
Nr. 8  23.04.2011
 



Schooljournaal 2

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

Liesbeth Hermans 
(2)
Liesbeth, wil je echt weten wat je 
nog had kunnen doen met Marieke? 
(Schooljournaal 4, red.) Je had die 
ene vraag: ‘Hoe komt het dat je zo 
snel klaar bent?’, meteen moeten 
stellen toen ze na tien minuten haar 
toetsboekje al dicht klapte. Dan had 
je nog ruim de tijd gehad om haar 
uit te leggen wat de school met de 
resultaten van deze toets doet en 
dat je er zeker van bent dat ze een 
goed resultaat zou behalen. Mis-
schien had je haar, ter bemoediging, 

nog een opdracht samen met jou 
(zachtjes) hardop voor kunnen laten 
doen. Zodat ze vertrouwen kreeg in 
een goede afloop. Liesbeth, uit on-
derzoek blijkt keer op keer dat lage 
verwachtingen van de leerkracht ook 
lage resultaten opleveren. Intuïtie en 
gezond verstand zeg je, maar check 
even of dat wat die Cito-meneer zegt 
ook werkelijk klopt. Dat leren we 
immers ook onze kinderen: contro-
leer de feiten. De leerkracht doet er 
toe, voor tenminste 48 procent (ook 
weer uit onderzoek). Op onze school 
zijn er gelukkig veel leerkrachten 

die blijven zoeken naar kennis over 
de beste aanpak en met resultaat! 
Daarom voor jou een tip:  
www.taalpilots.nl
Marinka Coenders, intern begeleider, 
Arcen
 
Pensioenakkoord
Van internet, daarop geattendeerd 
door Jaap Smit’s Podiumbijdrage in 
Trouw, haalde ik het volgende citaat: 
VNO-NCW en MKB-Nederland zijn 
blij met de opstelling van het CNV. 
De werkgeversorganisaties zijn altijd 
bereid in nader overleg te spreken 
over de medeverantwoordelijkheid 
van werkgevers voor het pensioen, 
liet een woordvoerder weten. Ik vraag 
me bezorgd af of we als (gepensio-
neerde) vakbondsleden wel zo blij 
moeten zijn met die steun van de 
werkgevers aan onze CNV-voorzitter. 
We moeten weliswaar niet terug wil-
len naar de klassenstrijd, maar een 
gezond wantrouwen in de intenties 
van werkgevers, vooral als die werk-
gever ook de overheid is, lijkt me 
zeer op zijn plaats. Ik wil dat graag 
gepaard laten gaan met vertrouwen 
in onze kersverse vakcentralevoor-
zitter, maar dat moet hij dan nog wel 
eerst even verdienen. Zijn artikel 
in de krant draagt daar, voor wat 
mij betreft, helaas niet aan bij. Met 
vermetel vertrouwen win je de oorlog 
niet. 
Wim Stoop, Santpoort

Prem 
Mijke, als leerkracht van een basisschool is jouw column (School-
journaal 4) me uit het hart gegrepen. Prem is goed als sidekick net 
als Jan Mulder; deze mensen roepen van alles om de boel te ontre-
gelen, maar zijn nooit constructief bezig. Ik heb me destijds zeer ge-
ergerd aan Prems programma over een aantal achtste groepers,die 
vmbo-advies hadden, maar die hij wel eens even klaar zou stomen 
voor de havo. De manier alleen al waarop hij over het vmbo sprak! 
Het zou mij wel interesseren hoe het verder is gegaan met deze kin-
deren. Zou Prem nog af en toe contact met die families hebben? Zou 
er überhaupt een van die kinderen ‘dankzij ‘ Prem naar de havo zijn 
gegaan; krijgt dat kind dan nog begeleiding van hem, hoe gaat het 
dan verder in de tweede klas als het kind over zou gaan? Er is geen 
follow-up van dat programma geweest, dus ik denk dat het allemaal 
niet zo gegaan is als Prem zich had voorgesteld. Als een paar van 
die kinderen het nu goed zouden doen op de havo, had hij ons vast 
wel met een vervolg om de oren geslagen. Ga lekker door met je 
columns, ik lees ze altijd met veel plezier.
Fennie Jansen Jonker 

Brieven
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fOtOHANskouwenhoven

VVD-Tweede Kamerlid en oud-Europarlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert installeerde maandag 
het leerlingenparlement op basisschool Speel en Werkhoeve in Bodegraven. De school telt nu zes 
heuse ministers (drie jongens en drie meisjes) van binnenschoolse zaken, cultuur, communicatie,  
buitenschoolse zaken, financiën en sport.

Forse bezuinigingen Hogeschool InHolland 

‘Een stevige, maar noodzakelijke ingreep.’ Dat zegt Willem 

Jelle Berg van CNV Onderwijs in een reactie op de sanering 

bij Hogeschool InHolland. Bestuursvoorzitter Doekle Terpstra 

kondigde aan dat de locatie in Hoofddorp sluit en dat negen 

opleidingen langzaam worden afgebouwd. Nieuwe studen-

ten worden niet meer aangenomen, huidige studenten kun-

nen hun opleiding nog wel afmaken. Berg: ‘De docent staat 

centraal door meer professionele ruimte, de kwaliteit van het 

onderwijs gaat voor het aantal opleidingen en studenten kun-

nen hun opleiding afmaken. Daardoor lijkt het uitvoeren van 

de besluiten in een rustiger tempo doorgevoerd te worden, 

zodat meer tijd genomen wordt voor de personele aspec-

ten.’ Naast het afbouwen van de opleidingen moeten de kos-

ten van de school met twintig procent dalen. Terpstra, sinds 

vorig jaar op deze post, wil hiermee alle ‘puinhopen’ oprui-

men bij de hogeschool. InHolland leed grote imagoschade 

na dubieuze declaraties in de top van de instelling, diploma-

fraude en te gemakkelijk uitgegeven diploma’s. In de Tweede  

Kamer is vooralsnog enigszins verdeeld gereageerd op de 

saneringsplannen. De VVD heeft laten weten blij te zijn met de 

veranderingen waarin Terpstra de kwaliteit van het onderwijs 

vooropstelt, terwijl de PvdA de gemaakte beloftes eerst gere-

aliseerd wil zien. De SP sluit zich aan bij de PvdA en wil eerst 

zien en dan geloven. Ook Berg houdt nog een slag om de 

arm, al is hij wel positief gestemd. ‘Zolang er geen sprake is 

van gedwongen ontslagen lijkt het onderwijs te winnen door 

deze sanering.’ 

RK
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Ziek worden. Het kan iedereen overkomen. Van een 

simpel verkoudheidje tot een langdurige burn-out. 

Ook al valt het allemaal onder de noemer ziekte, de 

oorzaak is heel anders en alles vraagt om een unieke 

behandeling. Vooral bij langdurige ziekte ontstaan er 

een hoop vragen. Wat betekent dit voor mijn inko-

men? Wat zijn de juridische gevolgen? En hoe kom ik 

straks weer aan de slag? CNV Onderwijs biedt daar-

om een uniek dienstverleningspakket aan. Vertrou-

wenspersonen staan klaar voor ondersteuning, de 

juridische afdeling behartigt uw belangen, loopbaan-

coaches begeleiden u in de terugkeer naar werk en 

de Onderwijs Academie beschikt over ruime kennis 

op gebied van training en scholing. Wilt u graag dat 

CNV Onderwijs aan uw zijde staat met deskundige 

begeleiding, neem dan tijdig contact op met CNV  

Onderwijs. Bel (030) 751 10 03 of stuur een e-mail 

naar ziektebegeleiding@cnvo.nl. Meer informatie valt 

ook te lezen op de website www.cnvo.nl.

CNV	Onderwijs	helpt	bij	ziekte



CNV Onderwijs tevreden over uitstel bezuinigingen
‘In plaats van twee jaar (2013) krijgen scholen vier jaar (2015) de tijd 

de personele consequenties van de € 300 miljoen aan bezuinigingen 

op passend onderwijs in te passen.’ Vice-voorzitter van CNV On-

derwijs, Patrick Banis, is blij met het uitstel, mede als gevolg van de 

motie daartoe op het recente CDA-congres, maar blijft reëel: ‘Het is 

uitstel en zeker geen afstel, maar we hebben even tijd om op adem 

te komen en mogelijke alternatieven te bedenken. Alle plaatsingen 

in het risicodragend deel van de formatie (rddf) worden met een jaar 

uitgesteld en daarna gefaseerd ingevoerd. Er komt, wat ons betreft, 

niemand zonder werk te zitten door deze 

bezuinigingsronde, tenzij er andere facto-

ren meespelen, zoals de krimpproblema-

tiek.’ Banis legt uit dat de bezuinigingen 

nu voor een deel worden gefinancierd 

met geld dat was uitgetrokken voor pres-

tatiebeloning en maatschappelijke sta-

ges. ‘Maar dan zijn we er nog niet. De  

€ 150 miljoen aan professionaliserings-

gelden die in deze kabinetsoperiode 

per jaar mogen worden ingezet zijn nog 

niet gedefinieerd. € 100 miljoen zouden 

we kunnen gebruiken om ambulant be-

geleiders voortaan leraren in het regulier 

onderwijs te laten coachen voor passend 

onderwijs. In een enquête van ons uit 

2009 gaven velen van hen aan zich han-

delingsonbekwaam te voelen. Daarnaast 

moet ook van tafel dat de epilepsie-

scholen evenredig moeten bijdragen aan de bezuinigingen en dat de 

klassegrootte in het speciaal onderwijs met 10 procent wordt ver-

hoogd. Dat lijkt weinig, maar met zwaar gehandicapte kinderen tikt dat 

behoorlijk aan. En ja, wat wij iedere keer weer zeggen: ”Minister, stop 

toch met die gratis schoolboeken.” Levert zomaar € 240 miljoen op’.

Nog steeds gevaar
In de Schooljournaalgroep op LinkedIn werd in de dagen na het 

CDA-congres druk gediscussieerd over de vraag of hier sprake 

Schoolnieuws
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‘Hoger salaris voor veel 
basisschoolleraren’ 
Het aandeel leraren in het basisonderwijs dat afgelopen jaar een hoger salaris ontving is 

verviervoudigd. In het voortgezet onderwijs zit momenteel een kwart van de docenten in 

een hogere salarisschaal. Dit staat vermeld in het voortgangsrapport Actieplan LeerKracht 

van Nederland, dat staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra aan de Tweede Kamer 

heeft gestuurd. Het actieplan beschrijft een methode om het lerarentekort aan te pak-

ken en de positie van leraren te versterken. Daarvoor wordt in 2011 € 700 miljoen extra 

(€ 201 miljoen voor basisonderwijs) geïnvesteerd. Het bedrag wordt uitgesmeerd over be-

tere beloningen, meer carrièrekansen en scholingsmogelijkheden voor docenten. Alleen al 

in het primair en voorgezet onderwijs is er financiële ruimte om 55.000 mensen meer te 

laten verdienen. Momenteel zit 7 procent van de leraren in het basisonderwijs in een hogere 

salarisschaal, in 2014 moet dat aandeel gegroeid zijn naar 40 procent. RK

Volgende 
School-
journaal
Het eerstvolgende 

blad verschijnt door 

de meivakantie pas 

over drie weken en 

wel op 14 mei.
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Wat was!

13 april Bij drie kinderen van de Meander Vrije-
school in Nijmegen wordt door de GGD de bof 
geconstateerd. Acht andere kinderen hebben ver-
schijnselen van de ziekte. (Bron: De Gelderlander)
• Steeds minder basisscholen doen mee aan het 
fietsverkeersexamen. Dat is de uitkomst van een 
onderzoek door Veilig Verkeer Nederland. Van 
de ongeveer 7.400 basisscholen deed 29 procent 
mee aan de enquête. (Bron: De Stentor)
• Onderwijsminister Marja van Bijsterveldt (CDA) 
is niet van plan homovoorlichting op scholen ver-
plicht te stellen. Ze legt daarmee een motie van 
D66 naast zich neer. (Bron: Het Parool)
14 april De minister en staatssecretaris van On-
derwijs laten weten dat de boete van 3.000 euro 
voor studenten die langer over hun studie doen, 
niet al na de zomer, maar een jaar later ingaat. 
(Bron: ANP)
• Schietclubs gaan dit jaar de schietsport actief 
promoten onder jongeren van twaalf jaar en ou-
der. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Schut-
ters Associatie. De bond wil scholen benaderen 
om zo nieuwe leden te werven. (Bron: Trouw)
15 april Vanwege dreigmails blijft basisschool De 
Burghtweijt in Heemskerk vandaag en morgen 
de hele dag dicht. Een elfjarige leerling die later 
wordt opgepakt zou de pesterijen aan zijn adres 
zat zijn geweest. (Bron: Algemeen Dagblad)
• Het aandeel leraren dat slachtoffers van digitaal 
pesten in de klas heeft, groeide vorig jaar ten 
opzichte van 2009: in het primair onderwijs van 
62 naar 72 procent en in het voortgezet onderwijs 
van 79 naar 91 procent.  
(Bron: Reformatorisch Dagblad)
De Arnhemse politie grijpt in bij een massale 
vechtpartij op het schoolplein van de Johannes-
school in Arnhem-Zuid. Twee jongens van de 
school kregen ruzie met elkaar waarna ze beiden 
hun families optrommelden.  
(Bron: De Gelderlander)
18 april Afgelopen schooljaar zijn minder leer-
lingen in het middelbaar onderwijs geschorst of 
weggestuurd. De Onderwijsinspectie kreeg bijna 
5.500 meldingen over geschorste of weggestuur-
de leerlingen. (Bron: Trouw)

was van een overwinning op de bezuinigingswoede van het ka-

binet. ‘We zijn blij met het uitstel van de bezuiniging’, stelt Leon-

tine Rijsdijk, locatieleider van de St. Mattheusschool in Rotterdam. 

‘Maar de onrust binnen school, directie en team is hiermee nog 

niet weggenomen. Want het is geen afstel, zoals het er nu naar 

uitziet. Ik ben het dan ook niet eens met de uitspraak dat duizen-

den banen gered zijn. In de brief van de minister staat alleen dat 

de bezuiniging op passend onderwijs getemporiseerd wordt. Vanaf 

2015 zal er nog steeds 300 miljoen bezuinigd worden en dus zijn 

de banen zeker nog niet gered.’ De school voor zeer moeilijk leren-

den met autisme en zeer moeilijk opvoedbare en lerende kinderen, 

die in Schooljournaal 5 aangaf van de 86 personeelsleden er 22 

te moeten ontslaan, zal zich dan ook blijvend laten horen, onder 

andere via de site www.wijzijnverbijsterd.nl. Rijsdijk: ‘We zullen dui-

delijk blijven maken dat de maatregelen voor het speciaal onderwijs 

dramatisch zijn. De kwaliteit van ons onderwijs is nog steeds in 

gevaar en er dreigen nog steeds kinderen thuis te komen zitten of 

buiten de boot te vallen. Ondanks dat er nu meer ademruimte is 

en de maatregelen iets rustiger doorgevoerd worden, blijft de toe-

komst onzeker.’ Leerkracht op dezelfde school Daniëlle Buschman 

zegt: ‘We zijn heel, heel erg blij dat de bezuinigingen zijn uitge-

steld! Er werd direct heel veel gesms’t en gebeld toen het nieuws 

bekend werd. Sommige teamleden denken dat van uitstel afstel 

komt, anderen blijven huiverig en voorzichtig blij. Het geeft voor de 

komende twee jaar in elk geval wat lucht. Het geeft ons meer tijd 

om te blijven vechten tegen de bezuinigingen en als ze toch door-

gaan, zijn we daar een beetje beter op voorbereid.’

PM/CdG

IPON-award 2011
De IPON (Ict Platform Onderwijs Nederland)  

Stimuleringsaward 2011 in de categorie bij-

zonder onderwijs is uitgereikt aan het product  

SociaalOpStap. Het is een prijs voor Ict-produc-

ten uit het onderwijs die zich onderscheiden in 

innovatie, kwaliteit en originaliteit. Op de website 

sociaalopstap.nl worden situaties voorgelegd 

aan kinderen met een autistische stoornis waarin 

wordt verteld hoe je je kunt gedragen. Ook zijn er 

gratis applicaties voor smartphones ontwikkeld. 

De winnaars van alle categorieën staan vermeld 

op de website www.ipon.nl/ipon-awards. 

De voor 19 mei 
aangekondigde 

stakingsactie
s 

komen te vervall
en.
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Zie de mens
het beeld komt moeilijk binnen
zoals soms een tekst waarover
volgens rooster moet gepreekt
this is Friday
this must be Jesus before Pilatus
de titel raakt

zie de mens

ik zie geen mens
houten klazen zijn het
verhoogd en vastgeschilderd
in hun rol
neerkijkend op die ene man
die daar maar staat

en hij
als een weerbarstige gevangene
gefixeerd, te kijk gezet
wie ziet hij

zie je mij
wat zie je dan
zingt door mijn hoofd

ik tref mij kijkend aan
en wend het hoofd
beschaamd

Corja Bekius

Jezus kwam 
dus naar 
buiten, terwijl 
hij nog de 
doornenkroon 
en de purperen 
mantel droeg. 
Pilatus zei tot 
hen: ‘Ziehier de 
mens.’
(Johannes 19 
vers 5)

Het gedicht van Corja Bekius, pastoraal supervisor en docent pastoraat in 
Utrecht, verscheen vorige maand in het Paasnummer van Open Deur. 
De illustratie komt uit de kruisweg van Sjef Hutschemakers, en is te zien 
in de H. Barbarakerk in Kakert. (www.stichtingsjefhutsch.nl)

advertentie



rog versus
geachte heer voordewind,
beste Joel, 

Leraren zijn trots op hun vak en 
worden gewaardeerd door ouders, 
hun collega’s en schoolleiders. Veel 
minder waardering ervaren zij van 
het ministerie van OCW en de Onder-
wijsinspectie. Dat concludeer ik uit 
het onderzoek van CNV Onderwijs dat 
ik voor het congres De ideale leraar 
onder ogen kreeg. In eerste instantie 
lijken deze resultaten voor de hand 
liggend. Hoe minder contact er is 
met personen of instanties, hoe ne-
gatiever de waardering uitvalt. Maar 
doorlezend bij de open antwoorden 

kwam ik erachter dat die conclusie te 
kort door de bocht is. De responden-
ten vinden de beeldvorming over het 
onderwijs heel vaak negatief. Zij sto-
ren zich daar enorm aan. En ik kan 
me daar wel iets bij voorstellen. Er 
gebeurt iets negatiefs op een school 
waarbij een leerkracht betrokken is 
en dit geldt dan meteen voor de hele 
beroepsgroep. Dat goede resultaten 
de norm zijn, daar hoor je de media 
niet over. Een grotere verantwoor-
delijkheid ligt daarom bij de overheid 

en de politiek. Te vaak ervaren 
leerkrachten dat beleidsbe-
slissingen over het onderwijs 

worden genomen zonder al te 
veel kennis van de praktijk. Ik 

zal twee voorbeelden noemen. Het 
idee dat leerkrachten extra zorgleer-
lingen in hun klas kunnen hebben na 
het volgen van een cursus is er zo 
een. Het als excellent aanwijzen van 
5 procent van de leerkrachten is een 
ander voorbeeld. Onderwijs gaat over 
de ontwikkeling van mensen en is 
geen fabriek met een lopende band. 
Van de overheid en politiek verwacht 
ik dat ze daarmee rekening houden. 
Dat vergroot de beroepstrots en 
maakt het beroep aantrekkelijker 
voor potentiële leerkrachten.

    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs. Fo
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geachte heer rog,
beste Michel, 

Ik ben het met je 
eens dat Haagse 
keuzes over het 
onderwijs in samen-
spraak met scholen en 
leraren moeten worden 
genomen. Het traject rondom 
passend onderwijs had als belang-
rijke randvoorwaarde dat leraren be-
trokken waren bij het proces en dat 
ze de ruimte zouden krijgen om hun 

vak uit te 
oefenen. 
Ik vind 
dat de 
zorgvul-

digheid en 
het zoeken 

naar draag-
vlak er wel af 

is, na de aankon-
diging van de bezuini-

gingen op het passend onderwijs. 
Gelukkig is de bezuiniging uitgesteld, 
maar het plan blijft bestaan om op 
termijn klassen groter te maken en 
duizenden begeleiders te ontslaan. Ik 
vind dat een niet uit te leggen keuze. 
In mijn contact met de bonden en 
koepelorganisaties merkte ik dat de 
gedachte om de prestatiebeloning 
in te ruilen tegen de bezuiniging op 
het speciaal en passend onderwijs 
breed gedeeld werd. Leraren zeg-

gen zelf dat ze liever goede zorg 
voor de leerlingen hebben, dan een 
extraatje bovenop het salaris. Dat 
zegt heel veel over de betrokkenheid 
bij de kinderen. Het probleem is dat 
Kamerleden nog wel eens de indruk 
hebben dat ze zelf de problemen 
in het onderwijs moeten oplossen. 
Ik vind juist dat de politiek zich wat 
meer afzijdig zou moeten houden van 
het onderwijs. Niet de Kamerleden, 
de minister of de ambtenaren maken 
het onderwijs, maar scholen, leraren 
en leerlingen. Wat de politiek wel 
moet doen, is voorwaarden scheppen 
voor schoolbesturen en leraren om 
goed onderwijs te geven. Dat bete-
kent investeren in het onderwijs, in 
leraren en in kleinere klassen.
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     Joël Voordewind is lid van de Tweede Kamer 
en woordvoerder Onderwijs namens de 
ChristenUnie-fractie.

                                 voordewind

. .
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‘Ik vInd juIst dat de 
polItIek zIch wat meer 
afzIjdIg zou moeten 

houden van  
het onderwIjs’

‘onderwIjs gaat over  
de ontwIkkelIng van 

mensen en Is geen fabrIek 
met een lopende band’
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Seksualiteit 
verplicht onderwerp 
       op school?

‘Je kunt dus een kind krijgen als je op de basisschool zit!’

Een paar weken geleden kreeg een 12-jarige leerling tijdens een 
schoolreisje een baby. Later bleek ze haar eigen zusje te hebben 

gebaard. De vraag waar baby’s vandaan komen, was daarmee voor 
deze groep 8 meteen beantwoord. Op de basisschool is seksuele 

voorlichting geen verplichte lesstof. Moet daar verandering in komen?

denten meent dat jongeren niet goed 
zelf in staat zijn te bepalen wat goed of 
slecht is op seksueel gebied. Tweederde 
zou graag zien dat sekslessen landelijk 
ingevoerd worden. Sommigen pleiten 
er voor om al in groep 7 of 8 van de 
basisschool met de lessen te beginnen. 
Daarover zijn de meningen verdeeld, zo 
blijkt bijvoorbeeld op www.paboforum.nl. 
Een bovenbouwjuf: ‘Als seks op school 
ter sprake komt, kun je er best wat over 
zeggen als leerkracht, maar een lesje er-
over geven? Nee, vind ik absoluut thuis 
horen bij opvoeding en niet bij lesge-
vende taken. Leer een kind lezen, reke-
nen en schrijven, dat is de kern van het 
onderwijs.’ Een andere leraar: ‘Toevallig 
heb ik in groep 8 een erg heterogene 
groep: de een is er behoorlijk mee bezig, 

terwijl er ook “vroege” leerlingen zijn 
die al een half uur een coolingdown 
nodig hebben als het woordje sek-

sualiteit in een dictee zit. Dus laat 
de ouders het maar doen.’ Een 

ander ziet het meer praktisch: 
‘Er komt steeds meer en meer 

bij in het onderwijs. Hoe 
moet dat allemaal passen?’ 

In kerndoel 41 staat dat leerlingen moeten ‘leren over de bouw 
van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van 
hun onderdelen’. Deze omschrijving is niet synoniem aan seksu-
ele voorlichting. Uit onderzoek (2007) blijkt dat een derde van 
de basisscholen seksuele voorlichting geeft en tweederde dus 
niet. D66’er Alexander Pechtold stelde er in maart 2007 vragen 
over aan toenmalig onderwijsstaatssecretaris Sharon Dijksma. 
Zij antwoordde: ‘Seksuele voorlichting is een goede manier 
om kerndoel 41 in te vullen, maar het is geen verplichte invul-
ling ervan.’ Pechtold: ‘Deelt u de mening dat (basale) seksuele 
voorlichting in de laatste klas(sen) van de basisschool wenselijk 
is?’ Dijksma: ‘In het Regeerakkoord staat dat “goede seksuele 
voorlichting van belang is om ongewenste zwangerschappen te 
voorkomen, dat ouders daarvoor verantwoordelijkheid dragen, 
maar dat ook van scholen mag worden gevraagd daaraan een 
bijdrage te leveren”. In het basisonderwijs zijn het in 
de eerste plaats de ouders en de school die bepalen 
of (basale) seksuele voorlichting aan kinderen in de 
leeftijd van de bovenbouw van het basisonderwijs 
wenselijk is.’ In het Regeerakkoord 2010 wordt  
overigens niet gesproken over seksuele voorlichting.

eitJe + ZaadJe
De gemeente Amsterdam heeft het plan om middel-
bare scholieren met sekslessen duidelijk te maken wat 
normaal is in een seksuele relatie en meisjes weerbaarder 
te maken tegen loverboys. Een stelling hierover op de site 
van de Telegraaf laat zien dat ruim 70 procent van de respon-
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Een juf tot slot: ‘Ik vind persoonlijk dat 
het wel gedaan moet worden in groep 8. 
Veel ouders doen het niet of vluchtig: 
eitje + zaadje = kindje. PUNT.’

Knuffelen
Van 21 tot en met 25 maart was het 
weer Week van de Lentekriebels, geor-
ganiseerd door de Rutgers Groep en de 
GGD’en. In deze week worden thema’s 
behandeld als het verschil tussen vriend-
schap en verliefdheid, weerbaarheid, 
respect voor een ander, homoseksuali-
teit, beelden in de media en waar baby’s 
vandaan komen. In die week is ook on-
derzocht wat scholen en ouders vinden 
van lespakketten relationele en seksuele 
vorming. Dat beeld is positief: na de les-
sen hebben leerlingen meer kennis en 
zijn assertiever. Leraren zien dat leerlin-
gen meer handvatten hebben gekregen 
om elkaar aan te spreken op onwenselijk 
gedrag en dat de bespreekbaarheid van 
het onderwerp is verbeterd. Zo kent het 
lespakket Relaties en seksualiteit voor de 

onderbouw de les ‘knuffelen en houden van’, waarbij in de kring 
gesproken wordt over vragen als ‘Waarom is knuffelen met je 
knuffel zo heerlijk?’, ‘Met wie knuffel je nog meer?’ en ‘Wat kun je 
zeggen als je niet geknuffeld wilt worden?’ In de onderbouw kan 
bijvoorbeeld een les gegeven worden over vriendschap en in de 
bovenbouw over versieren.

Kind KriJgen
Auteur van het lespakket Relaties en seksualiteit, en van diverse 
voorlichtingsboeken voor ouders en kinderen, is psycholoog en sek-
suoloog Sanderijn van der Doef. Zij vindt dat relationele en seksu-
ele vorming verplicht zou moeten zijn in het basisonderwijs. ‘Maar 

de overheid voelt daar niets voor, want ze willen scholen niet al te 
veel verplichtingen opleggen. We weten uit allerlei langlopende 
onderzoeken dat de seksuele ontwikkeling al vanaf de geboorte 
begint. Opvoeders moeten daarbij een helpende hand bieden.’ Op-
voeders, ouders dus? ‘Nee, iedereen die met de opvoeding van het 

‘de 12-jarIge moeder In gronIngen Is 
een uItgelezen kans om het onderwerp 
bespreekbaar te maken’
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kind te maken heeft’, benadrukt Van der 
Doef, ‘dus ouders, kinderopvang, school. 
Ouders en school moeten daar samen af-
spraken over maken. School is een prima 
plek voor de meer feitelijke informatie en 
een klein stukje normen en waarden op 
het gebied van seksuele vorming.’
Hoe treurig ook, Van der Doef vindt 
‘de 12-jarige moeder in Groningen een 
uitgelezen kans voor scholen om het 
onderwerp bespreekbaar te maken. Alle 
kinderen zullen het gezien hebben op het 
Jeugdjournaal. Je kunt dus een kind krij-
gen als je op de basisschool zit! Dan kun 
je vertellen dat je een baby kunt krijgen 
vanaf het moment dat je ongesteld bent, 
dat als er dan een zaadje in je lichaam 
komt, via een piemel van een jongen … 
etcetera. En wat je moet doen of zeggen 
als je dat niet wilt.’

Positieve boodschaP
Seksuoloog Van der Doef is fel tegen-
stander van lespakketten die in de jaren 
tachtig opgeld deden, waarin alleen 
aandacht was voor de negatieve kanten 
van seksualiteit. ‘Ik besteed daar in Rela-
ties en seksualiteit ook wel aandacht aan, 
maar niet voornamelijk. De belangrijkste 
boodschap van seksuele voorlichting 
moet een positieve zijn: seksualiteit hoort 
er bij, daar kun je van genieten, maar het 
is wel aan regels gebonden. Dat is opvoe-
ding, aangeven waar de grenzen liggen.’ 
Van der Doef weet dat veel leraren het 
onderwerp alleen aan de orde stellen als 
er vragen uit de klas komen. ‘Alleen dan 
zou het leven, aldus deze leraren. Maar 
vragen erover stellen is geen criterium. 
Kinderen praten er onderling wel over, 

maar durven in de klas misschien hun mond niet open te 
doen. Het leeft onder kinderen, punt uit.’

Zo’n ding
Hetty van Rijn, leerkracht groep 8 op de Michaëlschool in 
Leeuwarden, vindt dat seksuele voorlichting op de basisschool 
niet verplicht zou moeten zijn. ‘Dan maak je het meteen zo 
serieus, zo’n ding. Ik stel eigenlijk elk jaar vast dat ik groep 
8 alles heb verteld over seksuele opvoeding wat ik kwijt wil. 
Maar dat doe ik niet aan de hand van lesjes, maar gaandeweg, 
inspelend op signalen, vragen of actualiteit. Zo riep de beval-
ling in de Groningse groep 8 natuurlijk vragen en opmerkin-
gen op bij mijn leerlingen. Kinderen weten meer dan je vaak 
denkt. Aan de andere kant zijn er ook leerlingen die nog niet 
zo ver zijn. Zo kregen we nu de Kidsweekkrant, waarin ook iets 
stond over de 12-jarige moeder. Sommige ouders zijn daar niet 
blij mee, want die hebben bijvoorbeeld bewust geen tv en wil-
len hun kind nog niet belasten met dergelijke zaken.’ Van Rijn 
vindt dat seksualiteit wel bespreekbaar moet zijn in de klas. 
‘Het is dan aan de leraar om goed in te schatten wanneer en 
hoe het aan de orde kan komen. Het is de kunst om signalen 
op te pikken en het goede moment te pakken.’
Ciska de Graaff
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discussie schoolJournaal-linKedingrouP
Op de Schooljournaal Linkedingroup, sinds kort in de lucht, ontstond 
de laatste weken een levendige discussie over seksuele voorlichting 
op de basisschool. Een docent voortgezet onderwijs/moeder: ‘Ik heb 
er als ouder geen speciale behoefte aan, maar ook geen bezwaar te-
gen als kinderen op school voorlichting krijgen. Dat mag van mij al op 
heel jonge leeftijd, zolang het maar op een voor het kind begrijpelijk 
niveau gebeurt.’ Een groep 8-juf: ‘Heel eenvoudig en natuurlijk vind ik 
het om dit soort zaken te bespreken als ze zich voordoen. Elke groep 
8 die ik heb gehad, gaf wel aanleiding tot goede gesprekken over dit 
onderwerp. Een paar minuten is meestal wel genoeg. Kinderen geven 
zelf vaak ook aan dat het wel weer genoeg is en gaan door met de 
orde van de dag.’ Een schoolleider: ‘Ik denk dat seksuele voorlich-
ting primair een taak van ouders is. Wel vind ik dat basisscholen als 
partners in opvoeding hier een taak in kunnen hebben. Mijn ervaring 
is dat het mobiel opvoedteam van de GGD prima een voorlichtings-
avond over dit thema kan organiseren.’ Een leerkracht groep 7/8 vat 
samen: ‘Iedereen vindt open, natuurlijke gesprekken heel belangrijk, 
maar hoe bereik je de kinderen en ouders, waar die open gesprekken 
niet als vanzelf mee gaan? Zij hebben het veel harder nodig.’ En: ‘We 
moeten als maatschappij eerst samen beslissen dat dit inderdaad 
tot het takkenpakket van de school behoort.’ Een docent: ‘Er zou ten 
minste verplicht kunnen worden gesteld dat elke school een aan-
bod heeft op het gebied van seksuele vorming. Ouders kunnen daar 
gebruik van maken, maar hoéven het niet als het niet aansluit bij hun 
normen en waarden.’
Linkedin.com > groups > Schooljournaal



‘In Iran moest 
Iedereen altIjd om 

me lachen’
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columnmijke pelgrim

mijke pelgrim (32) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.

Karim is nu twee jaar in Nederland. Hij zegt dat hij 
veertien is, maar ik denk dat hij ook wel ouder kan 
zijn. Karim was alleen toen hij hier aankwam. Eerst 
woonde hij in een asielzoekerscentrum en daar kreeg 
hij ook les. Maar sinds dit jaar woont hij bij een vrouw 
die zich zijn tante noemt en net als hij uit Iran komt. 
Hij zit ook voor het eerst op een gewone Nederlandse 
school.
Soms wil Karim kind zijn en meedollen met de rest 
van zijn 2havo/vwo-klas. Maar soms dwalen zijn ogen 
af. Dan kan hij tijden uit het raam zitten kijken. Waar 
denkt hij dan aan, vraag ik me af. Aan zijn moeder die 
dood is? De vluchttocht die hij maakte van Iran naar 
Turkije? Aan zijn vader die tijdens die reis verdween?
Karims tante bracht zeven jaar door in de gevange-
nis, omdat ze, net als Karims vader, voor de oppositie 
werkte. Ze is vol goede bedoelingen. Ze mailt me als 
er problemen zijn en komt trouw op elke spreekavond. 
Maar Karims onrust kan ze niet wegnemen. Hij lijkt op 
zoek, constant op zoek, naar iets dat er niet meer is.

Als een soort tegenreactie doet Karim heel erg zijn 
best om te wortelen in de klas. Hij wil scoren bij zijn 
klasgenoten. Populair worden. Daarin gaat hij soms 

te ver. Dan doet hij bijvoorbeeld brutaal tegen een 
docent waardoor hij er wordt uitgestuurd. De straf 
die hij dan oploopt, deert hem niet. Maar dat hij on-
danks al zijn pogingen om erbij te horen een outsi-
der blijft, daar zit hij mee.
‘Iedereen praat zo snel’, zegt hij. ‘Dan wil ik een 
grap maken, maar voordat ik bedacht heb wat ik wil 
zeggen, is het moment alweer voorbij. Ze denken 
dat ik serieus ben, maar dat is helemaal niet zo. 
In Iran moest iedereen altijd om me lachen. Toen 
maakte ik de hele dag door grappen. Nu maak ik 
soms een grap. Of dat probeer ik, maar dan lukt het 
niet.’
Doordat hij zo bezig is met zijn plek in de klas, komt 
zijn schoolwerk op het tweede plan te staan. Zijn 
docenten vinden de havo daarom de beste optie 
voor Karim en ik ben het met ze eens. Maar zelf wil 
hij er niets van weten.
‘Ik ga niet naar de havo’, zegt hij. ‘Ik wil naar het 
vwo, want dat is het hoogste en ik heb aan mijn va-
der beloofd dat ik altijd zal proberen om het hoog-
ste te halen.’ Hij kijkt me aan met die grote donkere 
ogen van hem. Ach jongen toch, denk ik. Wat heb-
ben die ogen allemaal niet gezien.

Karim
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Een klein groepje derdejaars vmbo-t van het Da 
Vinci College in Roosendaal maakte enige weken 

terug een excursie door de streek waar bijna 
honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog 
in alle hevigheid werd uitgevochten. Miljoenen 
soldaten verloren het leven in een gebied dat 

nauwelijks groter is dan Friesland, Groningen en 
Drenthe samen. Geschiedenisleraar en (voor de 

derde keer) organisator John Verpaalen: ‘Bijna 
niets kan de waanzin van oorlog duidelijker 

illustreren dan deze plek.’

Brabantse vmbo-leerlingen maken kennis met Eerste Wereldoorlog 

Hardeman en Marieke Demeester in het Vlaamse Kemmel, 
vlakbij Ieper. Het bejaarde echtpaar leidt al ruim dertig jaar de 
Elfnovembergroep (vernoemd naar de dag van de wapenstil-
stand in 1918), die de herinnering aan de zinloze strijd van toen 
levend probeert te houden. Daarbij hebben ze vooral oog voor 
het leed van de man en vrouw in de straat en van de gewone 
soldaat. Reden waarom ze Esmée (14), Faffiona (15), Jody (15), 
Marieke (15) en Jasper (14) meenemen naar de dodencel voor 
Britse deserteurs onder het stadhuis van Poperinge. Daar zat 
in september 1917 Herbert Morris (17) te wachten op zijn te-
rechtstelling. De scholieren horen de nagespeelde bevelen en 
voetstappen van het executiepeloton, sleutels die een slot open-
draaien. Ze schrikken, want het gaat om bijna leeftijdgenoten.

Jamaïcaan
Hardeman vertelt dat Morris nooit terechtgesteld had mo-
gen worden, omdat hij als soldaat minderjarig was. ‘Hij had 
weliswaar over zijn leeftijd gelogen, maar dat doet er niet toe. 
Voorbij werd ook gegaan aan het gegeven dat hij hoogstwaar-
schijnlijk een stresstrauma had opgelopen in de loopgraven. Nu 
worden dat soort jongens met ziekteverlof naar huis gestuurd.’ 
Niet veel later zien we de graven van meerdere deserteurs, 
weggestopt aan een zijkant van het Britse New Military Ce-
metery in Poperinge. Jamaïcaan Morris blijkt als soldaat van 
het West-Indische regiment ver van zijn vaderland – toen een 
Britse kolonie – afgedwaald. Dat geldt ook voor soldaten uit 
de andere delen van het Britse Rijk: Hong Kong, Australië, 

op het britse new military cemetery in Poperinge. vanaf 
links: faffiona, esmée, Jody, marieke, gids Jan hardeman 
en Jasper.
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‘Al die graven, 
het lijkt wel Stratego’

Westhoek, de westelijke kant van het 
oorspronkelijke middeleeuwse graafschap 
Vlaanderen, in het grensgebied van  
België en Frankrijk, kent vele verwijzin-
gen naar het wapengeweld uit de ‘Grote 
Oorlog’. Honderden begraafplaatsen, 
van groot tot klein, van protserig tot heel 
intiem, maar ook loopgraven, alsof ze 
net verlaten zijn, markeren het menselijk 
drama dat zich hier tussen 1914 en 1918 
voltrok. Vijf leerlingen van Verpaalen, 
de moeder van een van hen, de docent 
zelf en ondergetekende waren eind maart 
twee dagen te gast bij WO I-gidsen Jan 
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Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. ‘No tongue can tell the pain 
at not bidding the last farewell’, staat op een van de graven. 
De Vlamingen nemen de vijf vmbo’ers ook mee naar een klein 
bemeten bunker waar de Canadese arts John McCrae onder 
erbarmelijke omstandigheden talloze gewonde soldaten moest 
opereren, voordat hij in januari 1918 stierf aan longontste-
king. Hij schreef er zijn beroemde gedicht In Flanders Fields: 
‘In Flanders fields the poppies blow. Between the crosses, row on 
row.’ Als Hardeman opmerkt dat de Britse oud-premier That-
cher wegens bezuinigingen de graven wilde ruimen, is Jasper 
fel tegen. Marieke: ‘Ik heb je nog nooit zo geïnteresseerd ge-
zien in iets anders dan gamen.’

verstiKKingsdood
De waanzin van oorlog wordt pas goed duidelijk op het uitge-
strekte en druk bezochte Tyne Cot Cemetery in Passendale. 
De grootste begraafplaats van het Britse Gemenebest: 11.952 
graven, waarvan 8.300 onbekenden. Op een grote ringmuur 
staan de namen van 35.000 vermisten gegraveerd. Net als 
vele tienduizenden Duitsers binnen een paar maanden geval-
len in een zinloze strijd om een kleine strook land. Jasper ver-
zucht: ‘Al die graven, het lijkt wel stratego.’ Serene rust op het 
Deutscher Soldatenfriedhof in Vladslo, waar in tegenstelling 
tot de Duitse militaire begraafplaats in Wervicq-Sud (Noord-
Frankrijk) geen Davidssterren tussen de kruizen staan om de 
graven van joodse soldaten te markeren. Wel twee beelden 
van Käthe Kollwitz: een treurend ouderpaar dat uitkijkt op 
25 rijen met ieder vijftig gedenktegels. Op iedere steen staan 
twintig namen gebeiteld.
Wat later verhaalt Demeester over de eerste gasaanval door 
de Duitsers bij Ieper, waardoor tienduizenden geallieerde sol-
daten de verstikkingsdood stierven. ‘Bekend zijn de verhalen 

van Tunesische en Algerijnse soldaten 
uit het Franse leger die brakend en met 
uitpuilende ogen de stad binnenstrom-
pelden en bij bosjes dood neervielen.’

oPa
Faffiona legt een verband met de 
dood van haar overgrootvader in de 
Tweede Wereldoorlog. Hij kwam nooit 
meer terug van zijn gevangenschap in 
Duitsland. ‘Wat hij heeft meegemaakt, 
hebben zij ook meegemaakt, alleen 
eerder.’ Haar moeder Isabelle: ‘We zijn 
naar tastbare bewijzen van mijn opa 
gaan zoeken tijdens een grote vakantie 
in Berlijn. We hebben de barak gezien 
waarin hij gevangen zat in Oraniënburg, 
de barre tocht die hij moest maken en 
waardoor hij omgekomen is, twee dagen 
voor de bevrijding. Hij is maar 30 jaar 
geworden.’ Hoewel lang geleden vindt 
Jody het bezoek aan de slagvelden van 
de Eerste Wereldoorlog zeker de moeite 
waard. Dat er toen zoveel mensen zijn 
doodgegaan is voor haar een eyeopener. 
‘Met al die graven wordt het zo zichtbaar 
en de meesten waren ook nog zo jong.’
Peter Magnée 

‘Al die graven, 
het lijkt wel Stratego’

duitse militaire begraafplaats in wervicq-sud met 
davidsster voor een gevallen duitse soldaat van joodse 
afkomst.
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   Hoe word je  de ideale leraar?
De ideale leraar, dat willen we 

allemaal wel zijn. Grote vraag is 
echter: hóe dan? Deskundigen, 

prominenten en ‘gewone’ 
leerkrachten bogen zich over 

deze vraag tijdens het CNV 
Onderwijs-congres De Ideale 

Leraar op 6 april in Nieuwegein.

De hoogleraar 
Hoogleraar Pedagogiek en Maatschappelijke Opvoedings-
vraagstukken Micha de Winter van de Universiteit Utrecht 
meent dat de ideale juf of meester vooral een maatschap-
pelijk opvoeder moet zijn. ‘Als je naar tv-programma’s als 
Supernanny kijkt, lijkt het wel alsof een juiste opvoeding 
inhoudt dat kinderen zich goed gedragen. Maar dat is on-
voldoende, de jeugd moet ook kennis hebben van waarden 
en normen. Ze moeten ook weten hoe je met conflicten 
omgaat en samenleeft met verschillende soorten mensen in 
een democratie. Oftewel: maatschappelijk opvoeden.’ De 
Winter meent dat onderwijs en opvoeding bijdragen aan 
inburgering van kinderen in de samenleving. ‘Inburgering 
bedoel ik dan letterlijk: burger worden van de samenleving, 
niet zozeer integratie van allochtonen. Kinderen verant-
woordelijkheid, tolerantie, respect en rechtvaardigheid 
bijbrengen. Dat zit niet in de genen, dat moet je cultiveren. 
Ze moeten het leren.’ 
De Winter verklaart verder dat het hedendaagse jeugd-
beleid te veel nadruk legt op het individu en er te weinig 
aandacht is voor de sociale context en gedrag. ‘Tegenwoor-
dig lijkt de opvoeding van kinderen vooral geslaagd als ze 
niet in aanraking zijn geweest met loverboys en drugs. Dat 
vind ik een eenzijdige, maar vooral zorgelijke benadering. 
Natuurlijk moeten we erop letten dat er geen problemen 
zijn, maar er moet vooral gestreefd worden naar inclusief 
burgerschap. Kinderen het gevoel geven dat ze wat bijdra-
gen aan de maatschappij, zodat ze zich verbonden voelen 
met thuis, school, buurt en de gehele samenleving. De 
jeugd heeft gezaghebbende gemeenschappen nodig.’ De 
communicatie van ouders en leraren moet daarom volgens 
De Winter onderdeel zijn van het primaire proces. ‘Huis-
bezoeken komen steeds minder vaak voor. In gebieden waar 
ouders en scholen beter met elkaar communiceren, zie je 
dat de schoolprestaties van de kinderen verbeteren. Kinde-
ren gedijen nu eenmaal beter bij goede sociale netwerken, 
dat laten rapporten telkens weer zien. Verbindingen met 
het milieu waar ze vandaan komen, zijn essentieel voor 
goed onderwijs.’

De promovendus 
Cordula Rooijendijk is een gepromoveerd  
sociaal geograaf, maar koos er drie jaar geleden  
bewust voor om naast haar onderzoek- en 
schrijfwerk ook parttime in het onderwijs te 
gaan werken. Wat verstaat zij onder de ideale 
leraar? ‘Vroeger hielden mensen er andere  
gedachten op na over hoe je goed les gaf.  
Sommigen vonden dat kinderen tot bloedens 
toe slaan het beste was, anderen dachten 
dat een ideale leraar inhield dat je hard kon 
schreeuwen. Eén ding dat prominenten uit de 
onderwijsgeschiedenis gemeen hadden, was een 
enorme liefde voor het vak. Het is de passie 
die het hem doet. Als je het leuk vindt wat je 
doet, dan kom je al een heel eind. Dan doet het 
er bijna niet toe op welke manier. Het is triest 
dat kranten vol staan met berichten over hoe 
slecht het onderwijs hier is en wat we allemaal 
fout doen. Dat doet afbreuk aan de passie die 
leerkrachten hebben. Het probleem is niet dat 
leraren niet goed zijn opgeleid. Ik ben hoog 
opgeleid en ik red het ook niet in het beperkte 
aantal uren dat ik heb per dag. Het draait om 
prioriteiten stellen. De ideale leraar is iemand 
die lesgeven het allermooiste vindt om te doen.’
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De onderzoeker
Meningen over de definitie van de ideale leraar kunnen verschillen, maar er zijn ook wetenschap-
pelijke onderzoeken gedaan naar wat onder de perfecte onderwijzer wordt verstaan. ‘Uit onderzoe-
ken blijkt dat een goede leraar leerlingen boeit, een goede werksfeer schept, structuur heeft in zijn 
lessen, authentiek is, gevoel voor humor en passie voor lesgeven heeft, om maar wat te noemen’, 
vertelt Hans van Gennip van onderzoeksinstituut ITS van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
‘De essentie is te vangen in drie punten: vakkennis, interventies en de persoonlijkheid van de leraar. 
Vakkennis is belangrijk voor de leerresultaten van een leerling en hangt nauw samen met het oplei-
dingsniveau van de leraar. Interventies zijn eveneens belangrijk voor de leerresultaten van leerlingen 
en zijn afhankelijk van de context waarbinnen les wordt gegeven. De motor van dit alles is de per-
soonlijkheid van de leraar. Al deze drie domeinen moeten adequaat ontwikkeld zijn, wil een docent 
goed les geven.’ Hamvraag is echter: hoe groot is de leerbaarheid van deze drie punten? Iedere leraar 
heeft zijn eigen kwaliteiten en zwakke kanten. Van Gennip: ‘De leerbaarheid van vakkennis is het 
makkelijkst te ontwikkelen door (bij)scholing. De valkuil is immers dat je opgedane kennis veroudert 
en dat je niet open staat voor nieuwe dingen. Dat geldt ook voor interventies, je moet waken dat je 
niet op routine drijft. Daarom is het zo belangrijk om continu je kennis bij te spijkeren, feedback te 
krijgen en te praten over wat je doet.’

Naomi Bennet (links) en Eke van Schuppen: ‘De ideale leraar heeft plezier in 
zijn werk en is strikt naar de leerlingen.’
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Lisette Jongerius

De leerkrachten
Motiverend zijn, beschikken over veel 
kennis maar vooral plezier hebben in  
het vak. Naomi Bennet en Eke van 
Schuppen, tweedejaars studenten docent 
beeldende kunst aan de NHL Hogeschool 
in Leeuwarden, vinden dat dat hét re-
cept is voor de ideale leraar. ‘En conse-
quent en een beetje streng zijn’, meent 
Elke. ‘Je moet natuurlijk geen dictator in 
de klas zijn, maar wel strikt.’ Klasgenoot 
Naomi is het helemaal met haar eens. 
‘Leerlingen moeten weten wat ze aan je 
hebben. Verder vind ik dat de ideale  
leraar in staat is om een goede, veilige 
sfeer in de klas te creëren, zodat de kin-
deren met plezier naar school gaan.’
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Elly, supercollega in het onderwijs
Ze werd achter haar rug om 
opgegeven door haar man. 

Het was bedoeld als steuntje 
in de rug na een lastige 

periode. Uiteindelijk wordt Elly 
Schapendonk uitgeroepen tot 

Supercollega in de categorie 
Onderwijs. Maar ze bedankt 

voor alle eer. ‘Ik werk namelijk 
met allemaal supercollega’s.’

Collega’s en oud-studenten zijn lovend

Elly, omringd door collega’s van De Werft in Breda 
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Haar bescheidenheid viert de boventoon als Elly Schapendonk 
begint te praten over de CNV-verkiezing van Supercollega. 
Tegelijkertijd is ze wel trots op de uitverkiezing. Met liefst 76 
reacties was ze met voorsprong de winnares van de stemming in 
maart. ‘Dat waren erg veel reacties hè’, zegt de kersverse win-
nares nog wat terughoudend. Tot ze er wat langer over nadenkt. 
‘Als zoveel mensen reageren, zal er ongetwijfeld een kern van 
waarheid in zitten.’ 
Schapendonk, moeder van twee kinderen, werkt als intern 
begeleider op twee basisscholen. Drie dagen per week is ze 
actief op basisschool De Werft in Breda en twee dagen op De 
Rosmolen in Ulvenhout. Ondanks het feit dat de verkiezing 



Elly, supercollega in het onderwijs
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een prettige waardering is voor het werk dat ze verricht, ziet de 
Brabantse het niet als bevestiging dat ze goed bezig is. ‘Ik heb 
geen nominatie nodig om te weten dat ik mijn vak goed uit-
oefen. Als mensen in mijn directe omgeving aan mij vertellen 
dat ik goed werk lever, dan haal ik daar al veel voldoening uit. 
Ik kan anderen goed ondersteunen. Wanneer men mij daarna 
bedankt en complimenteert, vind ik dat net zo waardevol.’

StiEkEmE NomiNatiE
Sinds acht maanden is Schapendonk werkzaam op De Werft. 
Daarvoor heeft ze tien jaar op een pabo lesgegeven. Tijdens die 
periode werd ze ook al eens uitgeroepen tot ‘docent van het 
jaar’. Ondanks die titel vertrok ze een jaar geleden na interne 
strubbelingen. Ze kon zich niet meer vinden in het beleid van 
de school. Er kwamen steeds meer taken bij die in hetzelfde 
aantal uren afgehandeld moesten worden. ‘Dat gaat ten koste 
van de kwaliteit. Het is voor mij onmogelijk, omdat je dan geen 
goed onderwijs geeft. Je kunt een student nauwelijks de begelei-
ding geven die hij nodig heeft. Daarom ben ik daar vertrokken.’ 
Het voorval bleek de aanleiding voor de echtgenoot van Scha-
pendonk om zijn vrouw eens in het zonnetje te zetten na deze 
wat vervelende tijd. Zonder dat de supercollega het zelf wist gaf 
hij zijn vrouw op. ‘Pas toen ik door een collega werd aangespro-
ken over de nominatie, wist ik van mijn benoeming. Mijn man 
had niets tegen mij gezegd, het was echt een verrassing. Dat 
vond ik een lief gebaar.’ 

DE juiStE EigENSchap
De tijd op de pabo ligt inmiddels al weer ruimschoots achter 
haar, toch heeft Schapendonk nog steeds contact met studen-
ten die ze daar les heeft gegeven. ‘Een aantal van hen heeft ook 
gereageerd op de verkiezing. Dat vind ik wel heel bijzonder, 
want zij zijn geen collega van mij, al worden ze dat later wel-
licht wel.’ Het enthousiasme waarmee Schapendonk altijd les 
heeft gegeven, hoopt ze over te hebben gebracht op de studen-
ten. Maar het enthousiasme is niet het enige kenmerk van haar. 
De 46-jarige lerares moet goed nadenken wanneer ze de juiste 
karaktertrekken van een supercollega wil benoemen. ‘Het is 
niet één eigenschap die eruit springt, maar het is een mix. Be-
trokkenheid, samenwerking, inzet en communicatie zijn in mijn 
ogen wel de belangrijkste punten.’ 
Al jaren is de intern begeleider actief in het onderwijs. Naast 
haar werkzaamheden blijft ze ook zichzelf ontwikkelen als or-
thopedagoog. Momenteel volgt ze nog de opleiding voor Master 
SEN (Special Educational Needs). ‘Je leert je leven lang. Ik 
niet uitgezonderd.’ De keuze voor het onderwijs lijkt door de 

genen bepaald. ‘Ik kom uit een echte onder-
wijsfamilie. Ooms, tantes, opa en oma: veel 
familieleden zijn of waren werkzaam in het 
onderwijs. Het is namelijk erg leuk om met 
kinderen te werken. Mensen beter in iets 
laten worden is erg inspirerend.’

campagNE voErEN
Nu ze de titel van Supercollega in het onderwijs 
op zak heeft, maakt ze aan het eind van het 
jaar kans op de titel Supercollega van 2011. 
Maar er verandert weinig voor de intern be-
geleider. ‘Het is natuurlijk hartstikke leuk dat 
ik de titel mag dragen, maar ik loop er niet 
mee te koop.’ Veel moeite heeft Schapendonk 
dan ook niet gedaan om de verkiezing naar 
haar hand te zetten. ‘Mijn man heeft een mail 
naar mijn beide directeuren gestuurd. Daarin 
heeft hij verteld dat ik genomineerd was. Zij 
hebben dat uiteindelijk verspreid onder alle 
collega’s. Daarna is het nog eens genoemd in 
een vergadering. De collega’s konden dan zelf 
bepalen of ze wilden stemmen. En natuurlijk 
laat je het weten aan vrienden en bekenden. 
Enerzijds is het een kwestie van goed lobby-
en. Maar van de andere kant, als collega’s of 
bekenden niet tevreden over je zijn stemmen 
ze ook niet op je.’
Rob Klunder 

SupErcollEga 2011
Het CNV ondersteunt mensen die met hart 
en ziel willen werken, bijvoorbeeld door zich 
druk te maken over de veiligheid van con-
ducteurs en buschauffeurs of de werkdruk 
in het onderwijs. De Bond is ervan overtuigd 
dat werk meer is dan geld verdienen en met 
deze supercollega-campagne wil het CNV dit 
op een positieve manier overbrengen. Men-
sen die met hart en ziel werken mogen best 
eens in het zonnetje gezet worden. Daarom 
wordt er per maand een collega uitgelicht per 
beroepssector. Voor meer informatie:  
www.supercollega.cnv.nl 
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ook iemand in ‘t zonnetje zetten? Mail naar schooljournaal@cnvo.nl

Werk &Recht

voortgezet Werkplezier 
Vaak zijn het de kleine dingen die je voldoening geven 
in je werk. Het meisje dat dankzij jou eindelijk snapt 
hoe die lastige wiskundesom werkt. Of de verlegen 
jongen die meer zelfvertrouwen kreeg door jouw ge-
loof in hem. Werkplezier komt meestal niet vanzelf. 
Om van werkdruk naar werkplezier te gaan moet 
je werken aan wat je wél wilt. Maar hoe vergroot je 
jouw werkplezier en pak je werkdruk aan? Een aantal 
docenten, ondersteuners en leidinggevenden heeft 
met ondersteuning van de VO-raad en de vakbonden, 
Voortgezet Werkplezier ontwikkeld. Dit is een gratis gids, 
een stappenplan, met werkvormen om werkdruk aan 
te pakken. Je neemt samen met collega’s de tijd om 
te kijken wat er echt aan de hand is. Je kunt verschil-
lende werkvormen zelf toepassen in je school of je gaat 
aan de slag met professionele begeleiding van Arbo-
VO. Werkdruk is een hardnekkig en veelkoppig 
monster. Alleen het formuleren van een definitie 
van werkdruk leidt al tot pittige discussies. 
Werkdruk is dan ook niet iets dat je met 
één maatregel, één (cao)afspraak, één 
good practice in de Arbocatalogus Voort-
gezet Onderwijs, of alleen met een gids 
Voortgezet Werkplezier oplost. Om echt iets te doen aan 
bestrijding van de werkdruk is een aanpak langs meer-
dere wegen nodig. Kijk voor meer nuttige tips ook op 
www.maakwerkvanwerkdruk.nl.

aoW pas vanaf verjaardag
Het kabinet wil de dag waarop iemand voor het eerst 
AOW krijgt verplaatsen. Nu gaat de AOW in op de 
eerste dag van de maand waarin de pensioenleeftijd 
wordt bereikt. Vanaf 1 januari 2012 moet dit de ver-
jaardag worden. De maatregel is onderdeel van het 
pakket bezuinigingen dat in het regeerakkoord is af-
gesproken. Er wordt een besparing van ongeveer € 60 
miljoen per jaar mee gerealiseerd.

afwijkende vakantieregeling 
De Sprong
CNV Onderwijs heeft bij de Onderwijsgroep Amers-
foort een afwijkende vakantieregeling afgesproken 
voor een tweetal locaties van vso De Sprong. De rege-
ling geldt voor de locaties in Overberg en Zeist, waar 
justitieel onderwijs wordt verzorgd. De medewerkers 
houden in totaal recht op 12 weken vakantie, waarvan 
vier weken in de zomer, twee weken rondom Kerst en 
één week begin mei. De overige vijf weken worden 
evenredig over het (school)jaar verdeeld. Die verde-
ling wordt vastgesteld in overleg met de personeelsge-
leding van de medezeggenschapsraad.

controle op aanwezigheid 
vog’s
Alle personeelsleden en vrijwilligers op school die 
met leerlingen in aanraking komen moeten een ver-
klaring omtrent het gedrag (VOG) van de gemeente 

hebben. Het bestuur is verplicht deze 
verklaring op te nemen in het per-
soneelsdossier. Uit onderzoek blijkt 
dat onderwijsinstellingen vaak 
niet kunnen aantonen dat een 

medewerker bij het begin van de 
benoeming een VOG had. Dit jaar zal bij de 

controle van de jaarrekening 2010 scherp worden ge-
keken naar de aanwezigheid van VOG’s. Ontbrekende 
VOG’s moeten voor eind dit jaar in de administratie 
zijn opgenomen. Meer informatie is te vinden op: 
www.onderwijsinspectie.nl

Komt er nog een 
Pensioenakkoord?
In de onderhandelingen over de uitwerking van 
het Pensioenakkoord wegen de laatste loodjes 
duidelijk het zwaarst. Kijk voor de laatste ontwik-
kelingen op: (button: pensioeninhetonderwijs)
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www.pensioeninhetonderwijs.nl
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Overzicht regiOspreekuren 
dinsdag 26 april Roermond
donderdag 28 april Rotterdam
maandag   2 mei Utrecht
dinsdag 10 mei Assen
dinsdag 17 mei Roermond
donderdag 19 mei ‘s-Hertogenbosch
donderdag 19 mei Apeldoorn
donderdag 26 mei Rotterdam
maandag   6 juni Utrecht
dinsdag   7 juni Assen
dinsdag   7 juni Roermond



Wie werkt in het primair onderwijs heeft recht op een 
vergoeding voor de reiskosten van huis naar school en 
omgekeerd. Om voor een vergoeding in aanmerking te 
komen moet de afstand tussen woning en school meer 
dan 7 kilometer bedragen. De afstand moet berekend 
worden met de ANWB-routeplanner aan de hand van 
de snelste route. Hoe groot het bedrag is hangt af van 
twee factoren: het aantal dagen dat (gemiddeld) per 
week wordt gereisd en de afstand tussen woning en 
school. In de cao staat een tabel waarin staat wat de 
vergoeding per situatie moet zijn. De minimale ver-
goeding bedraagt € 1,09 per maand voor wie één dag 
per week tussen de 7,1 en 8,4 km enkele reis aflegt. 
Gaat het om een baan van 5 dagen en is de reisafstand 
21,5 km of meer, dan wordt maandelijks € 78,80 uit-
gekeerd, ongeacht het vervoermiddel. Voor directiele-
den, leraren of onderwijsondersteunend personeel met 
lesgevende of behandeltaken geldt dat de reiskosten 
niet in juli en augustus worden uitbetaald. Het overige 
personeel krijgt de vergoeding alleen in juli niet uitge-
keerd. Wie langer dan twee weken afwezig is wegens 
ziekte of verlof (anders dan vakantieverlof) krijgt geen 
vergoeding tot het moment dat het werk weer wordt 
hervat. 
De regeling geldt ook voor medewerkers met een 
tijdelijke benoeming, dus ook voor invallers. Bij deze 
werknemers zal het voorkomen dat zij niet in iedere 

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.

Hoe wordt mijn reiskosten-
vergoeding berekend?

vraag:

week van een maand reizen. Voor wie bijvoorbeeld 
één dag invalt op een school die 25 kilometer van 
de woning gelegen is, wordt de reiskostenvergoeding 
als volgt berekend (kijk daarvoor in de cao naar het 
bedrag dat bij de betreffende afstand wordt betaald bij 
één reisdag per week): voor elke dag dat wordt inge-
vallen wordt een bedrag betaald gedeeld door 4,35. Bij 
een afstand van 21,5 km of meer gaat het om € 15,76, 
voor wie één dag per week reist. Deze invaller krijgt 
dan € 15,76/4,35 = € 3,62. Wie twee keer op een dag 
reist, bijvoorbeeld vanwege een ouderavond, krijgt 
geen hogere reiskostenvergoeding woon-werkverkeer. 
Wel kan afgesproken worden dat zo’n reis als dienstreis 
wordt beschouwd. Daarbij gaat het om een vergoeding 
op basis van openbaar vervoer tweede klasse. Als de 
werkgever toestemming geeft om met de auto te reizen 
wordt een vergoeding van € 0,28 per km betaald. 
De werkgever mag een belastingvrije reiskostenver-
goeding betalen van € 0,19 per km. Omgerekend per 
gereisde kilometer zal de uitbetaalde reiskostenvergoe-
ding vrijwel altijd lager zijn dan dit bedrag. Daarom is 
in de cao vastgelegd dat gebruik kan worden gemaakt 
van de salderingsregeling. Met behulp hiervan kan bij-
voorbeeld een deel van de eindejaarsuitkering worden 
omgezet in een onbelaste reiskostenvergoeding. Hoe 
dat precies werkt beschrijven we een volgende keer in 
deze rubriek.

antwOOrd:
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Jouw partner in training en advies

Carriereworkshops:
nadenken over je loopbaan
cNv onderwijs stimuleert goed 
personeelsbeleid. personeels
beleid met als kenmerken 
employability (je leven lang goed 
aansluiten op de vraag naar ar
beid), leven lang leren (zowel op 
je vakgebied als in je persoonlijke 
ontwikkeling) en talentontwik
keling. tegenwoordig zetten 
mensen steeds vaker stappen die 
leiden tot andere functies, soms 
zelfs in een andere sector. Dat 
past bij werknemerschap in deze 
eeuw; kijken naar wat je kunt en 
wat bij je past en op grond daar
van beslissen wat je gaat doen. 

Steeds minder mensen werken 
hun leven lang in dezelfde functie, 
in dezelfde sector of bij dezelfde 
werkgever. 
Wanneer mensen langer aan het 
werk zijn, ontwikkelen zij allerlei 
competenties, sommige erg pas-
send bij hun beroep, andere komen 
minder tot hun recht. En velen 
vragen zich na verloop van tijd af of 
hun huidige werk nog wel past bij 
wat zij willen en kunnen. 
Ook is er steeds meer aandacht voor 
talentontplooiing. Ontwikkeling, 

zowel persoonlijk als professioneel, 
heeft meer effect als dat aansluit bij 
de individuele talenten van perso-
neelsleden. Binnen een team leidt 
dit tot een toename van de variatie in 
kennis en vaardigheden en het gege-
ven dat medewerkers meer ingezet 
kunnen worden op hun talenten.

Workshops
Vanuit de innovatieve visie Ready 2 
Move biedt CNV Onderwijs samen 
met de Stichting SIOMA een aantal 
carrièreworkshops aan. Workshops 
waarin je inzicht krijgt in je pas-
sies, competenties en de waarde 
daarvan op de arbeidsmarkt, 
binnen of buiten het onderwijs. In 
de workshop denk je na over je 
loopbaan: wat drijft je zoal, wat wil 
je, wat kun je en welke functies 
passen daarbij? Ook wordt gekeken 
naar hoe je jezelf kunt profileren 
en presenteren als je op zoek bent 
naar een andere functie. 
Het programma begint met het in 
kaart brengen van je competenties. 
Vervolgens staan we stil bij inspi-
ratie, passie, motivatie en vitaliteit. 
We gaan in op hoe je gezond en 
met plezier aan het werk kunt blij-

ven. Een deel van de workshop is 
gericht op netwerken en je (leren) 
presenteren. En we bespreken de 
actuele trends en ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. Tot slot laten 
we zien in welke andere sectoren 
er nieuwe of andere carrièreper-
spectieven voor handen zijn. 
De workshops zijn gepland op  
18 mei, 8 juni en 22 juni . Alle 
bijeenkomsten beginnen om 15.30 
uur en duren tot 18 uur. De locatie 
is 5 minuten lopen vanaf het NS-
station Driebergen-Zeist. 
De kosten bedragen € 295,-. Leden 
van CNV Onderwijs ontvangen een 
korting van 50 procent, zodat voor 
hen de prijs € 147,50 bedraagt. 

Meer informatie
Ready2Move is een gezamen-
lijk initiatief van CNV Onderwijs 
Academie en de Stichting SIOMA 
te Zeist. Voor meer informatie over 
de activiteiten van SIOMA: www.
sioma.nl. Aanmelden kan op de  de 
website van CNV Onderwijs Acade-
mie: www.cnvo.nl/academie. U kunt 
ook contact opnemen met Hans 
van Dinteren, hvandinteren@cnvo.nl 
of (030) 751 17 47.
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columnPierre Wind

‘en Dan Heb je  
nog De MeeloPeRs, 
Die zijn eigenlijk  

Het eRgst’

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

Horeca in Den Haag.

Al moet ik mijn vingers in bedwang houden om het dit keer 
niet weer over de politiek te hebben, wil ik het met u toch 
hebben over een onderwijsfenomeen dat al jaren aan mij 
knaagt. Voor de goede orde: wat ik hieronder beschrijf 
geldt niet specifiek voor de plek waar ik werkzaam ben. 
Het betreft de gehele gemiddelde onderwijscultuur in 
Nederland. Ik kom op heel veel scholen, en op een enkele 
uitzondering na, zie ik steeds hetzelfde patroon. Wat mij 
dwars zit, is hoe het onderwijspersoneel met elkaar om-
gaat. En dan vooral de leiders en de docenten onderling. 
In elk team zit steevast wel een beroepszeikerd, die het 
eigenlijk altijd alleen maar met zich zelf eens is. Dan heb 
je de luilekkerdocent, die zijn tijd wel uitzit. Of de bijna 
gepensioneerde, die vooral kijkt hoe het vroeger beter was. 
Daartegenover staan altijd wel een of twee megafanatieke 
gedreven types. En dan heb je nog de meelopers, die zijn 
eigenlijk het ergst. Vooral wanneer zo’n meeloper van zich-
zelf opeens gaat denken dat het een ‘geboren’ leider is. 
Elk beroep heeft in de wandelgangen en op de werkvloer 
wel zijn eigen roddel– en achterklapcultuur, maar in het 
onderwijs heerst er vaak toch een speciale. Ietwat elle-
boogs. Vaak wordt er gesproken over studentenbelang, 
maar wanneer er dieper in de achtergronden van het 
argument wordt gedoken zie je toch het eigenbelang naar 
voren komen. Ook hekel ik de ik-lach-naar-je-maar-ach-
ter-je-rug-om-steek-ik-een-mes-in-je-rug methode. Dan 

heb je nog het eilandjesgedrag. Oftewel het haantjesge-
drag van de teams an sich. Ze bepalen hun eigen regels 
en vinden continue excuses om zich uit te zonderen van 
de algehele schoolstructuur en regels. Dit wordt alleen 
maar erger wanneer er in de school meerdere opleidin-
gen zijn gehuisvest. Ik zie vaak scheve gezichten in de 
richting van de andere opleidingen. Helemaal erger-
lijk is dat wanneer een docent die gevoelens ook ten 
opzichte van de student ventileert. In de trant van: ‘je 
kunt beter op deze opleiding zitten, want die….’ In vre-
desnaam: het is dezelfde school, dezelfde broodheer!!! 
Waarom die concurrentie en jaloerse houding? 
Wat ik vaak mis, is de recht-toe-recht-aan-communi-
catie. Gewoon als je iets dwarszit niet naar een andere 
collega (e-mail, twitter, mond op mond), maar direct 
naar de betreffende persoon stappen en op een rustige 
wijze je ergernis vertellen. De ander luistert dan en 
probeert aan de net gehoorde kritiek te werken. Al is het 
de honderdste keer, maar gewoon blijven doen. Wan-
neer elk team dit zou doen, zou de werksfeer geweldig 
zijn en het product beter. O ja, waarom is het zo moeilijk 
om je collega gewoon eens een keer een compliment te 
geven? Dat lijkt in onderwijsland ook een taboe te zijn. 
Een gezonde onderwijsinstelling is een school waar de 
sfeer op de werkvloer open en verdraagzaam is. Helaas 
een zeldzaamheid. 

Welk type bent u?
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Algemene Vergadering

•  Voorstel om er voor te zorgen dat 
agendaberichten altijd en onverkort 
worden gepubliceerd in Schooljour-
naal. Ingediend door rayon Achter-
hoek van de sector gepensioneerden. 

•  Voorstel om politiek en samenleving 
te overtuigen van het feit dat een ca-
tegorale opstelling van belangengroe-
pen in besturen van pensioenfondsen 
schadelijk is voor de belangen van 
pensioendeelnemers en gepensioneer-
den. Ingediend door de sectorraad 
gepensioneerden. 

•  Voorstel om er alles aan te doen dat 
het huidige ABP keuzepensioen ge-
handhaafd blijft. Ingediend door de 
sectorraad primair onderwijs.

•  Voorstel om de democratische pro-
cesgang binnen het CNV kritisch aan 
de orde te stellen. Ingediend door de 
sectorraad gepensioneerden. 

•  Voorstel om in september te beginnen 
met een evaluatie over de vernieuwde 
vereniging. Ingediend door de sector-
raad primair onderwijs.

•  Voorstel om de uitkomsten van de 
evaluatie te presenteren en met een 
plan van aanpak te komen. Inge-
diend door de sectorraad primair 
onderwijs. 

•  Voorstel om een communicatieplan te 
laten opstellen en deze te presenteren 
aan de AV van november 2011. 

Op de ingediende voorstellen kunnen 
door verenigingsorganen tot uiterlijk 
dinsdag 10 mei 17 uur amendementen 
ingediend worden. Dit kan door een 
e-mail te sturen aan bestuurssecretaris 
Joany Krijt (jkrijt@cnvo.nl) Meer in-
formatie over het indienen van amen-
dementen en moties is te vinden op 
onze website: www.cnvo.nl. 

av: 1 juNi iN DE EENhoorN, amErSfoort
Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor onze 20e 
Algemene Vergadering (AV). We zijn verheugd dat voor deze 
vergadering een groot aantal voorstellen is ingediend door 
de verenigingsorganen. Op deze manier kunnen we er met 
elkaar voor zorgen dat de Algemene Vergadering een vereni-
gingsdag is en blijft. Naast de ingekomen voorstellen willen 
wij uitgebreid stilstaan bij een actueel thema in het onderwijs: 
andere (school)tijden. Vanuit verschillende invalshoeken gaan 
we met elkaar in gesprek over de kansen en bedreigingen van 
deze andere wijze van naar schooltijden kijken, kinderopvang 
en schoolvakanties. Dit alles moet leiden tot een 10-punten-
plan van CNV Onderwijs over het thema andere (school)tijden. 
Uiteraard stellen we tijdens deze AV ook de jaarrekening 2010 

vast en komt het sociaal fonds iets vertellen over de hulp 
die zij verlenen aan onze leden, die dit het hardste nodig 

hebben. Kortom: het belooft weer een gevuld en divers 
programma te worden. 

cees kuiper, 
algemeen secretaris cNv onderwijs

voorStEllEN 
Het bestuur zal een voorstel doen voor statutenwijziging. Ook 
zijn er 9 voorstellen ingediend door verenigingsorganen:
•  Voorstel om de statuten zo te wijzigen dat het bestuur kan 

besluiten het aantal DB leden met 1 te vergroten of te ver-
kleinen. Ingediend door het bestuur.

•  Voorstel om in Schooljournaal en op de site meer aandacht te 
besteden aan besluiten van het bestuur en vakcentrale CNV. 
Ingediend door de sectorraad gepensioneerden.

•  Voorstel om alle verenigingsorganen in kennis te stellen van 
het redactiestatuut. Ingediend door rayon Achterhoek van de 
sector gepensioneerden.

 



Algemene Vergadering

algemene vergadering november 2010.
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Daar staat ook informatie over:
•  De integrale tekst van de voorstellen 

en de preadviezen van het verenigings-
bestuur.

•  Regels voor het spreken tijdens de 
vergadering en het stellen van vragen 
aan het verenigingsbestuur.

vErkiEziNgEN
Er zullen een tweetal verkiezingen wor-
den gehouden: 
•  Sollicitatiecommissie: In verband met 

het aflopen van de zittingstermijn van 
Carlo van Crugten ontstaat er een 
vacature in de sollicitatiecommissie. 
Carlo van Crugten is niet herkiesbaar. 

•  Financiële Controle Commissie: Door 
het vertrek van Hans de Vette ontstaat 
er een vacature in de Financiële Con-
trole Commissie vanuit het aandachts-
gebied Onderwijsdienstverlening. 

Kandidaten kunnen tot 10 mei 17 uur 
worden voorgedragen. Dit kan door een 
e-mail te sturen aan de bestuurssecretaris 
Joany Krijt (jkrijt@cnvo.nl). 
Meer informatie over deze verkiezingen 
en de nadere regels die hiervoor gelden 
kunt u vinden op onze website:  
www.cnvo.nl. 
Onze website geeft ook informatie over 
•  Regels voor het spreken tijdens de 

vergadering en het stellen van vragen 
aan het verenigingsbestuur.

opvragEN vaN DE 
tEkStEN vaN DE  
avStukkEN
Eerder deze week hebben alle kaderleden 
die een bestuursfunctie bekleden bin-
nen CNV Onderwijs de AV-stukken per 
e-mail ontvangen. Alle andere geïnteres-
seerde leden kunnen deze stukken ook 
opvragen door een e-mail te sturen aan 
av@cnvo.nl. 

aaNmElDiNg alS 
BElaNgStEllENDE
Alle leden van CNV Onderwijs zijn  
welkom op onze Algemene Vergadering.  

U kunt zich nog aanmelden voor de Algemene Vergadering en 
voor het congres via de sectorraad of stuurgroep van het aan-
dachtsgebied waar u onder valt. Ook kunt u een mail sturen aan 
av@cnvo.nl. Aanmeldingen dienen uiterlijk binnen twee weken 
bij ons binnen te zijn.

In Schooljournaal 10, dat op 28 mei verschijnt, worden de voorge-
dragen kandidaten bekendgemaakt.

agENDa
De agenda van de Algemene Vergadering ziet er als volgt uit:
1.     Opening 
2.     Mededelingen
3.     Aanwijzing notulencommissie, stemcommissie en tel-

commissie 
4.     Bespreking bestuursbeleid aan de hand van het jaar-

verslag 2010, de besluitenlijst en de verantwoording 
besluiten AV 24 november 2010 en eventuele actuele 
beleidsontwikkelingen

5.     Evaluatie acties
6.     Verkiezing lid sollicitatiecommissie 
7.     Verkiezing lid financiële controlecommissie
8.     Vaststellen reglement geschillencommissie
9.     Voorstel statutenwijziging
10.   Overige voorstellen
11.   Ander (school) Tijden
12.   Financiële verantwoording 2010
13.   Presentatie en collecte Sociaal Fonds
14.   Rondvraag
15.   Rede van de voorzitter
16.   Sluiting
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webbedingetjes

@  Haar dagboek blijft onverminderd populair. Veel achter-

grondinformatie over Anne Frank en de andere onder-

duikers in het Achterhuis is terug te vinden op www.

annefrank.org. Voor leraren is er onder meer lesmateriaal 

en een werkstukwijzer op de website te vinden.

@  Geschiedenislessen kunnen verlevendigd worden door 

het gebruik van foto’s. De fotocollecties van verschillen-

de oorlogsmusea en -instellingen zijn terug te vinden op  

www.beeldbankwo2.nl. Voor leerlingen zijn hier verschil-

lende lesopdrachten te maken, zowel voor het primair als 

het voortgezet onderwijs.

@  Op  speciaalonderwijs.kennisnet.nl/lesmateriaal/thema/

Koninginnedag is allerlei lesmateriaal te vinden over Koningin-

nedag, speciaal afgestemd op het speciaal onderwijs. Leraren 

kunnen er zelf ook interessant lesmateriaal op laten zetten.

    Ook in het voortgezet onderwijs moet 
oudercontact verplicht worden gesteld.

Eens 95%

Oneens 5%

Aantal reacties: 121

@@@

@ @@@@@@@@

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: Er moet meer worden gedaan om jongens 

naar de pabo te trekken

ApenstAArtjes

Niemand hoopt 
het nodig te heb
ben, maar soms 
heeft u als lid van 
CNV Onderwijs 
juridische hulp 
nodig. Bijvoor

beeld bij een conflict op de werkvloer, een vraag over het 
salaris, maar ook bij het verkrijgen van een bouwvergun
ning of bij problemen met de leverancier van uw bankstel. 
Leden van CNV Onderwijs zijn namelijk niet alleen verze
kerd van juridische hulp op de werkvloer, maar ontvangen 
ook in beperkte mate rechtsbijstand in privésituaties. Meer 
informatie over de juridische dienstverlening van CNV  
Onderwijs is te vinden op www.cnvo.nl/juridisch-advies.

Getwitterd
Joop Witteveen, regiobestuurder: 
Temporiseren bezuinigingen #passend- 
onderwijs geeft scholen de tijd via goede  
sociale plannen gedwongen ontslagen te 
voorkomen. #eendjeisblij (14 april, 01:20 uur)

Volg Joop Witteveen, regiobestuurder bij CNV Onderwijs, op 

Twitter: twitter.com/joopwitteveen

Stelling:

Website onder de loep
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Mijn man is 35 jaar paboleraar geweest, hij is vervroegd 
gestopt. Ons leven werd daar niet luxueuzer van, maar 
wel relaxter. Er is nu bijvoorbeeld altijd iemand thuis, 
als ik afgepeigerd van een dagje werken de keuken 
binnenstap. Een kopje thee klaar en ik kan losbarsten 
met de wederwaardigheden van mijn klas. Jon luis
tert geduldig tot ik uitgeraasd ben. Hij weet dat ik het 
lesgeven intensief beleef en dat ik behoefte heb aan een 
uitlaatklep. Soms bekijkt hij mij een beetje meewarig, 
als ik weer eens mopper op het moderne, mondige, 
verwende kind, dat zichzelf als het middelpunt van de 
wereld beschouwt. 
Tegenwoordig gaat het ’s maandags aan het eind van de 
middag andersom. Dan keert Jon terug van de jeugd
schaaklessen die hij her en der geeft. Gratis, op scho
len of op zijn club. De laatste keer kwam hij met het 
volgende verhaal thuis. Zit hij vijf minuten voor het eind 
nog een partijtje te spelen met een kind, staat er een 
moeder van een ander schakertje bij de deur, die hem 
even wil spreken. Vraagt Jon netjes aan Youpie of die 
de spullen even wil opruimen. Ziet hij tot zijn stomme 
verbazing dat meneertje alléén de eigen witte stukken in 
het doosje doet en weg wil lopen. ‘Hé jongeman, je bent 
nog niet klaar!’ ‘Jawel hoor, ik heb al mijn stukken weg
gedaan, jij moet de jouwe opruimen.’ ‘Ho ho, Youpie, zo 

zijn we niet getrouwd, ik wil dat je alles even inpakt.’ 
‘Nee hoor, mijn deel is klaar, jij hebt zelf nog niets 
gedaan.’ ‘Wat zeg je nu? Ik heb jullie een uur lang les 
gegeven, ik heb vanmiddag in een winkel de opga
venbladen gekopieerd, ik zet straks alles weer in de 
kast en ik breng sommige leerlingen nog thuis ook. 
Als jij nu niet alles netjes opruimt, hoef je volgende 
week niet meer terug te komen!’. Youpie: ‘Nu maak 
je toch zeker een grapje, hè?’
Aan de ogen van het joch ziet Jon dat Youpie werke
lijk niet snapt dat het hem ernst is. Iets doen voor de 
goede zaak, een momentje meehelpen, zomaar even 
gratis de handen uit de mouwen steken, daar heeft 
dit prinsje nog nooit van gehoord. Als kind van hoog 
opgeleide, welgestelde ouders weet het niet beter 
of alles draait om hem. Terwijl de ergernis bij Jon 
langzaam plaatsmaakt voor verbazing, beseft hij dat 
kwaad worden geen enkele zin heeft. Het manne
tje heeft echt geen benul van wat er van hem wordt 
verlangd. 
Aan de keukentafel is het ditmaal mijn echtgenoot 
die zijn verhaal kwijt moet. Terwijl hij stoom af
blaast, ziet hij om mijn mond langzaam een glimlach 
kruipen. Hij gaat overstag en grijnst me toe. Samen 
voelen we ons ontzettend oud. 

‘zomaar even gratis  
de Handen uit de 

mouwen steken, daar 
Heeft dit prinsje nog 
nooit van geHoord’

Ieder zijn deel…

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

in steenwijk. 
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gepensioneerden
Den Bosch
Dinsdag 17 mei, 14 uur, Ledenvergadering, 
Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115, Den Bosch.  
Over: De wonderlijke wereld van taal, door 
Wim Daniels. Info: Gerrit Mol, g.mol@ziggo.nl, 
(073) 521 41 09.

Drenthe
Dinsdag 17 mei, 13 uur, Jaarvergadering, 
Rest. Het Grote Zand, Hof van Halenweg 2, 
Hooghalen. Aansluitend rondleiding  
Herinneringscentrum Westerbork.  
Info/aanmelding: J. Wolke, jlwolke@home.nl, 
(0591) 31 28 65.

Oostelijke en Westelijke Mijnstreek
Woensdag 25 mei, 14 uur, Voorjaarsontmoe
ting, Brasserie Merode, Merodestraat 31, 
Stein. Over: Aandacht voor nieuwe ontwik
kelingen binnen de organisatie; huldiging 
jubilarissen; beeldpresentatie Limburgse 
hoogstamboomgaard; muzikaal optreden. 
Info/aanmelding: Ricky Jacobs,  
rjacobsjordans@telfort.nl.

Utrecht
Donderdag 26 mei, 13.30 uur, Leden
bijeenkomst, Hotel/restaurant Abrona, 
Broecken straat 20, Oudewater. Met o.a. 
excursie (+ gids). Opgave (voor 21 mei)/Info: 
Pieter Hansum, p.hansum@casema.nl, 
(06) 54 17 025.

vrouwen
Utrecht
Woensdag 11 mei, 16 uur, CNV gebouw 
Utrecht. Over: Feedback geven en ontvangen, 
door Meint Veldstra, Aquila Humanagement. 
Info: Eva Sebok, (06) 19 07 3150, eva.macko@
gmail.com.

onderwijsdienstverLening
Vrijdag 13 mei, 10 uur, Miniconferentie Duurzame 
Onderwijsontwikkeling, CNV gebouw Utrecht. 
Over: Ja, het bestaat, onderwijsdienstverlening met 
duurzame effecten, door Dolf Janson. Info: Frank 
Bulthuis, f.bulthuis@xs4all.nl, (06) 27 01 57 84.

middeLBaar Beroepsonderwijs
Maandag 9 mei, 12 uur, Pauzeontmoetingsbijeen
komst, Roc ASA, Filipijnenstraat 10, Almere.  
Met bestuurder CNV Onderwijs, leden en 
nietleden. Info: pietwijnen@hetnet.nl.

Jaarvergadering
Vrijdag 20 mei, 10 uur, Roc A12, Reehorsterweg 
80, Ede, jaarvergadering. Over: Het rapport 
Oudeman versus Actieplan MBO + workshops. 
Info / aanmelding: kaderservice@cnvo.nl.

onderwijsondersteuners
Maandag 23 mei, 16.30 uur, Enkschool,  
J. Buschstraat 6, Zwolle. Over diverse inhoudelijke 
zaken met David Bruning, regiobestuurder  
CNV Onderwijs. Info / aanmelden (voor 19 mei): 
Petra Zijlstra, Petra.zijlstra@home.nl.

voortgezet onderwijs
Donderdag 28 april, 16 uur, ledenvergadering, 
Hogeschool Domstad, Koningsbergerstraat 9,  
Utrecht. Twee workshoprondes, maaltijd, 
mogelijkheid tot vragen stellen over functiemix 
en rechtspositie (op afspraak). Info / aanmelding: 
Colette Keuten, voortgezetonderwijs@cnvo.nl.

Schooljournaal 28Schooljournaal 28

in de agenda staan activiteiten van Cnv onderwijs. Bijeenkomsten worden 
maximaal twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen 
voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie 
van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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SectOrraaD HOger OnDerWIJS 
De aandachtspunten in de Visienota 2010-2014 van de sector-
raad Hoger Onderwijs zijn: toekomst en kwaliteit van het hoger 
onderwijs en de docenten daarin werkzaam, arbeidsvoorwaarden, 
medezeggenschap, internationale ontwikkelingen, diversiteit en 
dialoog. Om in de komende jaren effectief met die onderwerpen 
aan de slag te kunnen heeft communicatie daarover met de leden 
dit studiejaar prioriteit voor de sectorraad. De Visienota vertaalt 
immers de wens van de leden. Daarbij wil de sectorraad intensief 
aan de slag met het opbouwen van netwerken/werkgroepen waarin 
groepen leden met elkaar kunnen communiceren/discussiëren over 
genoemde aandachtsgebieden. Zo hoopt de sectorraad steeds goed 
op de hoogte te zijn van wat er leeft onder de eigen leden. 

Vanaf links: Eelco van den Dool, Tiny Hekkenberg (voorzitter), 
Leo Douwes (penningmeester) en Martin Haanstra (secretaris). 
Jaap Nammensma ontbreekt op de foto.
Contact: Martin Haanstra, tel (06) 10 22 31 20,  
hogeronderwijs@cnvo.nl.
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introductie sectorraden en stuurgroepen

‘Het kernpunt van teamvorming is het 
centraal stellen van de mens. Iedereen 
doet er toe, niemand mag buiten de 
boot vallen’. Dat stelt Rob Franken, be
stuursvoorzitter van ROC West Brabant, 
’s ochtends tijdens de jaarvergadering 
van de stuurgroep Agrarisch Onder
wijs in Etten Leur. Vorige week vrijdag 
kwam de groep voor het eerst bijeen. 
Volgens Franken is de samenleving erg 
veranderd in de laatste jaren. ‘Vroeger 
had elke docent zijn eigen koninkrijkje 
binnen de klas. Maar tegenwoordig gaat 
het niet over één docent, maar over een 
team dat studenten naar het diploma 
begeleidt.’ De bestuursvoorzitter merkt 
tevens op dat een groot deel van de 
mbostudenten fluitend hun diploma 
behaalt. ‘Dat is jammer, we laten een 
hoop talent liggen. We moeten probe
ren deze groep mensen naar een hoger 
niveau te helpen.’ In de middag kreeg de sectorraad een rondleiding door docent Emille Poulisse over 
de afdeling Vliegtuigtechniek van het Markiezaat College. Het college biedt een opleiding aan die door de 
Europese Luchtvaart Autoriteit wordt erkend. rK

‘mbo-student als team naar diploma begeleiden’
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Onderzoek naar 
schoolpleinen 
Bij scholen in de provincie Gelderland heerst 
nog veel onduidelijkheid wat de mogelijkheden 
zijn als zij hun schoolplein openbaar toeganke
lijk maken. De Gelderse Sportfederatie heeft 
hier onderzoek naar gedaan onder gemeenten, 
scholen en schoolbesturen. Slechts bij een 
derde van de gemeenten zijn schoolpleinen 
(semi) openbaar. Een samenvatting van de 
onderzoeksresultaten valt te lezen op  
www.geldersesportfederatie.nl.

Vroegtijdige school-
verlaters aangepakt
Het wegwerken van leerach
terstanden aan de hand van het 
concept Playing for Success, een 
project waar voetbalclubs nauw 
bij betrokken zijn, breidt we
gens succes uit naar een nieuwe 
doelgroep. De komende drie jaar 
werkt de stichting aan een pro
gramma voor schoolverlaters in 
de leeftijd van 15 tot 23 jaar. Aan 
de hand van de aantrekkings
kracht van het betaald voetbal 
wordt geprobeerd leerlingen 
enthousiast te maken en uit te 
dagen tot betere prestaties. Begin 
2012 worden er nieuwe leercentra 
geopend in de voetbalstadions van 
FC Zwolle, Heracles Almelo en FC 
Groningen. De deelnemers wer
ken een persoonlijk programma af 
van tien weken. Het programma is 
erop gericht om deelnemers te la
ten doorstromen naar een nieuwe 
opleiding of werkplek. 

Bestseller in onderwijs

Van het boek Lessen in orde, Handboek voor de onderwijs-

praktijk zijn al 14.000 exemplaren verkocht. Daarmee 

overtreft het handboek de verwachtingen, aangezien er 

bij achthonderd exemplaren al van een besteller in het 

onderwijs gesproken wordt. Het handboek, uitgegeven 

door Coutinho, beschrijft een manier waarop scholen 

een plezierig leef en werkklimaat op school kunnen 

scheppen. Voor € 28,50 is het boek van Peter Teiler te 

bemachtigen.

gids om examen te overleven 
Ouders, leerkrach
ten en leerlingen 
die met spanning 
naar de aankomen
de examens kijken, 
worden tegemoet 
gekomen door 
uitgeverij Thieme 
Meulenhoff. Die 
heeft deze maand 
de Examen Survival 

Gids op de markt gebracht. Hierin staan allerlei tips en trucs 
om de slagingskans te vergroten. Een daarvan is om de leer
ling meer structuur in zijn werk te laten aanbrengen. Ontwik
kelingspsycholoog Sanne Haarhuis schreef het boek dat bij de 
boekhandels voor €12,95 verkrijgbaar is. ISBNnummer:  
978 90 06 07633 2

Boekvertalers gezocht!
Het boek Van den Grooten Oorlog, uitgegeven in 1978, beschrijft 
indrukwekkende verhalen uit de Eerste Wereldoorlog.  
Verhalen van betrokken burgers en soldaten uit Vlaanderen 
staan opgeschreven in het plaatselijke dialect. Ook voor de ver
halen van soldaten uit andere landen is ruimte gemaakt. Sinds 
2010 wordt er onder leiding van Jan Hardeman en Marieke 
Demeester van de Elfnovembergroep gewerkt aan vertalingen 
van het boek in de Franse, Engelse en Duitse taal. Om deze 
projecten in 2014, honderd jaar na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog, te realiseren zoeken de initiatiefnemers verta
lers. Dat kan individueel, maar het mag ook als klasseproject. 
Mail voor meer informatie en aanmelden naar:  
elfnovembergroep@skynet.be. (zie ook pagina 1415)
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Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

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

andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

primAir ONderwijs
Dhr. J.N.A. de Vries
(073) 521 75 12
primaironderwijs@cnvo.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

HOGer ONderwijs 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GepeNsiONeerdeN 
Dhr. W. Stoop 
(023) 537 85 56 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs

Schooljournaal 39



het tegenwoordig de normaalste zaak van de wereld. Ze 
woont sinds driekwart jaar samen met haar vriend in een 
dorpje vlak over de grens bij Sittard. ‘Het is hier nog lek-
ker ruimtelijk om te wonen.’ Voor haar werkgever, het 
Arcuscollege in Heerlen, reist ze graag de grens over.  
‘Ik werk nu tien jaar op deze mbo-school en dat doe ik 
met veel plezier.’ Naast de lessen Nederlands begeleidt 
ze ook een groep doktersassistenten. ‘Dat houdt in dat ik 
hun stageplaatsen bezoek om samen met de begeleider 
daar het functioneren van mijn student te bespreken.’ 
Coenen, moeder van twee kinderen, studeerde Neder-
lands en liep in het kader van die opleiding stage bij de 
commerciële- en de onderwijskant van de opleiding.  
De educatieve kant bleek het leukste. ‘Ik vind het een 
uitdaging om mensen iets te leren.’ RK

‘Er gebeurt veel in onderwijsland. Daarom moeten wij de 
krachten bundelen en samen een duidelijke stem laten 
horen. Anders wordt er over ons heen gelopen.’ Sandra 
Coenen geeft duidelijk aan waarom ze onlangs lid is 
geworden van CNV Onderwijs. En dat terwijl ze in Duits-
land woont. Het klinkt ironisch, een docent Nederlands 
die bij onze oosterburen resideert, maar voor Coenen is 

Sandra Coenen (38): 
‘We moeten een krach-
tige stem laten horen’
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