdelen wordt contact gezocht met de leden in 
het land. De actualiteit vindt haar weg via digitale 
nieuwsbrief en Schooljournaal. 

Vanaf links: Dirk Franssens (voorzitter), Hans 
van Eersel, Jopie Nieuwenhuyzen, John van den 
Groenendal (afgevaardigde vanuit de stuurgroep 
OOP), Jan Korteweg (penningmeester), 
Colette Keuten (secretaris), Marieke van den 
Bosch, Hugo Bronkhorst en Alex Gorissen.  
Op de foto ontbreekt Ludy Visser.
Contact: Colette Keuten (0492) 38 12 00, 
voortgezetonderwijs @cnvo.nl

SeC
VOOR
De aandachtsgebieden van de sectorraad voortgezet 
onderwijs dit kalenderjaar zijn: functiemix, wat 
het inhoudt, aan welke eisen je als docent moet 
voldoen; professionalisering, lerarenregister en 
leraar 24; passend onderwijs; het volgen van de 
onderwijsactualiteit. Voor de drie eerst genoemde 
onderdelen wordt contact gezocht met de leden in 
het land. De actualiteit vindt haar weg via digitale 
nieuwsbrief en 

Vanaf links: Dirk Franssens (voorzitter), Hans 
van Eersel, Jopie Nieuwenhuyzen, John van den 
Groenendal (afgevaardigde vanuit de stuurgroep 
OOP), Jan Korteweg (penningmeester), 
Colette Keuten (secretaris), Marieke van den 
Bosch, Hugo Bronkhorst en Alex Gorissen. 
Op de foto ontbreekt Ludy Visser.
Contact: Colette Keuten (0492) 38 12 00, 
voortgezetonderwijs @cnvo.nl
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Vanaf links: Piet Dekker (secretaris/penningmeester), Tineke van Manen, John van den Groenendal (voorzitter) en 
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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. 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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begeleiding in cluster 4, kinderen met gedrags- en  
psychiatrische stoornissen. Hier werkt ze inmiddels  
bijna drie jaar. ‘Het bevalt heel goed, het is leuk, 
interes sant en nuttig werk.’ De bezuinigingen op pas-
send onderwijs spelen op dit moment een grote rol 
voor haar. ‘Ik weet niet of mijn baan over anderhalf jaar 
nog bestaat. En dan is het fijn wat extra ondersteuning 
te krijgen van een vakbond.’ Niet alleen het speciaal 
onderwijs zal getroffen worden door de bezuinigingen 
volgens Van der Wal. ‘Ik hoor vaak “wat vervelend voor 
het speciaal onderwijs”, maar ook het reguliere onder-
wijs zal indirecte gevolgen ondervinden. Als de finan-
ciële middelen wegvallen dan verdwijnt er simpelweg 
cruciale begeleiding.’ 
HR

‘Gezien alle ontwikkelingen in het onderwijsveld leek het 
me verstandig lid te worden. Als er nog iemand is die 
voor mij in de bres kan springen dan is dat mooi’, vertelt 
Els van der Wal, moeder van twee jonge kinderen. Ze 
werkt parttime als ambulant begeleider op mbo-scholen 
in de regio Nijmegen vanuit het Regionaal Expertise 
Centrum (REC) Vierland, een centrum voor ambulante 

Els van der Wal (31): 
‘Ik weet niet of mijn baan over 

anderhalf jaar nog bestaat’
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Jouw partner  
in de school

 


