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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.

Allemaal master!
Theo Wubbels vindt (in Schooljournaal 
10, pagina 9) het te ambitieus dat al 
die havo-klantjes in het onderwijs 
nu ook nog master zouden willen 
worden. Daar moet je minstens vwo 
voor hebben! Wubbels vergeet dat 
bij het vak van leraar de praktijk de 
beste leerschool is. Zo ging het altijd 
al: ambitieuze leraren volgden een 
voortgezette hbo-opleiding. Je werd 
dan bijvoorbeeld remedial teacher, 
intern begeleider of zmok-leraar. 
Nu die voortgezette hbo-opleidingen 
in het Europese onderwijssysteem 
een plekje hebben gekregen, zouden 
ze niet meer voor alle leerkrachten 
haalbaar zijn? Met passend onder-
wijs in zicht moeten feitelijk alle 

leerkrachten ‘specialisten’ zijn. Er is 
goed over nagedacht hoe die ‘nieuwe’ 
hbo-master er uit moet zien. Door te 
reflecteren, door onderzoek te doen, 
door ervaringen uit te wisselen, krijgt 
de onderwijsprofessional tijdens de 
opleiding tot Master Special Educa-
tional Needs (SEN) nog beter grip en 
kijk op zijn vak. Het is ook de minis-
ter niet ontgaan dat de M SEN een 
werkelijke bijdrage levert aan beter 
onderwijs, aan passend onderwijs. 
Vandaar de aanbeveling om er de  
Lerarenbeurs voor aan te wenden. 
Een logische vervolgstap in een lera-
rencarrière. Op zo’n stap hebben we 
allemaal recht en daar zijn we op ze-
ker moment ook allemaal toe in staat.
Jan van Balkom, Helvoirt 

Rekenende 
metselaar?
Ik ben erg blij dat CNV Onderwijs 
wil dat de focus weer komt te liggen 
op het vakmanschap, zoals staat in 
interview met de voorzitter Michel Rog 
in Schooljournaal 10. Jarenlang was de 
onderwijsvisie: leerlingen die graag 
met hun handen willen werken lastig 
vallen met theorie die ze niet kun-
nen bevatten. Gevolgen: overvragen, 
frustratie, minderwaardigheidsgevoel 
bij de leerling, verkeerde ontwikke-
ling. Wat randgroepjongeren? Wij 
kweken ze op deze manier vaak zelf! 
De bedenkers van dergelijke plannen 
luisteren niet naar de mensen in de 
scholen. De bureaucraat weet het toch 
zelf wel! Ik ben zelf werkzaam in het 
zml-onderwijs en heb daar geregeld 
twijfels over allerlei veranderingen. 
Sociale vaardigheden en het werken 
met de handen zullen de belangrijkste 
items zijn om straks te kunnen functi-
oneren in een aangepaste maatschap-
pij of werkplek. Eén van onze zoons 
kon geen metselaar worden omdat hij 
moeite had met rekenen! Maar kun je 
dan ook niet metselen? Verbeteraars, 
denk eerst heel goed na over verande-
ringen en luister goed naar de mensen 
in de scholen!
Rosé Hermans, Nuth

Meer brieven op pagina 29. Wilt u nog 
een mening kwijt in Schooljournaal 
vóór de zomerstop, stuur die brief van 
maximaal 200 woorden dan uiterlijk 
15 juni naar schooljournaal@cnvo.nl.

Brieven
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Vakbond, waar zijn jullie? 
De laatste tijd zie ik in Schooljournaal een cleane opsomming van wat 
er allemaal gaat veranderen in pensioenland. Voor heel veel mensen 
is dat heel ingrijpend. Ik begrijp dat u nog niet precies weet wat de 
gevolgen zijn van het Kunduz-akkoord, maar wat ik wel van een vak-
bond verwacht is dat ze op scherp staat. Dat ze zullen knokken voor de 
leden. Iets meer verontwaardiging graag. Vakbond, waar zijn jullie?
Dit geldt ook voor de nullijn voor de salarissen. Columnist Doekle 
Terpstra maakt in Schooljournaal 8 reclame voor de nullijn. Ik citeer hem: 
‘Waarom kiezen we niet een jaar lang voor een absolute nullijn?’ Maar 
wij in het onderwijs profiteren niet als de bomen tot in de hemel groeien 
en de salarissen in het bedrijfsleven stijgen. We moeten wel meedoen 
als het minder goed gaat. Inleveren dus. Vakbond, waar zijn jullie?
Maria Luring-Holtrop, Onstwedde

Naschrift: In dit Schooljournaal kunnen we voor het eerst ingaan op  
het Lenteakkoord van de Kunduzcoalitie. Zie voor de mening van  
CNV Onderwijs pagina 4. Redactie.
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CNV	Onderwijs	fel	tegen	nullijn	onderwijspersoneel

Precies op de plek waar het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden een fort liet bouwen, het Kops Plateau 
in Nijmegen, vond afgelopen weekeinde het Romeinenfestival plaats. Doel van het tweejaarlijkse 
festival is het rijke Romeinse verleden van Nederland zichtbaar en beleefbaar te maken voor een 
breed publiek, met onder meer militaire demonstraties, ruitershows, gladiatorengevechten en 
archeologische workshops. De vrijdag  voorafgaand was een speciale scholendag.FOtOBertBeeLeN

Dat met het Lenteakkoord van de zogenaamde Kunduz-coali-

tie de bezuiniging op passend onderwijs van tafel is, is gewel-

dig nieuws. En dat er 75 miljoen euro extra uitgetrokken wordt 

voor professionalisering van leraren en schoolleiders, is ook 

heel prettig. Daar tegenover staat echter de nullijn voor ambte-

naren en dus onderwijspersoneel. CNV Onderwijs verzet zich 

daar fel tegen. Bij hoge onderwijsambities hoort een salaris dat 

kan concurreren met de markt. Een eenzijdige nullijn past daar 

niet bij. Met deze boodschap bestookt de bond de politieke 

partijen op weg naar de verkiezingen. Jaap Smit, voorzitter 

van de overkoepelende vakcentrale CNV, reageerde eerder als 

volgt op het akkoord: ‘Het pakket van bezuinigingen en las-

tenverzwaringen hakt er hard in. We gaan de begrotingsnorm 

van drie procent halen, maar de prijs die we betalen is hoog. 

Het vertrouwen in onze economie wordt hiermee alleen nog 

maar verder geschonden.’ Het belasten van de reiskostenver-

goeding voor werknemers is inmiddels over de verkiezingen 

heen getild, waarmee een belangrijk minpunt van het akkoord 

voorlopig van de baan lijkt. Ook het openbreken van het pen-

sioenakkoord en de aantasting van de ontslagbescherming 

kunnen op verzet van het CNV rekenen. Smit: ‘Het CNV heeft 

steeds een evenwicht bepleit tussen langer moeten werken en 

de mogelijkheden om dat ook echt te kunnen. Ik zie met bij-

voorbeeld het afschaffen van de doorwerkbonus geen enkele 

maatregel die dit laatste garandeert. Ik zie niet hoe mensen 

door dit akkoord langer gaan doorwerken en de tweedeling 

op de arbeidsmarkt opgeheven wordt. Integendeel, er worden 

maatregelen genomen die het tegenovergestelde effect heb-

ben.’ 

CdG



Ministerie start platform ouderbetrokkenheid op Facebook
Veel ouders vinden dat scholen wat beter hun best moeten doen 

hen te betrekken bij de opleiding van hun kind. Dat blijkt uit on-

derzoek onder ouders en schoolleiders in het primair onderwijs 

door de adviesbureaus Ecorys en Oberon. Het onderzoek, ver-

richt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, toont aan dat 

directeuren ondersteuning thuis als belangrijkste vorm van ouder-

betrokkenheid zien. Driekwart van de schoolleiders (tweederde in 

2009) meent wel dat ouders hun kind  moeten ondersteunen bij 

het leerproces, door bijvoorbeeld voor te lezen of te helpen met 

huiswerk. De helft van de schooldirecteuren wil ook in gesprek 

met de ouders over waarden en normen. Demissionair Minister 

Van Bijsterveldt noemt het positief dat steeds meer scholen ou-

ders als een belangrijke partner zien en actief bezig zijn met het 

thema ouderbetrokkenheid. Om scholen en ouders te ondersteu-

nen in hun samenwerking heeft ze op Facebook (www.facebook.

com/oudersenschoolsamen) een online platform gelanceerd.

‘Een goede zaak’, vindt CNV Onderwijsbestuurder Patrick  

Banes de grotere betrokkenheid van ouders bij het onderwijs 

aan hun kinderen. ‘Gelukkig geven steeds meer ouders aan 

dat ze die rol willen spelen. En gelukkig geven steeds meer 

leraren en schoolleiders aan dat zij in de betrokkenheid van ou-

ders een kans zien om de leerling thuis extra ondersteuning 

te geven in het leren. Juist een goede samenwerking tussen 

ouders en school kan voor kinderen die dat nodig hebben een 

extra steun in de rug zijn om tot betere schoolprestaties te ko-

men.’ Als schaduwzijde noemt Banis de soms onredelijke eisen 

van ouders aan de school. ‘Sommigen willen graag de leraar 

of schoolleider voorzeggen hoe ze hun werk zouden moeten 

doen. Voor de duidelijkheid: het partnerschap tussen ouders en 

school is slechts pedagogisch. Het onderwijskundige primaat 

ligt bij de leraar en schoolleider.’ 

PM
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‘Thematafel belangrijk voor creativiteit kinderen’
Het uitdiepen van een thema in de groep door middel van het 

versieren van de klas en het maken van een speciale thematafel 

schijnt leerkrachten nogal wat extra werk te bezorgen. Dit kwam 

ter sprake tijdens een cursus over werkdruk van CNV Onderwijs. 

Sommige leraren gaven aan dat ze er steeds minder werk van 

maken. ‘Een thematafel hoeft niet veel tijd te kosten’, zegt Martje 

Voorend, kleuterleerkracht op basisschool De Sterrenwachter in 

Alkmaar. ‘Ik gooi een mooi kleed over een tafel en zoek een paar 

boekjes bij het thema, de andere dingen verzamelen de kinderen,’ 

vertelt ze enthousiast. De school heeft ieder jaar ongeveer acht 

thema’s waar de kinderen vier weken mee aan de slag gaan. Vol-

gende week beginnen we met het onderwerp Eet smakelijk. We 

beginnen altijd met de vraag: “Waar denk jij aan bij dit woord?”, 

daar maken we dan een woordweb van. Kinderen leven vaak 

helemaal mee met een onderwerp.’  Ook voor de ouders is het 

leuk om te zien waar hun kinderen mee bezig zijn, zegt Voorend. 

‘Hij staat goed in het zicht, 

als je de klas binnenkomt 

loop je er bijna tegenaan.’ 

Ook Bert Radstake, intern 

begeleider aan basisschool 

Het Hoge in Vorden, bena-

drukt het belang van een 

thematafel. ‘Creativiteit is 

belangrijk voor kinderen.’ 

Wel heeft de school de the-

matafel verplaatst naar de 

gang, en de tafel veranderd 

in een kast. ‘Onze school 

is net nieuw en we hebben 

kleinere lokalen dan voor-

heen. De leerlingen werken 

vaak op het leerplein, we 

geven instructie in de klas. 

Die willen we zo rustig mo-

gelijk houden zodat kinde-

ren niet afgeleid worden.’ 

HD 

Schoolnieuws

•	Onderwijs	is	heel	belangrijk.	Nederland	moet	een	
kenniseconomie	zijn.	Ons	sterkste	product	is	kennis.	
Onderwijs	staat	aan	de	basis	van	ontwikkeling.	Wat	
zeg	ik?	Aan	de	basis	van	alles!	Zonder	onderwijs	geen	
economische	groei.	Zonder	onderwijs	geen	toekomst.
•	De	leraar	is	heel	belangrijk.	Zonder	leraar	geen	
onderwijs.	De	man	of	vrouw	voor	de	klas	moet	het	
doen,	samen	met	alle	anderen	in	de	school.	Zonder	
leraar	geen	onderwijs	en	dus	geen	toekomst.

•	Mooie	woorden	he?	Allemaal	wel	eens	gezegd	door	
invloedrijke	mensen	in	het	onderwijs.	en	allemaal	
waar.	er	rust	een	zware	verantwoordelijkheid	op	
de	schouders	van	het	onderwijs:	de	toekomst	van	
Nederland	veilig	stellen.	
•	De	dank	van	de	regering	zal	immens	groot	zijn.	
toch?	Nee	hoor,	een	nullijn!	Stank	voor	dank,	heet	
zoiets.
Ciska de Graaff
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Gevraagd: 
originele voetbalfoto
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 voet-

balset 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 

Dyslectici baat bij meer 
ruimte tussen letters
Meer ruimte tussen de letters helpt dyslectische kinderen 

bij het lezen, zo blijkt uit een onderzoek van de Universi-

teit van Padua in Italië. Kinderen lezen een tekst met meer 

witruimte gemiddeld twintig procent sneller en maken de 

helft minder fouten. Tijdens het onderzoek waren de letters 

2,5 punt verder uit elkaar gezet, vergelijkbaar met bijna 0,9 

millimeter. Wetenschappers denken dat deze aanpak helpt 

omdat dyslectici sneller last hebben van het verschijnsel 

dat letters in elkaar overlopen.

voor invallers
Binnen CNV Onderwijs is een nieuwe werkgroep ontstaan. 

Deze richt zich in het bijzonder op het werk, de rol en de 

omstandigheden van invallers. Om met elkaar in contact 

te komen en te blijven, is een LinkedIn-groep opgericht 

waar geïnteresseerden met elkaar ideeën kunnen uitwis-

selen en in discussie kunnen gaan. Kijk op www.linkedin.

com > groups > CNV Onderwijs Invallers.

30 mei: Bijna veertig procent van de eindexamen-
kandidaten heeft zich nog niet ingeschreven voor 
een vervolgstudie. Dat concludeert het Interste-
delijk Studenten Overleg (ISO) uit cijfers van  
Studielink en het ministerie van Onderwijs. En 
dat is zorgelijk, vindt bestuurslid Marije de Jonge. 
‘De meeste afvallers in het eerste jaar van een 
studie zijn de scholieren die zich op het laatste 
moment hebben ingeschreven.’ (bron: Metro)
31 mei: Leerling Flip Yntema van VMBO Groen 
in Heerenveen krijgt uit handen van onderwijs-
wethouder Age Hartsuiker de prijs voor de beste 
te-laat-kom-smoes. Flip deed mee aan een 
smoezenoproep op de Dag van de Leerplicht. Zijn 
smoes: ‘Hallo meneer. Ik moest vandaag melken. 
En de melkmachinemotor was kapot’. Flip won 
met zijn idee een bioscoopbon.  
(bron: Leeuwarder Courant)
1 juni: Een 18-jarige leerling van het Albeda 
College in Rotterdam dreigt op Twitter met een 
granaat als zijn stagegesprek niet succesvol 
zou worden afgerond. De jongen is opgepakt. 
Het roc nam na de geplaatste ‘dreigtweet’ geen 
enkel risico en tipte de politie. Vervolgens is de 
Schiedammer aangehouden op verdenking van 
bedreiging en opruiing. (bron: De Telegraaf)
• Rotterdam lanceert een zomeroffensief om te 
voorkomen dat in de komende maanden opnieuw 
honderden leerlingen voortijdig uitvallen op 
school. Zo gaat de gemeente onder meer samen 
met de scholen controleren of vmbo’ers die hun 
diploma hebben behaald, zich wel inschrijven 
voor een vervolgopleiding op het mbo, zo kondigt 
onderwijswethouder Hugo de Jonge (CDA) aan. 
(bron: De Telegraaf)
2 juni: Er zijn dit jaar minder examenklachten in-
gediend bij het Landelijk Aktiekomitee Scholieren 
(LAKS) dan vorig jaar. Vorig jaar kwam het aantal 
klachten uit op bijna 137.000, dit jaar bleef de tel-
ler steken op ruim 123.000. Verreweg de meeste 
daarvan (circa 95 procent) werden digitaal 
ingediend. Volgens het LAKS was het grote aantal 
klachten van vorig jaar vooral te wijten aan het 
havo-examen Nederlands, een verplicht vak waar 
veel over geklaagd werd. (bron: de Volkskrant)

Wat was!

LinkedIn-groep



rog versus
geachte heer De Bruin, 
Beste Arie,

Stel een leerling heeft een bijbaan 
in de supermarkt als vakkenvuller. 
Hij vult een paar schappen en dan 
blijkt dat borrelnootjes en chips 
niet netjes zijn uitgestald. Het moet 
over. Wat te doen? Alle schappen 
leeghalen en helemaal opnieuw 
beginnen, of op naar het vak waar 
het knabbelwerk ligt en voldoen aan 
het gevraagde? Ik denk het laatste.   
Toch gaat het in het onderwijs 
anders. Sommigen scholieren staan 
voor hun exacte vakken weliswaar 
een acht, maar met twee vieren voor 
de talen  wordt nu een heel jaar ver

knald, omdat alles over moet. Echt 
zinvol is dat niet. CNV Onderwijs 
pleit er daarom voor leerlingen niet 
langer te laten doubleren. Ontbreekt 
voldoende kennis of motivatie, dan 
lijkt een lagere onderwijssoort een 
verstandige optie. Is de motivatie dik 
in orde en is het mogelijk de ontbre
kende kennis bij te spijkeren, dan 
mag van ons het licht op groen om 
door te gaan. Op een zomerschool 
in de buurt kan dan intensief en 
gericht in kleine groepen worden 

gewerkt aan de vakken die 
niet goed gaan. Het kost een 
paar weken vakantie, maar 

het scheelt uiteindelijk een 
heel studiejaar.

Onze verwachting is dat met 
extra inzet van leraren en leer
lingen gedwongen blijven zitten 
kan worden afgeschaft. En het 
resultaat? Leerlingen die binnen de 
kortst mogelijke tijd een diploma 
in handen hebben waar ze trots op 
kunnen zijn. En dat is dan nog maar 
het begin. In een land dat een toon
aangevende kenniseconomie wil zijn 
moeten werknemers een leven lang 
leren. Het zou zonde zijn om in de 
beginjaren de schooltijd onnodig te 
rekken.

Met twee vieren voor  
de talen wordt nu een 
heel jaar verknald, oM-
dat alles over Moet

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs. Fo
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Onderwijs en opvang steeds inniger

Schoolnieuws

Geef richting. Werk vanuit de wensen en behoeften van kinde-

ren en ouders. Bied ruimte voor flexibilisering van school- en 

vakantietijden. Dit zijn drie van de tien adviezen van de Werk-

groep Onderwijs Kinderopvang, waarin ook CNV Onderwijs is 

vertegenwoordigd, en het project Andere Tijden. De andere 

zeven zijn: Investeer in innovatie, Stimuleer samenwerking 

van professionals, Denk in ruimte voor kinderen, Maak de 

weg vrij, Bundel beleid en middelen, Hef de versnippering in 

beleidsinitiatieven op en Organiseer onderzoek, kennisdeling 

en netwerkvorming. Er is de afgelopen jaren veel gedaan op 

weg naar dagarrangementen voor kinderen: een breed slui-

tend aanbod van onderwijs, opvang en vrijetijdsactiviteiten. 

Ruim de helft van de scholen is bezig met andere tijden of 

heeft plannen in die richting. De meest vergaande vorm is 

een kindcentrum: een integrale voorziening voor kinderen van  

0 tot 12 jaar, met één team, één leiding, één pedagogische 

visie, dat de hele dag en het hele jaar open is, multifuncti-

onele ruimtes en flexibele tijden heeft. Zo worden op kind-

centrum Laterna Magica in Amsterdam-IJberg de leerlingen 

ingedeeld in units, die elk worden geleid door vier coaches 

en twee spelwerkbegeleiders. De units zijn elk werkdag van 8 

tot 18.30 uur in bedrijf. Ouders kunnen losse workshops voor 

hun kind inkopen, zoals een koor, een band, een dansles of 

iets creatiefs. In de brochure We maken werk van kindcen-

tra, portretten van pioniers vertelt spelwerkbegeleider Moniek 

Peters: ‘De kinderen zijn hier zo enthousiast! Ze houden hun 

zin in leren.’ CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis toont 

zich in dezelfde uitgave voorstander van kindcentra. ‘Wel is 

onderwijs echt iets anders dan opvang en dat moet duidelijk 

blijven.’ Als deze ontwikkeling van meer samenwerking en in-

tegratie zich voortzet, ziet hij uiteindelijk één cao voor beide 

sectoren ontstaan. 

Meer info op www.anderetijdeninonderwijsenopvang.nl.

CdG



          De Bruin
geachte heer rog,
Beste Michel,

Het is toch vreemd 
dat anno 2012 deze 
discussie nog gevoerd 
moet worden! Klaas 
Doornbos (oud hoog
leraar orthopedagogiek, 
red.) schreef reeds in 1969 
zijn beroemde boek Opstaan 
tegen het zittenblijven. Het heeft er alle 
schijn van dat we in die ruim veertig 
jaar niet veel opgeschoten zijn, maar 
eerder teruggevallen. Sommige scho
len voor voortgezet onderwijs passen 
nu zelfs een strengere overgangs
selectie toe om er in het laatste jaar in 

ieder 
geval van 
verzekerd 
te zijn 
dat het 
slagings
percen

tage van 
de school op 

niveau blijft. 
Jouw zomerschool 

vind ik wel een sympa
thiek idee: het zou veel kinderen een 
mooie vakantie kunnen bezorgen 
waarin hun zelfvertrouwen kan 
worden opgebouwd, want door het 
zittenblijven wordt dit meestal afge
broken. Maar het lost de kern van het 
zittenblijversprobleem niet op. Dat 
is namelijk het nog altijd heersende 
leerstofjaarklassensysteem. Ondanks 
alle mooie visiedocumenten waarin 
men zegt dat de leerling centraal 
zou staan, staat de standaardleerstof 

centraal. Dat wordt nog almaar erger 
ook: standaardtoetsen meten stan
daardleerstof en leerlingen en scholen 
worden afgerekend op ‘standaardsco
res’. Maar leerlingen zijn mensen en 
die zijn nou eenmaal ‘uniek’. 
Tot nu toe moeten kinderen meestal 
de school (de leerstof en de leraren) 
volgen in wat die voor hen ontwikkeld 
heeft. Dat is de wereld op z’n kop! 
Daarom wordt het hoog tijd dat het 
onderwijs kinderen volgt, begeleidt en 
stimuleert in hún ontwikkeling.
Soms zijn er unieke leraren die dat 
kunnen! Als al die andere leraren, 
het management, de Inspectie en de 
minister dit nou ook leren, dan kunnen 
we morgen dat leerstofjaarklas
sensysteem loslaten en behoort het 
zittenblijven eindelijk tot het verleden! 
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     Arie de Bruin, net gepensioneerd na 44 dienst
jaren, gaf les in het primair en voortgezet 
onderwijs, was directeur in het basisonderwijs 
en docent en directeur van een pabo.

kern van het zitten-
blijversprobleeM is nog 

altijd het heersende leer-
stofjaarklassensysteeM
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‘Leerlingen 
halen sneller 
hun diploma 
en dat is 
goed voor 
onze kennis
economie.’

Niet blijven zitten in het voortgezet onderwijs 
scheelt jaarlijks zo’n 350 miljoen euro. Met het 

geld dat wordt uitgespaard kunnen scholen 
extra faciliteiten bieden, worden meer banen 

gecreëerd voor leraren, krijgt de kenniseconomie 
een impuls, omdat jongeren sneller en vaker 
een diploma halen en het voorkomt bovenal 

demotivatie bij leerlingen. CNV Onderwijs 
kreeg veel positieve reacties op zijn eind mei 

gelanceerde plan en een enkele negatieve.

Schooljournaal 10

‘Werken in de zomer en vrij in de 
winter, mooi toch?’

Plan CNV Onderwijs tegen afschaffen doubleren positief ontvangen
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tator Humberto Tan van het nieuwsstation 
was wel eens gedoubleerd op de middel-
bare school. Het tijdelijke gebrek aan moti-
vatie weerhield beide mannen niet van een 
succesvolle carrière. Precies op dit soort 
voorbeelden doelde Henny Berendsen, 
docent aardrijkskunde op het ds. Pierson 
College in Den Bosch, in het programma 
van Giel Beelen op Radio 3. De nadruk 
in het plan van CNV Onderwijs, om 
leerlingen in het voortgezet onderwijs niet 
langer te verplichten een klas over te doen 
als de resultaten niet helemaal toereikend 
zijn, lag volgens hem te veel op de ‘output’, 

Voor de microfoon van BNR Nieuwsradio gaf Sjoerd Slagter, 
voorzitter van de VO-raad, werkgeverskoepel in het voortgezet 
onderwijs, toe dat hij was blijven zitten op de hbs. En ook presen-



‘Werken in de zomer en vrij in de 
winter, mooi toch?’

Plan CNV Onderwijs tegen afschaffen doubleren positief ontvangen
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namelijk de cijfers. Leerlingen zouden met 
veel bijlessen of een maand summerschool 
moeten overgaan. ‘Het gaat over pubers 
die een stormachtige ontwikkeling door-
maken en daar moet af en toe ook ruimte 
voor zijn.’ 
Berendsen kan gerust zijn, want die ruimte 
is er ook in het anti-doublurescenario van 
de bond, waarvoor eind vorige maand 
ruime aandacht was in de media. Leer-
lingen die er echt niet aan toe zijn of in 
de verste verte niet zullen voldoen aan 
de eindtermen, zullen ook in de nieuwe 
situatie een jaartje mogen overdoen. Ook 
moet in overleg tussen school, ouders en 
leerlingen worden gekeken of het wellicht 
verstandiger is naar een lager niveau te 
gaan. 

speciaLe invaLpooLs
Waar het CNV Onderwijs om gaat zijn 
de grensgevallen, eigenlijk de hoofdmoot; 
leerlingen die een vier of vijf te veel 
hebben op hun eindrapport. Volgens 
bondsvoorzitter Michel Rog 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 is veel meer dan in het 
buitenland. Het kost de staat jaarlijks  
350 miljoen euro. Volgens Rog leidt 
dat tot demotivatie in de klas, en dat is 
vervelend voor de leerling, voor de ouders,  
maar ook voor leraren die zittenblijvers 
moeten lesgeven die een voldoende had-
den voor hun vak. Hij wijst ook op het 
gevaar dat leerlingen stil blijven staan in 
hun ontwikkeling. Dat zou slecht zijn voor 
onze kenniseconomie.
Rog, die voor het plan van CNV Onder-
wijs samenwerking zoekt met de VO-raad 
en het ministerie van Onderwijs, wil dat 
scholen extra faciliteiten krijgen om te 
kunnen experimenteren, en te investeren 
in bijvoorbeeld inhaalprogramma’s en 
extra huiswerkbegeleiding. Nieuwe docen-
ten zouden via speciale invalpools kunnen 

worden ingezet. Gesproken wordt ook over summerschools, waarvan leerlin-
gen die tegen het excellente aanzitten eveneens gebruik kunnen maken. 
Scholen kunnen hiervoor regionaal uiteraard samenwerken en de vakken 
onderling verdelen. Het voordeel is dat er extra werkgelegenheid wordt 
geschapen en dat docenten die in de zomer doorwerken op een ander 
moment verlof kunnen nemen. Natuurlijk moet het kabinet eerst investe-
ren, maar op termijn betaalt deze ingreep zichzelf terug. Bovendien tilt het 
de kwaliteit van het onderwijs naar een hoger plan, is Rogs verwachting.

voorstanDer van maatwerk
‘Zittenblijven heeft altijd een oorzaak. Als je die wegneemt dan is de kans 
op herhaling het jaar daarop groot’, weet Dirk Speelman, voorzitter college 
van bestuur Almere College (2.200 leerlingen met vestigingen in Kampen 
en Dronten). ‘Ik ben tegen doubleren en voor maatwerk. Ben dus ook 
voorstander van het op de voet volgen van leerlingen. Want een leerling 
kan ziek worden, er kan iets zijn in de thuissituatie, het kan moeite heb-
ben met de stof voor een aantal vakken of het gaat over motivatie.’ Vanuit 
dat gegeven wil Speelman individuele hulp bieden. ’Sommige problemen 

Luie DonDers
in de Schooljournaal LinkedIn-discussiegroep noteerden we de 
volgende reacties: 
•  ‘Leerlingen blijven om heel verschillende redenen zitten. Ik heb 

inmiddels best wat luie donders voor mijn neus gehad voor wie de 
wake up call van een jaartje blijven zitten prima uitpakte.’

•  ‘Het is veel beter dit per kind te bekijken. Als de achterstand mini
maal is en het blijft zitten op een paar punten tekort, dan kan een 
summerschool een uitkomst zijn.’

•  ‘Het lijkt een taboe om in de onderwijswereld de positieve kanten van 
doubleren te zien.’ 

•  ‘Mijn leerlingen mogen best een jaartje overdoen als het nodig is, of 
als ze in herhaling vallen met slechte eindcijfers. Maar als het net 
niet genoeg is, zie ik het best zitten. Extra begeleiding en dan met 
een flinke aantekening in het dossier over naar de volgende klas.’ 

•  ’Het op de juiste wijze toepassen van dit instrument, soms in pedago
gische zin, soms meer in didactische zin, moet benadrukt worden’

•  ‘Tijdig extra inzet en ondersteuning voor de betreffende leerling, 
zodat een 4 staan voor een vak niet nodig is.’

•  ‘Er is een grote huiverigheid tegenover het doubleren, terwijl er ook 
leerlingen zijn voor wie dit wel zinvol en zelfs goed kan zijn.’

•  ‘Ik denk niet dat dit een regel moet worden, want bij elke leerling 
hoort een apart verhaal. Ik denk dat scholen prima in staat zijn om te 
bekijken of een leerling moet doubleren.’ 

•  ’Omgaan met teleurstellingen is een belangrijke vaardigheid.  
Die leer je niet door pappen en nathouden.’



kun je ook voor zijn. Jongens ervaren in  
3 of 4vwo dat ze niet meer wegkomen met 
af en toe wat inzet. Meisjes schrikken in 
4havo juist van het plots hogere niveau. 
Het is minder kindvriendelijk. Dat is 
standaard en daar kun je je als school op 
voorbereiden.’
Speelman vermoedt ook dat het werk 
aantrekkelijker wordt als wordt gestart 
met summerschools. ‘Veel leraren van nu 

willen hun eigen plan trekken en ervaren het onderwijs als een 
keurslijf. Straks werken ze in de zomer en zijn ze vrij in december 
en januari. Mooi toch?’ 
 ‘Ik sta helemaal achter jullie plan’, zegt Ron Maas, directeur van 
Interconfessionele Scholengemeenschap Westland (4.000 leer-
lingen) in Poeldijk. ‘Maar ik voorzie problemen met de instroom 
in de vierde klas mavo, door de vorig jaar door de minister 
ingevoerde verzwaarde examennormen. Kijk, een paar extra exa-
menkandidaten kan ik hebben. Zo zakte van de groep van vorig 
jaar maar zeven procent van de leerlingen. Dit jaar verwachten we 
echter dat van de tachtig leerlingen die eindexamen mavo doen 
er twintig het niet zullen halen. Dat is een kwart dat blijft zitten. 
Dat kost een hoop extra geld om ze een jaar lang opnieuw voor te 
bereiden op het examen.’ Maas voorziet de problemen ook voor 
5havo en 6vwo en hoort dezelfde geluiden van scholen die onder 
hetzelfde bestuur vallen. 

HoofDpijnvakken
Natuurlijk was er ook kritiek op het voorstel om het zittenblijven 
zoveel mogelijk te mijden. ‘Het initiatief van CNV Onderwijs 
voor het voortgezet onderwijs om met bijlessen in de vakantie 
te voorkomen dat leerlingen met slechte resultaten het jaar over 
moeten doen, heeft veel nadelen’, mailt gepensioneerd hbo-
docent Dirk Verbaan uit Nieuwegein. ‘Het werkt gedurende het 
studiejaar niet motiverend. Het is een noodoplossing en legt 
de basis voor een moeilijk volgend schooljaar. Een verloren jaar 
wordt niet met wat bijlessen tot een succes gemaakt. Studeren 
moet je leren en dat begint bij elk schooljaar opnieuw. Red de 
leerling in september en niet na het schooljaar, is mijn ervaring 
uit het verleden als eerstegraads docent.’ Hij ziet meer in een 
persoonlijk studieplan, gekoppeld aan een studiecoach. 
Voor de vrije scholen in Nederland is het niet doubleren zelfs 
uitgangspunt. ‘Het kan alleen als een leerling sociaal-emotioneel 
nog niet het vereiste niveau van de doelgroep heeft’, mailt docent 
Duits Bart Gubbels uit Amsterdam. ‘Niet doubleren betekent 
evenwel, dat leerlingen die zwak presteren in één of meerdere 
vakken, steeds minder presteren, omdat de leerstof (het jaar erop) 
moeilijker wordt en ze de vereiste basisstof missen. Deze kinderen 
raken steeds verder achter en zullen uiteindelijk het vereiste 
niveau niet halen en naar een ander schooltype teruggezet moeten 
worden, bijvoorbeeld van havo naar vmbo-theoretische leerweg.’ 
Maar Gubbels heeft meer punten van kritiek. Volgens hem 
ondermijnen leerlingen die zwak zijn in een of meerdere vakken 
de motivatie en discipline van een klas, omdat ze niet goed mee 
kunnen komen. ‘Met name in de onderbouw investeren deze 
leerlingen bewust minder in de hoofdpijnvakken, omdat ze deze 
in klas 3 (vmbo) of klas 4 (havo/vwo) laten “vallen”.’
Cloë Martens, collega van Henny Berendsen die aan het begin 
van dit artikel werd genoemd, ziet het in ieder geval wel zitten 
om te stoppen met het zittenblijven. De docent Nederlands en 
afdelingsleider vwo bovenbouw was zelfs uitgesproken enthousiast 
in de radiouitzending van Beelen. ‘Het lijkt me fantastisch als we 
allerlei extra ondersteuning krijgen om leerlingen met achterstan-
den op te vangen.’

Peter Magnée
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Bijlessen 
moeten 
voorkomen 
dat leer
lingen blijven 
zitten.

interessante geDacHte 
‘Een interessante gedachte’, noemde minister 
Van Bijsterveldt het plan tegen doubleren op BNR 
Nieuwsradio. ‘Het kan leerlingen extra motiveren 
om een diploma te halen.’Tweede Kamerlid Metin 
Çelik (PvdA) zei in de microfoon voor hetzelfde 
station: ‘Onderwijstijd is ontzettend kostbaar, 
zowel voor de leerling als voor de samenleving. 
Iedere pilot die zittenblijven zou kunnen voorko
men, moet je een kans geven.’ VOraadvoorzitter 
Sjoerd Slagter, juichte in De Telegraaf het plan 
eveneens toe. ‘Scholen moeten overstappen naar 
individueel onderwijs. Maatwerk is daarbij het 
sleutelwoord. Daarom adviseren wij van harte om 
hieraan mee te werken.’ 



liesbeth hermans
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Als kind zag ik ooit een plaatje van Berlijnse mensen in de 
jaren dertig die een brood betaalden met een kruiwagen 
vol bankbiljetten. Ze bulkten zogezegd van het geld…
Aan deze illustratie moet ik denken bij de plannen van de 
Onderwijsraad. Alle leraren moeten in de toekomst een 
mastersopleiding volgen en één op de twintig gaan we 
uitroepen tot ‘excellente leerkracht’. Het niveau van ons 
onderwijs zal zo met sprongen stijgen!

Laatst las ik een stuk over nascholing rekenen. De deel
nemers, natuurlijk al een tijd voor de klas, werden verder 
‘geprofessionaliseerd’.  Ze leerden wat je kunt doen als 
een kleuter denkt dat er in een hoog, smal glas meer kan 
dan in een laag, breed glas. Gooi in beide glazen evenveel 
pepernoten en laat die tellen. Zorg vervolgens dat het 
kind die noten mooi in twee rijen naast elkaar kan leggen, 
bijvoorbeeld in een eierdoos. Dan ziet het zelf dat het er 
net zoveel zijn! De nascholingsdocent juichte over de cur
sisten: Deze leerkrachten kiezen nu materialen die dienen 
tot het doel. Zo tonen ze hun meesterschap! 
Ik sta paf. De vraag oplossen ‘Hoe kan ik dit aan mijn 
leerlingen demonstreren?’, is blijkbaar voor de gewone 
opleiding nog te moeilijk. Dat stellen we uit tot de vervolg
studie, op het masterniveau, zeg maar. 

Al mijn klasgenoten op de pedagogische academie, begin 
jaren tachtig, zouden die glazen en die eierdozen zelf  

bedacht kunnen hebben, dat weet ik zeker. Veel zelfs 
zonder één les rekendidactiek, gewoon ter plekke met 
hun eigen hersenpan. 
Maar de ene helft had dan ook havo gehad en de 
andere helft vwo. Net zoals nu nóg de onderwijzers
studenten in Finland, het land dat al jaren aan de top 
staat van de PISAranglijst. Ze hebben daar al een hoog 
kennis en denkniveau als ze starten met de opleiding. 
Wij hier in Nederland kregen in 1985 de pabo. Daar kon 
je met mbo terecht. Van toen af waren het niet meer de 
betere leerlingen van de middelbare school die onder
wijzer werden. Laat staan de beste, zoals in Finland. 

Net als de Duitse regering in de inflatietijd spant de 
Onderwijsraad het paard achter de wagen. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, petje af! Maar normaal gespro
ken kun je van een mbo’er geen ‘master’ maken, dat 
is jezelf rijk rekenen. En het is ook een misvatting dat 
een hele school meer diepgang krijgt, als je vijf procent 
van de leerkrachten excellent verklaart. Want wat 
dat inhoudt, kan ik u wel vertellen. Eén op de twintig 
kan dan straks ‘deskundig’ de naam noemen van het 
verschijnsel hierboven: conservatiebegrip. Maar krijgt 
Nederland daarvan gemiddeld intelligentere leer
krachten dan nu? Ik geloof er geen snars van. Daarvoor 
zullen we eerst weer bij het begin moeten beginnen. En 
niet achteraan. 

al Mijn klasgenoten 
zouden die glazen 
en eierdozen zelf 
bedacht kunnen 

hebben

masterniveau

liesbeth hermans 
(5o) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 

column
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Signalement: 30 centimeter groot, zwart met 
wit, inmiddels ietwat smoezelig. Dit stond 
in het opsporingsbericht voor Pinkie, een 

pinguïn-knuffel, in april gezocht door de politie 
Drenthe, en tot nu toe niet teruggevonden. De 

eigenaar van Pinkie is een 10-jarige jongen 
met een ernstige reactieve hechtingsstoornis. 

Uit wereldwijde onderzoeken blijkt dat één 
op de drie kinderen in meer of mindere mate 

hechtingsproblemen heeft. Vooral ouders kunnen 
daar iets aan doen, maar leraren ook.

‘Leerling met 
hechtingsprobleem 
wil echt gezíen 
worden’

‘Dat één op de drie kinderen een tekort 
aan basisvertrouwen heeft, onveilig of ang-
stig gehecht is, zoals dat heet, hoeft niet 
meteen problematisch te zijn’, stelt Nel-
leke Polderman, psycholoog en directeur 
van Basic Trust, een landelijke organisatie 
van psychologen en orthopedagogen 
gespecialiseerd in basisvertrouwen, 
hechting en adoptie. ‘Deze groep varieert 
namelijk van goed functionerende kinde-
ren tot volledig niet-gehechte kinderen. 
De groep met een echte stoornis, de 
reactieve hechtingsstoornis, is maar klein, 
maar de groep met een gebrek aan basis-
vertrouwen is dus behoorlijk groot.’

controLe HouDen
Vrijwel altijd vertonen deze kinderen 
concentratieproblemen, vertelt Polder-
man. ‘Basis van het probleem is de angst 

afgewezen te worden, te verliezen. Daarom is het kind continu 
bezig zijn omgeving in de gaten te houden en zich juist níet 
over te geven aan zijn schoolwerk of aan de leraar. Zo’n kind wil 
controle houden uit angst dat hem dingen overkomen waar hij 
zelf niet de hand in heeft. Faalangst is ook een veel voorkomend 
symptoom, evenals moeizame omgang met andere kinderen.’ 
Sommige kinderen met hechtingsproblemen lijken nergens 
bang voor te zijn, zijn soms te vrijpostig. Ook laten zij veel verzet 
zien, willen vooral dingen zelf bepalen. Op school uit zich dat in 
verzet tegen opdrachtjes, tegen regels. Andere kinderen hebben 
meer last van verlatingsangst en klampen zich vaak vast aan hun 
opvoeders en leerkrachten. Zij zijn snel ontstemd, huilen veel en 
zijn vaak boos. Op de middelbare school kan het zich uiten in 
het snel wisselen van vrienden, bazig of overheersend zijn of juist 
teruggetrokken en zich sterk aanpassen. Deze leerlingen verwach-
ten niet veel van zichzelf, voelen zich waardeloos, en kunnen 
daardoor gaan onderpresteren. 

aDoptie
De oorzaken voor hechtingsproblemen zijn zeer divers, maar 
altijd is er wel een korte of langere periode geweest waarin het 
kind te weinig geborgenheid of kwalitatieve aandacht van de 
ouders/verzorgers kreeg. ‘Kinderen die afgestaan worden ter 
adoptie of weg moeten bij hun ouders en in een pleeggezin 
terecht komen, laten een overduidelijke oorzaak zien. Dat is 
al een trauma op zich’, stelt Polderman, zelf moeder van twee 
geadopteerde zonen. ‘Maar ook als kinderen wel bij de ouders 
blijven, maar de moeder bijvoorbeeld voor langere tijd wordt 
opgenomen in het ziekenhuis, kan een hechtingsprobleem 
ontstaan. Kinderen die te vroeg geboren worden en een tijdje 
in een couveuse liggen, lopen risico. Verder is er ook een hele 
groep ouders die gewoon niet weet hoe ze kwalitatieve aandacht 
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moeten geven aan hun kinderen.’ Veilige hechting ontstaat in de 
eerste twee levensjaren, maar ook als er ver daarna nog iets trau-
matisch gebeurt, zoals de dood van een ouder of een scheiding, 

kan het leven van kinderen schudden op zijn 
grondvesten en een hechtingsprobleem ontstaan.

HersteL
Lang is gedacht dat een hechtingsprobleem 
onomkeerbaar was. Maar er is wel degelijk, ook 
op latere leeftijd, nog iets aan te doen, stelt  
Polderman. ‘Je kunt een inhaalslag maken, wer-
ken aan herstel. Hoe? Door een kind 
heel expliciet het gevoel te geven van gezien en 
gehoord worden. Zo kan het kind het basisver-
trouwen krijgen, in zichzelf en anderen: ik mag 
er zijn, ik hoef niet meer zo alert te zijn, ik kan 
gewoon plezier hebben, ik kan me gewoon con-
centreren op mijn werk. Vooral ouders kunnen 
hier iets aan doen, maar de leraar ook!’, bena-
drukt ze. ‘Het gaat om vaardigheden die aan te 
leren zijn. Basic Trust geeft daar trainingen voor, 
maar we hebben ook een A4’tje met tips waarmee 
veel leraren al geholpen zijn. Structuur en dui-
delijkheid bieden, een veilige omgeving creëren, 
laten merken dat je een kind echt zíet, even volle 
aandacht aan een leerling besteden, herhalen 
wat het kind zegt. Stel dat een kind steeds zit te 
kletsen, bedenk dan dat het kind dat misschien 
wel doet om veiligheid te zoeken, benoem dat 
dan: “Je wilt natuurlijk nog even praten met je 
buurvrouw, maar ik wil graag dat je nu even je 
sommen gaat maken.” Deze vaardigheden zijn 
goed voor álle leerlingen en kunnen echt een 
omslag betekenen in de klas.’

Ciska de Graaff

tips voor in De kLas
•  Duidelijke regels en grenzen stellen en daarbin

nen keuzemogelijkheden geven. Dit geeft een 
gevoel van veiligheid.

•  Laten merken dat je het kind echt ziet: het 
gedrag van het kind regelmatig vriendelijk 
benoemen. ‘Jij steekt je vinger op. Zeg het 
maar.’ ‘Zo, jij zit. Als iedereen zit, kunnen we 
beginnen.’

•  Ontvangstbevestiging geven: als het kind iets 
zegt, eerst herhalen wat het gezegd heeft 
voordat je reageert. Daardoor komt het bij het 
kind echt binnen dat het gehoord is.

•  Als een kind zich onveilig voelt, zet ‘m dan op 
een plek met een muur of raam achter zich, dus 
vooral niet vóór in de klas met kinderen achter 
zich.

*  Als de jongere gecorrigeerd moet worden, 
benoem dan eerst neutraal het ongewenste 
gedrag en zeg vervolgens positief voor wat de 
jongere moet gaan doen. ‘Jij loopt van je plek, 
ga maar gauw weer zitten, we zijn bijna klaar.’

voor meer tips en informatie: www.basictrust.com.
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Social media: 
ramp of kans?

de kenmerken zijn van de social media-verslaving. ‘Het gaat om 
het onvermogen om het gebruik te doseren. Belangrijke dingen 
lijden eronder, zoals school en vriendschappen. En er is sprake 

Soms vraag ik me wel eens af hoe het mij 
zou zijn vergaan als ik anno 2012 nog in 
een klaslokaal had gezeten. Mijn middel-
bare schooltijd speelde zich grotendeels 
eind jaren negentig af. Lang niet iedereen 
had toen een mobieltje. Maar tijdens het 
eindexamen in 2001, toen de apparaatjes 
al gemeengoed begonnen te worden, ging 
plotseling de gsm van Vincent af, die 
een of twee rijen verder zat. Het was z’n 
moeder. Ze belde om hem succes te wen-
sen bij het examen. De telefoon werd in 
beslag genomen. Meer gebeurde er toen 
eigenlijk niet.
De tijden zijn veranderd en social media 
hebben hun entree gemaakt. Eerst was 
het Hyves en niet veel later volgden Twit-
ter en Facebook. Zelf ben ik ook een 
actief gebruiker. En m’n telefoon is heilig. 
Begin april had Vodafone problemen 
en behoorde ik tot de gedupeerden. Ik 
kan u zeggen: ik ging kapot. Had het 
gevoel dat de wereld langs me heen trok 
en ik nergens van op de hoogte was. Als 
ik thuis was en achter de laptop 
kroop, postte ik berichten 
op Facebook over mijn 
isolement. Opdat 
maar niemand 
zou denken dat ik 
iemand negeerde of 
wat dan ook. 
Voor de ernstige vorm 
hiervan is tegenwoordig een naam, een 
diagnose: FOMO. Dat staat voor Fear Of 

Missing Out.

ImpopulaIre 
maatregel
Dick Trubendorffer is directeur van een 
verslavingszorginstelling en legt uit wat 

De smartphone is niet meer weg te denken uit de 
samenleving. Voor miljoenen Nederlanders een 
onontbeerlijk attribuut. Ook in klaslokalen is het 
apparaat al lang aan een opmars bezig, hand in 

hand met de opkomst van social media. Pingen, 
whatsappen, posten: het gaat de hele dag door. 

Scholieren zijn eraan verslingerd. Volgens een 
verslavingsdeskundige vraagt de situatie om 

drastische maatregelen, een social media-expert 
vindt juist dat kansen onbenut blijven.
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van controleverlies. Je neemt je bijvoorbeeld voor een kwartier-
tje op Facebook door te brengen en dan ben je toch ineens twee 
uur bezig.’ Die verslaving zet zich ook door in het klaslokaal. 
Trubendorffer vermoedt dat een regel als het uitzetten van een 
telefoon in de klas weinig succes zal hebben. ‘Hoe ga je dat con-
troleren? Leerlingen kunnen hun mobieltje toch ongemerkt aan 
hebben. En je moet niet willen dat je leerlingen met een smart-
phone met open verbinding bij je in de klas zitten. Eigenlijk is 
de oplossing heel simpel. Hoeveel moeite is het om kluisjes neer 
te zetten waar alle leerlingen hun gsm in deponeren vóór ze het 
klaslokaal binnengaan? Een simpele, praktische en doeltreffende 
oplossing. Het grootste probleem is de psychologische factor; 
niemand durft die impopulaire maatregel te nemen. Je mag het 
dan drastisch vinden, maar het is desastreuzer dat die telefoons 
de klas in zijn geslopen. In feite is de situatie nu dat je vriendje 
in je zak zit. Vroeger mocht je niet met degene praten die naast 
je zat in de klas. Waarom zou je dan vanuit de schoolbanken wel 
moeten kunnen praten met je moeder, je nichtje of je vriendin-
netje. We moeten weer eens een klein beetje beginnen aan het 
begrenzen van de jeugd. Je komt naar school voor onderwijs en 
dan lever je je telefoon in.’ 

geen hype
‘Er is veel onwetendheid over social media onder het docenten-
korps’, weet  Gerdien den Boer, coördinator social media bij de 
omroep NTR. Ze verzorgt ook Twitter- en Facebookcursussen in 
het primair en voortgezet onderwijs en ziet juist kansen. ‘Veel 

leraren staan in het begin sceptisch tegen-
over social media. Ze zien hun leerlingen de 
klas binnenkomen, zich verschuilen achter 
hun tassen om vervolgens te gaan pingen of 
whatsappen met hun smart phone. Leraren 
weten niet hoe ze daarmee moeten omgaan 
en willen meer weten over social media. 
Daarom leg ik tijdens de workshops de 
basis uit, zodat ze begrijpen wat jongeren 
aan het doen zijn en ook zien wat de moge-
lijkheden voor henzelf zijn. Zelf zie ik het 
daarom alsof ik zaadjes aan het planten 
ben.’
Volgens Den Boer moeten scholen zich 
realiseren dat social media een belangrijke 
plek hebben ingenomen in de maatschap-
pij. ‘Het bestaat, je kunt er niet meer 
omheen en het gaat ook niet meer weg. 
Dit is geen hype. Scholen moeten daar op 
inspelen.’

twItterspreekuur
De social media-coördinator is van mening 
dat Twitter en Facebook concreet kunnen 
worden toegepast in het onderwijs. ‘Twitter 
kun je in de klas gebruiken om kennis over 
te brengen. Leerlingen komen het lokaal 

binnen met hun mobieltje al in hun han-
den. Hoe krijg je dan hun aandacht bij 

de les? Door bijvoorbeeld een over-
horing via Twitter af te nemen. Of je 
vraagt een leerling om elk kwartier 

een update of samenvatting van de les 
te twitteren. Ook kun je erover naden-

ken om een spreekuur voor scholieren in te 
stellen. Als de klas een toets krijgt, kun je 
bijvoorbeeld leerlingen de mogelijkheid 
bieden om de avond ervoor via Twitter of 
Facebook vragen te stellen. Leraren zijn 
daar enthousiast over. Ze hebben name-
lijk een kader en gaan met social media 
aan de slag zonder daar de hele dag 
mee bezig te zijn.’ Facebook kan een 
soortgelijke functie uitoefenen, weet 
Den Boer. ‘Je kunt een besloten groep 
aanmaken met de klas. Daarin deel 

je video’s en andere informatie met de 
klas. En leerlingen kunnen ook onderling 

in discussie gaan en elkaar tips geven. Jon-
geren zitten nonstop op Facebook en dan is 
het makkelijk om even te switchen naar de 
groep. Dan zijn ze toch weer even met de 
lesstof bezig.’

Edwin van Baarle
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Basisonderwijs op drift in Friesland
Besturen proberen gedwongen ontslagen zo veel mogelijk  te voorkomen

kleine basisschool De klinkert in sloten (nije gaast) blijft bestaan en wordt mogelijk 
een kernschool.
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‘Als kinderen niet met leeftijdsgenootjes 
kunnen leren en spelen, missen ze de 
uitdaging,’ zegt Ep van Hijum, voorzitter 
College van Bestuur van schoolbestuur 
Nije Gaast. ‘Nu zie je klasjes waar groep 
6, 7 én 8 samen zitten. Dat is niet goed 
voor de leerlingen, maar ook lastig voor 
de leraren. Een geweldige leraar kun je 
voor verschillende groepen zetten en dan 
gaat het ook nog goed ook.  
Maar de meeste leraren werken beter 
voor een klas met bijvoorbeeld alleen 
groep 7 en 8.’
Nije Gaast is een van de organisaties die 
de komende jaren het onderwijs in  
Friesland anders wil inrichten. Het 
bestuur uit Zuidwest-Friesland heeft der-
tien christelijke en twee algemeen bij-
zondere basisscholen onder zijn beheer. 
‘Enkelen liggen maar een kleine drie 
kilometer van elkaar vandaan’, legt Van 
Hijum uit. Op de scholen zitten gemid-
deld zo’n 55 leerlingen. Terwijl een leraar 
in de Randstad voor een klas van dertig 
leerlingen staat, komt het in Friesland 
voor dat een leraar maar aan een groepje 
van zes kinderen de stof uitlegt. 

Het rommelt in het 
basisonderwijs in Friesland. 
Er moet bezuinigd worden, 
maar hoe? Er zijn meerdere 

mogelijkheden. Kleine 
scholen samenvoegen? 
Boven- en onderbouw 
splitsen en op andere 

scholen onderbrengen? 
Minder personeel? 

Minder directeuren? 
Grote onderwijskundige 

veranderingen vinden plaats in 
het Hoge Noorden.
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Laten zoals het is, is geen optie. Nije 
Gaast is al een tijd bezig met bezuinigin-
gen, maar de kaasschaafmethode levert 
te weinig op. Bijna 84% van de inkom-
sten wordt besteed aan het personeel. 
‘Dat moet minder’, verduidelijkt Van 
Hijum. ‘Dit is het eerste bestuur die met 
deze grote veranderingen begint, maar 
ik verwacht dat er over een paar jaar veel 
meer zullen volgen. Als we de kwaliteit 
van het onderwijs willen behouden, 
kunnen we gewoon niet anders in dit 
krimpgebied.’

kInDvoorzIenIng
Nije Gaast wil scholen met minimaal  
70 leerlingen, vier combinaties van  
2 groepen. Bestuursvoorzitter Van 
Hijum: ‘Meer leerlingen in de klas 
zodat ze zich kunnen spiegelen aan 
leeftijdsgenootjes. Zo komt er ook 
meer verdeling van kennis onder 
leerkrachten. Als we nu niets doen, 
verliezen 15 van de 150 leraren gedwon-
gen hun baan. Nu moeten er ook  
15 uit, maar nu kunnen we mensen de 
tijd geven om een andere baan te vinden 
of met pensioen te gaan.’
‘Het aantal scholen kan nog verschillen’, 
legt hij uit. Nije Gaast wil het huidige 
aantal van 15 scholen terugbrengen naar 
4 of 5 kernscholen en 4 of 5 ‘kindvoor-
zieningen’ (dagopvang van 7 tot 7, red.). 
‘We zijn nu met de ouders aan het pra-
ten over hoe we het plan uitvoeren. Als 
die hun kinderen niet naar de nieuwe 
school sturen, moeten we die ook slui-
ten, dat heeft dus geen zin.’

onDerwIjsteams
Volgens Van Hijum is Nije Gaast 
ooit begonnen met het vormen van 
onderwijsteams. ‘Dat gebeurde op 
kleine schaal, door de coördinatoren en 
schoolleiders, maar wij zagen hier geen 
toekomst in.’

Begin augustus begint De Gearhing, een schoolbestuur 
dichtbij Stavoren, met een ombuigingsplan. De situatie 
van twee jaar geleden, 29 scholen met 27 directeuren, moet 
veranderen naar één directeur van één onderwijsteam per 
drie tot zes scholen. ‘We willen niet, of zo weinig mogelijk, 
bezuinigen op leerkrachten, dus dan blijft het management 
over,’ legt Wubbo Wever, voorzitter College van Bestuur, 
uit. Met in de goede jaren 180 leerlingen is basisschool De 
Tweespan in Lemmer de grootste school van de organisatie, 
daar tegenover staan diverse kleine scholen van minder dan 
80 leerlingen. Een directeur zal meerdere scholen leiden, 
het grootste onderwijsteam met  430 leerlingen bestaat uit 
drie basisscholen in Lemmer. De kleinste eenheid bestaat uit 
drie scholen in Bantega, Echtenerbrug en Oosterzee, met in 
totaal 229 leerlingen. ‘Het mooie van het ombuigingsplan is 
dat de scholen kunnen blijven bestaan, dat is gunstig voor 
de dorpen,’ spreekt Wever. ‘Ook zullen er geen gedwongen 
ontslagen vallen, we kunnen dat intern oplossen. Een functie 

als directeur van een onderwijsteam is natuurlijk heel wat 
anders dan een directeur van een school. Sommige mensen 
wilden liever een andere functie binnen de het team. Iemand 
wilde bijvoorbeeld graag voor de klas staan, en een ander kon 
de functie van orthopedagoog uitvoeren, dat scheelt ons ook 
weer kosten. De mensen die er uitgaan wisten dat toen ze in 
dienst kwamen, vaak met een kort contract. We hebben al 
een tijdje een vacaturestop, er vielen dus alleen nog mensen 
af.’ In de loop van de tijd hadden sommige directeuren al 
meerdere scholen onder hun hoede. De mensen die interesse 
hadden in de directiefuntie moesten gewoon opnieuw sol-
liciteren. 

zonDe
In het vorig Schooljournaal stond een berichtje over de 
gemeente Littenseradiel, waar ze basisscholen willen opsplit-
sen. Het ene dorp krijgt dan een school met de groepen 1-4, 
een andere de groepen 5-8. Wettelijk mag het niet, maar de 
wethouder wil het toestaan op experimentele basis.  Dat plan 
ziet Wever niet zitten. ‘Het blijven kleine scholen, met kleine 
teams. De klassen zitten in een klaslokaal dus er komen waar-
schijnlijk ook nog ruimtes leeg te staan, zonde.’

Hester Dijkstra

‘We kunnen niet anders in dit krimpgebied’
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Voor beide contracten wil Kamp dat de risicovrije 
marktrente, die de laatste weken nieuwe diepterecords 
bereikt, de basis blijft vormen voor het uitrekenen 
van de pensioenverplichtingen. Wel wil hij voor lange 
looptijden (vanaf 20 jaar) rekening houden met een wat 
hogere langetermijnrente. Dit is een verbetering, maar 
gaat duidelijk minder ver dan waarvoor het CNV heeft 
gepleit. Een andere verbetering die Kamp voorstelt is 
om de dekkingsgraad als gemiddelde over de laatste  
12 maanden vast te stellen. Dit voorkomt het wild heen 
en weer schieten van deze belangrijke maatstaf.

Te voorzichtig?
Het nieuwe pensioencontract moet uitgaan van een 
(minstens) waardevaste pensioenuitkering. Indexatie is 
in dit contract een integraal onderdeel van de toezeg-
ging en moet dus ook worden meegenomen bij het 
uitrekenen van de verplichtingen. Dat gebeurt door 
een afslag op de rekenrente. Daar staat tegenover dat 
bij een reëel contract pensioenfondsen er rekening mee 
mogen houden dat op lange termijn naar verwachting 
een hoger rendement zal worden behaald dan de risi-
covrije rente. Kamp wil dat doen door een risico-opslag 
op de rekenrente, die toeneemt met de looptijd van 
de verplichtingen. Maar de minister gaat wat betreft 
de hoogte van die opslag aan de zeer voorzichtige kant 
zitten (1,5% voor de langste verplichtingen). Kamp 
opteert hiermee voor een rekenrente die overstap naar 

een reëel contract niet echt aantrekkelijk of zelfs nauwe-
lijks mogelijk lijkt te maken. In het verdere overleg zal 
dit voor het CNV een zeer belangrijk punt worden.

Optisch nadeel
Doordat de indexatie in de verplichtingen zit komt de 
dekkingsgraad, ondanks de risico-opslag op de reken-
rente, substantieel lager te liggen dan bij een nominaal 
contract. Dat is louter een optisch nadeel, want bij 
een reëel contract wordt er, afgezien van een mogelijke 
egalisatiereserve, gestuurd op een dekkingsgraad van 
honderd. Ligt de dekkingsgraad (na indexatie) onder 
de honderd procent, dan worden de pensioenen neer-
waarts aangepast, maar wel gespreid over maximaal 
tien jaar. Dus bijvoorbeeld bij een dekkingsgraad van 
95 procent tien jaar lang een korting van 0,5 procent. 
Zolang de (gestapelde) korting onder de jaarlijkse 
automatische indexatie blijft, is er dus per saldo alleen 
sprake van onvolledige indexatie. Onderzoek van het 
Centraal Planbureau (CPB) bevestigt dat nominale 
kortingen in een reëel contract weliswaar vaker kunnen 
voorkomen, maar in omvang aanzienlijk beperkter blij-
ven dan in een nominaal contract.

Invaren van oude rechten
Kamp heeft laten onderzoeken dat het collectief overhe-
velen van bestaande rechten naar het nieuwe contract 
in beginsel juridisch mogelijk is, maar hij wil het aan 
sociale partners op fondsniveau overlaten of hiertoe 
wordt overgegaan. Berekeningen van het CPB laten een 
licht, maar niet excessief voordeel zien voor de oudere 
generaties. Bij niet collectief invaren wordt de risicode-
ling doorbroken, waardoor jong en oud uiteindelijk 
slechter af dreigen te zijn en in het bijzonder negatieve 
inkomensgevolgen optreden voor gepensioneerden en 
deelnemers met al veel opgebouwde aanspraken. Het 
CPB concludeert: paradoxaal genoeg neemt de 

nominale zekerheid toe bij overstap van het nomi-

nale naar het reële contract.

Philip van Teutem

nieuw financieel toetsingskader voor pensioenen
Minister Kamp van Sociale Zaken heeft de hoofd-
lijnen gepresenteerd voor een nieuw financieel toet-
singskader (ftk). Het ftk is het stelsel van financiële 
normen dat moet waarborgen dat pensioenen kun-
nen worden uitbetaald en de baten en lasten eerlijk 
over alle generaties worden verdeeld. Een ander ftk is 
nodig om het Pensioenakkoord te kunnen invoeren. 
Kamp kiest voor één vernieuwd ftk, met ruimte voor 
twee pensioencontracten: het bestaande nominale 
contract en het op reële ambitie gerichte contract uit 
het Pensioenakkoord.



Overzicht regiOspreekuren 

dinsdag  12 juni  Assen
maandag  18 juni  Utrecht
dinsdag 19 juni Roermond
donderdag 21 juni Apeldoorn
donderdag 21 juni Den Bosch
donderdag   5 juli Rotterdam
dinsdag 10 juli 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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Ondanks het feit dat de bezuinigingen op passend 
onderwijs weer zijn teruggedraaid, zullen toch heel wat 
leraren hun baan verliezen als gevolg van onder meer 
leerlingendaling. Uiteraard gaat iemand er bij werkloos-
heid in inkomen op achteruit, maar er zijn ook gevolgen 
voor het pensioen. 
Iemand met een werkloosheidsuitkering bouwt gedeel-
telijk pensioen op zo lang de werkloosheidsuitkering 
duurt, maar uiterlijk tot 62 jaar. De opbouw is 3/8 deel 
van wat de werkloze werknemer opgebouwd zou hebben 
als hij was blijven werken. Deze opbouw is gebaseerd op 
het pensioengevend salaris in de baan waaruit betrok-
kene werkloos is geworden. Het is mogelijk om vrijwillig 
meer pensioen op te bouwen, maar daarvoor moet dan 
zowel het werkgevers- als het werknemersdeel van de 
premie worden betaald. Globaal is dat ongeveer drie 
keer zoveel  als de premie die je als werknemer betaalt 
bij gewone opbouw.
Zodra de werkloosheidsuitkering is gestopt, of de 
werkloze de leeftijd van 62 jaar heeft bereikt, stopt de 
pensioenopbouw. Daarmee eindigt ook het deelnemer-
schap aan het pensioenfonds. Dat betekent niet alleen 
dat er geen pensioen meer wordt opgebouwd, maar 
het heeft ook gevolgen voor het nabestaandenpensioen 
bij overlijden vóór 65 jaar. In dat geval zullen de nabe-
staanden alleen een nabestaandenpensioen ontvangen 
voor zover dat is opgebouwd vóór 1 juli 1999. Dat kan 
dus forse financiële gevolgen hebben. Datzelfde geldt 

Hoe zit het met mijn pensioen  
als ik werkloos word?

vraag:

overigens ook voor werknemers die vóór hun 65-ste met 
keuze pensioen gaan.
Kun je daar wat aan doen? Jazeker. Zodra de situatie zoals 
hierboven omschreven ontstaat, zal ABP u dat melden. U 
heeft dan de mogelijkheid om een deel van uw opgebouwde 
ouderdomspensioen om te ruilen tegen het recht op nabe-
staandenpensioen dat u kwijt raakt. Dat kost relatief weinig: 
voor iedere euro nabestaandenpensioen die u op deze 
manier inkoopt betaalt u, afhankelijk van uw leeftijd, enkele 
centen (tot maximaal 9 cent) aan ouderdomspensioen.

Veel onduidelijkheid is er ook over de gevolgen die de 
nieuwe pensioenmaatregelen van de overheid hebben bij 
werkloosheid. Een werkloosheidsuitkering stopt uiterlijk 
bij 65 jaar, terwijl de AOW vanaf komend jaar later in gaat. 
Loopt de werkloosheidsuitkering door tot 65 jaar, dan gaat 
in ieder geval aansluitend het ABP-pensioen in. Daarbij 
zal  ABP het pensioen tijdelijk verhogen zolang u nog geen 
AOW krijgt. Die verhoging wordt gefinancierd door het 
ABP-pensioen iets te verlagen zodra u wel in aanmerking 
komt voor AOW.
Bent u geboren na 1949 (of eerder, maar heeft u geen 
recht op FPU) en eindigt u werkloosheidsuitkering op of 
na uw 60-ste, dan kunt u aansluitend gebruik maken van 
het ABP-keuzepensioen. Ook daarin zal de gemiste AOW 
worden ‘voorgefinancierd’. Komt u in deze situatie terecht, 
informeert u dan bij ABP of bij uw vakbond wat u het 
beste kunt doen.

antwOOrd:

mr / IB
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Cursussen
Ook volgend schooljaar is CNV Onderwijs Academie uw partner in training en advies. De deskundige 
trainers en adviseurs staan weer voor jou klaar. Van een training Timemanagement tot het Partner-
schap voor (G)MR en OR…de mogelijkheden zijn eindeloos. 

Nieuw schooljaar in aantocht

Wat staat er op het programma?
Voor jouw persoonlijke  
ontwikkeling
* Leergang Rust door regie
* Individuele coaching
* Op weg naar pensioen
* Grip op communicatie
Ook biedt CNV Onderwijs  
Academie trainingen op locatie aan 
voor teams, (G)MR’en en OR’en. 

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

Janny Dammingh is manager van 
CNV Onderwijs Academie en 
vertelt over de professionaliserings-
mogelijkheden van het komende 
schooljaar. ‘Volgend jaar besteden 
we veel aandacht aan de loop-
baan van onze klanten. Voor 
werknemers in het onderwijs 
die zich heroriënteren op hun 
loopbaan of die het onderwijs 
(moeten) verlaten, biedt de 
Academie diverse workshops of een coach. Voor 
iedereen die met meer plezier en energie naar het werk wil, is er de 
leergang Rust door regie. We begeleiden jou op je eigen werkplek! 
Natuurlijk ondersteunt CNV Onderwijs Academie (G)MR’en en 
OR’en  dit nieuwe jaar weer met trainingen op locatie, adviestrajec-
ten en het Partnerschap. Hierbij wordt de (G)MR of OR collectief 
partner van CNV Onderwijs. Ook adviseren en ondersteunen wij 
schoolleiders. Denk hierbij aan andere tijden, krimp of de invul-
ling van een studiedag. Voor ieder wat wils!’

Jouw partner in training en advies
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column
pierre Wind

Het onderwijs kan mooi zijn. Hartverwarmend. Echt 
top. Het vak van het leven. Gisteren was het weer zo’n 
mooie dag. Ik weet niet of de betreffende toetskandi-
daat er nu ook zo over denkt, maar ik denk dat deze 
topper in spe over tien jaar het volgende verhaal nos-
talgisch zal navertellen.
Een paar weken geleden had bovenstaande eerstejaars 
toetskandidaat bij mij een ‘kookexamen’. Helaas voor 
deze fijne student gaf het beoordelingsformulier een 
negatieve uitslag aan. Balen. Vooral voor hem. Want ik 
heb zoiets van: ’Dan had je je maar nog beter moeten 
voorbereiden’. De student zelf weet zijn falen op die 
dag aan het feit dat-ie een black out had. Zenuwen dus. 
Dat kan. Maar aan de vaktechnische handelingen zag 
ik dat dàt niet alleen de bottleneck was. Dus aan mij de 
taak om in het evaluatiegesprek met de student hem 
ervan te overtuigen om écht meer te leren en oefenen. 
Ik gaf hem, volgens de regels, nog een herkansing. 
Niet het gehele examen, maar een losstaand onder-
deel van de ‘kooktoets’. In mijn ogen, en voor diegene 
die het wel hadden gehaald, een eitje, voor de bewuste 
student een hels karwei. De herkansing was dus giste-
ren. De student komt vlak voor aanvang van de kook-
toets bij mij: ‘Meneer Wind, ik heb mijn kokskleren niet 
bij me. Ik weet dat ik dan niet naar binnen mag, maar 
toch zou ik graag die kooktoets willen doen.’ Ik kijk 

hem vervolgens streng en quasi verbaasd aan en roep 
met luide stem: ‘Eikel, je weet toch dat je zo meteen je 
kooktoets moet doen? Lijkt me logisch dat je dan in de 
juiste kleding bent. Regel wat, anders kom je er niet 
in.’ De student laat zijn vader vervolgens de kokskle-
ding brengen. En gelukkig staat hij uiteindelijk, in vol 
ornaat, in de keuken. Ik laat de kandidaten een uur 
klimatiseren. En toen was het moment daar, de kook-
toets begon. In een prettige stilte zag ik de strakke 
koppies geconcentreerd hun werk doen. Dat deed me 
goed. Top. Ze waren echt met hun vak bezig. Daar 
word ik blij van. Ik ben dan ook een groot voorstander 
van toetsen en examens: een ultiem moment waar de 
student en het vak samen komen. 
Een kwartier later klinkt er een megaknal in het prak-
tijklokaal. Ik zie het voor me gebeuren. De bewuste 
student valt plots op de grond. In één keer. Zeker een 
paar seconden buiten westen. Ik voer de bijbehorende 
EHBO-procedure uit. Minuten later is de ambulance 
er al. De jongen wordt apart genomen en onderzocht. 
Wat bleek? Hij had van te voren drie tabletjes geno-
men om rustiger te worden. Omdat hij zich zo zenuw-
achtig had gemaakt, kreeg hij een moment zuurstof-
tekort. 
Heerlijk die examens. Toch nog blij dat de huidige 
student zich er iets van aantrekt. 

zenuwen
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de kracht van 
anders zijn

Rik Torfs, hoogleraar kerkelijk recht universiteit Leuven, bena-
drukt in zijn lezing dat anders zijn een kracht kan zijn. ‘Laatst 
hoorde ik een topvrouw van Senseo spreken over het doorbre-
ken van de mannencultuur. Zij was jarenlang de enige vrouw 
in de top en paste zich krampachtig aan. Ze ging bijvoorbeeld 
voetbalschema’s uit het hoofd leren om indruk te maken. Dat 
lukte ook wel, maar ze hield het natuurlijk niet vol. Toen ze 
er mee stopte “één van de mannen te zijn”’, lacht hij, ‘durfde 
een paar mannen zelf ook toe te geven dat ze helemaal niet 
van voetbal hielden!’ Torfs wijst wel op sluipende uniformiteit, 
een dreigende eenheidsworst. ‘Onderwijsprogramma’s gaan 
ervan uit dat ieder kind een brede vorming krijgt, van alles een 
beetje weet en kan. Iedereen moet scoren. Is dat wel de goede 
weg? Diversiteit slaagt nooit zonder aandacht voor het kleine 
verschil. We moeten minderheden waarderen. Een minder-
heid is namelijk niet minder normaal dan een meerderheid. 
Een minderheid bedreigt de meerderheid niet, integendeel, zij 
bevestigt die juist!’

ambItIes
In workshops gaan de leden dieper in op diversiteit: homosek-
suelen, allochtonen, mensen met een beperking, jongeren en 
ouderen, mannen en vrouwen. CNV Onderwijstrainer Jeske 
Hamers neemt een groep leden mee door het thema Jong en 

oud in het onderwijs. Ze vraagt de twintig aanwezigen op een rij te 
gaan staan en daarbij – zonder te praten en dus elkaars leeftijd 
te vragen – een volgorde op leeftijd aan te houden. De meren-

Algemene Vergadering 

‘Wat ben ik trots dat wij als vereniging in 
samenwerking met zo veel actieve leden voor elkaar 

hebben gekregen om de bezuiniging op passend 
onderwijs van tafel te krijgen!’ Dat zegt Michel 

Rog, voorzitter CNV Onderwijs, op de Algemene 
Vergadering op 30 mei. De leden spreken die dag 

over anders zijn, als uitdaging en als kracht.

verjongIng bestuur
Arianne van Os (31) wordt gekozen tot kersvers 
lid van het Verenigingsbestuur. Zij is voorzit-
ter van de stuurgroep Jong, leerkracht in het 
primair onderwijs en voor die sector gekozen in 
het bestuur. De loftuitingen voor haar persoon 
klinken luid op de Algemene Vergadering. Zelf is 
ze blij dat ze gekozen is: ‘Ja, ik ga het jonge ge-
luid laten horen in het bestuur, onderwerpen op 
de agenda zetten die voor jongeren van belang 
zijn! Ik vind het belangrijk dat jongeren zich kun-
nen spiegelen aan iemand binnen de vakbond.’ 
Stuurgroep Jong krijgt daarnaast een advise-
rend lid in het Verenigingsbestuur, zo besluit 
de Algemene Vergadering. Van Os volgt Frank 
Kuijpers op, die jarenlang in het Verenigingsbe-
stuur zat en allerlei bestuursfuncties vervulde. 
Rog zwaait hem uit met de woorden: ‘Frank is 
een blijmoedig en onverstoorbaar iemand. Als 
hij iets in zijn hoofd heeft, gaat hij daar vol voor. 
Hij diept uit zijn hoofd op hoe iets in de statuten 
staat, heeft een groot rechtvaardigheidsgevoel 
en is heel betrokken bij school, politiek en bond. 
Alle lof en hartelijk dank!’ Kuijpers zelf blikt 
uitvoerig terug op zijn tijd bij de bond, bedankt 
tientallen mensen van harte en zegt: ‘Een goede 
bond bindt. Ik ben blij met wat ik heb kunnen 
betekenen voor de bond en de bond voor mij!’
Verder worden Francis Huisman (Onderwijs-
dienstverlening) en Gerard Schuttenbelt (Agra-
risch Onderwijs) herkozen in het Verenigings-
bestuur. Willem Jelle Berg wordt herkozen tot 
lid van het Dagelijks Bestuur.

 



Dagelijks 
bestuur Cnv 
onderwijs: 
v.l.n.r willem 
jelle berg, 
patrick banis, 
michel rog, 
Cees kuiper 
en joany krijt.
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deels oudere, grijze(nde) leden 
gaan stilzwijgend met elkaar in 
conclaaf en met wat voor-, zij- en 
achterwaartse bewegingen en veel 
gelach, vormt zich uiteindelijk 
een rij, lopend van 27 jaar tot 
78 jaar. De 27-jarige vertelt: 
‘Ik voel me nieuw, jong, breng 
nieuwe ideeën in, zorg voor ver-
nieuwing.’ ‘Worden die ideeën 
ook geaccepteerd?’, vraagt een 
oudere. ‘Sinds enige tijd wel ja, 
maar ik werk inmiddels ook al 
weer vijf jaar op die school.’ Een 
30-jarige zit overduidelijk in de 
ambitiefase: ‘Ik sta nu tien jaar 
voor de klas, wil de beste zijn, 
heb een master gedaan, ben 
gedragsspecialist geworden.’

jong van geest
Dan volgt er een behoorlijke 
sprong in de rij, namelijk naar een 50-jarige. Hij vertelt: ‘Ik zit 
op school met heel veel jongeren.’ Lachend: ‘Ik word wel als een 
soort vader beschouwd. Een 25-jarige collega vroeg me laatst 
hoe ik vind dat zij het doet op school.’ Een 60-jarige zegt: ‘Ik 
vind mijn werk nog steeds even leuk als 35 jaar geleden. Maar je 
moet wel meegaan in de ontwikkelingen om plezier te houden 
in je werk.’ Een 55-jarige: ‘Ik vind dat de schoolleider wel reke-
ning moet houden met wat je op mijn leeftijd nog wel of niet 
kunt.’ Een leeftijdgenoot: ‘Bij de verdeling van de taken zouden 
ouderen de eerste keuze moeten hebben.’ Een andere oudere 
vindt dat onzin: ‘Dan jaag je de jongeren weg! Die worden juist 
ook te zwaar belast.’ Wel moet er overleg zijn in het team en met 

de schoolleider over wensen, mogelijk-
heden en belastbaarheid. Een andere 
55-jarige zegt: ‘Ik vraag me wel serieus 
af of ik op mijn 65-ste de drukte van 
de kinderen nog wel aan kan.’ Een 
leeftijdgenoot meent: ‘Ouderen zijn 
ook niet opgevoed met het idee dat ze 
hulp kunnen vragen of kunnen aange-
ven dat het hen te veel wordt. Jongeren 
zijn daar beter in.’ Iedereen is het er over 
eens dat jong veel van oud kan leren én 
vice versa. Een 30-jarige bejubelt haar 
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leden in 
conclaaf op 
de algemene 
vergadering.

wijs ziet de wereld er na de val van Rutte 1 heel anders uit. 
Symboolpolitieke maatregelen als 130 rijden, dubbelepaspoort-
bestrijding en dierenpolitie, maakten plaats voor een existen-
tiële discussie over zo’n beetje alle heilige huisjes die ons land 
rijk is. Voor het onderwijs lijkt de lente in ieder geval weer te 
zijn aangebroken. Naast een extra investering in professiona-
lisering van leraren en schoolleiders, is het mooiste nieuws 
voor onze sector dat de bezuiniging op passend onderwijs niet 
doorgaat. Ik ben er trots op dat wij dat als vereniging in samen-
werking met zo veel actieve leden voor elkaar hebben gekregen! 
Maar één zonnestraal maakt nog geen zomer. We zijn inmid-
dels volop actief om de politieke partijen te beïnvloeden om 
de gezamenlijke ambitie om ons onderwijs tot de wereldtop te 
laten behoren ook waar te maken.’

stakIng
Bestuurder Patrick Banis laat de leden weer even genieten 
van de beelden uit de Amsterdam ArenA, waar op 6 maart 
gestaakt werd tegen de bezuiniging op passend onderwijs. 
‘50.000 mensen met als resultaat eerst een halvering van de 
bezuiniging in het Catshuisakkoord en later – nóg mooier – 
het schrappen van de hele bezuiniging in het Lenteakkoord. 
Onze verdienste! Maar passend onderwijs begint eigenlijk 
pas. Nu moeten we zorgen dat we het verschil kunnen 
maken. De stelselwijziging gaat door. Het is een jaar later, 
maar we moeten niet op onze handen gaan zitten. Er moet 
nu echt een slag gemaakt worden in de deskundigheids-
bevordering van docenten.’ Banis scandeert in het filmpje  
in de volle ArenA: ‘Elk kind telt!’ en uit 50.000 kelen klinkt 
een echo.

Ciska de Graaff

67-jarige co-teacher. ‘Zij is zo jong van 
geest, zo vernieuwend! Geweldig!’

mannengroep
Gesproken over diversiteit; later stemt de 
Algemene Vergadering in met een werk-
groep Mannen. Phia Oostenbach van de 
sectorraad Primair Onderwijs licht toe: 
‘De man in het primair onderwijs wordt 
met uitsterven bedreigd. Voor de ontwik-
keling van de leerlingen is het noodzake-
lijk dat er een redelijk evenwicht is tussen 
mannelijke en vrouwelijke leerkrachten. 
Een goede meester is goed voor kinderen, 
een goede juf trouwens ook. Via een 
commissie of werkgroep Mannen willen 
we proberen het beroep ook voor jongens 
aantrekkelijk te maken.’ Het voorstel 
wordt aangenomen. Ook een voorstel van 
de sectorraad Onderwijsdienstverlening 
krijgt brede steun: hiermee onderschrij-
ven de leden de stelling dat investeringen 

van scholen/schoolbesturen en gemeenten op 

het terrein van onderwijsadviserende interven-

ties een onmisbare voorwaarde vormen voor 

succesvolle, stapsgewijze verbeteringen van  

het onderwijs.

zonnestraal
Michel Rog blikt met de leden terug op 
het afgelopen half jaar. ‘Voor het onder-
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webbedingetjes

@  De website www.ouderbetrokkenheid.nl ondersteunt 

professionals uit het basis- en voortgezet onderwijs bij 

het versterken van de ouderbetrokkenheid. Daarbij gaat 

het om het effectiever communiceren en het bouwen aan 

partnerschap, maar ook over de achterliggende processen 

zoals visieontwikkeling, organisatie en beleid.

@  Op de valreep nog op zoek naar een leuke afscheidsmusical 

voor groep 8? Kijk dan op www.musicalteksten.nl. 

Hier zijn samenvattingen en fragmenten van scènes te 

vinden voor musicals. Ook een handige checklist voor de 

regisserende leraar staat op de site.

@  Voor sommige regio’s in Nederland staat de zomervakantie 

bijna voor de deur. Benieuwd wanneer de zomer-

vakantie begint en eindigt in 2013 en 2014? Kijk dan op  

www.schoolvakanties-nederland.nl. 

     Scholen die geen werk maken van 
pestgedrag, moeten beboet worden

@@@

@ @@@@@

@

@@@

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:

Ik ben voorstander van het voorstel om bijles te geven in 

plaats van te blijven zitten.

ApenstAArtjes

Getwitterd

Hugo de Jonge:
Het huisbezoek lijkt met een comeback bezig. 
Net (sinds tijden) thuis geluncht met de juffen 
van onze kinders. #ouderbetrokkenheid  
(1 juni)
Volg Hugo de Jonge, onderwijswethouder in Rotterdam, op 

Twitter: www.twitter.com/hugodejonge

Stelling:

Net als twee jaar geleden bij het WK 

organiseert CNV Onderwijs ook dit jaar bij 

het EK een wedstrijd. Maak op school een 

zo origineel mogelijke voetbalfoto en voorspel welk land 

met de cup naar huis gaat. De prijs: een voetbalset 

met goals en een set ballen. De foto’s kunnen worden 

gemaild naar schooljournaal@cnvo.nl of geüpload via 

www.facebook.com/cnvonderwijs.



Nullijn
Op onze school vinden wij dat er 
wel veel aandacht is voor de nullijn 
bij de politiesalarissen en andere 
ambtenaren, maar niet voor de 
onderwijssalarissen, terwijl wij 
nu ook al twee jaar op die nullijn 
hebben gestaan. Wij verwachten 
van de onderwijsbonden dat ze hier 
veel meer aandacht voor vragen 
en dat ze hier natuurlijk stelling 
tegen nemen. We moeten ons niet 
laten afschepen met de opmerking 
dat de bezuinigingen op passend 
onderwijs niet doorgaan, waarmee 
wij ons al tevreden zouden moeten 
stellen.
Raymond Nijsten, Meerssen

Onderwijsparadijs
Op een mooie Pinksterdag, gelezen 
in de zon, in Schooljournaal 10: ‘De 
kinderen mogen zelf uitmaken wat, 
waar en wanneer ze iets willen doen 
(…), luisteren naar hun eigen lichaam 
(…), hun gezonde impulsen volgen. 
(…) Daardoor is het bijvoorbeeld niet 
nodig dat er een docent aanwezig 
is bij het gymmen.’  Het staat er 
allemaal echt: in het artikel over de 
vernieuwingsschool Wittering. Het 
bovenstaande is slechts een greep 
uit het geheel van beweringen en 
stellingen. Opnieuw is het onder-
wijsparadijs teruggevonden, het was 
weer eens tijd. Met Pinksteren sta 
je natuurlijk wat meer open voor 

begeesterde verhalen, dat kan nooit 
kwaad. En een omgeving  ‘waar 
kinderen en leerkrachten de hele dag 
met plezier bezig zijn’, die gunnen 
we elkaar allemaal, nietwaar? Het 
onderschrift van de bijbehorende 
foto zou trouwens ook kunnen zijn: 
‘Houden jullie het concept van die 
brugconstructie nog maar éven 
omhoog, de fotograaf is bijna klaar…’ 
Wat schijnt die zon vandaag schoon!
Jos Beunders, Borne

Minimaal les hbo
Doekle Terpstra schetst in School-
journaal van 26 mei dat studenten 
meer tijd moeten besteden aan 
hun studie dan aan hun bijbaantje. 
‘Studeren als vrijblijvende activiteit 
naast bijbaantjes moet wat mij 
betreft tot het verleden gaan beho-
ren.’ Het zou het hbo sieren als het 
hierbij naar zichzelf zou kijken. Uit 
ervaring van onze oudste zoon - die 
een voltijds hbo-opleiding commer-
ciële economie volgt - weet ik dat 
het aantal contacturen is beperkt tot 
6 uur per week. Kennisoverdracht 
over hoe de economische theorie tot 
stand is gekomen is waarschijnlijk 
van ondergeschikt belang op zijn 
school, want ze krijgen minimaal 
les. Vanuit dat oogpunt gezien is het 
alleen maar prijzenswaardig dat de 
jeugd zich een tijdverdrijf opzoekt in 
de vorm van werk. Een gevolg heeft 
meestal meerdere oorzaken. Ik hoop 
dat de heer Terpstra hier ook oog 
voor heeft. 
We hebben al genoeg bestuurders 
die kort door de bocht kunnen rede-
neren, namelijk één kant op.
A.M. Dobbe, Klazienaveen
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Brieven

Speciaal kader
In Schooljournaal begint de brievenrubriek met één brief die in een 
speciaal kader is geplaatst, in een andere kleur en met een paperclip.
Mij valt op dat de laatste tijd vooral brieven in dit kader zijn geplaatst 
waarin de schrijvers zich beklagen over onder andere de rigiditeit van 
de Inspectie, de vermeende onkunde van de minister en het ontbreken 
van vertrouwen van de maatschappij in de professionaliteit van de 
leerkracht. De brieven munten uit in zelfbeklag, aperte onjuistheden  
en het totaal ontbreken van enige reflectie op eigen handelen. Het 
exemplaar in Schooljournaal nummer 9 spant hierin de kroon. Als de 
vakbond naar buiten toe respect wil afdwingen voor het werk dat de 
man en vrouw voor de klas op een professionele wijze verrichten, dan 
past het niet dit soort brieven in een speciaal kader af te drukken en 
daarmee (wellicht ongewild) de briefschrijver en lezers het idee te 
geven dat de bond er ook zo over denkt.
Peter Theunis, Roosendaal 

Naschrift: Brieven vertolken de mening van de briefschrijvers. Het plaat-
sen van een brief in een kader zegt niets over instemming met de inhoud 
door CNV Onderwijs. Redactie.
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Advertentie

CNVO Stuurgroep 
Jong zoekt 
enthousiaste 
nieuwe leden!
Stuurgroep Jong van CNV 
Onderwijs is op zoek naar 
jonge mensen in het onder-
wijs. De stuurgroep bestaat 
uit een groep enthousiaste 
mensen (tot 35 jaar) uit het 
onderwijs die mee willen 
praten over wat er speelt in 
de onderwijswereld. Ook zet 
de stuurgroep zich binnen 
CNV Onderwijs in voor een 
jong geluid. Onlangs heeft 
de stuurgroep een enquête 
gehouden onder de jonge 
leden van CNV Onderwijs en 
regelmatig organiseert zij 
netwerkbijeenkomsten met 
interessante sprekers door 
heel het land. Lijkt je het wat 
om eens langs te komen en 
te kijken? Neem dan gerust 
contact op met de voorzitter, 
Arianne van Os (06-18846726/
jongeren@cnvo.nl). 
Graag uiterlijk maandag  
18 juni.

De oorlog in 7 minuten
Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden 
heeft in samenwerking met het Herinneringscen-
trum Kamp Westerbork twee animatiefilms ontwik-
keld voor het onderwijs. Deze films kunnen als 
introductie dienen bij de komst van gastsprekers op 
school. De film geeft de leerlingen direct inzicht in 
het kader waarbinnen het persoonlijk verhaal van 
de gastspreker zich afspeelt. Maar de films zijn ook 
geschikt ter voorbereiding van een bezoek aan een 
herinneringscentrum of oorlogsmuseum. De film is 
beschikbaar in twee versies: De oorlog in Nederland 
en De oorlog in Nederlands-Indië. De oorlog in 
7 minuten is te zien op de website van het Landelijk 
Steunpunt: www.steunpuntgastsprekers.nl/
materialen/ondersteunendmateriaal, maar is ook 
verkrijgbaar op dvd. 

Selectief mutisme bij kinderen
Hoe kan het dat sommige kinderen in bepaalde situaties niet 
durven te praten en wat kan hieraan gedaan worden? Klinisch psy-
choloog en psychotherapeut Max Güldner schreef een praktische 
handleiding voor hulpverleners, leraren en ouders over selectief 
mutisme bij kinderen. In dit boek beschrijft hij in heldere taal wat 
selectief mutisme is, en de oorzaken, diagnostiek en behande-
ling hiervan. Uit onderzoek blijkt dat meer kinderen aan selectief 
mutisme lijden dan lange tijd werd aangenomen. Om te voorkomen 
dat dit zich op latere leeftijd ontwikkelt tot een sociale angststoor-
nis, of een grote mate van blijvende afhankelijkheid van de ouders 
veroorzaakt, is vroegtijdige signalering en behandeling van groot 
belang. Dit boek geeft praktische tips om kinderen te helpen hun 
angst om te praten buiten de vertrouwde thuissituatie te overwin-
nen. Het boek (ISBN 978 94 014 0036 7) kost € 17,99 en is onder 
meer te bestellen via www.lannoocampus.nl. 

CONGrES ouderbetrokkenheid
Op 14 september is er nog plaats op het Nationaal 
Congres Ouderbetrokkenheid, georganiseerd door 
CPS. Het congres wordt gehouden in Amersfoort, 
duurt van 10 tot 17 uur en deelname kost € 395,-. 
Als deelnemer uit het onderwijs mag je gratis een 
ouder meenemen. Er zijn plenaire lezingen en 
workshops, over onder meer de kansen die social 
media bieden om ouderbetrokkenheid te vergroten 
en over samenwerkingsovereenkomsten tussen 
school en ouders. Meer info en aanmelden:  
www.cps.nl/academie.

Lespakket over psychische problemen
In iedere klas zitten leerlingen met depres-
sieve gevoelens, adhd, eetproblemen of 
overmatige angsten. Veel van deze proble-
men blijven verborgen. Als hulpmiddel is 
het lespakket Ben jij gek?! ontworpen. Het 
lespakket leidt tot meer openheid en stimu-
leert jongeren eerder aan de bel te trekken 
bij psychische problemen. Meer informatie 
over het lespakket is te vinden op www.ben
jijgek.nl. Hier is het lespakket ook te bestellen. 
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Orgaandonatie bespreekbaar 
maken
Speciaal voor leerlingen van de onderbouw van het 
voortgezet onderwijs is DonorWise ontwikkeld, een 
digitale lesmodule over orgaan- en weefseldona-
tie. Met deze gratis module op www.donorwise.nl 
hebben leraren een methode in handen waarmee 
zij dit thema bespreekbaar kunnen maken in de 
klas. Zowel de biologische, maatschappelijke als 
persoonlijke aspecten van orgaandonatie komen 
aan de orde. De module is ontwikkeld door de 
Nederlandse Transplantatie Stichting. Ook voor 
jongeren is orgaan- en weefseldonatie een actueel 
thema. Jongeren die 18 jaar zijn geworden krijgen 
een brief van de overheid met de vraag of ze zich 
willen registreren in het Donorregister. Donorwise 
helpt jongeren hierover na te denken, zodat zij voor 
zichzelf een keuze kunnen maken. De module geeft 
zowel inhoudelijke informatie als handvatten om het 
gesprek aan te gaan. 

Haal het allerbeste uit 
jongeren
In Nederland hebben we veel oog voor 
jongeren die minder goed mee kunnen 
komen, maar volgens jongerenspecia-
listen Yvonne van Sark en Huub Nelis, 
dreigt een andere groep, de uitblinkers, 
in het verdomhoekje te komen. Die 
komen er immers toch wel? In hun 
boek Over de top, haal het allerbeste uit 
jongeren laten Van Sark en Nelis zien 
dat het van groot belang is dat jongeren 
meer oog krijgen voor wat hun hart 
sneller doet kloppen, hun passie en hun 
talent. Met meer focus en ondersteuning 
van ouders en leraren kunnen jongeren 
nog beter worden in datgene waar ze 
goed in zijn. Het boek (ISBN 978 90 215 
5060 2) kost € 24,95 en is onder meer te 
bestellen via www.overdetop.nl. 

Boek over hechtingsproblemen
Wat is er nodig om een kind veilig te hechten? En 
welke mogelijkheden zijn er om hechtingsproble-
men te behandelen? De ervaren klinisch psycholoog 
en psychotherapeut Anniek Thoomes-Vreugdenhil 
schreef met Hechtingsproblemen bij kinderen een 
praktische handleiding voor hulpverleners, leer-
krachten en ouders. Het boek bevat bijvoorbeeld 

praktische 
handvatten om 
met ouders te 
communiceren 
over hechtings-
problemen bij 
hun kind. ISBN 
9789401400428, 
uitgeverij Lannoo-
Campus, €17,99. 
Op pagina 14-15 
van dit School-
journaal staat 
een artikel over 
hechtingsproble-
men.

Speel je wijs
In het boek Speel je Wijs van Irma Smegen 
wordt drama gebruikt als middel om kinderen 
te ondersteunen in hun taalontwikkeling op de 
basisschool. Speel je Wijs is geschreven voor 
leerkrachten en pabo-studenten en biedt meer 
dan honderd kant-en-klare dramalessen. Er is 
aangetoond dat werken met deze methode het 
taalniveau van kinderen doet stijgen en de sfeer 
in de groep verbetert. Het boek is geschreven 
voor iedereen die drama een plek wil geven in 
het lesprogramma. Er is gratis materiaal te 
vinden op www.speeljewijs.vangorcum.nl. ISBN: 
97890 23250081, uitgeverij Van Gorcum, € 39,95.



der Elly Pastoor ging het grootste deel 
van die kosten niet naar het zwemmen 
zelf, maar naar het vervoer van scholen 
naar zwembaden, meldt RTV Noord. 
Ook gemeente Stein (Limburg) wilde het 
schoolzwemmen niet meer financieren. 

Het aantal scholen dat zwemmen aanbiedt neemt snel af. Bin-
nenkort wordt het schoolzwemmen voor basisschoolleerlingen in 
de stad Groningen definitief afgeschaft. Volgens het stadsbestuur 
behoort het leren zwemmen van kinderen niet langer tot een 
kerntaak van het onderwijs. Met het afschaffen van het school-
zwemmen wordt ruim 200.000 euro bespaard. Volgens wethou-

Zwemmen onder schooltijd wordt steeds zeldzamer.
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‘Kijk eens om je heen, het is allemaal water hier!’

Schoolzwemmen is een begrip, het hoort bij Nederland. Het is gezond, 
goed voor de lichamelijke ontwikkeling, maar vooral ook belangrijk voor de 

veiligheid van kinderen. We leven nu eenmaal in een land met water. Heel veel 
water. Maar is het eigenlijk wel de verantwoordelijkheid van de school dat 

kinderen leren zwemmen of is het een zorg van de ouders? 
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‘Als school kan je het eigenlijk niet beta-
len, nu vragen wij de ouders een kleine 
bijdrage’, zegt Mayke Zijlstra, locatieleider 
van basisschool Don Bosco. ‘Dat bedrag 
kan natuurlijk niet vijf euro per les zijn, 
we kunnen ze niet verplichten de hoofd-
prijs te betalen. Voorlopig gaat dat nog 
goed, maar als de ouders niet meer willen 
meebetalen, houdt het op.’

VrOeger
Nederland is een waterrijk land. Zwem-
men is een echte Hollandse volkssport. 
Dat kinderen onder schooltijd zwemles 
krijgen, werd decennialang als normaal 
ervaren. Nu mogen gemeenten en scho-
len zelf bepalen of ze de kinderen onder 
schooltijd het water in sturen. Ongeveer 
de helft van de gemeenten in Nederland 
biedt schoolzwemmen aan. Soms ligt 
het accent op het leren zwemmen en op 
veiligheid, bij andere gemeenten ligt het 
accent op lichamelijke oefening. Tijdens 
die lessen staan niet de zwemslagen 
centraal, maar het veilig en vrij bewegen 
in het water, onder alle omstandigheden. 
In 1998 is het zogenoemde Zwem-ABC 
ontwikkeld; deze diploma’s vormen een 
richtlijn tijdens de lessen. Schoolleider 
Zijlstra vindt zwemmen een belangrijke 
vaardigheid. ‘Bij onze lessen leren de 
kinderen door middel van allerlei spel-
vormen omgaan met water. Ze rennen 
bijvoorbeeld over een wankele brug over 
het zwembad. Dan kunnen ze onverwacht 
in het water vallen, een situatie die dicht 
bij de werkelijkheid ligt. Je springt in de 
winter ook niet doelbewust in een sloot.’

VerdriNkiNg
Voor het invoeren van het schoolzwem-
men werd er niet veel aandacht besteed 
aan de zwemvaardigheid van kinderen. 
‘Als men al aandacht besteedde aan het 
aanleren van zwemmen, gebeurde dit in 

de wintermaanden door middel van het droogzwemmen’, staat te 
lezen in de geschiedenis van De Rotterdamse Reddings Brigade. 
Er verdronken in die tijd veel kinderen. Verdrinking is nu nog 
een vaak voorkomende doodsoorzaak; een derde van het totaal 
aantal verdrinkingsgevallen in Nederland betreft kinderen jonger 
dan 10 jaar. Meer dan de helft van hen is onder de 4 jaar. Volgens 
het Centraal Bureau voor de Statistiek is vooral voor niet-westerse 
allochtonen het risico op verdrinking toegenomen; het is drie keer 
zo hoog als dat van autochtone kinderen. Deze kinderen worden 
later en minder vaak naar zwemles gestuurd door hun ouders dan 
hun autochtone leeftijdsgenootjes.

‘WaterVrij’
‘Kinderen moeten toch wel minstens diploma C hebben’, zegt  
Gerrit Kan, badmeester van zwembad De Rolpeal in Workum. 
‘Dan zijn ze helemaal “watervrij”, maar dat vergt wel een paar jaar 
les.’ Om zwemdiploma A te halen moet een kind onder andere drie 
meter onder water kunnen zwemmen, door een gat kunnen duiken 
en de schoolslag, borstcrawl en rugcrawl kunnen. ‘Kinderen met 
diploma A van nu zijn al veel “watervrijer” dan kinderen met het 
oude diploma A.’
Om het eerste diploma te halen is twee seizoenen schoolzwemmen 
nodig. ‘Het verschilt natuurlijk per kind, maar in het algemeen is 
dat haalbaar. Als kinderen twee keer per week particulier zwemmen, 
kunnen ze het in een jaar halen.’ Sommige scholen zwemmen nu 
een keer per twee weken, of een half uurtje per week. ‘Natuurlijk is 
dat beter dan niets, ze wennen aan het water, maar echt zwemmen 
leren ze niet.’ Kan denkt dat ouders wel het belang van zwemlessen 
inzien. ‘Kijk eens om je heen, het is allemaal water hier. Dan ben je 
niet slim bezig als je je kinderen niet leert zwemmen.’

VeraNtWOOrdelijkheid
Wie is verantwoordelijk, de ouders of de overheid? Iedereen vindt 
dat kinderen moeten kunnen zwemmen als ze 12 jaar oud zijn.  
Er is echter onenigheid over de vraag wie ervoor verantwoordelijk 
is dat dat ook gebeurt. Een steeds groter wordende groep kinderen 
krijgt geen zwemles op de basisschool en daarmee wordt het dus 
automatisch een verantwoordelijkheid van de ouders. ‘Het ís ook de 
verantwoordelijkheid van de ouders’, vindt Zijlstra. ‘Maar wij willen 
graag een handje helpen. Het is voor ons ook een bewegingsuurtje, 
een “natte gymles”. De kinderen zijn erg intensief bezig, zo bewegen 
ze ook eens op een andere manier. En dat ze er misschien een zwem-
diploma aan overhouden is mooi meegenomen, maar het is niet ons 
doel.’

Hester Dijkstra

Schoolzwemmen kopje onder
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Vertrekkend hoogleraar kritisch op huidige wijze van lesgeven

didactische invalshoek krijgt minder 
aandacht. Terwijl ook het aanleren van 
instrumentele vaardigheden – rekenen, 
taal en spelling, techniek – essentieel is. 
Juist om als volwassene die bijdrage aan 
de maatschappij te leveren; om daarin 
betekenis te hebben.’
Van der Leij weet ook de reden: ‘Leer-
krachten hebben geleerd om de leerlingen 
zo snel mogelijk zelfstandig te laten 
werken. In tafelgroepen, met zelfstandige 
werkvormen. Dit vanuit de overtuiging 
dat die kinderen dat zelf kunnen en best 
willen. Maar dat is vaak helemaal nog niet 
zo. Wat verder ontbreekt, al dan niet uit 
tijdgebrek, is de “begeleide oefening”, een 
onontbeerlijke schakel tussen klassikale 
instructie en zelfstandig werken. Zo krijgt 
de leerling te weinig cognitieve en stimule-
rende ondersteuning waardoor hij minder 
kennis en vaardigheden kán vergaren.’

Tiende plaaTs
Lachend: ‘Ik vind het nog knap dat 
Nederland in de internationale ken-
nisranking rond de tiende plaats staat. 
In die zin heeft Van Bijsterveldt, onze 
demissionair minister van Onderwijs, 
niets te klagen. Tsja, dat Aziatische landen 
hoger staan is te wijten aan het feit dat 
alleen de grote steden daar meedoen. Niet 
representatief dus. Bovendien een heel 
andere prestatiecultuur. En dat Finland 
en Canada hoger staan dan Nederland is 
een geheel ander verhaal: die landen heb-

Leraren dragen 
steeds minder 
kennis over

‘Leerlingen hebben perspectief, begeleiding én begrenzing 
nodig, of het nu basis- of middelbare scholieren betreft.’ Volgens 
hoogleraar orthopedagogiek Aryan van der Leij (1946) is dit kort 
samengevat de glasheldere taak van de leraar. ‘Vanuit didactisch 
en pedagogisch oogpunt is deze taak de afgelopen decennia onge-
wijzigd. Echter, onder invloed van culturele veranderingen – met 
haar wortels in de roerige jaren zestig van de vorige eeuw – en de 
komst van internet en social media, is ze behoorlijk onder druk 
komen te staan. Lees de kranten, zie de ophef.’ Volgens Van 

der Leij een gevolg van de anti-
autorisering en individualisering 
van de samenleving. ‘Mede door 
deze ontwikkelingen blijft het 
onderwijs, vanuit de pedagogische 
invalshoek, een enorm belangrijke 
factor in het socialiseringsproces 
van de leerling. Daarin leert het 
kind zich te gedragen binnen de 
kaders van de maatschappij en 

zich voor te bereiden op een nuttige bijdrage eraan. Het betreft 
een aanpassingsproces, dat je juist leert door met grenzen in 
aanraking te komen. Een voorbeeld: kinderen schreeuwen op het 
schoolplein op het hysterische af. Waarom al die herrie? Waarom 
niet aangeven dat een ander er last van kan hebben?’ 

essenTieel
‘Tegelijkertijd zie ik dat de kennisoverdracht in het huidige 
onderwijs almaar minder wordt’, waarschuwt Van der Leij. ‘De 

Enerzijds minder toegeeflijk zijn aan de behoeftebevrediging 
van leerlingen (geen mobieltjes in de klas!). Anderzijds hen 

beter begeleiden bij het aanleren van vakkennis. Met altijd ‘n 
scherp oog voor het socialiseringsproces van deze  

4 tot 18-jarigen. Dat is de taakopvatting van de leraar anno 
2012, aldus Aryan van der Leij, scheidend hoogleraar 
orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam

‘we moeten af van het 
ingeslopen misverstand 
dat leerlingen zelf 
aangeven wanneer en 
wat ze willen leren’
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ben een totaal ander onderwijssysteem 
en steken er veel meer geld in. Finland 
heeft het bovendien veertig jaar geleden 
helemaal slim aangepakt. Het ambitieuze 
plan werd ingevoerd om vanaf toen alleen 
universitair geschoolden met hart voor 
het onderwijs op te leiden en voor de klas 
te plaatsen. Ook hebben ze kindvriende-
lijker regelingen qua ouderschapsverlof 
en kinderopvang. Het heeft een generatie 
geduurd, maar nu plukken ze er de vruch-
ten van.’ 
Dat Nederland volgens cijfers uit 2009 
van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek één miljoen 15- tot 25 jarigen heeft 
zonder diploma op mbo niveau 2 of 
hoger – en dus zonder startkwalificaties 
voor werk – dat vindt Van der Leij wél 
onrustbarend. ‘Ook weten we al decennia 
dat aan het eind van het basisonderwijs 
gemiddeld tien procent functioneel 
analfabeet is. Voor deze mensen gaat de 
ondertiteling te snel, ze kunnen geen 
formulier invullen. Het was voor de maat-
schappelijke ontwikkeling beter geweest 
als de minister de focus op deze twee 
enorme problemen had gelegd, in plaats 
van tijd te vermorsen aan de afbraak van 
passend onderwijs, beloning van goed 
presterende leraren en hoe het met de 
hoogbegaafden in Nederland moet.’

KwaliTeiTsslag
Zijn er oplossingen voor voornoemde 
vraagstukken? De hoogleraar: ‘Kleine 
scholengemeenschappen met heterogeen 
samengestelde groepen/klassen, waar 
lesgevenden liefst universitair zijn 
geschoold. Een doorlopende school van 
4- tot 16-jarigen. Een onderwijssysteem 
ook waar medewerkers met hart en ziel 
voor dit vak, voor deze carrière kiezen 
en niet alleen omdat het als ambtenaar 
vastigheid biedt. Waar de pabo’s en 
lerarenopleidingen een kwaliteitslag 
maken: de schoolvakken zelf moeten er 
inhoudelijk meer toe gaan doen. Waar 
de scholen zich een spiegel voorhouden: 
besteden we genoeg tijd aan de cognitieve, 
technische en sociale ontwikkeling van 
onze leerlingen? En doen we dat didac-
tisch op de goede manier? Hoe kunnen 
we de begeleide oefening beter realiseren? 
Ook moeten we af van het ingeslopen 
misverstand dat leerlingen zelf aangeven 

wanneer en wat ze willen leren. Dat zit niet in het kind. Die is 
gericht op spelen of, als-ie ouder is, hoe de saaiheid, de verveling 
van het bestaan te verdrijven. Zo lollig mogelijk je tijd doorkomen, 
dat is het kenmerk van deze pretparkgeneratie,  overigens de titel 
van mijn boek in wording.’
Kinderen van alle leeftijden hebben tutoring en begeleiding nodig, 
weet Van der Leij. ‘Ze leren het van goede modellen en voorbeelden. 
Dit alles inderdaad zonder het socialiseringsproces uit het oog te 
verliezen. Want een kind is meer dan een IQ en een zak vol toetsuit-
slagen. In het kader daarvan past ook zelfreflectie over bijvoorbeeld 
de dienst op het schoolplein. Nee, dat is géén vrije tijd of corvee 
voor de leraar. Het is een formidabele plek om de onderlinge relaties 
te aanschouwen. Om pesten te ondervangen. Kijk goed! Met een 
scherpe pedagogische blik! Prachtig werk!’

Beatrice Keunen

aryan van der leij: ‘nog knap dat nederland in de internationale 
kennisranking rond de tiende plaats staat.’
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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 

5%
LEDENKORTING!

FBTO DOORLOPENDE REISVERZEKERING

Je kunt de FBTO Doorlopende reisverzekering 
uitbreiden met aanvullende modules. Die kun je 
het hele jaar aan- en uitzetten. Handig als je nog 
niet weet wat je vakantieplannen zijn!
 
Sluit nu de FBTO Doorlopende reisverzekering af 
en ontvang 5% ledenkorting. Ga naar fbto.nl of 
bel (058) 234 58 85. Collectiviteitsnummer T16.

Stel je eigen 
reis verzekering 
samen. Jij kiest!

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 !

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
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Dé agenda voor docenten in het voortgezet onderwijsDé agenda voor docenten in het voortgezet onderwijs

bestel ‘m nu!
en ontvang deze een week later!

‘Van 12 tot 18’ geeft sinds jaren 
de Agenda voor Docenten uit: 
in het voortgezet onder wijs 
een erg goed gewaardeerde en 
gebruiksvriendelijke agenda die 
door meer dan 15.000 docenten 
gebruikt wordt. Deze agenda is 
door de jaren heen doorontwikkeld 
op basis van de bevindingen van 

de gebruikers. Een betere manier 
om een excellent product te 
ontwikkelen bestaat niet!

Levering
De productie van de agenda’s vindt 
nu plaats. Levering is een week na 
bestelling. U kunt tot na de zomer-
vakantie uw agenda’s bestellen.

Bent u benieuwd naar deze agenda? 
Surf naar www.agendavoordocenten.nl en plaats direct uw bestelling. en plaats direct uw bestelling.

De productie van de agenda’s vindt 

Bent u benieuwd naar deze agenda? Bent u benieuwd naar deze agenda? 
 en plaats direct uw bestelling. en plaats direct uw bestelling.

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

Het bestuur van de
Vereniging voor Protestants 

Christelijk Basisonderwijs Dongeradeel
in Dokkum zoekt per 1 augustus 2012 een

directeur 
wtf 1.0000

voor c.b.s. It Harspit te Ternaard

Voor nadere informatie over deze vacature en
de Vereniging voor PCBO Dongeradeel verwijzen 

we naar onze website:

www.pcbo-dongeradeel.nl

Voor meer informatie over de school:
www.harspit-pcbodongeradeel.nl

Vereniging voor
Protestants Christelijk
Basisonderwijs
Dongeradeel

school-dongeradeel 120604.indd   1 04-06-2012   14:56:39
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Kleine advertenties
Te Huur: 

Te Huur: 

Te Huur: 

Te Huur: 

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 

Vakantiehuis LEDA in Lhee (Dwingeloo), aan de rand van het dorp 
en vlak bij het natuurgebied Het Dwingelderveld. Rust, ruimte en 
natuur geven hier ontspanning en inspiratie. Een prachtig wandel- en 
fiets gebied. Nog beschikbaar van 11 tot 25 augustus. Voor meer 
informatie: www.ledanet.nl of bel naar H.J. Koning, (033) 463 76 38. 

Gastenverblijf in Westerwolde. Westerwolde is een door velen nog 
onontdekt paradijsje in Zuidoost-Groningen. Een ideaal gebied 
voor rustzoekers. Geheel vrij ligt hier temidden van de landerijen en 
natuurgebieden het ruime, sfeervolle gastenverblijf ‘Huisje Horizon’. 
Het is geschikt voor twee à vier personen. Informatie:  
kwispelaere@hetnet.nl of (06) 51 05 65 65.

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 maandag-
avonden 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.

‘Opvang en Onderwijs onder één dak’

Accrete is een christelijke organisatie voor basis-
onderwijs en kinderopvang met 17 vestigingen in 
Noordwest Overijssel. Hier werken 300 enthousi-
aste medewerkers aan de persoonlijke groei en 

ontwikkeling van ruim 2400 kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar!

Wij zoeken per 1 september 2012

3 ondernemende 
directeuren (M/V)

Locaties:
Kindcentrum Bernhard in Steenwijk: (228 leerlingen) 
Fulltime functie (min. 4 dagen)

Kindcentrum Immanuël in Steenwijkerwold: (66 leer-
lingen) 2 ½ dag, betrekkingsomvang kan eventueel 
worden aangevuld met lesgevende taken

Kindcentrum De Wennepe in Wanneperveen: (72 
leerlingen) 2 ½ dag, betrekkingsomvang kan even-
tueel worden aangevuld met lesgevende taken

Profi el
 - Kan helder en concreet communiceren op 
  diverse niveaus
 - Is klantgericht en ondernemend
 - Beschikt over relativeringsvermogen en heeft 
  passie voor het vak
 - Beschikt over een HBO-niveau en heeft ervaring 
  in een leidinggevende functie
 - Heeft een duidelijke visie op identiteit en is mee-
  levend lid van een christelijke gemeente

Procedure:
Een uitgebreider profi el behorend bij deze functie of 
inlichtingen kunt u opvragen bij 
dhr. T. Langedijk (Dir. PZ) 0521- 589192 of 06-
51910897. 

Tevens kunt u voor informatie contact opnemen met 
Dhr. J.A. Spanjer, voorzitter College van Bestuur, 
038-3865478 of kijk op de website: www.accrete.nl 

Uw sollicitatie met motivatie en C.V. ontvangen wij 
graag vóór 19 juni 2012 per mail: pz@accrete.nl 
o.v.v. sollicitatie Kindcentrum + naam.

Een werkbezoek aan uw huidige organisatie en/of een assess-
ment kan onderdeel van de procedure zijn. De procedure wordt 
uitgevoerd door benoemingscommissies waarin o.a. de alge-
mene directie, leden van het team en de MR zitting hebben. 
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Advertentie

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

TeLefOONNUmmeRS eN 
e-mAiLAdReSSeN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

(030) 751 10 04, info@cnvs.nl
•  CNV Onderwijs MR/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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het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ik wilde toch 
het onderwijs in.’ De keuze voor docent aardrijkskunde 
was niet moeilijk. ‘Dat is toch het meest inspirerende 
vak?’ De overstap van werken naar studeren was wel 
even wennen, maar dankzij zijn motiverende klas pakte 
hij het snel weer op. De derdejaars student woont bij 
zijn ouders in Hattem. In een kwartiertje is hij in Zwolle, 
daar zit zijn opleiding, maar ook zijn stageschool, het 
Greijdanus College. ‘Ik kan het in een kwartiertje fietsen, 
daarom hoef ik ook niet zo nodig op kamers.’ Hans is lid 
geworden tijdens een voorlichting van CNV Onderwijs 
op Christelijke Hogeschool Windesheim. ‘Volgend jaar 
moet ik mijn lio-stage doen, dan wordt het allemaal wat 
serieuzer. Dan wil ik wel graag antwoord op mijn vra-
gen. Maar eigenlijk gaf het pennenbakje dat we kregen 
natuurlijk de doorslag.’ 
HD

‘Op de middelbare school had ik zo’n aardige docent 
voor Duits, ik had altijd zin om naar zijn lessen te gaan, 
terwijl ik het helemaal niet een leuk vak vond. Hij heeft 
mij aan het denken gezet,’ zegt Hans van der Beek. Na de 
havo ging hij naar de pabo: ‘Maar na een jaar wist ik dat 
ik niet verder wilde, het was niets voor mij.’ Hij switchte 
en begon een economische opleiding. In 2,5 jaar had 
hij een mbo-diploma Banken en Verzekeringen. Hij kon 
direct aan de slag op een klein assurantiekantoor. ‘Maar 

Hans van der Beek 
(23): ‘Nu doe ik wat ik 

écht leuk vind’
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