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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.

Diepgang
Schooljournaal valt op de mat en ik 
bekijk het voorblad. Ik zie een kap-
ster in opleiding. Jammer dat het 
een gespiegelde afbeelding is, dat 
is te zien aan de tekst ‘Roc Mondri-
aan’ in spiegelbeeld. Soms worden 
foto’s gespiegeld om een foto beter 
uit te laten komen ten opzichte van 
tekst. Meestal is dit geen probleem 
maar soms wordt er achteloos mee 

omgesprongen en staan teksten in 
spiegelbeeld. Dit vind ik een slor-
dige uitstraling geven. Ik kijk beter, 
en zie dat de foto niet in spiegel-
beeld is, maar dat ik in de kappers-
spiegel het spiegelbeeld van de 
dames zie. Toch een goede foto dus, 
met meer diepgang dan ik eerst 
dacht. Eigenlijk kijken we niet naar, 
maar mee met de docent. En ik kijk 

mee met de leerling, want die weet 
waarschijnlijk al meer van het kap-
persvak dan ik.
David Pluister-van Til, Harderwijk 

En wederom de 
klos, het haasje,  
de sigaar
De pensioengerechtigde leeftijd 
wordt eerder opgetrokken naar  
66 jaar. Je zult maar op of na  
1 januari 1950 geboren zijn, zoals 
ondergetekende.
Vanaf medio jaren ‘90 volop VUT- en 
(in mijn geval maximale) fpu-premie 
afgedragen. In 2004 te horen krijgen 
dat je daarmee vooral de welver-
diende rust van je oudere collega’s 
betaalt (en nog steeds betaalt). Van 
een geleidelijke afbouw van de fpu 
was geen sprake: boem, pats. ‘Tsja’, 
glimlachen zij, ‘da’s pech. Maar 
bedankt.’ En nu ga je voor de tweede 
keer het schip in. Onderwijs is geen 
zwaar beroep, toch? Voorspelling: 
vóór 2016 zal deze generatie nog 
harder gepakt worden. Ik denk dat 
ik alvast maar wat stenen door de 
ramen in Den Haag ga gooien. Wie 
gooit er mee?
Frits Leijnen, Limmen

Brieven
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Kans?
Na de massale acties op 6 maart in de Amsterdam ArenA was 
er de kater. Echter, na 7 weken onderhandelen in het Catshuis 
tekende zich een kentering af. Het mislukken van het over-
leg leidde opnieuw tot onduidelijkheid. Uiteindelijk heeft de 
zogenaamde Kunduz-coalitie de verstandige keuze gemaakt 
om passend onderwijs een kans te geven: de bezuinigingen 
van 300 miljoen lijken nu van de baan. De politieke wisselval-
ligheid vierde hoogtij: tijd, energie en geld is verloren gegaan 
aan de voorbereiding van de bezuinigingsoperatie. Tijd die door 
scholen / schoolleiders niet in de aansturing van het onderwijs 
gestopt kon worden en tijd die niet ten goede is gekomen aan 
het werk in de klas. Het zijn dezelfde politici die steeds roepen 
dat de overheadkosten in het onderwijs beperkt moet worden 
en dat er meer handen in de klas nodig zijn. Wanneer worden 
we met z’n allen eens verstandig en gaan we gewoon aan het 
werk? Duidelijk is nu wel welke partijen de kant van het onder-
wijs hebben gekozen, iets om op 12 september rekening mee te 
houden. En laten we vooral ons eigen aandeel niet vergeten:  
6 maart is niet voor niets geweest.
Frank Gordijn
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CNV Onderwijs wil einde aan doubleren 
‘Kostenneutraal.’ Zo noemt CNV Onderwijsvoorzitter  

Michel Rog zijn voorstel om leerlingen niet langer te laten 

doubleren in het voortgezet onderwijs. ’Natuurlijk moet 

het kabinet eerst investeren, maar op termijn betaalt deze 

ingreep zichzelf terug. Nu blijft jaarlijks 5 procent van de 

leerlingen zitten in het voortgezet onderwijs. Dat zijn er 

zo’n 50.000 op een totaal van 925.000 leerlingen. Dat 

kost de staat jaarlijks 350 miljoen euro. Dit plan voorkomt 

ontevreden ouders en demotivatie bij leerlingen, omdat ze 

voor een paar vakken een heel schooljaar over moeten 

doen terwijl ze de rest van de stof beheersen. Ook staan 

ze daardoor stil staan in hun ontwikkeling. Dat is slecht 

voor onze kenniseconomie.’ Volgens Rog kunnen scholen 

de extra faciliteiten die ze krijgen om hiermee te expe-

rimenteren, investeren in bijvoorbeeld extra huiswerkbe-

geleiding of summerschools. ‘Scholen kunnen hiervoor 

uiteraard samenwerken en de vakken onderling verde-

len. Het voordeel is dat er extra werkgelegenheid wordt 

geschapen en dat leraren die op een ander moment in 

het jaar verlof willen nemen, nu kunnen doorwerken. Ook 

leerlingen die tegen het excellente aanzitten kunnen op 

zo’n zomerschool of met extra begeleiding hun kennis 

vergroten.’ Maar dimt Rog de hoop op een al te gemak-

kelijke overgang: ‘Er moet te allen tijde worden voldaan 

aan de eindtermen.’ 

PM     

Ieder jaar worden 150.000 mensen gebeten door een hond, een derde raakt daardoor gewond. Om 
dit cijfer flink omlaag te brengen geeft de Sophia  Vereniging tot bescherming van dieren onder meer 
snuffelcolleges op basisscholen. Dit omdat kinderen een grotere kans hebben slachtoffer te worden. 
Tijdens de week van het Huisdier kregen leerlingen van basisschool De Branding in Egmond aan Zee 
les in de omgang met honden. fOTOMartinMOOiJ
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Onderwijskoepel Nije Gaast, een organisatie met dertien 

christelijke en twee algemeen bijzondere basisscholen, wil 

het basisonderwijs in Zuidwest Friesland concentreren in 

vijf zogenoemde kindvoorzieningen en vier kernscholen. 

Bezuiniging, maar ook samenvoegen en samenwerken zijn de  

komende jaren aan de orde van de dag in het onderwijs in 

Friesland. In het vorig Schooljournaal stond een berichtje over 

de gemeente Littenseradiel, die basisscholen wil opsplitsen. 

Het ene dorp krijgt dan een school met de groepen een tot en 

met vier, een andere de groepen vijf tot en met acht. Wettelijk 

mag het niet, maar de wethouder wil het toestaan op experi-

mentele basis.  

Ook Nije Gaast is al jaren aan het bezuinigen. Ruim 80 pro-

cent van de inkomsten wordt besteed aan het personeel. Het 

leerlingenaantal van de scholen zit rond de 55 leerlingen.

Op grotere scholen geeft een leerkracht les aan ongeveer  

30 leerlingen, Nije Gaast kent meerdere situaties met een leer-

kracht voor ongeveer 6 leerlingen. Verwacht wordt dat het leer-

lingenaantal de komende jaren zal dalen, waardoor het aantal 

nog lager wordt. Op een kernschool moeten minimaal zeventig 

leerlingen zitten. Een kernschool draait met de kleutergroepen 

1 en 2 en de combinatieklassen 3/4/5 en 6/7/8. De kernschool 

verzorgt ook de tussenschoolse opvang. Voor een kindvoor-

ziening zijn minimaal 150 leerlingen nodig. Kinderen kunnen er 

van zeven uur ’s ochtends tot zeven uur ’s avonds worden op-

gevangen. Er is ruimte voor een kinderdagverblijf en een peu-

terspeelzaal. Jurjen Faber, bestuurslid Nije Gaast benadrukt in 

het Friesch Dagblad dat de plannen richtinggevend zijn. ‘Wij 

denken dat dit de beste oplossing is. Maar wij willen er graag 

met de scholen en ouders verder over praten.’ HD

Scholen	friesland	inventief	in	strijd	voor	behoud



LAKS: Veel mis bij examens
‘Surveillanten op hakken of met krakende schoenen, dat is de 

meest gemelde afleiding van examenkandidaten,’ zegt Alderik 

Oosterhoek, algemeen bestuurslid van het Landelijk Aktie Komi-

tee Studenten (LAKS). ‘Of surveillanten die vergeten te melden 

dat de laatste 15 minuten in zijn gegaan, dat is ook erg verve-

lend.’ Examens horen soepel te verlopen, maar er gaat ieder jaar 

weer veel anders dan eigenlijk gepland is. Tot nu toe is er ie-

dere dag wel een brandalarm afgegaan op een school. Het LAKS 

kreeg zelfs twee keer een melding dat er iemand over het dak van 

de examenruimte liep. ‘Een soort zwarte piet, want in beide ge-

vallen wist de school niet wie dat geweest zou kunnen zijn,’ zegt 

Alderik. Tijdens de eerste examenweek hadden veel leerlingen 

problemen met computers die uitvielen en haperende internetver-

bindingen. Een scholiere is 4,5 uur bezig geweest met haar exa-

men omdat haar computer zeven keer vastliep. Ook zijn er hele 

klassen naar huis gestuurd omdat de apparatuur niet mee wilde 

werken. Zij moeten het digitale examen op een later moment ma-

ken. In het zuiden van het land is een surveillant in slaap gevallen 

tijdens het examen wiskunde B. Een scholier wilde een nieuw 

blaadje en constateerde dat de man zat te slapen. Tot nu toe is 

het aantal klachten iets lager dan vorig jaar. Dat komt ondermeer 

omdat het examen Nederlands toen enorm veel meldingen bij het 

LAKS opleverde. 

HD

Schoolnieuws

•	CNV	Onderwijs	wil	topleraren	in	het	onderwijs.	Wie	
tweedegraadsbevoegd	is	moet	de	kans	krijgen	eerste-
grader	te	worden,	bijvoorbeeld	via	de	lerarenbeurs.		
en	dan	graag	zonder	langstudeerdersboete.
•	Vreemd	dat	met	name	D66,	ondertekenaar	van	het	
Lenteakkoord	en	zich	graag	afficherend	als	onderwijs-
partij,	deze	maatregel	niet	meteen	heeft	teruggedraaid.	
Nu	puilde	de	rechtbank	in	Den	Haag	afgelopen	maan-
dag	uit	tijdens	de	rechtszaak	tegen	staatssecretaris		

Zijlstra,	vanwege	de	door	hem	ingevoerde	maatregel.	
De	studentenbonden	lopen	te	hoop	tegen	de	extra	
3.OOO	euro	die	ze	vanaf	volgend	studiejaar	moeten	
betalen	als	ze	meer	dan	een	jaar	vertraging	oplopen	
tijdens	hun	bachelor-	of	masterstudie.
•	Misschien	moet	studerend	Nederland	duimen	dat	Tofik	
Dibi	fractieleider	wordt.	Hij	wil	van	GroenLinks	immers	
de	‘nummer	een	onderwijspartij’	maken.	en	belofte	
maakt	schuld,	of	niet	D66?	Peter Magnee 
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Gratis lespakket over  
kinderarbeid
Wie op school aandacht wil besteden aan de strijd tegen kin-

derarbeid, kan dat doen met een gratis lespakket, waarin Zara 

Yamuktu, een meisje van 10, centraal staat. Ze mist ieder jaar 

veel lessen omdat haar familie leeft van seizoensarbeid. Ieder 

jaar opnieuw, tussen maart en oktober, reist het hele gezin het 

werk op het land achterna, dwars door Turkije. Zara wiedt on-

kruid en plukt katoen of hazelnoten, vaak wel elf uur per dag. 

Het lespakket bestaat uit een dvd, lesbrieven en een brochure 

voor leerlingen en een docentenhandleiding, is ontwikkeld 

voor kinderen van 10-14 jaar, maar ook voor oudere leerlin-

gen goed bruikbaar. Het is ontwikkeld door onderwijsbonden 

CNV Onderwijs en AOb en een aantal ontwikkelingsorganisa-

ties die samenwerken in de Global Campaign for Education 

en de campagne Stop Kinderarbeid. Wereldwijd gaan er min-

der meisjes naar school dan jongens, of ze stoppen er eerder 

mee. Een gemiste kans, niet alleen voor al die meisjes,  maar 

ook voor hun toekomstige gezinnen en voor de economische 

ontwikkeling van hun land. Het lespakket is daarom aange-

vuld met extra lesmateriaal over het belang van onderwijs aan 

meisjes. Aanvragen via fhuisman@cnvo.nl o.v.v. lespakket 

Zara, de naam van de school en het adres.

14 mei: De eindexamens in het voortgezet onder-
wijs gaan van start. In totaal buigen dit jaar 59.434 
havisten, 41.278 vwo’ers en 106.158 vmbo’ers 
zich over de examens. Op 1 juni is het laatste 
examen, daarna is het wachten op de uitslag. 
(bron: www.vk.nl)
• De site examenklacht.nl, waar scholieren 
een klacht over de examens kunnen indienen, 
wordt zo druk bezocht dat deze tegen het einde 
van de eerste examendag ongeveer anderhalf 
uur plat ligt. ‘We kregen zo veel klachten bin-
nen dat de server is ingestort’, meldt het Lan-
delijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Tegen 
half elf maandagavond stond de teller op 9.630 
klachten. Vorig jaar waren er over de gehele 
dag 5.200 klachten. 
(bron: www.puntuit.nl)
16 mei: Twee scholieren bellen de politie met 
de mededeling dat er een jongen met een 
pistool door de gangen van de school loopt. 
De politie rukt uit met zeven wagens. Als ze 
bij het Nova College aan de Tetterodestraat in 
Haarlem arriveren blijkt het een ‘uit de hand 
gelopen grap’. 
(bron: www.jongeren.blog.nl)
21 mei: Moeten studenten die meer dan een 
jaar vertraging oplopen tijdens hun studie 
straks 3.000 euro extra collegegeld gaan beta-
len? De Nederlandse staat vindt van wel, stu-
dentenorganisaties vinden van niet. De rechter 
gaat erover beslissen. Vandaag staan de twee 
partijen tegenover elkaar in de rechtbank. Of-
ficieel is de maatregel al ingevoerd, maar dit 
jaar hoeven studenten nog niet te betalen.
(bron: www.pownet.tv/www.foliaweb.nl)
22 mei: Leerlingen van ROC Friese Poort uit 
Sneek hebben enige vertraging tijdens hun 
excursie naar Praag. De bus met leerlingen is 
net de Duits-Tsjechische grens gepasseerd als 
een vrachtwagenchauffeur de bestuurder van 
de dubbeldekker tot stoppen maant. De motor 
blijkt in de brand te staan. De schade is be-
perkt, een paar koffers overleven de brand niet. 
(bron: www.lc.nl)

Wat was!

Leeftijd bepalend voor 
wensen arbeidsvoorwaarden
CNV Onderwijs heeft in maart een enquête gehouden onder 

leden en (nog) niet-leden, werkzaam in het primair onderwijs. 

Daarbij werd aan de deelnemers gevraagd dertig punten te 

verdelen over diverse onderwerpen. Deze betroffen zaken en/

of wensen binnen het primair onderwijs of zaken specifiek te 

regelen in de nieuwe cao-primair onderwijs. Bij de uitslag wer-

den de resultaten uitgesplitst, zoals naar man/vrouw, functie-

categorieën oop, leraren en management en naar leeftijd. Met 

name dat laatste leverde een zeer divers beeld op. Het blijkt 

dat de wensen sterk afhangen van de leeftijdsgroep waartoe 

men behoort.  Jongeren tot 26 jaar kiezen vaak voor tijd/faci-

liteiten bij scholing en professionalisering. De categorie 26 tot 

35 jaar én 36 tot 45 jaar prefereren regelingen voor de combi-

natie van werk en privé en gunstige werktijden voor deeltijders. 

De groep 46 tot 55 én 56 jaar en ouder kiest in meerderheid 

voor behoud van de (grote) bapo. Hiermee lijkt de tijd rijp om in 

de cao-po over te stappen op levensfasebewust personeels-

beleid, ook wel ‘duurzame inzetbaarheid’ genoemd. Iedere le-

vensfase kent - zo blijkt uit de uitslag van deze enquête - zijn 

eigen wensen over arbeidsvoorwaarden. Om het werken in het 

primair onderwijs aantrekkelijk te houden voor alle leeftijdsca-

tegorieën en tevens mogelijkheden te bieden voor het perso-

neel om goede onderwijskwaliteit te kunnen leveren, is het van 

groot belang aan deze wensen tegemoet te komen. Zie ook: 

www. cnvo.nl >> onderwijs cao’s >> primair onderwijs. 



rog versus
geachte heer Wubbels, 
Beste Theo,

Nederland gaat op 12 september 
naar de stembus. De economische 
situatie zal een belangrijk onder-
werp van debat zijn. CNV Onderwijs 
ziet die discussie niet los van onze 
kenniseconomie. Sterker nog, ik 
vind dat we op het gebied van kennis 
tot de wereldtop moeten horen. Het 
‘geheim’: goede leraren voor de 
klas. Daarvoor zijn maatregelen op 
vier niveaus noodzakelijk. Allereerst 
moet de instroom op de pabo’s en 
lerarenopleidingen strenger. Ook 
moeten de eindtermen van leraren 
omhoog. Ik vind dat een professional 

minimaal een master zou moeten 
hebben. Ten tweede zouden kinde-
ren zonder taalachterstand aan hun 
onderwijscarrière moeten beginnen. 
Door integratie van kinderopvang,  
onderwijs en voorschoolse edu-
catie kan dat slagen. Ten derde 
speelt het onderwijsveld zelf een 
belangrijke rol. Vooral schoolleiders 
moeten professionalisering en 
scholing van leraren stimuleren en 
de leraar daadwerkelijk de tijd en 
ruimte geven om zich te bekwamen 

op zijn of haar vakgebied. 
Verder moet de overheid 
een leven lang leren meer 

stimuleren. Dat kan met de 
lerarenbeurs, maar soms is 

een extra financiële inspanning 
nodig. Als er bijvoorbeeld een tekort 
is aan eerstegraads bevoegden moet 
het collegegeld verlaagd worden. 
Een leraar kan dan zonder eigen 
bijdrage op dat niveau komen. 
Vanzelfsprekend moeten leraren 
hun vakkennis op peil houden en in 
zichzelf blijven investeren. Dat is in 
hun eigen belang, maar een steuntje 
in de rug door de overheid kan zeker 
geen kwaad. Onze economie vaart 
er immers wel bij als Nederland 
tot de wereldtop van kennislanden 
behoort.

Kinderen moeten zonder 
taalachterstand aan 
hun onderwijscarriere 

moeten beginnen
    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Tijdens de Week van het Onderwijs reikt het Ruud de 

Moor Centrum ook dit jaar weer de Jos van Kemenade 

Award uit aan de school waar lerarenteams zich kun-

nen ontwikkelen op de werkplek. Tot en met vrijdag 15 

juni kunnen alle scholen en lerarenteams in het primair 

en voortgezet onderwijs, mbo, hoger onderwijs of van 

lerarenopleidingen zich aanmelden of worden voorge-

dragen voor deze prijs. De finale en prijsuitreiking vinden 

plaats op zaterdag 29 september. Een deskundige jury 

bepaalt de nominaties. Van deze positief beoordeelde 

projecten worden video-opnames gemaakt en geplaatst 

op leraar24.nl. Het publiek kan stemmen op zijn of haar 

favoriete project. Het project met de meeste stemmen 

wordt publiekswinnaar 2012. Tijdens de finale wordt er 

een jurywinnaar en publiekswinnaar bekend gemaakt. 

De jurywinnaar ontvangt de bronzen wisselsculptuur 

en voor de winnende scholen organiseert het Ruud 

de Moor Centrum een interactief, op maat gesneden 

prijswinnaarscongres ter waarde van 15.000 euro.  

Meer informatie over de Jos van Kemenade Award 

en de voorwaarden is te vinden op www.rdmc.ou.nl/

josvankemenadeaward.

Schoolnieuws
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lerarenteams gezochtMeesterlijke



     Wubbels
geachte heer rog,
Beste Michel,

Je vindt dat de 
aanpak van scholen 
professioneler moet 
in Nederland om in de 
wereldtop mee te blijven 
draaien. Je stelt daarbij 
kwaliteitseisen aan schoollei-
ding en leraren. Prima, laten we met 
de schoolleiders  beginnen. Zij moeten 
immers professionalisering van leraren 
stimuleren, een voorwaarde voor 
succes. Ik stel daarom voor verplichte 
bekwaamheidseisen in te voeren en 
scholing voor wie niet aan die eisen 
voldoet. Verder moet onderhoud van 

profes-
sionaliteit 
door 
school-
leiders en 
leraren 

een 
serieuze 

verplichting 
worden. Op mijn 

universiteit is de 
discussie gestart of de bevoegdheid 
om onderwijs te geven, de zogenaamde 
basiskwalificatie onderwijs, tijdelijk 
gemaakt kan worden. Leraren zouden 
deze dan verliezen wanneer ze na vijf 
jaar niet kunnen aantonen nog over de 
vereiste bekwaamheden te beschikken. 
Het zou een welkom initiatief zijn voor 
het primair en voortgezet onderwijs. 
Maak, zoals dat in de meeste professio-
nele beroepen het geval is, de bevoegd-
heid tot lesgeven tijdelijk in plaats van 
voor het leven.

Dan het manna van het masterniveau. 
Dat voor elke leraar verplicht stellen 
is alleen maar nuttig wanneer we de 
instroom in de lerarenopleidingen 
voorbehouden aan vwo’ers. Het is een 
illusie te denken dat elke afgestu-
deerde hbo-bachelor een (hbo-)master 
kan behalen. Natuurlijk zijn ze er en 
laten we hen vooral stimuleren dat te 
doen. Voor anderen zijn er niet alleen 
degelijke nascholingscursussen, maar 
ook informele vormen van werkplekle-
ren, samenwerking in innovatieprojec-
ten, of het participeren in onderzoek. 
Dat zijn nuttige professionaliseringsac-
tiviteiten die niet passen in het starre 
masterregime. Een verplichte master-
opleiding zonder hogere instroomeisen 
voor de lerarenopleiding te stellen 
wekt frustraties op bij de cursisten.
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     Theo Wubbels is hoogleraar onderwijskunde, 
vice-decaan faculteit Sociale Wetenschappen en 
voorzitter Centrum voor Onderwijs en Leren, alle aan 
de Universiteit Utrech

maaK de bevoegdheid  
tot lesgeven tijdelijK  
in plaats van voor  

het leven

Schooljournaal 9Schooljournaal 9

Schoolnieuws

Gevraagd: originele voetbalfoto
De prijs: een set met goals en ballen 

Twee jaar geleden vroegen wij, inhakend op de gekte rond het 

WK-voetbal in Zuid-Afrika, scholen een zo origineel mogelijke 

voetbalfoto op te sturen. Ook moest worden geraden wie de 

wereldcup zou winnen. De prijs: een voetbalset met goals en 

een set ballen. Het bleek niet tegen  dovemansoren gezegd, 

want de redactie werd overspoeld met kleurige foto’s. Dat 

vroeg om een herhaling. Op 8 juni start het EK in Oekraïne en 

Polen, de finale is op 1 juli. Schooljournaal wil uiterlijk 15  juni 

opnieuw foto’s met de juiste voorspelling in bezit hebben. In 

het laatste nummer voor de vakanties lichten we al een tipje 

van de (foto)sluier op, in het eerste na de vakantie volgt de 

uitslag. Foto’s mailen naar: schooljournaal@cnvo.nl o.v.v. EK-

foto of uploaden via www.facebook.com/cnvonderwijs. 

PM 
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Psychisch verzuim onderwijs neemt toe

Leraren laten hun leerlingen niet snel in de steek. 
Ook al hebben ze griep of zijn ze bijna overspannen, 

ze gaan maar door. Zie hier één van de oorzaken 
van het hoge en zelfs stijgende psychische verzuim 
in het onderwijs. CNV Onderwijstrainer Annemieke 

Schoemaker: ‘Leraren willen alles goed en leuk 
doen en dat is tegelijk hun valkuil. Hoe houd je je 
staande in de woelige zee die onderwijs is? Ga je 

kopje onder of blijf je drijven?’

maar het lijkt er wel op dat onderwijsper-
soneel extra kwetsbaar is voor psychische 
klachten.’

Doorlopen
Dat de kans op psychische klachten in 
het onderwijs groter is dan elders, ligt 
voor een deel in de onderwijsmens zelf, 
weet Van den Hoogen. ‘Door de bank 
genomen heeft onderwijspersoneel een 
aantal eigenschappen gemeen: ze hebben 
een vrij sterke intrinsieke motivatie, een 
hele sterke binding met de doelgroep, 
zijn vaak wat perfectionistisch van aard, 
hebben een ideële instelling. Deze eigen-
schappen maken dat ze niet zo sterk zijn 
in het bewaken van hun eigen grenzen.’ 
In het primair onderwijs is het ziektever-
zuim relatief hoog, maar de frequentie 
van ziekmelden vrij laag. ‘Leraren 
melden zich niet vaak ziek omdat ze hun 

Jarenlang liet het ziekteverzuim in het onderwijs een dalende 
trend zien, maar sinds een paar jaar loopt het weer langzaam 
op. Het aandeel psychisch verzuim daarin neemt ook toe, zo 
blijkt uit statistische gegevens van alle 1.500 scholen (van 
basisonderwijs tot en met hbo) met in totaal 60.000 werkne-
mers, die aangesloten zijn bij de ArboUnie. Bijna de helft van 
het verzuim in het onderwijs is van psychische aard (zie gra-
fiek). Senioronderzoeker Jan van den Hoogen van de ArboUnie 
licht toe: ‘Een klein aandeel hierin is psychisch-medisch van 
aard, zoals depressies, maar het grootste deel is functioneel 
psychisch: overspannenheid en burn-out. Natuurlijk hebben 
psychische klachten vaak oorzaken in zowel werk- als privésfeer, 

‘Onderwijspersoneel extra kwetsbaar 
voor psychische klachten’
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groep niet in de steek willen laten. Ze 
lopen dus door met een griepje of een 
gevoel half overspannen te zijn’, zegt  
Van den Hoogen. ‘Over het algemeen 
kunnen we ook stellen dat werken in  
het onderwijs emotioneel belastend is.  
Je werkt immers met mensen, met kinde-
ren, met ouders.’

Koning
‘Daarnaast heeft ook het onderwijssy-
steem kenmerken die debet zijn aan het 
hoge aantal psychische klachten’, vertelt 
Van den Hoogen. ‘De leraar is nog steeds 
koning in eigen klaslokaal. Er wordt wel 
in teams gewerkt, maar dat gaat vooral 
om bovenschoolse taken. Je bent als 
leraar grotendeels op jezelf aangewezen. 
Daarnaast zijn veel schoolleiders niet 
goed in sturen en leidinggeven. “Het er 
met elkaar over hebben”, daar zijn we 
in het onderwijs heel goed in, maar een 
confronterend gesprek voeren ligt een 
stuk moeilijker. “Je functioneren is onder 

de maat en daarom gaan we nu een verbeterplan maken”, dat zul 
je niet snel horen in een school. Het kan gebeuren dat iemand 
tien jaar slecht functioneert en niemand daar iets aan doet. Heel 
typerend is dat schoolleiders over de medewerkers praten als “col-
lega’s’. Er is een geringe afstand tussen leiding en medewerkers. 
Schoolleiders moeten sturend en doelgericht gaan optreden: “Wat 
ga je doen aan je hoge werkdruk en hoe kan ik je daarbij helpen?” 
of “Zet eens op papier wat je er aan gaat doen”, in plaats van het 
vage “Denk er eens over na …” Realiseer je als schoolleider dat je 
gezag hebt en kunt uitoefenen over de medewerkers.’

Haalbare Doelen
Van den Hoogen traint en coacht leidinggevenden, geeft manage-
menttrainingen en adviseert en begeleidt teams die te maken 
hebben met een hoog ziekteverzuim of die dat juist voor willen 
zijn. ‘Ik help ze bijvoorbeeld met het stellen van concrete, haalbare 
doelen en het temperen van eisen en verwachtingen. Ik was laatst 
op een school om een taakbeleid te helpen vormgeven. Ik vroeg: 
“Gaan jullie dit jaar de doelstellingen halen?” “Nee”, was het 
antwoord. “Wat zijn jullie plannen voor het nieuwe jaar?” Dit, dit 
en dit moest er allemaal nog bij komen. “Dan hebben we maar één 
insteek”, zei ik “en dat is wat we níet gaan doen dit jaar.” Maar 
nee, dat vonden ze de verkeerde insteek, want het moest allemaal 
gebeuren! Onderwijs stelt zichzelf hoge eisen en de individuele 

‘Onderwijspersoneel extra kwetsbaar 
voor psychische klachten’
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“dat je eigen probleem is”, dan laten ze 
zich overbluffen of aftroeven.’

staanDe HouDen
Ook al ligt een verklaring voor psychisch 
verzuim deels in de mens zelf, de school 
maakt ook verschil. Op de ene school 
is het verzuim hoger dan op de andere. 
Schoemaker: ‘Dat blijkt ook uit ons pro-
ject Slimmer organiseren: daarbij koppelden 
we scholen met een hoge werkdruk aan 
scholen die er in slaagden de werkdruk 
hanteerbaar te maken. De slim organi-
serende scholen kenmerkten zich door 
een actief beleid om met werkdruk om 
te gaan. Wat doen we wel, wat doen 
we niet? Waar trekken we de grens? De 
schoolleiders op deze scholen grepen in 
als het mis ging met een leraar, ze stelden 
ook een tijdslimiet aan te nemen maat-
regelen of verbeterplannen. En vroegen 
de docenten wat ze nodig hadden om 
werkdruk hanteerbaar te maken en hoe 
zij daarbij konden helpen?’ 

anDere manier
In de leergang Rust door regie leren 
cursisten prioriteiten stellen en keuzes 
maken. Schoemaker: ‘Wat is belangrijk 
en wat is nóg belangrijker? Waar stop ik 
mijn energie in en waarin niet? Hoe ga 
je om met schuldgevoel als je iets niet 
helemaal afkrijgt? Hoe kun je op een 
andere manier naar je werk kijken, zodat 
je tevreden bent met wat je bereikt? Hoe 
kun je je eigen verwachtingen temperen?’ 
Het tweede onderdeel van de leergang 
is hoe je vervolgens de gemaakte keuzes 
communiceert. ‘Hoe zeg je tegen de lei-
ding dat je even niet in dat werkgroepje 
kan omdat je je handen al vol hebt? Het 
derde deel van de cursus is meer prak-
tisch: hoe organiseer je je werk efficiën-
ter, hoe ga je met je volstromende e-mail-
box om, hoe archiveer je stukken en 
mails op een effectieve manier, waardoor 
je tijd overhoudt?’ Veel omstandigheden 
zijn niet te beïnvloeden, zoals de grootte 
van de klas of de mondige ouders, zegt 
ook Schoemaker, ‘dus moet je het zoeken 
bij je eigen vaardigheden als leerkracht 
om met druk om te gaan. Hoe houd je je 
staande in die woelige zee? Ga je kopje 
onder of blijf je drijven?’ 
Ciska de Graaff

werknemer stelt nóg hogere eisen. 
Het is niet moeilijk om als onder-
wijswerknemer elke dag teleurgesteld 
naar huis te gaan.’ De hoge eisen 
en verwachtingen vanuit Inspectie, 
ouders en samenleving zijn daar ook 
debet aan. ‘Maar op veel externe 
factoren heb je zelf geen invloed: 
de grootte van de groepen, de 
financiële problemen van scholen, de 
verwachtingen van ouders. Het gaat 
er om welk effect daarvan je toelaat 
op jezelf, hoe laat je je daardoor 
beïnvloeden?’

valKuil
CNV Onderwijs geeft al enige tijd cursussen Timemanagement en 
sinds kort de leergang Rust door Regie. Onderwerpen die daar in 
drie hele dagen aan de orde komen zijn: stresssymptomen her-
kennen, grenzen en prioriteiten stellen, assertiviteit en commu-
nicatie, omgaan met stressvolle gedachten, goed georganiseerd 
werken en digitaal archiveren. Trainer Annemieke Schoemaker 
herkent zich in het verhaal van ArboUnie-onderzoeker Van 
den Hoogen. ‘Dat onderwijsmensen vaker een hoge werkdruk 
ervaren dan in veel andere beroepen, ligt voor een deel aan 
hen zelf, zonder met de vinger te willen wijzen. Ze zijn vaak wat 
perfectionistisch, stellen hoge eisen aan zichzelf, zijn heel erg 
betrokken bij de leerlingen, voelen veel passie voor hun vak. 
Dat is allemaal heel mooi, maar kent ook een valkuil, namelijk: 
te veel doen, niet meer aan jezelf denken. Leraren willen alles 
heel goed en heel leuk doen. Ze denken niet snel: “Ach, dan is 
mijn klas met Pasen maar eens niet zo mooi versierd.” Ze zijn 
heel plichtsgetrouw en gaan maar door, ook als ze voelen dat 
ze al aan hun grens zitten. Verder zijn ze soms niet zo assertief, 
durven ze vaak niet te zeggen tegen de schoolleider: tot hier en 
niet verder. En als ze dat wel doen en de schoolleider zegt dat 

rust Door regie
De leergang Rust door Regie 
van CNV Onderwijs omvat drie 
dagen cursus en in overleg 
twee dagdelen praktische 
ondersteuning op de werkplek. 
Data: 26 september, 9 oktober 
en 9 november. Kosten voor de 
drie dagen: 735 euro voor leden 
en 1470 euro voor niet-leden. 
Meer informatie: www.cnvo.nl > 
training & begeleiding, scholing@
cnvo.nl of (030) 751 17 47.
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hoe zou het jaar 
met deze Klas zijn 
verlopen, als iK 

het lesboeK uit het 
raam had gegooid? 

mijke pelgrim

Heeft u dat ook wel eens, dat u een tikfout of verspreking 
maakt en dan denkt: ach wat is dit eigenlijk treffend? 
Ikzelf typ bijvoorbeeld regelmatig ‘boevenbouw,’ in 
plaats van bovenbouw. Een term die uitstekend van 
toepassing is op mijn V4 van dit jaar. 

‘Druk clubje, wel aardig!’, schreef ik vol goede moed in 
mijn aantekeningenboek na mijn eerste les met ze.  
Er was, met 23 heren en maar 4 dames in de groep,  
wel sprake van een ernstig testosteron-overschot.  
Op zich hoeft dat niet erg te zijn. In mijn brugklas heb 
ik een soortgelijke situatie, maar die kinderen zijn lief, 
onschuldig en hebben nog enig ontzag voor het concept 
‘juf.’
Mijn 4vwo’ers schoten echter binnen een week al in de 
uitprobeermodus. ‘Mevrouw, weet u wat dit woord bete-
kent?’, zei één van die figuren en hij keek naar me met 
zijn engelachtige blauwe ogen, terwijl hij ondertussen 
zijn vriendjes aan zat te stoten. Hij wees op een woord in 
zijn schrift, ongetwijfeld een geslachtsziekte uit de  
17e eeuw of iets in die trant. ‘Zoek maar op in het woor-
denboek,’ zei ik. Prompt stond aan het einde van het uur 
één van de vriendjes aan mijn bureau met de medede-
ling dat hij zich ernstige zorgen maakte over mijn niveau 
in het algemeen en mijn Engelse woordenschat in het 
bijzonder.

In de meeste klassen heb je te maken met drie of vier 
raddraaiertjes. Zo niet in deze groep. Die bestaat haast 
volledig uit baldadige puppies die niets liever doen dan 
rondjes rennen, flauwe grappen uithalen en aan elkaar 
friemelen. En weet u wat het erge is? Waar ik in andere 
klassen nog succesvol kan bulderen dat het nu klaar 
moet zijn met dat geëtter omdat er anders onvoldoendes 
gescoord gaan worden, krijg ik hier nul op het rekest. 
De heren en dames staan een dikke zeven-en-een-half 
gemiddeld. Het gros heeft mijn uitleg niet nodig, de 
oefeningen binnen een kwartier af en haalt vervolgens 
een 8 voor de toets. 

Gelukkig waren er ook succesmomenten. Omdat ze zo 
goed zijn, was er dit jaar ook ruimte voor andere dingen 
dan alleen maar grammatica en woordjes leren. We heb-
ben literatuur gelezen, een paar films gekeken, toespra-
ken geanalyseerd. Tijdens dat soort uren veranderde de 
groep dan opeens in mijn beste klas, hadden we mooie 
discussies (in het Engels!), en was ik aan het einde van 
het uur echt trots op de les. 
Hoe zou het jaar met mijn boevenbouw-klas zijn verlopen, 
als ik het lesboek uit het raam had gegooid en alleen maar 
op projectbasis met ze had gewerkt? Dan hadden ze vast ook 
hun oprispingen gehad, maar misschien wel wat minder. 
Je raakt ook nooit uitgeleerd in het onderwijs.

boevenbouw
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column

mijke pelgrim (33) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.
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CNV Onderwijs wil toponderwijs met goedbetaalde 
topdocenten 

Met de val van het kabinet en het ‘Lenteakkoord’ van de 
Kunduzcoalitie, heerst in de politiek een breed gedragen gevoel 

van urgentie, om het onderwijs naar een hoger plan te tillen. 
Ook CNV Onderwijs wil de schouders eronder: streven naar 

toponderwijs met eerstegraads topleraren. Voorzitter Michel Rog: 
‘Wat zou het prachtig zijn, als de middelen die bedoeld waren 

voor prestatiebeloning kunnen worden aangewend voor een beter 
salaris van leraren die bereid zijn op dat niveau te komen.‘ 

‘We staan op een 
keerpunt’ 

Rog: ‘We staan op het keerpunt om het 
onderwijs in zijn totaliteit te verbeteren. 
Het is nu of misschien wel nooit.’

selectie aan De poort
Rog: ‘Toponderwijs verdient topleraren. 
Daarom willen we de kwaliteit van begin-
nende leraren verhogen door selectie 
aan de poort van pabo’s en lerarenoplei-
dingen. Wat dat betreft steunen we de 
maatregelen van Doekle Terpstra (zie zijn 
column op pagina 23 van dit nummer, 
red.) van harte. Alleen studenten met 
de hoogste cijfers en de beste motivatie 
om dit belangrijke vak van leraar uit 
te oefenen krijgen toegang. Dat alle 
opleidingen leraren op hetzelfde niveau 
afleveren, willen we bereiken door te 
werken met landelijke examennormen. 
Maar alles staat of valt natuurlijk met de 
juiste entree in het onderwijs. Een betere 
begeleiding van startende leraren is dan 
ook beslist noodzakelijk.’
Randvoorwaarde voor toponderwijs is 
ook dat het Convenant LeerKracht (onder 
minister Plasterk ingevoerd plan om de 
aantrekkelijkheid van het lesgeven te 
vergroten, red.) onverkort wordt uitge-
voerd. Rog, stellig: ‘Professionalisering is 
zelfs een essentiële randvoorwaarde voor 
het bestrijden van onbevoegd lesgeven. 
Er is met name in het voortgezet onder-
wijs een groeiend tekort aan eerstegraads 
leraren. Dat willen we oplossen door het 
onderwijs aantrekkelijker te maken voor 
academici en tweedegraads leraren te 
motiveren weer te gaan studeren voor 
een hogere bevoegdheid, bijvoorbeeld via 

‘CNV Onderwijs wil dat het Nederlands onderwijs tot de 
mondiale top behoort. De kwaliteit moet de hoogste prioriteit 
krijgen, van het basisonderwijs tot op de universiteit’, daarvoor 
pleit CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog. ’Dat is de garantie 
dat het beste uit onze leerlingen wordt gehaald en tegelijk vormt 
het een stevige basis voor de kenniseconomie die we willen 
zijn.’ Hij beseft dat toponderwijs hoge eisen stelt aan scholen en 
de mensen die daar werken. ‘Ik ben blij dat de partijen die het 
demissionaire kabinet steunen dat ook inzien en geen bijdrage 
van het onderwijs verlangen bij het op orde brengen van de 
overheidsfinanciën. Het schrappen van de miljoenenbezuiniging 
op passend onderwijs om de meest kwetsbare kinderen te 
ontzien was al een stap in de goede richting, maar er moet meer 
worden geïnvesteerd in onderwijs om de grote maatschappelijke 

en economische uitdagingen 
aan te pakken.’
CNV Onderwijs heeft 
daarom een manifest, zeg 
maar een verlanglijstje, 
opgesteld, waarin het 
puntsgewijs de ambities 
uit voor het streven naar 
toponderwijs. De bedoeling 
is komende tijd bij alle poli-
tieke partijen te lobbyen om 
zoveel mogelijk wensen van 
de bond opgenomen te zien 
worden in de verkiezings-
programma’s voor de ver-
kiezingen van 12 september. 

Zelf invloeD uitoefenen
Help mee om toponderwijs te realiseren! Op 
12 september gaat Nederland naar de stem-
bus. Dit biedt een kans om goede onderwijs-
standpunten in verkiezingsprogramma’s te 
krijgen. U kunt ons daarbij helpen.
Bent u politiek actief en wilt u invloed 
uitoefenen op de verkiezingsprogramma’s? 
Meldt u zich via verkiezingen@cnvo.nl aan. 
Wij sturen u dan informatie, een agenda, 
standpunten en tips. Alvast hartelijk dank 
voor uw medewerking. 
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de lerarenbeurs. Maar dan moeten wel 
allerlei belemmeringen voor leraren en 
schoolleiders als de langstudeerdersboete 
en de dertigplusmaatregel van tafel. Ook 
pleiten we voor verlaging van het college-
geld voor tekortvakken als Duits en wis-, 
natuur- en scheikunde. Ook voor Engels 
en Nederlands trouwens. Juist omdat ze 
verplicht zijn, is ook hier een tekort aan 
docenten. Samen met financiering vanuit 
de lerarenbeurs biedt dat de garantie dat 
leraren niet alleen aan de top komen, 
maar daar ook kunnen blijven.’

bacK to basics
CNV Onderwijs streeft ook naar minder 
bureaucratie en meer verantwoorde-
lijkheid voor scholen. Rog: ‘Met de 
verantwoordelijkheid richting maat-
schappij in ons achterhoofd willen we de 
overhead sterk inperken. Niet nog meer 
administratieve lasten en uitbreiding van 
bestuursbureaus. Het zou mooi zijn als 
dat op tien procent van de totale  kosten 
van een school wordt gesteld. Zo kan het 
geld dat we aan onderwijs willen uitge-
ven, daadwerkelijk aan onderwijs worden 
uitgegeven. Back to basics, dus.’ 
Volgens Rog moet er ook meer duidelijk-
heid komen over wat nu precies de taak 
van de overheid is en wat het onderwijs 
zelf moet doen. ‘In onze optiek stelt de 
overheid de grenzen vast, bijvoorbeeld 
in minimum aantal lesuren en examen-
normen, en controleert ze die via onder 
meer de Onderwijsinspectie. We moeten 
echt af van het idee dat de staat bepaalt 
hoe het onderwijs moet worden ingericht. 
Een goed voorbeeld is de Wet Onderwijs-
tijd. Prima dat er grenzen worden gesteld 
van zeg 1.000 uur, maar vervolgens moet 
het aan de scholen worden overgelaten 
hoe ze de boel willen organiseren, ook als 
het gaat om de werkdagen van docenten. 
Verder willen we, net als veel scholen en 
docenten, dat in het beroepsonderwijs 
(vmbo en mbo) weer meer de focus komt 
op het vakmanschap. We frustreren leer-
lingen die met hun handen willen werken 
te veel met theorie. De komst van de 
vakcolleges in het vmbo is dan ook een 
initiatief dat ons aanspreekt’, benadrukt 
Rog. ‘In de theoretische leerweg van het 
vmbo, op sommige scholen nog steeds of 
opnieuw mavo genoemd, komt dan weer 

meer ruimte voor het vormend aspect, waardoor het onder-
scheid weer wat scherper wordt.’

KeuZevrijHeiD ouDers
CNV Onderwijs ondersteunt het recente rapport over de 
vrijheid van onderwijs door de Onderwijsraad. Zeker als het 
gaat om meer vrijheden voor ouders die om pedagogisch-
didactische redenen een school willen stichten. Rog: ‘Dat is 
een belangrijk goed en sluit ook beter aan bij de toenemende 
maatschappelijke pluriformiteit. Hoe deze scholen hun 
onderwijs willen inrichten is hun zaak, maar het moet wel 
van onmiskenbaar goede kwaliteit zijn. Is die onder de maat, 
zoals destijds op een aantal scholen van Iederwijs, dan moet 
dat vervolgens wel de maatstaf zijn om scholen weer te 
sluiten.’
Rog wil een vergrote autonomie voor scholen combineren 
met de plicht om meer verantwoording af te leggen, zoals een 
verplichte registratie van incidenten. ‘Pas dan kunnen ouders 
met hun kind tot een afgewogen schoolkeuze komen.’ 
Peter Magnée

michel rog: ‘We 
moeten echt af 
van het idee dat de 
staat bepaalt hoe 
het onderwijs moet 
worden ingericht.’
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Examenperiode 
stressvolle tijd 
voor docenten 

De examens zijn weer begonnen. 
Niet alleen leerlingen hebben last 

van stress, ook voor docenten 
zijn het spannende weken. Uit 

een onderzoek van uitgeverij 
Malmberg blijkt dat ruim vier op de 
vijf docenten last van hun zenuwen 

heeft in de examentijd. Vorige 
maand werden 412 docenten in 

het voortgezet onderwijs gevraagd 
naar hun ervaringen rondom de 

eindexamenperiode.

‘Een paar jaar ervaring helpt tegen de spanning’

die de leerlingen halen.’ De Onderwijsinspectie let strenger 
op verschillen tussen de cijfers van het schoolexamen en het 
centraal examen. Zijn die te groot, dan kunnen scholen onder 
toezicht worden gesteld.

Hulpstencils en proefexamens
Om leerlingen klaar te stomen voor het behalen van hun diplo-
ma is het herhalen van de lesstof de populairste aanpak. ‘Ik ga 
net zolang door totdat ik er zeker van ben dat de leerlingen het 
snappen’, zegt 65 procent van de docenten. ‘Je kunt niet vroeg 
genoeg beginnen met het maken van examenvragen’, vindt Jan 
Peter van der Zwaag, teamleider bovenbouw havo 5 en docent 
management en organisatie van het Dockinga College in 
Dokkum. ‘Het is een kwestie van veel oefenen.’ De stress van 
docenten kan hij zich wel voorstellen. ‘Ik denk dat het komt 
door gebrekkige ervaring. Toen ik net begon vond ik het ook 
een spannende tijd, maar na 25 jaar in het vak heb ik er niet 
zo’n last meer van.’ Van der Zwaag is erg enthousiast over het 
gebruik van een digitale leeromgeving. ‘Gelukkig leven we in 
het tijdperk van internet. Ik zet veel hulpstencils en proefexa-
mens online zodat de leerlingen daar zelf nog mee aan de slag 
kunnen.’ Hij vindt niet dat eventuele slechte cijfers op het exa-
men alleen aan hem te wijten zijn. ‘Het cijfer dat een leerling 
haalt ligt ook aan de inspanningen van hemzelf. Ik doe mijn 
best om handvatten te geven, maar ze moeten zelf ook hun best 
doen.’ Daarmee behoort hij niet tot de 25 procent leraren die 
zich verantwoordelijk voelt voor de fouten die de leerlingen 
maken op het eindexamen.

instelling
De omgang tussen leerling en docent verandert in het eindexa-
menjaar, beweert uitgeverij Malmberg. Volgens bijna de helft 
van de ondervraagde docenten heeft dit te maken met het feit 
dat leerlingen tijdens de eindexamenperiode meer gemotiveerd 

‘Eindexamenstress? Dat speelt wel ja’, 
zegt Thijs Hendricks, examencoördinator 
vmbo van het Blariacumcollege in Venlo. 
‘In het algemeen zijn stress en docenten 
wel een bekende combinatie,’ lacht hij. 
Twintig procent van de docenten heeft 
dit jaar minder vertrouwen in de eind-
examenuitslag dan normaal, constateert 
de uitgeverij Malmberg. De verscherpte 
exameneisen liggen hieraan ten grond-
slag. Dit jaar moet het gemiddelde van 
alle eindexamenvakken voldoende zijn: 
een 5,5 of hoger. Compenseren met een 
goed cijfer van het schoolexamen mag 
niet meer. Hendricks merkt dat er meer 
spanning is dan voorgaande jaren. ‘De 
maatregelen zijn behoorlijk. Maar het 
komt niet alleen door de strengere eisen. 
Er is een bepaalde druk van buitenaf 
die op de scholen ligt, dat voel je. Het 
ministerie rekent ons af op de resultaten 
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zijn om te leren. Van der Zwaag herkent dit wel: ‘er heerst een 
andere sfeer, een andere chemie. Leerlingen zijn nieuwsgierig 
hoe de examens er uit zien, en willen natuurlijk slagen. Ze zien 
nu waarvoor ze studeren.’ 
 
examentrainingsweek
‘Tijdens de lessen deel ik vaak de klassen op in groepjes, zo 
kan ik de kinderen die moeite hebben met de stof meer uitleg 
geven.’ Bijna negen op de tien docenten uit het onderzoek 
heeft dezelfde aanpak als Van der Zwaag. Leerlingen die er 
minder goed voorstaan krijgen extra aandacht. ‘Ik geef nu les 
aan ongeveer zestig leerlingen. Over drie van hen heb ik mijn 
twijfels, of ze het management en organisatie-examen wel zul-
len halen. Hen geef ik wat meer aandacht of ik laat ze naar een 
vakbegeleidingsuur gaan.’
Dit jaar is het aantal leerlingen dat deel heeft genomen aan 
examentrainingen sterk gegroeid. Ruim 18.000 extra leerlingen 
in het voortgezet onderwijs zouden in 2011 gezakt zijn als de 
strengere exameneisen al van kracht waren geweest. Uit een 
herberekening van de werkgeversorganisatie VO-raad blijkt dat 
op bijna alle niveaus sprake is van een verdubbeling van het 
aantal gezakten. Het Dockinga College heeft sinds een paar 
jaar een eigen examentrainingsweek. ‘Deels verplicht en deels 
vrijwillig,’ licht Van der Zwaag toe. ‘Het geeft mij een stukje 
zekerheid. Als leerlingen onvoldoende staan voor een vak moe-
ten ze naar de training van dat vak.’ Tijdens de trainingsweek 
wordt het echte examen nagebootst. ’s Ochtends maken ze een 
oefenexamen en in de middag wordt het examen besproken. 
Leerlingen hebben vooral moeite om zich drie uur lang te 
concentreren, merkt Van der Zwaag. ‘Tijdens deze “proef-
examenweek” kun je goed het niveau van leerlingen peilen. 

25 procent van 
de leraren voelt 
zich verant-
woordelijk voor 
de fouten die 
de leerlingen 
maken op het 
eindexamen.

Mijn vak was aan het begin van de week. Ik 
ben tevreden met de scores van de leerlingen, 
ik heb dan ook geen examenstress.’

acHteraf
Docenten hechten er waarde aan om direct 
na het examen te horen hoe leerlingen het 
examen hebben ervaren. Vier op de vijf 
docenten wil graag even persoonlijk met de 
leerlingen spreken. ‘Na de examens doe ik 
altijd even een steekproefje’, zegt Van der 
Zwaag. ‘Ik wil wel even weten hoe het exa-
men is gegaan. Was de stof herkenbaar? Wat 
vonden ze van de vraagstelling? Met welke 
onderdelen hadden ze moeite? Dat vind ik 
waardevolle informatie.’ 
Voor elk examenvak zendt iedere school 
de resultaten van de alfabetische eerste vijf 
kandidaten naar Cito. Dat gebeurt met het 
elektronische computerprogramma WOLF 
(Windows Optisch Leesbaar Formulier). Cito 
analyseert deze gegevens en stelt per examen 
vast hoe het gemaakt is. ‘Met dit programma 
kan ik gemakkelijk een groepsrapportage 
maken. Zo kan ik zien welke onderdelen goed 
gemaakt zijn, maar ook met welke onderdelen 
de leerlingen moeite hebben. Als over het 
algemeen slecht gescoord is op het onderwerp 
“balansen maken” weet ik dat ik daar volgend 
jaar meer aandacht aan moet besteden.’ 
Hester Dijkstra
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‘Scholen moeten gewoon toegeven 
dat er gepest wordt’

Eind maart pleegde Livia (13) uit Pijnacker op een stille plek 
in een bos zelfmoord. Omdat ze de plagerijen op school niet 

meer aankon, vertelde haar moeder aan Omroep West.  
‘Ze moet gedacht hebben, als het zo moet, hoeft het 

leven voor mij niet meer.’ Volgens pestdeskundige Patricia 
Houtsma-Bolwerk wordt er ondanks protocollen nog heel 
veel gejend en getreiterd. ‘Dat toegeven zou al een eerste 

stap tot een oplossing zijn.’

Jennen en schelden drijven tiener tot zelfmoord 

‘De mate waarin verschilt, maar op 
iedere school wordt gepest. Directies 
moeten daar gewoon eerlijk in zijn. Veel 
scholen hanteren antipestmaatregelen, 
de praktijk wijst echter uit dat ze onvol-
doende effect sorteren.’ Volgens Patricia 
Houtsma-Bolwerk, adviseur en trainer 
pesten/digitaal pesten, weerbaarheid en 
faalangst, suggereren veel scholen ten 

onrechte een veilige plek te zijn voor 
leerlingen omdat een antipestproto-
col is opgenomen in het schoolbe-
leid. ‘Op pestgedrag moet een leraar 
iedere dag alert zijn om het in de 
kiem te kunnen smoren. En het is 
zeker niet zo dat het op scholen in 

probleemwijken meer voorkomt dan op 
een school in Laren of Wassenaar.’
Aanleiding voor Houtsma’s stellingname 
is de zelfmoord van de 13-jarige Livia 
uit Pijnacker. Uit afscheidsbrieven van 
het meisje bleek dat ze de pesterijen 
niet meer aankon. In een interview met 
Omroep West, zes weken na de dood van 
hun dochter, vertelden de ouders dat het 
meisje de avond voor haar zelfmoord nog 
in tranen aan haar moeder had verteld 
dat ze weer zo gepest en geplaagd werd. 
Ook was ze uitgescholden. Haar vader 
legde uit dat ze de problemen deson-
danks uitstekend kon camoufleren. ‘Zelfs 
de professionele hulpverlening dacht dat 
het goed met haar ging, dat ze uitbehan-
deld was. Op school ging het ook beter, 
haar cijfers gingen omhoog.’

Verwaterd
‘Ik weet niet of de school van dit meisje 
een pestprotocol heeft, maar ik ben er 
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‘Scholen moeten gewoon toegeven 
dat er gepest wordt’
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zelf geen voorstander van’, zegt Hout-
sma. Op het moment dat het wordt 
geïntroduceerd is iedereen er vol van, 
en ook in de maanden daarna heeft het 
nog de aandacht, en hebben de leraren 
het er onderling over, maar uiteindelijk 
verwaterd het tot een onderwerp in de 
schoolgids, en niemand weet exact meer 
wat de strekking is.’ Volgens haar geven 
scholen niet graag toe dat bij hen gepest 
wordt. ‘Ze schermen dat liever af. Terwijl 
ik denk dat scholen er juist een betere 
indruk mee maken: “Ja, bij ons wordt 
ook gepest, maar we hebben er dit tegen 
bedacht.”’

mimiek
‘Pesten is van alle tijden, maar daarom 
moeten we het nog niet goed vinden. 
Het is echt te stoppen.’ Houtsma gruwt 
van de gedachte dat kinderen weerbaar-
der worden als ze af en toe het mikpunt 
zijn van spot. ‘Een grapje op zijn tijd is 
leuk. Als een leerling een flauwe ver-
gelijking maakt over het rode haar van 
een klasgenoot met Pippi Langkous, dan 
lacht zo’n meisje de eerste keer misschien 
nog mee ook. Maar na drie keer is de lol 
eraf en gaat plagen over in pesten. Lera-
ren doen er op dat moment goed aan de 
mimiek van het slachtoffer in de gaten 
te houden, want voor je het weet loopt 
zoiets uit de hand. En zeg nooit tegen 
kinderen die ongewild de hoofdrol spelen 
in een grap, dat ze het niet zo zwaar 
moeten opnemen. Dat oordeel is aan het 
slachtoffer.’ Ook indirecte lichaamstaal 
als afhangende schouders, het niet recht-
streeks naar klasgenootjes durven kijken 
en (ongewild) solistisch gedrag kunnen 
volgens Houtsma een aanwijzing zijn 
voor pesten. ‘Leraren moeten niet het 
gevoel krijgen dat het voorkomen daar-
van een extra taak is bovenop hun toch 
al drukke werkzaamheden. Wie echter 
op school flink gepest is, kan daar ook in 

het volwassen leven flink last van houden. Soms met een burnout 
of depressie tot gevolg. Belangrijker nog is dat pesten kan uit-
monden in zelfmoord, zoals van Livia. En zij is echt niet het enige 
slachtoffer. Vooral door het roddelen via chat, msn, sms, Twitter 
Hyves of Facebook is een nieuwe dimensie aan het pestarsenaal 
toegevoegd.’  

empatHiscH Vermogen 
Een pestkop is duidelijk herkenbaar meent Houtsma, die ook 
leraren begeleidt. ‘Ze hoeven niet per se het hoogste woord te 
hebben, maar krijgen door hun houding de leidersrol min of meer 
in de schoot geworpen, door de meelopers die bang zijn zelf het 
volgende mikpunt te zijn. Het is een pure machtsstrijd, waarbij 
de pester agressief reageert op sociaal minder weerbare personen. 
Ze hebben niet per se een slechte inborst, vaak delven ze elders 
het onderspit, bijvoorbeeld tegen hun broers en zussen, of zijn ze 
de jongste in het sportteam. Er zijn ook pesters die op hun vorige 
school mikpunt waren en zich heilig voorgenomen hebben dat 
hen dat nooit meer zou overkomen. Pak vooral de tachtig procent 
meelopers aan. Spreek hen aan op hun empathisch vermogen. 
Maak hen duidelijk dat ze de keus hebben tussen een slachtoffer 
helpen of medeplichtig zijn, en leer hoe ze moeten reageren.’ 
Ze vertelt enthousiast over een lerares in New York, die liet zien 
wat pesten met kinderen doet. ‘De klas mocht een A4’tje verfrom-
melen, het verscheuren en erop stampen. Daarna moesten ze er 
weer een gladgestreken papiertje van maken, eventueel met plak-
band. Toen dat was gebeurd zei ze dat kinderen die gepest worden 
zich ook zo voelen.’

Hel
Ze noemt het een gemis dat pesten geen groot onderwerp is op de 
lerarenopleidingen, en studenten niet geleerd wordt preventief 
op pesten te reageren. Houtsma: ‘Ik verbaasde me er laatst heel 
erg over dat een aantal leerlingen op een school niet in de school-
musical zaten. “Maar jullie kunnen toch zo goed dansen, zei ik?” 
Probleem was dat ze hun vinger niet durfden op te steken toen om 
dansers gevraagd werd, waardoor de brutale kinderen voorgingen. 
Dit is zo makkelijk te vermijden door iedereen om een antwoord 
te vragen. Net als dat je een klas niet van groot naar klein of 
andersom moet laten opstellen. Leuk voor de middenmoot, maar 
niet voor wie de grootste of kleinste is. En vergeet ook de kleed-
kamer tijdens de gymnastiekles niet. Je mag er als (gym)leraar niet 
bij, maar het is een hel voor kinderen die gepest worden. Laat af 
en toe merken dat je er bent. Iets scherper opletten voorkomt een 
hoop ellende.’
Peter Magnée

Zie ook de 
website: www.
bolwerken.com 
en op linkedin 
Stop pesten NU!  



Werk &Recht

Wat goed voor ogen moet worden gehouden is dat 
het behalen van voldoende rendement op het voor de 
oude dag opzij gelegde geld essentieel is voor een goed 
pensioen, dat toch betaalbaar is. Sommige mensen 
zijn bang dat ze van pensioenfondsen minder aan 
pensioen uitgekeerd krijgen dan ze aan premie hebben 
betaald. De werkelijkheid is totaal anders. Een gemid-
deld pensioen bij ABP wordt maar voor ongeveer één 
vijfde deel uit de premies gefinancierd. De rest, vier 
vijfde deel, komt uit de beleggingsopbrengsten. En die 
rendementen worden ook nog eens voor meer dan de 
helft behaald in de periode dat het pensioen al is inge-
gaan. Zou ABP kiezen voor risico-arm beleggen, dan 
moet of de premie met meer dan de helft omhoog, of 
het pensioen gaat met ruim een derde omlaag (of het 
draait uit op een combinatie van hogere premie en een 
lager pensioen).

Risicodeling
Voor een goed en betaalbaar pensioen is het dus nodig 
dat er met de ingelegde premie wordt belegd. Waarom 
kunnen we dat niet net zo goed of beter ieder voor 
zich doen? Als je het individueel zou moeten (laten) 
regelen, loop je tegen twee enorme risico’s aan. Op de 
eerste plaats kunnen de beurzen op het moment van 
pensioneren net in een dip zitten. Dit gevaar valt te 
verkleinen door het risiconiveau naarmate de pensi-
oendatum dichter bij komt steeds verder te verlagen. 
Maar dit kost dan wel veel rendement en maakt het 

pensioen duurder en/of lager. Risicodeling in een 
pensioenfonds zorgt ervoor dat het kapitaal niet alleen 
tot de pensioendatum, maar ook nog nadat het pen-
sioen is ingegaan optimaal kan blijven renderen. Het 
andere grote risico bij een individueel pensioen is de 
stand van de rente op het moment van pensioneren. 
Staat de rente laag, dan valt de lijfrente die met het 
opgebouwde kapitaal kan worden aangekocht zwaar 
tegen. Beide risico’s samen kunnen een desastreuze 
uitwerking hebben op het te verkrijgen pensioen. 
Ervaringen in het buitenland laten zien dat individueel 
opgebouwde pensioenen als sneeuw voor de zon kun-
nen wegsmelten, met echte armoede en/of het tot op 
hoge leeftijd moeten doorwerken als gevolg. 

Solidariteit
Deelnemen in een pensioenfonds dekt nog veel meer 
risico’s af. Wat te denken van het risico heel oud te 
worden? Wie individueel of als groep (bijvoorbeeld 
vrouwen) een hoge levensverwachting heeft, krijgt 
toch een even hoog pensioen tegen een gelijke premie. 
Wie arbeidsongeschikt wordt, ontvangt een aanvul-
lende uitkering en bouwt premievrij pensioen op. 
Bij werkloosheid loopt de pensioenopbouw nog een 
tijdlang gedeeltelijk door zonder dat daar premie voor 
moet worden betaald. Bij overlijden is er een voorzie-
ning voor partner en kinderen. Voor de laagste inko-
mensgroepen is er wat extra pensioenopbouw.

Lage kosten
Het pensioen gedijt niet alleen bij het hoge rendement 
dat in een pensioenfonds kan worden behaald. Ook de 
lage kosten houden het pensioen betaalbaar. Deze zijn, 
door het schaalvoordeel en het zonder winstoogmerk 
werken, maar een fractie van de kosten die met het 
zelf regelen van het pensioen via een bank of verzeke-
ringsmaatschappij zijn gemoeid.
Philip van Teutem
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waarom is een collectief pensioen zo goed?
Internationaal onderzoek wijst keer op keer 
uit dat het Nederlandse pensioenstelsel nog 
steeds tot de beste van de wereld behoort. 
Toch denkt een kleine, maar groeiende 
groep het pensioen beter zelf te kunnen 
regelen. Zit daar wat in of is ons verplichte 
collectieve stelsel wel degelijk superieur?



Overzicht regiOSpreekUreN 

dinsdag  29 mei  Roermond
donderdag  31 mei  Apeldoorn
donderdag    7 juni  Rotterdam 
dinsdag  12 juni  Assen
maandag  18 juni  Utrecht
dinsdag 19 juni Roermond
donderdag 21 juni Apeldoorn
donderdag 21 juni Den Bosch
donderdag   5 juni Rotterdam
dinsdag 10 juni Assen


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 gebruikmaken 
van de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending 
van noodzakelijke stukken kan tot acht 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.
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In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staan 
de faciliteiten geregeld voor medezeggenschap. Deze 
staan beschreven in artikel 28. Daar is te lezen dat de 
(G)MR recht heeft op tijd om onderling te vergaderen 
en met de achterban te praten, recht heeft op geld en 
tijd voor scholing, recht heeft op ondersteuning en recht 
heeft op de faciliteiten die de school biedt en die de 
MR nodig heeft om te functioneren. Er worden echter 
geen uren of bedragen genoemd in de WMS. Ook in de 
diverse cao’s zijn de faciliteiten voor de (G)MR geregeld, 
maar in dat geval alleen voor de personeelsgeleding 
van de (G)MR. Deze moet dus onderhandelen met het 
bestuur over de faciliteiten. 
In de cao voor het primair onderwijs worden wel uren 
en bedragen genoemd. Zo heeft ieder lid van de PMR 
of PGMR recht op minimaal 60 uur op jaarbasis voor 
onderling overleg (dus de eigen MR-vergaderingen,  
praten met de achterban, met mensen in het netwerk, 
etc). Voor wie zowel MR- als GMR-lid is wordt dit 100 
uur. Daarnaast heeft men recht op drie dagen scholing 

Leiden bezuinigingen tot minder MR-faciliteiten?
vraag:

gedurende de termijn van twee jaar. Dit wordt in geld en 
tijd gefaciliteerd door de werkgever en kan extra wor-
den ingekocht van het geld dat MR en GMR jaarlijks 
ontvangen.  Voor de MR is deze bijdrage afhankelijk van 
het aantal leerlingen. Voor de GMR is de bijdrage afhan-
kelijk van het aantal scholen dat onder het bestuur valt. 

De GMR ontvangt een vast bedrag per school. De per-
soneelsgeleding van de GMR ontvangt op scholen in het 
basisonderwijs € 1.545,- per deelnemende school, voor 
sbo en so/wec ontvangt de personeelsgeleding van de 
GMR € 1.679,- Let op: deze faciliteiten gelden dus niet 
per persoon, maar per school. Deze bedragen vindt u 
terug in bijlage A11 van de cao-po.
De laatste tijd verneemt CNV Onderwijs opmerkelijk 
vaak dat aan de personeelsgeleding van de (G)MR in 
het primair onderwijs wordt verzocht om de faciliteiten 
in te leveren in het kader van bezuinigingen. Mocht 
de raad faciliteiten ontvangen die ver boven de cao-
bepalingen uitsteken, dan valt die vraag te overwegen. 
Zit men al op het minimum van de cao, dan valt er niets 
meer in te leveren. In de cao staan immers de mini-
male bepalingen. Meer mag altijd afgesproken worden, 
minder mag nooit. Let dus goed op dat de (G)MR geen 
instemming geeft aan faciliteiten die minder zijn dan de 
cao. Overigens zal tijdens bezuinigingen eerder meer, 
dan minder beroep worden gedaan op de (G)MR. Er 
moeten immers nogal wat besluiten worden genomen bij 
bezuinigingen. 

aNtwOOrd:

MR / IB

aantal leerlingen bedrag per  bedrag per
per school personeelsdeel mr personeelsdeel mr
      bao sbo en so/wec
tot 250 €    927,- €  1.008,-
250 tot 750 €  1.545,- €  1.679,-
750 tot 1250 €  2.163,- €  2.351,-
1250 of meer €  2.780,- €  3.023,-
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Cursussen
CNV Onderwijs Academie biedt uw medezeggenschapsraad nu ook ondersteuning op maat, het 
zogenaamde MR Partnerschap. Wij staan u terzijde als trainer, adviseur en coach. Voortaan kunt 
u met al uw vragen terecht bij een vast contactpersoon van CNV Onderwijs Academie.

MR Partnerschap (voor MR en GMR)

Voordelen op een rij
•   Een eigen contactpersoon 

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

andere MR’en
•   Een jaarlijkse bijeenkomst 

exclusief voor MR Partners

Praktische informatie
Kijk voor meer informatie 
op www.cnvo.nl/academie. 
Vragen of direct aanmelden? 
Neem contact op met CNV 
Onderwijs Academie, tel. 
(030) 751 17 47 of stuur een 
e-mail naar scholing@cnvo.nl.

Marjolein Hoekstra is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en legt het nut van 
het MR Partnerschap uit. ‘Formeel hadden 
GMR’en al vóór 1 mei het bestuursfor-
matieplan moeten goedkeuren. Het is nu 
eind mei en ik weet bijna zeker dat de 
helft van de plannen nog niet is goed-
gekeurd. Dat komt omdat veel MR’en 
GMR’en de vereiste informatie te laat 
in handen krijgen. Wanneer je dus met 
een tijds- of deskundigheidsprobleem 
zit, is het natuurlijk erg makkelijk dat 
je met een contactpersoon van de vakbond kunt bellen of 
mailen. Want aan het eind van het schooljaar, wanneer iedereen het toch al 
ongelooflijk druk heeft, komt er ontzettend veel op MR’en en GMR’en af.  
En dat zijn met name ingewikkelde en gecompliceerde zaken. En het klinkt 
misschien wat vreemd, maar nu de bezuinigingen op passend onderwijs van 
tafel zijn, levert dat juist extra werk op voor MR’en en GMR’en. Want wat 
was precies een bezuiniging in het kader van passend onderwijs? En wat was 
een bezuiniging in verband met andere oorzaken? De kans is groot dat wan-
neer het bestuursformatieplan al is goedgekeurd, er binnenkort een nieuwe 
versie langskomt. Dan moeten GMR’en en MR’en weer aan de bak.’  

Jouw partner in training en advies
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Doekle Terpstra
STuDenTen MoeTen 

WoRDen uITgeDaagD 
oM BIj een voLTIjDSe 

STuDIe DaaDWeRkeLIjk 
voLTIjD Te STuDeRen

Doekle Terpstra (56) 
is voorzitter van het 

College van Bestuur van 
Hogeschool Inholland

Het hoger onderwijs staat voor een aanzienlijk aantal grote 
uitdagingen. Instellingen wordt gevraagd om op het gebied 
van studiesucces, kwaliteit van docenten en onderwijsinhoud 
degelijke doelstellingen te formuleren. Het is prima om de 
lat voor de instellingen hoger te leggen, maar als het aan 
mij ligt komt de lat ook bij ‘de werknemers van de toekomst’ 
hoger te liggen. Op mijn hogeschool zijn ambities voor de 
toekomst inmiddels geformuleerd. Het fundament is gelegd. 
En niet onbelangrijk, we hebben ambities geformuleerd die 
daadwerkelijk te realiseren zijn.
Studeren als vrijblijvende activiteit naast bijbaantjes moet 
wat mij betreft tot het verleden gaan behoren. Studen-
ten moeten worden uitgedaagd om bij een voltijdse studie 
daadwerkelijk, zoals de naam ook doet vermoeden en in 
tegenstelling tot een deeltijdopleiding, voltijd te studeren. 
Het lijkt alsof studeren en werken voor iedere voltijdstudent 
goed samengaan, maar van dat idee wil ik af. Noem het maar 
een uitdaging nu de overheid de studiefinanciering toekomst-
bestendig maakt en het recht op de studenten-ov-chipkaart 
inperkt. Toch ben ik ervan overtuigd dat het mogelijk moet 
zijn om je volledig op een studie te storten. Immers, komt 
heel veel studievertraging niet juist voort uit het leggen van 
een verkeerde focus?
Overigens, die verplichting heeft twee kanten. Instellingen 
hebben ook een taak als het gaat om het verminderen van de 
vrijblijvendheid. Zij dienen in hun kwaliteit van opleidingen 

studenten zo uit te dagen, dat zij daar daadwerkelijk die full-
time investering voor willen doen. Ook dienen we studenten 
beter voor te bereiden op wat hen te wachten staat bij aanvang 
van een opleiding. Bezint eer ge begint… een betere selectie 
voordat een student begint aan een opleiding is voorwaarde-
lijk. Het intakegesprek, dat bij aanvang van een hbo-studie 
met studenten wordt gevoerd, is daarom uitermate handig 
om de student de juiste keuze te laten maken. Daarnaast is 
het dan goed mogelijk om over wederzijdse verwachtingen te 
spreken. Waarom tijdens de intake geen gesprek voeren over 
een goede balans vinden tussen studie en werk?
In het aanbod van opleidingen moet een instelling duidelijke 
keuzes maken. Kun je van een potentiële student verwach-
ten dat hij door de bomen het bos nog ziet? En herkent de 
werkgever zich nog wel in het oerwoud van opleidingen? Het 
is belangrijk om als hogeschool goed aan te sluiten op de 
wensen van werkgevers. We moeten terug naar heldere en 
compacte opleidingen die het werkveld herkent. Een scherpe 
keuze voor bredere bachelors met daarin afstudeerrichtingen 
lijkt daarvoor de juiste oplossing.
Ik ben ervan overtuigd dat hoge ambities, uitdagende geclus-
terde studieprogramma’s en een intake daadwerkelijk bij zul-
len dragen aan een groter studierendement. Het is een sleutel 
tot succes om studenten een bewuste keuze te laten maken 
en hen de mogelijkheid te bieden om binnen de gestelde ter-
mijn af te studeren, zonder studieschuld.

studeren zonder vrijblijvendheid
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volg doekle op twitter, via www.twitter.com/doekle_terpstra

column



Op het digibord in de bovenbouwklas 
van de montessorischool Pallas Athene 
in Amersfoort speelt een clip van Alain 
Clark. Zijn nummer Father & Friend 
wordt het komende uur uitgebreid 
geanalyseerd. Wie is de zanger? En waar 
gaat dit liedje over? Met die vragen 
begint leerkracht Michel Jelsma de les. 
Het nummer vertelt iets over de relatie 
tussen een zoon en een vader, weten 
de meeste kinderen. Dat is voor Jelsma 
een mooi bruggetje naar het thema 
familie. In verschillende werkvormen 
- soms met een fragment uit de clip 
erbij - leren de kinderen niet alleen 
over vaders en zonen, maar ook over 
andere leden van de familie. Tot slot 
vertellen ze ieder in eigen woorden hoe 
hun familie is samengesteld. Natuurlijk 
wordt ook het liedje nog een keer afge-
speeld en zingt iedereen mee met de 
tekst die in beeld verschijnt - de meis-
jes iets uitbundiger dan de jongens.

obserVaties
De klas van Jelsma is een van de 
‘proefkonijnen’ voor de nieuwe 
lesmethode Groove.me, die komend 
schooljaar officieel van start gaat op 
tientallen basisscholen. Met het lesma-
teriaal kan dan vanaf groep 5 worden 
gewerkt. 
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Zingen, bewegen 
en… Engels leren

Taal leren op de maat van The Black Eyed Peas 

Het vak Engels op de basisschool is 
volgens veel leerlingen en leraren saai 

en achterhaald. De initiatiefnemers 
van de nieuwe methode Groove.me, 

waarbij popmuziek het uitgangspunt is, 
willen daar vanaf komend schooljaar 

verandering in brengen. 

Bij de totstandkoming van de methode is intensief samengewerkt 
met verschillende leerkrachten en hun leerlingen, vertelt voorma-
lig Malmberg- en huidig Groove.me-directeur Jorien Castelein. ‘Het 
idee voor Engelse les via popmuziek ontstond na observaties in 
hun klassen’, vertelt ze. ‘We wilden een nieuwe methode ontwik-
kelen die echt voortkwam uit ervaringen in de praktijk. Welk vak 
het zou worden wisten we nog niet, maar al gauw zagen we dat bij 
Engels iets aan de hand was waar we op in konden springen.’ 

Verouderd materiaal 
Veel leraren en leerlingen vonden dat ze met saai en verouderd 
materiaal moesten werken., zo merkten Castelein en haar 
compagnon. ‘Bij een werkboek waren er nog plaatjes waarop 

Zonder nadenken
Volgens Nel de Jong, universitair docent tweedetaalver-
werving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, draait 
het bij het leren van een nieuwe taal om ‘automatise-
ring’. ‘Herhaling, daar draait het om. Dit zorgt ervoor 
dat je op een gegeven moment automatisch woorden 
kunt gebruiken, zonder er bij na te hoeven denken.’ 
Als dat oefenen op een interessante manier gebeurt, 
is de kans op veelvuldig herhalen groter. En omdat 
kinderen toch al bezig zijn met muziek, is het volgens 
De Jong een goed middel om hits te gebruiken bij de 
taalles. ‘Wel is het belangrijk dat woorden ook worden 
gebruikt in echte situaties. Doe niet alleen aan invul-
oefeningen, maar laat je leerlingen ook iets in eigen 
woorden vertellen. Met het herhalen van spreektaken 
kun je vloeiendheid in een andere taal ontwikkelen.’ 
Het vak Engels is verplicht vanaf groep 7, maar vol-
gens De Jong beginnen veel basisscholen er al eerder 
mee. ‘De laatste vijf jaar is er een grote toename 
geweest.’ En dat vindt ze niet zo vreemd, in een glo-
baliserende wereld. ‘Dit zou eigenlijk ook met Duits 
moeten gebeuren.’



leerkracht 
michel Jelsma 
gebruikt het 
liedje Father 
& Friend van 
alain clark 
als bruggetje 
naar het thema 
familie.
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een telefoon aan een draad te zien was’, 
vertelt ze lachend. ‘De meeste kinderen 
kennen dat niet eens meer.’ Ook het 
vocabulaire was aan de ouderwetse kant. 
‘Een van de eerste woorden die de kin-
deren moesten leren was apron, wat staat 
voor schort. Ze zeiden: “Engels leer ik 
niet op school, maar thuis dankzij games, 
internet en muziek.” Dat hebben we 
onthouden. We hebben deze drie vormen 
uitgeprobeerd en merkten dat muziek 
het beste werkte. Simpelweg omdat het 
directe emoties losmaakt, je erbij wilt 
bewegen en daardoor het Engels  sneller 
en beter onthoudt.’ 
Ook leerkrachten 
vonden volgens 
Castelein muziek de 
meest aansprekende en effectieve vorm. 

sneller VerVeeld
In de klas van Jelsma was Engels nooit 
een favoriet. ‘De kinderen maakten bij 
ons in duo’s hun Engelse opdrachten, 
met behulp van een cd en een werk-
boek. Voor spreekvaardigheid was geen 
ruimte. Ze vonden er niet veel aan.’ Het 
plan om op deze school iets anders te 
gaan doen met Engels bestond al een 
tijdje, toen Jelsma werd benaderd voor 
Groove.me. Met deze methode ervaart 
hij meer afwisseling en aansluiting op de 
leefwereld van de kinderen. ‘Muziek en 
bewegen, daar zijn ze vatbaar voor. Ik 
heb het idee dat ze tegenwoordig sneller 
verveeld zijn, maar omdat ik na korte tijd 

een nieuw liedje introduceer en we binnen de lessen schrijf-, praat- en 
meezingopdrachten afwisselen, blijven ze veel gemakkelijker bij de les.’

twiJfel
De methode behandelt één liedje per twee lessen. De enige twijfel die 
Jelsma heeft, is hoe lang de kinderen deze vorm leuk blijven vinden. Blijft 
de nieuwe aanpak op lange termijn populair? Castelein denkt met liedjes 
als uitgangspunt gevarieerde lessen te kunnen blijven maken. ‘We blijven 
nieuwe hits toevoegen en ook zullen we steeds nieuwe oefeningen en 
werkvormen bedenken. Mocht ooit in de praktijk blijken dat er bij kinde-
ren toch verveling gaat optreden, dan gaan we luisteren naar die feedback 
en doen we daar wat mee. Dat hoort bij de wijze waarop we werken. We 
ontvangen op elke les een reactie van scholen, en een van onze collega’s 
bezoekt hen elke week om praktijkervaringen te verzamelen.’

drie niVeaus
Omdat scholen op verschillende momenten beginnen met Engels, zijn 
er drie niveaus ontwikkeld. Twee leerlijnen (voor groep 5/6 en 7/8) gaan 
komend schooljaar van start. De derde, voor groep 1 tot en met 4, wordt 
later gepresenteerd.  
Volgens Castelein zijn de eerste verzoeken voor eenzelfde concept voor 
middelbare scholen en voor andere 
talen zoals Frans en Duits al binnen, 
evenals voor volwassenen. ‘Wie weet 
gaan we dat ook doen in de toekomst. 
Drijfveren zijn zo belangrijk bij leren. En 
van muziek wordt iedereen warm.’ 
De lesmethode heeft een onbedoeld 
effect op de bovenbouwklas van Jelsma. 
Lachend: ‘Ik zing eigenlijk nooit met 
mijn klas, maar dankzij de Engelse les 
komt het nu gelukkig toch aan de orde.’ 
Josephine Krikke

‘De kInDeRen zeIDen: engeLS LeeR Ik nIeT op SCHooL’

gebruikte liedJes 
Voorbeelden van liedjes uit de 
methode Groove.me

ABC - The Jackson 5
I Gotta Feeling - Black Eyed Peas
Father & Friend - Alain Clark
Just The Way You Are - Bruno Mars
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Leerkracht vooral coach op Brabantse vernieuwingsschool

Wat krijg je als je kinderen alle ruimte 
geeft? Complete chaos, zullen de 

meeste leerkrachten zeggen. Maar op 
basisschool Wittering in Rosmalen blijkt 

het tegendeel. Op deze in 2004 gestarte 
vernieuwingsschool mogen leerlingen 
zelf hun tijd indelen en vrij rondlopen, 
maar wordt er stil en geconcentreerd 

gewerkt. Het geheim: een uitgekiende 
mix van ruimte en regels.

en specialisten die elk zo’n negentig (!) kinderen onder zich 
hebben. 
De leerlingen mogen zelf uitmaken wat, waar en wanneer ze 
iets willen doen. Niemand die zegt ‘pak allemaal je taalboek’. 
Dat doen ze zelf wel – op hun eigen tijd, dan verkassen ze naar 
de taalhoek. De autonomie ligt volledig bij de leerlingen. En, in 
tegenstelling tot de heersende opinie, blijken ze dat prima aan 
te kunnen.
‘Kinderen worden zwaar onderschat’, zegt Van Rijn. ‘Ze kun-
nen die ruimte heel goed aan als je ze ook meeneemt in de 
bijbehorende verantwoordelijkheid.’ Want dat is de sleutel voor 
het succes van deze aanpak: de vrijheid bestaat bij de gratie van 
een stevige onderliggende structuur die hen aanzet tot verant-
woordelijkheid. 

Persoonlijk leiderschaP
Op allerlei manieren wordt het persoonlijk leiderschap ontwik-
keld. Dat begint ermee dat leerlingen zelf verantwoordelijk 
worden gemaakt voor de planning van hun werk. Het ‘wat’ 
ligt vast, maar het ‘hoe’ is volledig vrij. Zo leren kinderen al 
vroeg nadenken over wat ze willen en wat er nodig is om dat 
te bereiken. Ook samenwerken staat hier hoog in het vaandel. 
Samen werken en spelen, elkaar coachen, positieve feedback 
geven, hulp durven vragen – het is allemaal heel normaal. 
Kinderen worden ook aangemoedigd om te luisteren naar hun 
eigen lichaam. Hier geen verplichte pauzes, maar gewoon eten, 
drinken en rusten wanneer je wilt. Zo leren ze hun gezonde 
impulsen te volgen, en te vertrouwen op hun eigen systeem en 
in hun eigen vermogen. Daardoor is het bijvoorbeeld niet nodig 
dat er een docent aanwezig is bij het gymmen. Ze helpen elkaar 
en leren gaandeweg wat ze wel en niet kunnen.  

omstandigheden creëren
Buitenstaanders zijn vaak verbaasd dat deze aanpak er niet toe 
leidt dat kinderen de hele dag gaan buitenspelen of niks doen, 
maar volgens Van Rijn is dat niet gek. ‘Dit concept werkt, 
omdat het aansluit op hoe kinderen zijn. Kinderen kunnen veel 
meer dan vaak wordt gedacht en ze hebben een aangeboren 
behoefte om te leren. De kracht van dit concept is dat kinderen 

Op Wittering zijn de leerlingen 
autonoom

Innovatie. Het kind centraal. Er wordt 
eindeloos over gepraat en vergaderd, 
maar op basisschool Wittering in Ros-
malen doen ze het gewoon. ‘Wij denken 
in mensen, niet in systemen’, antwoordt 
directeur Ton van Rijn op de vraag wat 
zijn school nu zo ‘anders’ maakt. ‘Wij 
focussen op doelen, niet op activiteiten 
– en die doelen zijn persoonsgericht, 
niet groepsgericht, want alle kinderen 
zijn anders en leren anders. Daarop 
aansluiten betekent dat je een omgeving 
biedt die hen stimuleert om eruit te halen 
wat er al inzit. Een kind moet het gevoel 
krijgen: ‘Ik doe ertoe’. Alleen dan zal het 
laten zien waartoe het werkelijk in staat 
is. In plaats van werken vanuit roosters 
en schema’s, werken wij vanuit de relatie. 
Dat is “echt” passend onderwijs.’ 

onderschat
Het eerste wat opvalt aan deze school is 
de enorme vrijheid die kinderen hebben. 
Het gebouw beslaat een grote ruimte, 
verdeeld over diverse halve etages die 
op speelse wijze in elkaar overlopen. Er 
zijn geen muren, geen deuren, kinderen 
hebben geen eigen klas en leraren dus 
ook niet. Wel zijn er teams van leraren 
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de kans krijgen zich op een natuurlijke manier te ontwikkelen. 
Het enige dat wij doen is omstandigheden creëren om hun 
aanwezige talenten maximaal uit de verf te laten komen. Een 
kind is van nature nieuwsgierig en leert door het opdoen van 
ervaring. Het is de taak van een leerkracht om dat natuurlijke 
proces te begeleiden. Kijken wat ze zelf kunnen, en in de gaten 
houden wanneer ze een zetje nodig hebben.’
Dat is voortdurend zoeken naar het optimale evenwicht en 
de leerkracht fungeert daarbij als coach. Dat is een wezenlijk 
andere rol dan op reguliere scholen waar lesgeven vooral ‘over-
dracht’ is. Een leerkracht op Wittering is vooral observerend 
bezig, steeds op zoek naar wat elk kind nodig heeft om de 
volgende stap te maken. Dat is minder makkelijk dan het lijkt. 
Deze aanpak vereist veel pedagogische kennis en inzicht in de 
mogelijkheden en processen van het individuele kind. 

ontdekkingsreisjes
Als je het kind als uitgangspunt neemt en zijn of haar ontwik-
kelingsgang volgt, kan de lat volgens Van Rijn veel hoger 
gelegd worden dan we gewend zijn. ‘Een kind is niet maakbaar, 

maar wel “ontwikkelbaar”, zoals de breinweten-
schap ook steeds meer aantoont. Als je dingen 
aanbiedt om hun talent te ontwikkelen, dan 
komen er prachtige dingen uit voort. Als je ziet 
wat hier aan bouwconstructies wordt gemaakt 
met behulp van duw- en trekkracht, dan sta je 
echt met open mond te kijken. Maar het is tege-
lijkertijd ook verklaarbaar, omdat wij inspelen 
op hoe kinderen leren: spelenderwijs. Spelen 
is een ontdekkingsreis waarbij je leert door 
ervaring en verbanden leert zien door dingen 
te doen. Daarom is er ook veel aandacht voor 
het ontwikkelen van creativiteit en het bouwen 
en ontwerpen van dingen. Hoe “rijker” je de 
omgeving maakt, hoe meer ze de kans krijgen 
om te ontdekken en te leren en dat weer toe te 
passen. Zo creëer je een lerende omgeving die 
kinderen in hun kracht zet en waar kinderen èn 
leerkrachten de hele dag met plezier bezig zijn.’
Petra Pronk

de leraar is vooral observerend op basisschool Wittering.
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Op Wittering zijn de leerlingen 
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webbedingetjes

@  Vorige maand ging de website van een nieuw kennis-

centrum huisvesting opvang en onderwijs de lucht in.  

Het nieuwe centrum voorziet scholen, kinderopvang 

en gemeenten van informatie om de kwaliteit van de  

voorzieningen voor kinderen te verbeteren. Kijk op www.

kennisindesteigers.nl. 

@  Dagelijks staan er vele berichten in de krant over het on-

derwijs. Politici, opiniemakers, schrijvers van ingezonden 

brieven: ze schermen allemaal met cijfers en bedragen. 

Onderwijs in Grafieken toont iedere dag een grafiek of  

illustratie over de onderwijssector: onderwijsingrafieken.

blogspot.com.

@  Veel leraren kennen het wel, die paar minuten die je over-

hebt tussen twee activiteiten of aan het eind van een 

dagdeel. Vaak kunnen deze paar minuten op een leuke, 

speelse en leerzame manier opgevuld worden. Op www.

onderwijsmaakjesamen.nl/lesmateriaal/5-minuten zijn ver-

schillende suggesties te vinden.

     Nu de bezuinigingen geschrapt zijn, 
heb ik weer vertrouwen in de toekomst 
van het onderwijs

Eens 40%

Oneens 60%
@ @@ @@ @

@ @@@@@@@@

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:

Scholen die geen werk maken van pestgedrag, moeten 

beboet worden

ApenstAArtjes

Getwitterd

Annet Kil-Albersen:
Allochtone leerling scoort steeds beter. LOF! 
Wat zegt dat over de vaardigheden van al 
die juffen & meesters? :) (18 mei)
Volg Annet Kil-Albersen, directeur Onderwijscoöperatie, op 

Twitter: www.twitter.com/annetkil 

Stelling:

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.
linkedin.com > groups > Schooljournaal) wordt 
gesproken over het behandelen van de Wet  
Passend Onderwijs door de Eerste Kamer.  
Aannemen, afschieten of aanpassen? Een ambu-
lant begeleider reageert: ‘Afschieten, eerst eens 
goed nadenken en dan opnieuw beginnen.  
Deze wet heeft te veel haken en ogen’.
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Op 30 mei aanstaande wordt de 23e Algemene 
Vergadering (AV) van CNV Onderwijs gehouden in 
Cultuur- en Congrescentrum Antropia te Driebergen.

Voorstellen, amendementen 
en moties
Leden konden tot en met 8 mei amendementen 
indienen op de voorstellen die in Schooljournaal 8 van 
21 april werden gepubliceerd. Er zijn geen amende-
menten ingediend. Ook moties zijn niet ingediend. 
Er is wel een nagekomen voorstel ontvangen van de 
Stuurgroep Jong. Dit voorstel, voor een adviserend 
lid van het verenigingsbestuur namens Jong, is toege-
voegd aan de stukken. Op 30 mei stemt de AV eerst 
over het in behandeling nemen van het voorstel. Bij 
een positieve uitslag wordt er vervolgens inhoudelijk 
gestemd. De integrale tekst van alle voorstellen met 
pre-adviezen kunt u vinden op www.cnvo.nl/actueel/

agenda.

kandidaten
Willem Jelle Berg is door de sollicitatiecommissie 
voorgedragen voor een tweede termijn als lid van het 
Dagelijks Bestuur. De Sectorraad Onderwijsdienstver-

lening draagt Francis Huisman aan voor een tweede termijn in 
het Verenigingsbestuur (aandachtsgebied onderwijsdienstverle-
ning. De Stuurgroep Agrarisch Onderwijs draagt Gerard Schut-
tenbelt aan voor een tweede termijn in het Verenigingsbestuur 
(aandachtsgebied agrarisch onderwijs). Voor de vacature in het 
Verenigingsbestuur voor het aandachtsgebied primair onderwijs 
worden twee kandidaten voorgedragen. De Sectorraad Primair 
Onderwijs stelt Gerrit Jan Hoedeman kandidaat. De stuurgroep 
Jong draagt Arianne van Os voor. Het Verenigingsbestuur stelt 
Janneke van der Zee kandidaat voor nog een termijn als lid van 
de sollicitatiecommissie. De Sectorraad Voortgezet Onderwijs 
stelt Dirk Franssens kandidaat voor herbenoeming in de werk-
geverscommissie. De Sectorraad Hoger Onderwijs draagt Leo 
Douwes aan voor de zetel Hoger Onderwijs in de financiële 
controlecommissie. De Sectorraad Mbo draagt Jack van Ommen 
aan voor de zetel Mbo in de financiële controlecommissie. De 
integrale voordrachten zijn opgenomen in het agendaboek en 
kunt u vinden op www.cnvo.nl/actueel/agenda.

oPVragen Van teksten aV-stukken
Alle kaderleden hebben de AV-stukken per e-mail ontvangen. 
De leden die zich hebben aangemeld voor de AV hebben 
inmiddels het agendaboek thuisgestuurd gekregen. Bent u geen 
deelnemer, maar wilt u toch de stukken ontvangen, stuur dan 
een e-mail naar av@cnvo.nl.

sPreken tijdens de aV
Tijdens de AV heeft iedereen het recht om het woord te voeren. 
Om de vergadering ordelijk te laten verlopen, is het echter pret-
tig als van te voren bekend is of iemand over een bepaald onder-
werp het woord wil voeren. Mocht bij het bestuderen van de 
stukken het idee ontstaan dat dit vanuit uw verenigingsorgaan 
het geval is, neem dan voorafgaand aan de vergadering contact 
op met bestuurssecretaris Janneke de Groot, Postbus 2510, 3500 
GM Utrecht, e-mail jdegroot@cnvo.nl.

Vragen aan het 
Verenigingsbestuur
Wilt u vragen stellen aan het verenigingsbestuur? Ook dan kunt 
u het beste vooraf contact opnemen met de bestuurssecretaris. 
U wordt dringend verzocht uw vragen schriftelijk in te sturen.

We zien uit naar een succesvolle bijeenkomst,
namens het dagelijks bestuur, 
Cees Kuiper, algemeen secretaris 

Algemene Vergadering
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Advertentie

creatief met pen en 
kwast
Weg met de saaie huisjes en zonne-
tjes. Tijd voor het echte werk. Teken-
opdrachten voor en door kinderen is 
een boek met leuke ideeën en handige 
tips voor de tekenles van de groepen 
vier tot en met acht. Kunstenaar en 
vakdocent beeldende vorming Erica 
Muizer geeft voorbeelden en tips 
over materiaalkeuze en teken- en 
schildertechnieken. Ook beschrijft ze 
in een stappenplan het proces van een 
schets tot een uitgewerkt schilderij. 
Een handig boek om inspiratie op te 
doen of om te gebruiken bij de voor-
bereiding van een tekenles. Het boek 
is voor € 19,95 te bestellen via www.
boekscout.nl (ISBN: 978 94 6176 906 0).

Leidinggeven begint op school
Leiderschap is cruciaal. Zeker in het onderwijs, waar het 
gaat om mensen en manieren. Leiderschap begint bij de 
basis, dat is in het klaslokaal, in de interactie tussen de 
leraar en de leerling. Er bestaan veel opvattingen over 
wat goed leiderschap inhoudt en wat effectieve leiders 
doen. De auteurs van dit boek beschrijven door middel 
van acht aspecten goed leiderschap in de school. Deze 
zijn grotendeels ontleend aan de inhoud van het boek 
Leidinggeven aan professionals? Niet doen! Van Mathieu 
Weggeman. Met behulp van deze acht leiderschaps-
aspecten doen de auteurs een praktische handreiking 
aan leiders (leraren, leidinggevenden en bestuurders) 
in het onderwijs om meer werk te maken van goed 
leiderschap op school. In het belang van de mensen om 
wie het daar allemaal draait: de leerlingen. Het boek van 
Dick Both en Alex de Bruijn Onderwijs vraagt leiderschap! 
kost € 29,50 en is te verkrijgen op www.scriptum.nl 
(ISBN: 978 90 5594 887 1).

mindmappen op de basisschool
Mindmappen, een ‘tekening’ van gedachten volgens een vaste structuur, gecombineerd met woorden 
en afbeeldingen, is in. Mindmappen op de Basis-
school beschrijft hoe leraren mindmappen kunnen 
invoeren in de groep. De uitgave is onafhankelijk 
van een methode te gebruiken in alle groepen en 
voor alle vakken. Leerlingen nemen de leerstof 
beter op omdat ze de stof omzetten van taal naar 
beeld. De vaste leerstructuur helpt ze niet alleen op de basisschool, maar ook daarna in het voortgezet 
onderwijs. De nieuwe uitgave in de Breinreeks van 
Bazalt en HCO kost € 72,- en bestaat uit een ringband met handleiding, 36 activiteitenkaarten en een cd met werkbladen om uit te printen. Hij is te bestellen via 
www.bazalt.nl (ISBN: 978 94 6118 100 8).

Tips & tricks van social media
Hoe kun je social media gebruiken binnen de school? PR 
Toolbox heeft in samenwerking met Wisse Kommunikatie 
en SCAI communicatie-advies het seminar Social media in 
het onderwijs opgezet. Om de bovenstaande kernvraag te 
beantwoorden worden tijdens de bijeenkomst op donderdag 
14 juni verschillende vragen behandeld: Wat zijn de toepas-
singsmogelijkheden van social media voor partijen in het 
onderwijs?, Welke invloed hebben twitterende leerlingen of 
hun ouders op het imago van de school?, en Hoe zinvol is een 
social media-protocol voor personeel en leerlingen? De dag is 
geschikt voor mensen in het onderwijs die de kracht van de 
social media onderkennen maar niet weten waar ze moeten 
beginnen. Drie verschillende sprekers, onder andere Frank 
Evers, de programmamanager van Kennisnet, geven prakti-
sche tips and tricks.
Het seminar is van 13 tot 17.30 uur in het Postillion Hotel 
Utrecht in Bunnik. Deelname kost € 350,- per persoon. 
Opgeven kan via www.wisse-worldcom.nl/nl/home/
inschrijfformulier-seminarcyclus/.
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Boek met adviezen over kinderkwalen
Wat geef ik een kind met keelpijn? Zijn waterwratjes 
besmettelijk? Mag een kind met waterpokken naar 
school? Kan koorts gevaarlijk zijn? Allemaal vragen bij 
veel voorkomende kinderkwalen. Het praktisch boek 
met concrete adviezen is geschreven door de huisartsen 
Just Eekhof, Arie Knuistingh Neven en Wim Opstelten. 
Ze schreven eerder het boek Kleine kwalen bij kinderen, 
waarop de inhoud van dit boek is gebaseerd. Een handig 
hulpmiddel voor ouders, grootouders, verzorgers en 
medewerkers van kinderdagverblijven en scholen.
Kinderkwalen is verkrijgbaar voor € 19,95 op www.
elseviergezondheidszorg.nl (ISBN: 9789035233980).

aanpak voor spelontwikkeling
Mogen kinderen nog wel spelen? En kunnen ze 
het nog? Van de rekenles naar de tekenles, van 
de muziekschool naar de sporthal. Krijgen kin-
deren er nog wel de tijd en ruimte voor? Hoe kun 
je kinderen helpen bij het spelen? Dit boek gaat 
back to basics waarbij spelen opnieuw het doel is 
en geen werkvorm is bij andere activiteiten. Een 
complete aanpak voor ouders, kinderverzorgers 
en kleuterleiders om kinderen te ondersteunen in 
hun (leren) spelen om zo te evolueren en andere 
ervaringen op te doen. Meer zorg voor kleuters via 
spelbegeleiding kost € 19,95, het boek is te bestel-
len via www.lannoocampus.nl

lespakket over de verkiezingen
De nieuwe verkiezingen, een mooi moment om met het 
thema politiek aan de slag te gaan. Het kant-en-klare 
lesproject Er valt wat te kiezen! biedt praktisch lesmate-
riaal voor vier à vijf schoolweken inclusief een les over 
Prinsjesdag op dinsdag 18 september. Het pakket behan-
deld wetenswaardigheden op het gebied van politiek, 
democratie, de rol van de Tweede Kamer en verkiezingen. 
Van politiek in het nieuws tot het werk van een Kamerlid. 
Bij iedere les zit extra materiaal voor op het digitale 
schoolbord, zoals filmpjes. Het lesproject is bestemd voor 
leerlingen van 11 tot 14 jaar. Een verkiezingspakket met 
25 leerlingenkaternen en een handleiding  
kost € 99,- en is te bestellen op  
www.kwintessens.nl (bestelnum-
mer 0396).

‘Zolang ik het kan volhouden ga ik door met les-
geven.’ maria van Waarde (73) zou eigenlijk 
van haar pensioen moeten genieten, maar daar 
is ze naar eigen zeggen ‘nog te energiek voor’. 
Inmiddels is ze ruim veertig jaar verbonden 
aan De Molenwiek, afdeling Montessori, een 
brede school in de Haarlemse Schalkwijk. ‘Ik 
heb twee vaste dagen en ben daarnaast ook nog 
invalkracht. ‘Ik ben een meubelstuk hier. Van 
heel wat kinderen heb ik ook de ouders in de klas 
gehad.’
Daarnaast vliegt Wijdeveld eenmaal per jaar naar 
Tibet, om les te geven in een vluchtelingenkamp. 
’Ik ga nu voor de zesde keer.’ Moe wordt ze er 
niet van, want het reizen zit haar in het bloed. 
Begin jaren zestig, toen nog niet zo gebruikelijk, 
was ze al au pair voor een Amerikaans echtpaar 
in Italië. Ambitie om directeur te worden had 
ze niet. ‘Laat mij maar lesgeven.’ Haar geheim: 
‘Kinderen zijn niet wezenlijk anders dan vroeger. 
Als je maar hart voor het onderwijs hebt en weet 
te boeien.’ 
PM

Fo
to

: M
ar

isa
 B

er
et

ta

Niet achter de geraniums



AdvertentieAdvertentieAdvertentie

a
g

e
n

d
a

GEPENSIONEERDEN
rayon oostelijke en Westelijke mijnstreek
Donderdag 31 mei, 14-16.30 uur, voorjaars-
ontmoeting, Carré-boerderij Biesenhof, 
Biesenweg 1, Geleen. Over: Aandacht voor 
nieuwe ontwikkelingen binnen de organi-
satie, plus huldiging jubilarissen. Inleiding 
door prof. dr. A. Vansteenwegen over thema 
Genieten van je relatie na 55+. 
Info/aanmelding, Oostelijke Mijnstreek:  
Jos Janssen, jozefbernardjanssen@hetnet.
nl, Westelijke Mijnstreek: Sef Eurelings,  
sef.eurelings@ziggo.nl

rayon den bosch
Woensdag 6 juni, 14.30 uur-18.30 uur (+ maaltijd), 
jubilarissendag. Cultuurhistorische wandeling 
door Den Bosch, uitreiking speldjes. Info/aanmel-
ding voor 21 mei: jacquespoulus@gmail.com

VROUWEN
Woensdag 13 juni, 16.30 uur, bijeenkomst met 
allochtone vrouwen in de Petrakerk, Pliniusstraat 
21, Rotterdam. Thema: Assertiviteit, door Gerry 
van Elderen, trainer CNV Onderwijs Academie en 
Trots en plezier in CNV Onderwijs. Info/aanmel-
ding: vrouwen@cnvo.nl o.v.v. bijeenkomst 13 juni.

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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CNV Belastingservice, onderdeel van Ledenservice CNV Vakcentrale, zoekt ter 
uitbreiding van het vrijwilligersteam, dus ook in jouw provincie:

• Heb je plezier in het invullen van je eigen belastingaangifte en wil je daar, 
binnen een team, anderen mee helpen? 

• Ben je goed bekend met het werken op een laptop?
• Ben je bereid om de kneepjes van het vak te leren tijdens een gerichte cursus 

van zes dagdelen? 
• Ben je minimaal op vijf zittingen - in jouw regio - in het voorjaar beschikbaar? 

     Belastinginvullers (v/m)

Het CNV zoekt ook regelmatig vrijwilligers voor andere leuke functies, bijvoorbeeld organisatoren van jubilarisvieringen, 
CNV-vertrouwenspersonen of leden voor cliëntenraden van het UWV! Kijk voor een eerste indruk op www.cnv.nl.

Word dan vrijwilliger voor CNV Belastingservice!* 
In het voorjaar van 2013 start je onder begeleiding als 
beginnend invuller. En ook hierna laten wij je niet aan je lot 
over en word je jaarlijks door het CNV bijgeschoold. 

Enthousiast geworden? 
Wij nodigen je van harte uit om contact op te nemen met 
Cynthia Crabbe (c.crabbe@cnv.nl, tel: 030 - 751 1283), 
of Leida van Boggelen (l.vanboggelen@cnv.nl, 
tel: 030 - 751 1284)

*Voorwaarde is dat je zelf CNV-lid bent (of bereid bent dat op korte termijn te 
worden), of dat je geregistreerd partner of nog studerend kind bent van een CNV-lid. 

CNVD-11-advBELSERV-DEF.indd   1 15-05-2012   12:23:38



Samen, 
niet in je 1tje

WWW.CNV.NL /ACTIE

en ga er samen op uit!

Werf een nieuw lid

CNVO poster nij1tje 2012_A4 advertentie 21052012  21-05-12  16:26  Pagina 1
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Excellente leerlingen, welke school wil ze 
niet afleveren? Maar hoe haal je het beste 

in je leerlingen naar boven? Hoe verhoog je 
de leeropbrengsten? De directie van twee 

Rotterdamse basisscholen zochten het antwoord 
in het project Teach like a champion. 

Amerikaans project telt 49 manieren om niveau 
lesgeven te verbeteren 

Rotterdamse 
leerlingen excelleren 

door nieuwe  
aanpak leraren

wegleggen.’ Dit enthousiasme komt vol-
gens haar doordat het geleerde zo nauw 
aansluit bij de dagelijkse lespraktijk. 

AutomAtisme
‘Alleen het naleven van de technieken 
is niet voldoende om je leerlingen te 
laten excelleren’, waarschuwt Jacobs. 
Hij pleit voor een intensieve coaching 
van de leerkrachten. Dat kan door 
twee schoolleiders aan te stellen: één 
voor de zakelijke kant en één voor de 
onderwijsinhoudelijke kant. De laatste 
begeleidt de leerkrachten intensief bij het 
ontwikkelen van hun vaardigheden. De 
coaching bestaat uit klassenconsultaties, 
video-opnames en intervisiebijeenkom-
sten. Centraal staat dat de collega’s van 
elkaar leren. ‘Alleen een post creëren is 
het niet,’ stelt Jacobs. ‘Het gaat om de 
mindset.’ Op de twee Rotterdamse scholen 
coacht Lachman het team. ‘De technie-
ken passen we nu nog bewust toe. Het 
doel is dat ze een automatisme worden.’ 
In de Verenigde Staten hebben de tech-
nieken succes. Een officieel onderzoek 
is er nog niet, maar uit de scores van de 
staatstesten blijkt dat de kansarme leer-
lingen het sinds de inzet van de technie-

‘Op onze scholen zitten veel leerlingen uit taalarme milieus’, 
vertelt Aart Hartman, directeur van de Van Asch Van Wijck-
school en van de Koningin Wilhelminaschool in Rotterdam. 
‘We zoeken voortdurend nieuwe openingen om hun leerpresta-
ties te verhogen. Op een aantal scholen in de Verenigde Staten 
lukt het om de leerprestaties van de kansarme leerlingen flink 
op te vijzelen. Wat doen zij waardoor dit lukt?’
De Amerikaan Doug Lemov ontdekte dat bepaalde leraren 
succesvol waren doordat ze specifieke technieken toepasten. 
Hij verzamelde er 49 om de vaardigheden van leerkrachten te 
verbeteren. Het doel hiervan is leerlingen te laten excelleren. 
Januari vorig jaar zagen medewerkers van de CED-groep hoe 
de 49 technieken van Teach like a champion in praktijk werden 
gebracht. Overtuigd dat iedere leraar met deze kennis meer 
uit zijn leerlingen kan halen, kwamen zij in januari van dit jaar 
met de Nederlandse versie. Projectleider Robert Jacobs vindt 
het concept zo mooi omdat het heel dicht bij de praktijk staat. 
‘De technieken richten zich op het primaire onderwijsproces. 
Daarbij zijn ze eenvoudig toepasbaar. Dat maakt leerkrachten 
enthousiast.’ De teams van de twee Rotterdamse scholen 
starten in februari bij Jacobs de training. ‘De technieken slaan 
enorm aan in het team,’ vertelt Ingard Lachman, adjunct-
directeur en zorgcoördinator op beide scholen. ‘Op Facebook 
lees ik regelmatig reacties als: ‘ik kon het boek gewoon niet 
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Leerlingen oefenen het automatiseren van tafels door elkaar tegelijkertijd een bal toe te gooien.
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ken beter doen dan hun leeftijdgenoten 
uit kansrijkere milieus. Ze stromen door 
naar hogere vormen van onderwijs en de 
leerkrachten voeren hun werk met een 
enorme drive uit. 

Fijne kneepjes
Sommige technieken lijken erg voor 
de hand liggend. Jacobs: ‘Misschien is 
dat ook wel zo. Maar wat voor de ene 
leraar een open deur is, is voor de ander 
wellicht een eyeopener. Lemov voorziet 
met deze technieken in een behoefte. 
Men leert de fijne kneepjes van het vak.’ 
Beginnende leerkrachten ontwikkelen 
zich door goede coaching tot vakbe-
kwame leerkrachten en de oude rotten 
in het vak vergroten hun competenties 
door het inzetten van de technieken. Dit 
geldt niet alleen voor de leerkrachten in 
het basisonderwijs. Ook in het voortgezet 
onderwijs zijn de technieken prima te 
gebruiken. Daarbij werkt de CED-groep 
aan een pilot voor het onderwijs aan zeer 
moeilijk lerende kinderen.

tijdwinst
Spelenderwijs en met een stopwatch in de hand worden er 
minuten effectieve leertijd per dag uitgespaard door ‘strakke 
overgangen’. Deze techniek heet kortweg VLORK (vragen 
stellen en beantwoorden, luisteren, ogen op de spreker, 
rechtop zitten, knikken). Ook de kinderen kennen de bete-
kenis. Als de juf ‘vlork’ zegt, zit de hele klas rechtop en heeft 
iedereen aandacht voor haar. Tijdens de bliksembeurten doet 
de klas op een uitdagende manier automatiseringsoefenin-
gen. Zelfs de kwajongens doen actief mee als de bal overge-
gooid wordt tijdens het automatiseren van de tafels. En ‘weet 
niet geldt niet’, dus dat is opletten geblazen. Door de directe 
toepasbaarheid van de technieken is de effectiviteit groot. 
Dit geeft tijdwinst. Lemov vindt het een groot tijdverlies 
als je niet de volle aandacht van de kinderen hebt. ‘Als hun 
gedachten afdwalen horen ze maar de helft van wat je zegt. 
Zonde van de tijd en van de kennis.’ Ook Jacobs ziet dat 
er tijdwinst te halen valt. ‘In het huidige onderwijssysteem 
gaat effectieve leer- en instructietijd verloren. De negenen-
veertig technieken die Lemov ontwikkelde zijn een hulp bij 
het scheppen van voorwaarden om de leeropbrengsten te 
verhogen.’ Jacobs deelt deze mening. Hartman lachend: ‘Het 
is mooi als we binnenkort naar de minister kunnen om te 
vertellen dat de urennorm naar beneden kan.’  
Maaike de Bruijn
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en 
kunnen leren. Ouders en leerkrachten verlangen een school die goede leer-
resultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 

Nr. 14  17.09.2011

 

DIT LEZENDE, VINDT U HET DAN 
GEEN TIJD WORDEN DAT U DE 
PRIJZEN EENS VERGELIJKT?

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

Heeft u een vacature voor uw school? Plaats deze dan in Schooljournaal, 
want daarmee bereikt u uw toekomstige collega’s zeker!

 

 

De voordelen op een rij
• Direct en gericht contact met een grote, geïnteresseerde doelgroep.
• Plaatsing in Schooljournaal = gratis doorplaatsing op www.cnvo.nl/vacatures
• Aantrekkelijke plaatsingstarieven vergeleken met andere media
• Voor dinsdag 12 uur aanleveren betekent zaterdag in het blad
• Voor € 40,- wordt uw vacature doorgeplaatst in Direct, het vakblad voor 
 schoolleiders

Informatie en opgave
Kijk op www.cnvo.nl/adverteren voor verschijningsdata, formaten en tarieven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jenny Duindam, 
j.duindam@bureauvanvliet.com of (023) 571 47 45

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30

Kom met uw school in actie voor ZOA!

Wandelen voor Water

WWKidz lesmateriaal

Gastlessen

Kruidnotenactie

Heeft u vragen of  wilt 
u graag persoonlijk 
advies? 
Neem dan contact op met 
ZOA of kijk op onze website:
www.zoa.nl/scholen.

www.zoa.nl/scholen

ZOA biedt HULP aan mensen die getroffen zijn door een natuurramp of gewapend conflict.  ZOA draagt bij aan een nieuw 
perspectief van HOOP waarin mensen in waardigheid en onderling vertrouwen samenwerken aan hun toekomst. Samen met de 
getroffen gemeenschappen werkt ZOA aan verder HERSTEL totdat zij weer in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
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Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

Tel : 023 - 571 47 45
Mail : zandvoort@bureauvanvliet.com

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50

fontys.nl/oso

Na je bachelor natuurlijk ook je master!

HBO-master
Special Educational Needs (SEN)

Over leren, gedrag, begeleiden en passend onderwijs

Bezoek de informatieavond op 6 juni van 18.00 - 21.00 uur.

Kijk voor meer informatie en aanvraag van een brochure op fontys.nl/oso, 
mail naar oso@fontys.nl of bel 08850 77133. 

Jij maakt  
het verschil!

Gezocht per 1 september 2012:

Aanvoerder voor de Gideon(sbende) (0,6 – 0,8 wtf ),

die als integraal verantwoordelijk directeur van de Gideonschool in Nieuwerkerk a/d IJssel in de komende jaren vorm kan geven aan het 
onderwijskundig leiderschap 

Wij vragen iemand die:
 • vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging het protestants christelijk onderwijs wil dienen,
 • vanuit visie de onderwijskundige ontwikkelingen kan sturen,
 • een krachti g organisator is,
 • als ‘people-manager’ mensen in hun kracht weet te zett en,
 • opereert vanuit een gedegen fi nancieel bewustzijn. 

Wij bieden:
 • een zeer gemoti veerd zelfsturend en betrokken team,
 • een ter zake kundig en professioneel MT,
 • collegiale samenwerking onder leiding van de directeur-bestuurder.

De Gideonschool telt 335 leerlingen en is gehuisvest op twee locati es met volledig onderwijsaanbod .

Nadere inlichti ngen kunnen worden ingewonnen bij de huidige directeur, dhr. A.J. Dorst (tel. 06-51349076). Zie ook de website van de school: 
www.gideonschool.net
De gespreksrondes vinden plaats op 14 en 18 juni (’s avonds).

Schrift elijke reacti es vóór 8 juni bij de voorzitt er van het college van bestuur, dhr. J. Punt, Postbus 37, 2910 AA, Nieuwerkerk a/d IJssel.

vereniging protestants christelijk primair onderwijs
nieuwerkerk aan den ijssel

postbus 37 2910 aa nieuwerkerk aan den ijssel

school-pcpo nieuwerkerk 120522.indd   1 22-05-2012   14:47:47
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Het bestuur van Octant zoekt 

voor haar basisschool

CBS De Fontein
Den Haag (Ypenburg)

een enthousiaste Adjunct-directeur (m/v)
(0.6198 -1.0 fte / schaal AB)

Voor meer informatie en de advertentie 
gaat u naar www.octant.nu

school-octant 120516.indd   1 16-05-2012   16:29:30

Kleine advertenties

Te Huur: 

Te Huur: 

Cursus: 

Vakantiewoning Noordoost Twente, omgeving Ootmarsum 
– Denekamp. Nog enkele weken beschikbaar, week 24-28 en 
week 34. Voor meer informatie: www.vakantiehuisjeintwente.nl of 
bel naar fam. Busscher, (0541) 22 13 79 

In het najaar het Westerwald ontdekken? In het gemoedelijke 
deel van Duitsland, slechts 3 uur reizen van Utrecht, ‘Huis 
in Westerwald’. Karakteristiek, vrijstaand vakantiehuis aan 
ruisende beek ‘de Wied’. Kernwoorden: rust, ruimte, wandelen 
en buitenleven, maximaal 10 personen. Informatie: www.
huisinwesterwald.nl of bel naar fam. Zeijl (035) 525 27 14.

Ruimte voor de gedachten van kinderen. Tijdens de cursus 
Filosoferen met Kinderen leert u goede startvragen stellen en een 
filosofisch gesprek begeleiden. Ook oefent u met werkvormen 
die tot nadenken stemmen. Een rustige cursus in een hectische 
tijd! Vier maandagavonden in Arnhem vanaf 3 september. 
Info/aanmelding: liesbeth@oblimon.nl, zie ook www.oblimon.nl

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in 
deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan-
bieden van personeel. Uw korte advertentietekst (max.  
55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. 
Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum € 25,- over 
te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, 
o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ontvangst wordt de annonce 
zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
kwaliteit van de aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt 
zich het recht voor om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair OnderwijsDe Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs
Barendrecht en Ridderkerk zoekt per 1 augustus 2012 Barendrecht en Ridderkerk zoekt per 1 augustus 2012 

voor haar basisschool CBS De Fontein te Ridderkerkvoor haar basisschool CBS De Fontein te Ridderkerk

een ervaren Intern Begeleider (m/v)een ervaren Intern Begeleider (m/v)een ervaren Intern Begeleider (m/v)
voor 3 dagen per weekvoor 3 dagen per weekvoor 3 dagen per week

Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: 

www.pcpobr.nl

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

aan directie,    

 en leerkracht

Meld u aan op www.cards4cliniclowns.nl
of bel de infolijn 0499-370482

Cards4CliniClowns is dé goede doelen-actie voor het primair onderwijs. Alle kinderen van school 
maken een mooie, vrolijke tekening. Van deze tekeningen drukken wij echte ansichtkaarten!  
De kleine kunstenaars verkopen hun eigen kaarten vervolgens aan ouders, familie en iedereen 
in hun omgeving. De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan het werk van Stichting 
CliniClowns Nederland. Met één tekenles maakt u dus een heleboel zieke kinderen blij.  
Doen jullie mee?

Teken met je klas voor een lach!

Één tekenles
zorgt

voor een
onvergetelijk
moment !



Advertentie

Adres CNV ONderwijs
Tiberdreef 4, 3561 GG Utrecht
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht
info@cnvo.nl, www.cnvo.nl

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

MR-Partners en OR-Partners kunnen met vragen 
terecht bij hun vaste contactpersoon. Neem 
voor informatie over MR-Partnerschap en OR-
Partnerschap contact op met (030) 751 17 85. 

•  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
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam 
of Mariëlle Groot, e-mail: zandvoort@
bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA 
Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, fax: (023) 
571 76 80. Personeels advertenties kunnen 
worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag 14.30 
uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 105,– incl. BTW.

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. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

primAir ONderwijs
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
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 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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Via-via kwam ze aan een baan voor een aantal uren op dit 
roc. Toen er een vacature voor een fulltime baan vrij kwam 
ruilde ze haar functie als teamleider op een zorginstelling 
in Beverwijk in voor een baan in het onderwijs. ‘Het zit in 
het bloed, mijn beide ouders en mijn zus geven ook les. Ik 
heb het van jongs af aan meegekregen, door hen ben ik lid 
geworden van de vakbond. Het is een fijn gevoel dat er ie-
mand is die je helpt als je bijvoorbeeld een zakelijk conflict 
hebt; dat kan altijd gebeuren. Daarnaast wil ik graag op de 
hoogte blijven van wat er speelt in het onderwijs.’
Ilse werkt zo nu en dan nog in de gehandicaptenzorg. 
‘Als invalkracht ben je veel vrijer en het werk vind ik nog 
erg leuk, dat kan ik niet zomaar laten gaan.’ De twinti-
ger is net verhuisd en woont nu, samen met haar vriend, 
vier kilometer van haar werk. ‘Een mooie fietsafstand’,  
constateert ze. ‘Maar om eerlijk te zijn is het mij nog niet 
gelukt om op de fiets naar mijn werk te gaan.’ 
HD

‘Nu eet ik gewoon iedere dag thuis, heerlijk’, zegt Ilse 
Schoorl. Tien jaar lang heeft Ilse gewerkt met mensen met 
een verstandelijke beperking. Sinds een paar maanden 
verzorgt ze verschillende lessen van de richting Zorg & 
Welzijn op het Nova College in Hoofddorp. ‘De regelma-
tige tijden bevallen mij goed.’ In september begint ze een 
interne opleiding om haar onderwijsbevoegdheid te halen, 
dan wil ze ook een vak kiezen om zich meer te specialise-
ren. ‘Waarschijnlijk een vak van de opleiding sociaal maat-
schappelijk dienstverlener of pedagogisch werker’, zegt ze. 

Ilse Schoorl (28):
‘Ik kan erg genieten  
van kleine dingen’
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