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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.

Rog versus  
De Bruin (2)
In Schooljournaal 11 slaat Rog de 
plank volledig mis met zijn opmer-
king dat leerlingen, die onvoldoende 
kennis of motivatie hebben voor 
een bepaalde vorm van onderwijs 
maar beter verwezen kunnen wor-
den naar een lagere onderwijssoort. 
Dat ouders en leerlingen zo over het 
onderwijs denken is al problema-
tisch genoeg, maar de voorzitter van 
onze bond zou toch beter moeten 
weten. We moeten er naar streven 

dat een leerling onderwijs volgt dat 
het beste past bij zijn of haar moge-
lijkheden. Dan hebben we het niet 
meer over hoger of lager, maar over 
passend onderwijs. Onderwijs waar-
bij de leerling volledig tot zijn recht 
kan komen.
Jaap de Groot, ‘s-Gravenzande

Respectloos
Vooral in de pensioendiscussie is, 
negatief geduid, ‘het almaar ouder 
worden’ een belangrijk issue. Aan de 

ene kant de zorgelijke uitroepen. Dat 
kost veel geld waar we nooit voor heb-
ben gespaard; daardoor lopen de ziek-
tekosten op; als het zo door gaat blijft 
er niets voor ons over; moeten we niet 
wat voorzichtiger zijn met palliatieve 
voorzieningen? Aan de andere kant 
jaloerse opmerkingen als in Buiten-
hof: een rijke generatie die niet anders 
lijkt te doen dan aan de Spaanse 
kust vertoeven. Opvallend is, dat de 
bezorgden en criticasters die dit 
soort opmerkingen lanceren feitelijk 
allemaal lieden zijn die fors meer 
verdienen dan, pakweg, een ton per 
jaar. Vaak dezelfde mensen overi-
gens die zelf bepaald niet bezig zijn 
met het in dienst houden of nemen 
van ouderen die aan het arbeidspro-
ces willen en kunnen deelnemen. 
En onder ouderen dan al collega’s 
verstaan die iets boven de 45 jaar 
zijn. Als je 65 bent, bepaalt je baas 
zelfs nog steeds eenzijdig of je er uit 
moet; als je werkloos wordt omdat 
je school op de fles gaat, word je al 
heel snel te oud gevonden voor een 
nieuwe vaste baan. Wanneer vervan-
gen we de maatschappelijke en res-
pectloze leeftijdsdiscriminatie niet 
eens door respectvolle benadering 
van de waarden van alle generaties? 
Iedereen was piep en hoopt stok te 
worden. Gewoon blijven ademen. Dat 
moet wat mogen kosten.
Wim Stoop, Santpoort

Brieven
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Rog versus De Bruin (1)
In Schooljournaal 11 gaat CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog in 
discussie met Arie de Bruin. Rog: ‘Ontbreekt voldoende kennis of 
motivatie, dan lijkt een lagere onderwijssoort een verstandige optie.’ 
Deze bewering sluit naadloos aan bij de visie van onze minister en 
haar adviseurs. Als een kind bij de Cito-toets niet het niveau havo/
vwo haalt, moet het maar een lagere onderwijssoort volgen. In 
wezen krijgt het dan de kwalificatie: onvoldoende. Nee, als een kind 
alle inzet geeft en dan geen havo/vwo-niveau bereikt, kiest het voor 
een ander soort vervolgonderwijs dat de kans geeft om te laten zien 
wat het wèl kan. Wat pijnlijk om dan bij De Bruin te lezen dat we het 
belang van elk kind uit het oog hebben verloren. De beleidsbepalers 
maken zich druk om toetsgericht onderwijs, prestatiegericht onder-
wijs, handelingsgericht onderwijs. Luister naar de mensen in de 
praktijk en kom eindelijk met de enig juiste onderwijsvernieuwing: 
kindgericht onderwijs. Een kind dat alle inzet toont, kan niet achter-
blijven bij een ander, hooguit bij zichzelf. ‘Vlijt 8, Cito-score onvol-
doende’ kan niet. De Bruin houdt ons een spiegel voor en alles wat 
we meer nodig hebben dan die spiegel is een brevet van onvermo-
gen. Minister Van Bijsterveldt: ‘Heb het hart, heb het lef.’
Wim Rutgers, Vragender



6  Vriezenveense school wint EK-fotowedstrijd 
Onderwijs stond als één man achter Oranje

14  ‘Je moet er wel echt voor gaan, 
anders haal je het niet’ Pabostudenten 
aan het woord

16  ‘Leerkrachten vervullen een 
sleutelrol’ Onderzoek naar acceptatie 
kinderen met beperking

18  ‘In veel gevallen valt er niets 
verdachts te signaleren’ Hoe houd je 
pedoseksuelen buiten de deur?

24  ‘Deze leerlingen hebben vaak het gevoel 
dat ze dingen niet kunnen’ Aandacht voor 
talenten van leerlingen praktijkonderwijs

26  ‘Te vaak moeten ouders op kleuterstoeltjes 
hangen’ Investeren in ouderbetrokkenheid

34  ‘Door het negatieve beeld blokkeren de 
jongeren vaak hun eigen mogelijkheden’ 
Strijd tegen negatieve beeldvorming bij handicap

10   ‘De achterban wil geen grote 
stelselwijzigingen meer’ Leden 
spreken wensen uit voor verkiezingen

Schooljournaal 3

inhoud

Ronald Plasterk Doekle Terpstra Emile Roemer

24,5 25,6 21,9

Harm Beertema

0,7

Ronald Plasterk Doekle Terpstra Emile Roemer

24,5 25,6 21,924,5 25,6 21,924,5 25,6 21,924,5 25,6 21,924,5 25,6 21,9

Nieuwe minister van Onderwijs

24

18

1O

6

 2	 Brieven
 6	 Journaal
 7	 Wat	was
 8	 Column	Michel	Rog
2O Werk	&	Recht
21 Vraag	antwoord	MR
22	 Cursussen

23	 Column	Doekle	Terpstra
28	 Webbedingetjes
29	 Column	Mijke	Pelgrim
3O	 Agenda
31	 Vereniging
32	 Berichten
33	 Niet	achter	de	geraniums
39	 Contactgegevens	CNV	Onderwijs
4O	Jouw	partner

RuBRiekeN



Schooljournaal 4

Plasterk vereerd om waardering 
leden CNV Onderwijs 
‘Leuk. Ik voel me zeer vereerd. Fijn om te horen. En dan 

nog wel van de mensen die zelf voor de klas staan. Dat 

zegt wel wat en ik stel het ook zeer op prijs.’ Ex-minister 

Ronald Plasterk (PvdA) waardeert het zeer dat een groot 

deel van de leden van CNV Onderwijs in hem nog steeds 

de ideale minister van Onderwijs zien. Gevraagd naar hun 

favoriet voor deze post in een volgend kabinet gaf 24,5 

procent van de 3.003 respondenten van de verkiezings-

enquête (zie ook vanaf pagina 10) de voorkeur aan deze 

sociaal-democraat. De oud-bewindsman eindigde vlak 

achter Schooljournaal-columnist Doekle Terpstra, die 25,6 

procent van de stemmen kreeg, maar voor oud-leraar 

Emile Roemer, fractieleider van de SP, goed voor 21,9 

procent van de stemmen.

Plasterk: ‘Ik heb me met Marja (van Bijsterveldt, red.) en 

Sharon (Dijksma, red.) altijd sterk gemaakt voor goed lera-

renbeleid. Want daar draait het toch om: 80 procent van 

de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald door de man 

of vrouw voor de klas. Zij zijn de professionals.’

Op de vraag of hij ‘in’ zou zijn voor een tweede termijn 

houdt Plasterk de boot af. ‘Het lijkt me niet verstandig 

daar nu al iets over te zeggen. Dat zou onbeschaamd zijn. 

Laten we eerst de verkiezingen maar eens afwachten.’ 

PM

Het SchoolPleinConcert is de jaarlijkse opening van het Haagse Festival Classique. Op het Plein was 
er vorige week vrijdag een interactieve voorstelling van het sprookje Peter en de Wolf op muziek 
van het Amsterdam Wind Quartet en met Klokhuis-presentator Bart Meijer als verteller. De meest 
enthousiaste school kreeg een prijs.FOTO	Henriette	GueST

. .
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Na een half uur debatteren pakt een deelnemer aan het  

Lagerhuisdebat, waarbij voor- en tegenstanders recht tegen-

over elkaar staan, een stoel en plaatst die pontificaal in het 

midden. Het illustreert de complexiteit van de stellingen. Ver-

enigingsbestuur en kaderleden van CNV Onderwijs debatteren 

over vrijheid van onderwijs. Doel is om met draagvlak en open 

vizier deel te nemen aan het maatschappelijk debat in situaties 

waarin er spanning is tussen grondwetsartikelen. Bij de eerste 

stelling steken deelnemers een paar keer over en veranderen 

van mening. Als een school door krimp onvoldoende kwaliteit 

kan waarborgen, gaan we dan voor kwaliteit of pluriformiteit, 

is de vraag. De deelnemers kiezen in meerderheid voor kwali-

teit, maar de discussie verzandt enigszins, omdat zij de stelling 

zelf onder vuur te nemen. ‘Een grotere school kan zijn identi-

teit behouden en een kleine school kan ook kwaliteit leveren.’ 

Een deelnemer stelt duidelijk: ‘Kwaliteit is de eerste keuze en 

identiteit is niet alleen een keuze die de school maakt, maar 

een keuze van ouders en school.’ Een ander vult aan: ‘Identi-

teit leidt juist tot kwaliteit door de betrokkenheid van ouders.’  

Echt vuurwerk blijft ook uit bij het volgende onderwerp, artikel 1 

versus artikel 23, of voorrang voor non-discriminatie of vrijheid 

van richting. Een grote meerderheid geeft voorrang aan artikel 1:  

‘Mensen moeten zichzelf kunnen zijn, maar het mag in de les 

nooit ongeloofwaardig worden.’ Iemand vult aan: ‘Non-discri-

minatie is belangrijk. Het is geen ontkrachting van artikel 23, 

maar het maakt dat artikel juist mogelijk.’ Een opponent maakt 

zich juist zorgen over de toekomst van artikel 23. ‘We leven 

in 2012. Als scholen een eigen identiteit willen hebben, dan is 

daar nu geen plaats voor door artikel 1.’ 

MvO

Lagerhuisdebat	over	vrijheid	van	onderwijs



Groep 7 van de Rehobothschool in Werkendam vroeg zich of zij dit jaar tot de geluksvogels 

zouden behoren in de strijd om de origineelste voetbalfoto. Met zo’n leuke foto, goed voor 

de eerste prijs, was dat geen probleem. De eerste prijs: een voetbalset met goals en een set 

ballen is onderweg. Tweede werd groep 5B/6B van basisschool De Schelp in Puttershoek, 

derde de leerlingen van de klas P1B van vso-school Werkenrode in Groesbeek. Zij krijgen 

een bal. Gezien de uitschakeling van Nederland hebben we besloten de prijzen nu uit te 

delen. De vraag over de eventuele kampioen komt daarmee te vervallen. PM 

Rehobothschool Werkendam 
winnaar voetbalprijsvraag

Laatste blad
Dit is het laatste Schooljournaal voor de zomerstop. Het eerste nummer verschijnt weer op 

8 september. De redactie wenst alle lezers een goede vakantie.

Schoolnieuws

•	Rust	rust	rust	rust	rust	rust.	Dat	willen	veel	leden	
van	CNV	Onderwijs,	blijkt	uit	een	groot	onderzoek.	
ingeslapen	zootje.	Slome	bende.	Achterover	leunende,	op	
hun	lauweren	rustende	onderwijsmensen.	Ontzettend	toe	
aan	vakantie.	
•	Nou,	zo	is	het	dus	niet!	Rust	ja,	rust	om	hun	werk	goed	
te	doen,	om	af	te	maken	waar	ze	mee	beginnen,	om	
niet	steeds	afgeleid	te	worden	door	proefballonnen	en	
de	zoveelste	vernieuwing,	om	geen	zorgen	te	hebben	

over	bezuinigingen	die	toch	niet	doorgaan,	om	niet	
steeds	te	horen	wat	ze	allemaal	niet	goed	doen,	om	
niet	opgejaagd	te	worden	door	toetskanonnen	en	
controlefreaks.
•	Hoe	duidelijk	kan	het	zijn?	Politiek,	doe	er	iets	mee.	
Dan	gaat	onderwijs	eerst	even	bijkomen	van	alle	onrust	
van	het	afgelopen	jaar,	om	er	na	de	zomer	weer	vol	
tegenaan	te	gaan.	Fijne	vakantie!
Ciska de Graaff
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Website 
Vensters op 
katholiek 
geloven 
gereed
Nadat in november 2011 de eer-

ste vijfentwintig vensters werden 

gepresenteerd van www.vensters-

opkatholiekgeloven.nl, zijn nu ook 

de overige vijfentwintig onderwer-

pen rond katholiek geloven be-

schreven. Thema’s die onder meer 

worden uitgelegd zijn: katholiek 

onderwijs, eerste communie en 

mediteren. De website is een hulp-

middel voor leraren in basis- en 

voortgezet onderwijs bij de voor-

bereiding van lessen levensbe-

schouwing of geschiedenis. Met 

het gereedkomen van de website 

sluit CNV Onderwijs de voorberei-

dende werkzaamheden aan het 

project Vensters op katholiek gelo-

ven voor het onderwijs, uitgevoerd 

door Adveniat Geloofseducatie, af. 

Eerder verschenen al de boeken 

Mijn school is katholiek! en Maar 

wie is God?. Beide producten zijn 

nog te bestellen in de webshop 

van CNV Onderwijs: shop.cnvo.nl 

(klik op ‘Boeken’). Leden kunnen 

de producten aanschaffen tegen 

een gereduceerd tarief. 

1

2
3
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CNV Onderwijs biedt 
loopbaanscan
Leuk die school en dat lesgeven, maar is het misschien tijd 

voor iets nieuws, iets anders, een nieuwe uitdaging? CNV 

Onderwijs biedt in samenwerking met Menea een loop-

baantest met vervolgtrajecten aan. Doel: een inschatting 

maken van de ontwikkelingskansen op het gebied van werk 

en loopbaan en inzicht krijgen in de eventuele wens om te 

veranderen. De loopbaantest kan thuis in eigen tempo ge-

maakt worden. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met 

een loopbaanadviseur en volgen er huiswerkopdrachten. 

De testen bieden inzicht in persoonlijke kwaliteiten, valkui-

len, drijfveren, ontwikkelbaarheid van competenties en per-

soonlijke flexibiliteit. De loopbaanadviseur maakt vervolgens 

een schriftelijke rapportage met daarin een advies over de 

te zetten vervolgstappen en welke begeleiding daarbij hoort. 

Zo kan er een carrièreworkshop gevolgd worden met als 

thema Nadenken over je loopbaan. Verder is er een work-

shop over omscholingsvarianten naar de zorgsector, kun je 

met professionele hulp een Video CV maken of individuele 

begeleiding en coaching ontvangen. Voor de loopbaanscan 

betalen leden van CNV Onderwijs 950 euro inclusief een 

tegoedbon van 150 euro voor trainingen bij de Onderwijs 

Academie, te besteden binnen twee jaar. Voor meer infor-

matie: www.onderwijsloopbaanadvies.nl.

CdG

13 juni: Een 12-jarige jongen heeft twee dagen 
op een bank in een Eindhovens park gezeten 
omdat hij uit schaamte niet naar school durfde. 
Zijn vader had zijn hoofd kaalgeschoren als 
straf voor te laat thuiskomen. De jongen is 
overgedragen aan een medewerker van de 
jeugdhulpverlening. 
(bron: www.ad.nl)
15 juni: Een 9-jarig meisje uit Schotland mag 
geen foto’s meer maken van schoolmaaltijden 
voor haar blog. Het raadsgebied Argyll and 
Bute heeft dat besloten. Het meisje post iedere 
dag een foto van haar maaltijd met als bijschrift 
de prijs en het aantal gevonden haren.  
Raadsleider Roddy McCuish heeft het verbod 
later op de middag weer ingetrokken.
(bron: www.bbc.co)
• Een tweeling uit Noordwijk heeft hetzelfde 
eindgemiddelde op hun examen gymnasium. 
Zelfs de antwoorden die ze hebben gegeven zijn 
vaak gelijk, verklaart een leraar. Beide jongens 
haalden vier tienen, vier negens en een acht.  
(bron: Omroep West)
• Een deel van de examenkandidaten van het 
Emelwerda College in Emmeloord wist voor-
dat ze gebeld waren al of ze waren gezakt of 
geslaagd. De school had de internetpagina met 
uitslagen alvast klaargezet voor publicatie, 
maar door een foutje stond hij al online.
(bron: www.parool.nl)
18 juni: Een defect veroorzaakt een grote 
storing in het treinverkeer. Hierdoor kan een 
scholier niet op tijd bij zijn herexamen komen. 
Waarschijnlijk moet hij deze in oktober, en 
anders volgend jaar, alsnog maken.
(bron: Hart van Nederland)
19 juni: Er komen geen gescheiden klassen 
voor jongens en meisjes om leerprestaties van 
jongens te verbeteren. Volgens de Besturen-
raad lopen jongens gemiddeld twee jaar achter 
op meisjes in hun hersenontwikkeling, ze 
blijven vaker zitten en halen minder vaak een 
diploma.
(bron: www.nos.nl)

Wat was!

WETSVOORSTEL 
ONDERWIjSTIjD IN 
EERSTE KAMER
Afgelopen woensdag is het wetsvoorstel onderwijstijd en va-

kanties in het voortgezet onderwijs plenair behandeld in de 

Eerste Kamer. Uit de laatste schriftelijke antwoorden van mi-

nister Van Bijsterveldt bleek dat zij nog altijd doof bleef voor 

alle kritiek uit het veld op omstreden punten als de 1.040 

uur, het ingrijpen in vakantiedagen en uitbreiding van me-

dezeggenschap van leerlingen en ouders naar toetsing van 

de inhoudelijke kwaliteit van het onderwijs. CNV Onderwijs 

heeft samen met de andere onderwijsbonden nog een keer 

een uitvoerig beargumenteerde brief aan de Eerste Kamer 

gestuurd met een dringende oproep om het wetsvoorstel 

in deze vorm niet aan te nemen. Op dinsdagochtend wer-

den niet alleen vanuit de oppositiepartijen maar ook vanuit 

de VVD-fractie in de Eerste Kamer heel veel kritische vragen 

gesteld. De fracties van CDA en PVV schaarden zich achter 

de minister. De brief van de bonden en de verdere afloop van 

het debat is te lezen op www.cnvo.nl.



‘Wil je als bestuurder gaan bouwen? Koop 

een doos lego en doe dat lekkâh thuis.’ ‘Een 

gemiddelde mbo-student is genetisch niet 

geschikt voor zelfstudie.’ ‘Meneer Elias, 

uw geblaat over slechte docenten is popu-

listisch gewauwel van de bovenste plank.’ 

Zomaar wat zinnen die televisiekok 

en mbo-docent Pierre Wind 

de afgelopen tweeëneenhalf 

jaar noteerde in zijn columns 

in Schooljournaal. Nu komt 

daar een einde aan en be-

gint Schooljournaal ko-

mend schooljaar met een 

nieuw gezicht. De lezers 

hebben genoten van én 

zich geërgerd aan Pierre 

Wind. Hij was goed voor 

stevige uitspraken, felle standpunten en sneren richting minister 

Verbijsterendveldt, zoals hij haar steevast noemde. Als lezer was je 

óf voor Pierre óf tegen. Een tussenweg leek er niet te zijn. Talloze 

ingezonden brieven gingen over zijn pennenvruchten. Zo vond 

de ene lezer hem ongenuanceerd en schreef een ander: ‘Wind 

wordt niet gehinderd door veel kennis van modern onderwijs en 

dat maakt zijn uitspraken potsierlijk’, maar schreef een derde: ‘Ik 

vind hem juist een verademing in onderwijsland. Hij begrijpt de ziel 

van doeners. Heerlijk, zijn pleidooi voor een ambachtsschool: leer 

kinderen een vak waar ze trots op kunnen zijn.’

In september 2010 blikte Pierre in de startersspecial van School-

journaal terug op zijn eerste schreden in het onderwijs. Hij hield er 

een grondige hekel aan ellenlang vergaderen aan over. ‘Zo’n aller-

eerste tenenkrommende vergadering die ik meemaakte, als erva-

ren praktijkbeest, maar wel als docentenbroekie, heeft nog steeds 

invloed op mijn denken. Vanaf dat moment heb ik altijd de drive 

gehad om het onderwijs te verbeteren.’ Pierre Wind, dank voor al 

je mooie columns. CdG

Omdat ik op plaats zes van de 
advieslijst van het CDA sta voor de 
komende Tweede Kamerverkie-
zingen heb ik met onmiddellijke 
ingang mijn representatieve taken 
als voorzitter van onze vakvereniging 
neergelegd. De komende weken zal 
ik mijn werkzaamheden voor CNV 
Onderwijs afronden en de lopende 
dossiers overdragen. Ik kijk met 
ontzettend veel plezier terug op 
de afgelopen zeseneenhalf jaar 
waarin ik mij met hart en ziel heb 
ingezet voor deze organisatie. We 
hebben ontzettend veel bereikt in de 

afgelopen 
jaren. De 
onderhan-
delingen 
over het 
Actieplan 
LeerKracht, 
onze vereni-
gingsvernieuwing 
en de acties tegen de 
bezuiniging op passend onderwijs 
staan in mijn geheugen gegrift. Ik 
ben ontzettend blij en trots dat ik 
daar mijn steentje aan heb mogen 
bijdragen. Maar ik ben vooral trots 
op onze vereniging en trots op al die 
medewerkers die zich dag en dag 
uit inzetten voor goed onderwijs en 
voor de belangen van onze leden. De 
transitie van vakbond naar vakver-
eniging hebben we echt inhoud kun-
nen geven. CNV Onderwijs staat op 
de kaart en is niet alleen in profiel, 

maar ook in getal 
sterk gegroeid.
Ik ben vereerd dat 
ik mij vermoedelijk 
na 12 september 

als volksverte-
genwoordiger mag 

blijven inzetten voor 
goed onderwijs. Tegelij-

kertijd gaat het mij zeer aan 
het hart dat ik als voorzitter afscheid 
neem van deze mij zeer dierbare 
vereniging. Ik heb er alle vertrouwen 
in dat politiek Den Haag ook na de 
verkiezingsdatum het gedragen, 
genuanceerde, maar ook geprofi-
leerde geluid van CNV Onderwijs 
zal blijven horen. Ik zal dan in ieder 
geval met veel aandacht luisteren!
Ik wens jullie allen en onze vereni-
ging het allerbeste.

Column miChel              rog

CNV ONderwijs staat 
Op de kaart eN is Niet 
alleeN iN prOfiel, maar 

OOk iN getal sterk 
gegrOeid
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    Michel Rog is voorzitter van CNV onderwijs. 
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Schoolnieuws

bedanktPIErrE WIND,
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Wat doet uw school hieraan? Praat mee op 
www.facebook.com/oudersenschoolsamen

Een meerderheid van 
de basisscholen vindt 
het wenselijk om 
afspraken met ouders 
in een overeenkomst 
vast te leggen. 

Voor een ook namens CNV Onderwijs succesvolle invulling van 

de Dag van de Leraar op 5 oktober moet veel werk verzet wor-

den. De bond heeft dan ook dringend schoolcontactpersonen 

nodig die namens CNV Onderwijs activiteiten kunnen organi-

seren op hun school of in hun regio. Welke die zijn, kunnen ge-

interesseerden op woensdag 12 september vanaf 17 uur ver-

nemen tijdens een informatieavond over de Dag van de Leraar 

in het CNV-gebouw aan de Tiberdreef 4 in Utrecht. De avond is 

ook bedoeld voor leden die reeds actief zijn als schoolcontact-

persoon. Verder is er een workshop over het Lerarenregister. 

Wie komt, gaat niet met lege handen naar huis. Voor meer 

info/aanmelding: www.cnvo.nl/SCP-info-avond. Opgeven als 

schoolcontactpersoon kan via kaderservice@cnvo.nl

Insigne CNV Onderwijs
Vrijwilligers zijn voor CNV Onderwijs een onmisbare schakel. 

Zij spelen binnen de vereniging een belangrijke rol bij het on-

derhouden van de contacten met de leden. Bovendien zijn zij 

van grote betekenis voor de democratische besluitvorming bin-

nen de organisatie, en daarmee voor de beleidsontwikkeling en 

-vaststelling. De bond kent vele betrokken kaderleden en vrijwil-

ligers, die zich inzetten binnen sectorraden, stuurgroepen, ra-

yons, activiteitengroepen, commissies. Binnen die grote groep 

zijn er kaderleden die zich in de loop der jaren bijzonder hebben 

ingezet voor CNV Onderwijs. Deze mensen kunnen in aanmer-

king komen voor het CNV Onderwijs-insigne. Verenigingsorga-

nen hebben de mogelijkheid om een kaderlid wegens speciale 

verdienste voor te dragen voor zo’n onderscheiding bij de insig-

necommissie. Deze bestaat uit drie leden onder voorzitterschap 

van de voorzitter van de vereniging. De commissie beoordeelt 

de voordrachten en bepaalt of een voordracht moet leiden tot 

toekenning van een insigne. Er worden er jaarlijks maximaal drie 

uitgereikt. Als regel gebeurt dat op de Algemene Vergadering 

in november (dit jaar op 28 november, red.). Kent u iemand 

die volgens u in aanmerking komt voor een insigne? Dan kunt 

u deze persoon (laten) voordragen. Voordrachten kunnen tot 

uiterlijk 1 oktober 2011 worden ingediend bij de commissie in-

signes, ter attentie van de voorzitter (Postbus 2510, 3500 GM 

Utrecht of via jdegroot@cnvo.nl). De voordracht moet duidelijk 

maken welke specifieke kwaliteiten, activiteiten en werkzaam-

heden van betrokkene voor de indieners aanleiding zijn om haar 

of hem voor te dragen. Het gaat daarbij om verdiensten voor 

CNV Onderwijs (respectievelijk een van de rechtsvoorgangers 

KOV of PCO). Betrokkene moet bovendien minstens tien jaar 

lid zijn van CNV Onderwijs.

De insignecommissie

Gezocht: 
Schoolcontactpersonen
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Verkiezingsonderzoek onder leden CNV Onderwijs

Als het aan de leden van CNV Onderwijs ligt wordt Doekle 
Terpstra (CDA) de nieuwe minister van Onderwijs, op de voet 
gevolgd door ronald Plasterk (PvdA) en Emile roemer (SP). 

Geïnvesteerd moet er worden in minder werkdruk en kleinere 
klassen, bezuinigd mag er – als het dan echt moet – worden 
op de Lerarenbeurs en professionalisering van schoolleiders. 

Maar verder willen de leden vooral rust rust rust. Én een 
minister met verstand van onderwijs. Schooljournaal stak de 

politieke thermometer in de achterban.

Gewenst: rust rust rust en een 
minister met verstand van onderwijs

Ruim een kwart van de 3.003 respondenten weet niet welke 
partij ze op 12 september blij gaan maken met hun stem. Vooral 
bij oud-CDA- en –Pvda-stemmers heerst twijfel: van de categorie 

Weet niet stemde 23 procent in 2010 op 
het CDA en bijna 19 procent op de PvdA. 
Onder de mensen die het wel weten is 
de SP het meest favoriet: 16,6 procent, 
gevolgd door het CDA 13,6 procent, 
D66 11,7 procent, PvdA 10,2 procent, 
ChristenUnie 9,7 procent, GroenLinks 

‘AChterbAn wil soCiAler kAbinet’
 ‘Het is duidelijk dat onze achterban een socialer kabinet wil met 
meer aandacht voor investeren in onderwijs’, concludeert vice-
voorzitter van CNV Onderwijs Patrick Banis. ‘Dat betekent dat 
onze leden erop rekenen dat de politiek gaat doen wat zij belooft 
tijdens de campagne. Dat is een helder signaal! De achterban wil 
rust in het onderwijs: geen grote stelselwijzigingen meer, zoals 
de politiek al jaren belooft, en eindelijk kunnen investeren in 
passend onderwijs en werkdrukvermindering. Ik denk dat de SP 
mee gelift heeft op de acties tegen de bezuinigingen op passend 
onderwijs en daardoor erg populair geworden is. Dat verklaart 
ook de impopulariteit van minister Van Bijsterveldt.’ Banis denkt 
dat Doekle Terpstra vaak genoemd wordt als mogelijke minister 
van Onderwijs omdat de leden van CNV Onderwijs hem nog 
kennen als CNV-voorzitter en als columnist van Schooljournaal. 
Hij wijst verder op het politiek manifest van CNV Onderwijs. 
‘Daarin is de behoefte van onze achterban verwoord. We pleiten 
voor professionaliseren, passend onderwijs goed invoeren en het 
onderwijsveld zelf verantwoordelijk maken voor de inrichting en 
uitvoering van het onderwijs. Daar zullen we onze handen al meer 
dan vol aan hebben de komende jaren.’

2010
12 september 

2012

Anders

Weet niet26,1

10,4

11,1

9,4

0,7

18,3

2,2

0,4

14,6

8,9

1,9

22

13,6

9,7

11,7

4,7

0,3

10,2

1,5

0,7

16,6

3,8

0,5
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4,7 procent, VVD 3,8 procent, PVV 
1,5 procent, SGP 0,7 procent en Partij 
voor de Dieren 0,3 procent. Het CDA 
verliest – in vergelijking met de ver-
kiezingen in 2010 – bijna de helft van 
de stemmen onder de achterban van 
CNV Onderwijs. Ook PvdA, Groen-
Links en VVD verliezen fors. De SP 
wint stemmen. Bij de leden tussen  
20 en 60 jaar eindigt de SP op 1, bij  
de groep ouder dan 60 jaar staat het 
CDA op 1. Een kwart van de respon-
denten ziet wel iets in de Kunduz-
coalitie (CDA-VVD-GroenLinks-D66- 
ChristenUnie), 18 procent wil een 
combinatie van CDA-SP-PvdA- 
GroenLinks-D66, 15,8 procent een 
linkse combinatie van PvdA-SP-
GroenLinks, 13 procent een kabinet 
met PvdA-ChristenUnie-GroenLinks-
D66 en 10,7 procent een coalitie van 
CDA-VVD-PvdA. Slechts 2 procent 
voelt iets voor CDA-VVD-PVV.

VAn bijsterVeldt? 
nee!
Op de vraag of Marja van Bijsterveldt 
weer minister van Onderwijs zou moe-
ten worden als het CDA in de regering 

Ronald Plasterk Doekle Terpstra Emile Roemer

24,5 25,6 21,9

Harm Beertema

0,7

Ronald Plasterk Doekle Terpstra Emile Roemer

24,5 25,6 21,924,5 25,6 21,924,5 25,6 21,924,5 25,6 21,924,5 25,6 21,9

Nieuwe minister van Onderwijs

Gewenst: rust rust rust en een 
minister met verstand van onderwijs

* ‘Rust rust rust rust rust rust rust rust rust (x 100).’ • ‘Stop met dat bemoeizuchtige gedoe! Laat ons zelf bepalen wat we belangrijk 
vinden.’ • ‘Dat er geluisterd wordt naar leerkrachten en dat er niet elke kabinetsperiode iets anders bedacht wordt.’ • ‘Een 
bevlogen minister en stabiel beleid. Geen luchtballonnen en wilde ideeën.’ • ‘Rust en een fatsoenlijke ter zake kundige minister 
en niet zo’n figuur als Van Bijsterveldt.’ • ‘Minder werkdruk, minder papierwerk, meer handen in de klas.’ • ‘Meer waardering 
voor de onderwijzers.’ • ‘Meer mogelijkheden om onwillige leerlingen de deur te wijzen.’ •‘Rust, discipline en pensioen op 65.’ 
• ‘Terug naar de kleinere scholen met een lesgevende directeur, zonder middenkader!’ • ‘Met rust gelaten worden door figuren 

wAt is uw grootste wens Voor het onderwijs Voor de komende tien jAAr? 
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komt, antwoordt slechts 4,4 procent met 
‘ja’ en 80,3 procent met ‘nee’. De rest 
weet het niet. Als er een andere minister 
van Onderwijs komt, zou dat wat 25,6 
procent van de respondenten betreft 
Doekle Terpstra (CDA) moeten worden, 
op de voet gevolgd door PvdA’er en 
ex-onderwijsminister Ronald Plasterk en 
SP’er en ex-onderwijsman Emile Roemer. 
Harm Beertema (PVV) is de hekkenslui-
ter met 0,7 procent. Bij het antwoord 
‘anders, namelijk …’ wordt Arie Slob 
(ChristenUnie) een paar keer genoemd. 
De naam van Michel Rog, huidig CNV 
Onderwijsvoorzitter en nummer 6 op 
de kandidatenlijst van het CDA, valt 
ook een enkele keer. En vaak: ‘Iemand 
die echt verstand van onderwijs heeft.’ 
En: ‘In ieder geval NIET Ton Elias’, die 
overigens toch nog 61 respondenten (2 
procent) op zijn hand heeft. Een ander 
zegt: ‘Liesbeth Hermans!’ (columnist van 
Schooljournaal). 

minder werkdruk
Op de vraag ‘Waar zou een nieuwe 
regering in moeten investeren in het 
onderwijs?’ konden de leden maximaal 
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Waarin investeren?

als Beertema en Elias.’ • ‘Laat een minister eerst eens vier jaar voor de klas staan, pas dan kunnen ze er een beetje over 
meepraten.’ • ‘Niet hoeven door te werken tot 67 jaar. Dit is onmogelijk!’ • ‘Dat er eindelijk eens een goede minister van 
Onderwijs komt. In 38 jaar nog geen goede gehad. Altijd de kneusjes van de partij!’ • ‘Minimum aantal uren lesgeven 
voor schoolleiders vaststellen, zodat ze de praktijk niet alleen vanaf hun bureau bekijken.’ • ‘Meer ondersteuners om de 
kinderen te helpen.’ • ‘Minder vergaderen, dat is de dood voor ons onderwijs!’ • ‘Alle managers eruit!’ • ‘Meer geld naar 
het onderwijs zelf en niet naar bureautjes die nu al handenwrijvend de omzet zitten te tellen.’ • ‘Motivatie van leraren, 

ton eliAs ConCiërge?
Hans Spijkers, gepensioneerd muziekdocent en brugklasmentor in het voortgezet 
onderwijs, meent in de enquête dat mensen zoals Ton Elias (VVD) de Tweede Kamer 
uit moeten en de school in moeten als bijvoorbeeld conciërge of schoonmaker. 
Desgevraagd licht hij toe: ‘Elias is voor mij het prototype van de “deskundigste man 
van de stamtafel”, een zelfbenoemde kenner die een hoop bla bla verkoopt. Een 
vólksvertegenwoordiger moet tussen het volk gestaan hebben en daar echt aan den 
lijve ondervonden hebben wat het werk inhoudt en hoe zwaar of licht zo’n taak voor 
de klas is. Daarom vind ik dat elke onderwijswoordvoerder in de Kamer minstens 
drie jaar voor de klas moet hebben gestaan.’
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drie antwoorden invullen. Favoriet waren minder werkdruk (62,8 procent), 
kleinere klassen (54,8 procent) en passend onderwijs (34,4 procent). Zo wil 
één op de drie onderwijsgevenden hogere onderwijssalarissen, tegen één 
op de vier van de schoolleiders en de ondersteuners. Meer schoolleiders 
dan leraren (ruim een derde tegen een kwart) vinden het van belang dat de 
regering investeert in professionalisering van leraren. Opvallend is ook dat 
bijna de helft van de niet-werkenden vindt dat de regering moet investeren 
in de professionalisering van leraren en in kleinere klassen en meer dan de 
helft van hen meent dat de werkdruk omlaag moet. Verhoging van onder-
wijssalarissen vinden niet-werkenden een stuk minder belangrijk.
De vraag ‘Waar mag een nieuwe regering als het echt moet eventueel op 
bezuinigen?’ leverde als top drie op: lerarenbeurs (50 procent), profes-
sionalisering schoolleiders (36,2 procent) en omvang schoolvakanties (25,4 
procent). Opvallend: 10 procent van de onderwijsgevenden en 15 procent 
van de schoolleiders geeft aan dat er eventueel bezuinigd kan worden op 
passend onderwijs. 

Ciska de Graaff
Illustraties: Susi Bikle

De redactie dankt alle respondenten hartelijk voor hun medewerking.
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Waarop bezuinigen?

daar ontbreekt het aan. Ze zeuren een eind weg en dat leidt af van hard doorwerken.’ • ‘Laat oudere, ervaren leerkrachten 
formatieruimte krijgen om jonge mensen te leren hoe leuk onderwijs kan zijn.’ • ‘Cito-dictators weg!’ • ‘Dat de salarissen van 
de leerkrachten in ieder geval meegaan met de inflatie.’ • ‘Dat er meer mannen kiezen voor het onderwijs.’ • ‘Het onderwijs 
losmaken van de overheid: dat het niet meer afhankelijk is van welke partijen het land regeren.’ • ‘Niet steeds een melkkoetje 
zijn.’ • ‘Minder administratie en vééééééél minder toetsen.’ • ‘Het kind centraal en ieder kind telt!’ • ‘Dat de gepensioneerden 
er niet te veel op achteruit gaan.’ • ‘Meer investeren in onderwijs! Anders komt die kenniseconomie er nooit.’

de respondent
Van de 30.000 aange-
schreven leden (de groep 
waarvan het e-mailadres 
bekend is, representatief 
voor de hele achterban van 
55.000 leden) vulden 3.003 
mensen de enquête in, een 
respons van 10 procent. Van 
hen gaat 98 procent stem-
men op 12 september. De 
helft van de respondenten 
is man, de andere helft is 
vrouw. 60 procent is onder-
wijsgevend, 17 procent niet 
(meer) werkzaam, 9 procent 
ondersteuner, 7 procent 
schoolleider, 4 procent 
onderwijsdienstverlener en 
1 procent nog studerend. 
Van de respondenten werkt 
47 procent in het basis- 
onderwijs, 17 procent in  
het voortgezet onderwijs,  
9 procent in het (voortge-
zet) speciaal onderwijs,  
6 procent in het mbo, ruim 
2 procent in het hbo en 
ruim anderhalf procent in 
de onderwijsdienstverle-
ning. De rest werkt niet 
(meer). Veertig procent is 
jonger dan vijftig jaar, zestig 
procent is ouder dan vijftig 
jaar.
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De toeloop van studenten naar de pabo is minder dan voorgaande 
jaren. Wat zijn de ambities van de doorzetters? Schrikken de 

mogelijke stress en de hoge werkdruk hen dan helemaal niet af? 
Schooljournaal sprak drie enthousiaste vierdejaars pabo-studenten 

van Hogeschool Windesheim in Zwolle.

Van links naar rechts: michel rook, gerdien wichers en hanneke wansink.

‘De pabo is niet 
moeilijk, het is gewoon 
heel veel werk’
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‘Er zijn veel studenten die de pabo kiezen omdat ze niet weten 
wat ze willen studeren. Ik hoor vaak: “Dan maar de pabo, want 
dat is een lekker brede opleiding”’, zegt de 22-jarige Michel 
Rook. Hij is een van de weinige jongens op de opleiding. ‘Je 
moet er wel echt voor gaan, anders haal je het niet. In mijn eer-
ste klas zaten zeven jongens. Twee daarvan zijn doorgestroomd 
naar het tweede jaar.’ Dat is wel opvallend aan het eerste jaar, 
bevestigt Hanneke Wansink (21). ‘Dat was echt een ramp, 
er vielen zóveel mensen af.’ Gerdien Wichers (22) vond het 
moeilijk om vrienden te maken in het eerste jaar. ‘Je weet van 
niemand zeker of hij doorgaat of niet. Gelukkig werd dat in het 
tweede jaar beter.’

kneuterig
De B van klas B4A staat voor bovenbouw. Hanneke spreekt 
ook voor haar klasgenoten als ze zegt dat daarin lesgeven 
‘gewoon het leukste’ is. ‘Dan ben je tenminste niet de hele 
dag veters aan het strikken’, lacht ze. ‘Mijn eerste stage was aan 
groep 1/2, dat is gewoon niet mijn favo leeftijd, ik heb er niet 
zoveel feeling voor. Je bent veel bezig met zeggen wat wel en niet 
kan en minder met het echte leren.’ ‘En je hebt keuze uit min-
der vakken’, vult Gerdien aan. ‘In de bovenbouw is het pakket 
heel divers, geschiedenis, aardrijkskunde, taal, rekenen, het is 
altijd anders. Daarnaast kun je meer situaties uit het dagelijks 
leven gebruiken.’ Een goed voorbeeld is een geschiedenisles, 
zegt Hanneke. ‘Aan groep zes kan ik vertellen over de Tweede 
Wereldoorlog, terwijl het bij de kleuters nog gaat om het 
inzicht krijgen in het verschil tussen vroeger en nu: “Vroeger, 
toen jou opa nog klein was...”.’ Ook Michel wil niet lesgeven 
aan de onderbouw. ‘Ik ben blij dat mijn kleuterperiode achter 
de rug is. Het is niet vreselijk, maar het is allemaal zo kneu-
terig.’ Niet veel jongens willen door in de onderbouw staan 
merkt hij. ‘Ik denk dat het te kinderachtig is voor jongens. We 
hoeven nu ook niet meer verplicht een stage te doen bij groep 
1/2, dat was voorheen wel zo. De opleiding heeft de regel ver-
anderd toen veel jongens aangaven dat ze geen zin hadden om 
les te geven aan kleuters.’

de eerste keer
‘Heftig!’, noemt Hanneke haar eerste keer voor de klas. ‘Het was 
een lesje met houten blokken, over driehoeken en vierkanten, 
dat weet ik nog heel goed. Ik had een kleuterklas. Je kan nog zo 
graag willen en de theorie goed kennen, je moet het in de prak-
tijk laten zien. Het ging gelukkig erg goed.’ Gerdien: ‘Het loopt 
ook altijd wel weer. De eerste keer was natuurlijk wel spannend, 
maar je wordt goed voorbereid. Het blijft een kunst, ga maar 
eens voor een klas staan, je moet het wel allemaal aankunnen.’ 
Hanneke is het eens met haar klasgenote. ‘Het blijft spannend. 
Iedere groep is anders. Ik weet dat ik het kan, maar ik moet er 
nog wel aan blijven werken. Tijdens mijn lio zei mijn coach: 
‘Oké, vanaf nu ben ik weg. Je zoekt het maar uit’, lacht ze. ‘Ze 
was er altijd als ik vragen had of begeleiding nodig had, maar ik 
kreeg wel de verantwoording over de groep. Soms liep dat fout, 
maar dat is niet erg.’

tweede keuze
‘Het leukste? Ik kan wel zeggen dat ik bij 
allemaal dames in de klas zit, maar dat staat 
ook zo raar’, lacht Michel. ‘Het sociale karakter 
van de pabo spreekt mij erg aan. Ik vind het 
leuk om kinderen wat bij te brengen. Voor deze 
opleiding heb ik een jaar bedrijfseconomie 
gestudeerd, maar dat was het niet voor mij. 
Wel makkelijk: De rekentoets van het eerste 
jaar heb ik zonder te leren in een keer gehaald.’ 
Voor Gerdien was de pabo eigenlijk een tweede 
keuze: ‘Ik wilde mondzorgkunde gaan doen, 
maar daar was ik voor uitgeloot. Achteraf 
ben ik blij dat het zo gelopen is. Naast Studie 
Loopbaan Begeleiding zijn er geen vervelende 
vakken. Ik vind wel dat we het begrijpend 
lezen te weinig behandeld hebben. We kregen 
veel over de ontwikkeling van kinderen, maar 
niet zoveel over wat ze nodig hebben om een 
bepaald doel te bereiken.’ Hanneke geeft aan 
dat er op de pabo te weinig aandacht wordt 
besteed aan hoe je communiceert met ouders. 
‘Tijdens mijn stage heb ik gevraagd of ik bij de 
oudergesprekken mocht zitten. Dat was een 
goede beslissing want tijdens je lio moet je het 
allemaal zelf afhandelen.’ 

doorstuderen
‘Ik heb niet zoveel zin om in te vallen. Ik wil 
een echte baan, of niet’, zegt Gerdien vastbe-
sloten. ‘Daarom ga ik nu een mbo-studie doen: 
opticien. Wel iets heel anders, maar ik vind 
nogal veel dingen leuk. Over een paar jaar zijn 
er waarschijnlijk weer meer vacatures in het 
onderwijs. Als ik klaar ben met studeren kan 
ik alsnog kijken welke kant ik op wil gaan.’ 
Ook Hanneke wil doorstuderen, maar blijft 
wel in het onderwijs. ‘Het is belangrijk dat je je 
specialiseert, met alleen een pabo-diploma kom 
je er niet.’ De blondine begint volgend jaar aan 
de master Special Education Needs. In deeltijd, 
want daarnaast wil ze aan de slag als invalster. 
Michel gaat ook verder als deeltijdstudent en 
invaller. Eerst wil hij zijn gymbevoegdheid 
halen. Over tien jaar ziet hij zichzelf nog wel als 
directeur. ‘Maar eerst maar eens een vaste baan.’
Het is wel zuur, geven de studenten toe. 
Gerdien: ‘De eerste twee jaar ben je zo druk 
met verslagen, maar als je in het begin van het 
derde jaar ontdekt dat er eigenlijk geen banen 
meer zijn is dat wel een domper. Je begint toch 
aan een studie met het idee dat je daarna direct 
aan het werk kan.’

Hester Dijkstra



Schooljournaal 16

‘Hulp klassenassistent niet gunstig voor 
acceptatie leerling met beperking’

Steeds meer kinderen met 
een beperking gaan naar een 

reguliere school, een aantal 
dat met passend onderwijs 

alleen nog maar zal toenemen. 
Voor de overgrote meerderheid 
geen probleem, voor een flinke 

minderheid wel. Orthopedagoge 
Anke de Boer zocht voor haar 

promotieonderzoek naar de 
redenen.

Ook de houding van ouders is in hoge mate bepalend voor hoe kinderen denken 
over een klasgenootje met een beperking.
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Kinderen met een lichamelijke beper-
king, gedragsproblemen of adhd. Elke 
klas heeft er wel een paar. Onderzoek 
richtte zich tot nu toe op de vraag of deze 
kinderen wel geaccepteerd werden. Dat 
blijkt voor ongeveer driekwart van de 
kinderen het geval. Anke de Boer, docent 
en onderzoeker aan de Rijksuniversiteit 
Groningen op het gebied van orthope-
dagogiek, ging een stap verder. In haar 
promotieonderzoek belicht ze de redenen 
waarom sommige kinderen buitenspel 
blijven staan.
De Boer: ‘De afgelopen jaren is er vooral 
aandacht geweest voor het beschrijven 
van de acceptatie en vriendschappen 
van leerlingen met een beperking in 
het regulier onderwijs. Dit zonder dat 
duidelijk was waarom sommige kinderen 
wel en anderen niet geaccepteerd werden. 
Ik heb mij juist gericht op het in kaart 
brengen van de factoren die daar een 
rol bij spelen. Een van de belangrijkste 
bleek de houding van de klasgenoten te 
zijn. Wat zij vinden van een kind met een 
beperking, is in hoge mate bepalend voor 
de acceptatie van deze kinderen. Daarbij 
is een duidelijk verschil zichtbaar tussen 
jongens en meisjes. Voor jongens is de 
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mening van de groep belangrijk. Als een 
kind er eenmaal bijhoort, hoort het er 
ook ècht bij. Maar het is lastig om het 
zo ver te schoppen. Bij meisjes speelt die 
groepsdruk veel minder. Zij gaan meer 
af op hun eigen mening over een kind. 
Maar zij hebben weer meer moeite met 
seksegenootjes die gedragsproblemen 
vertonen.’

Andere AAnpAk
Dat verschil in mechanismen bij jongens 
en meisjes is een belangrijk gegeven. Als 
acceptatie bij jongens van andere facto-
ren afhankelijk is dan bij meisjes, is het 
logisch om daar als leerkracht je beleid op 
af te stemmen. Bij jongens zou groepsin-
terventie volgens De Boer nuttig kunnen 
zijn, terwijl bij meisjes meer moet worden 
ingezet op persoonlijke bewustwording 
of sociale vaardigheidstraining van een 
meisje met een beperking. ‘Bij jongens 
is het zaak om het groepsverband te 
beïnvloeden. Dat kun je heel goed doen 
via coöperatief leren. Door deze methode 
worden kinderen met een beperking meer 
onderdeel van de groep en kun je als 
leerkracht samenwerking stimuleren.’ 
Dat vraagt om een andere aanpak dan 
gebruikelijk. In het onderwijs ligt de focus 
nu sterk op opbrengstgericht leren, maar 
uit dit onderzoek blijkt dat de sociale 
kant minstens zo belangrijk is. ‘Wat er in 
het sociale domein gebeurt, maakt voor 
kinderen met een beperking het verschil 
tussen wel of niet geaccepteerd worden. 
Als er niks gebeurt, mist passend onder-
wijs voor deze groep kinderen totaal zijn 
doel!’, aldus de promovenda.

klAssenAssistent
Een andere belangrijke factor die in het 
onderzoek opdook is de klassenassistent. 
Hoe groter hun rol, hoe vaker kinderen 

met een beperking in sociaal opzicht buiten de boot vallen. Hoe valt 
dat te verklaren? De Boer: ‘Ook uit andere onderzoeken blijkt dat 
het bijzondere karakter van leerlingen met een beperking extra wordt 
benadrukt doordat de klassenassistent veel tijd met hen doorbrengt. 
Daardoor krijgt de leerling een negatief stempel en staat hij of zij eerder 
buiten de groep.’ Stoppen dan maar met de klassenassistent? Nou nee, 
zegt De Boer. ‘Klassenassistenten doen veel goed werk, maar je moet je 
op basis van dit onderzoek wel afvragen of het begeleiden van leerlingen 
met (ernstige) beperkingen wel tot hun takenpakket zou moeten beho-
ren. Het is op z’n minst vreemd dat degenen die het minst zijn opgeleid, 
de meeste tijd doorbrengen met kinderen die de meeste zorg nodig 
hebben.’

sleutelrOl
De grote vraag is: wat kunnen leerkrachten op basis van deze informatie 
doen om de acceptatie van leerlingen met een beperking te verbeteren? 
Een heleboel, stelt De Boer. ‘Leerkrachten vervullen een sleutelrol. Om 
te beginnen kunnen ze met de kinderen zelf aan de slag. Als het gaat 
om meisjes met een beperking zou een sociale vaardigheidstraining of 
een training in assertiviteit zoden aan de dijk kunnen zetten. Daarnaast 
is het de moeite waard om te werken aan de attitude van de klasgenoten 
van kinderen met een beperking. Naast het vergroten van kennis over 
beperkingen door een project als Iedereen hoort erbij, is coöperatief leren 
een belangrijk instrument. Dat is een waardevolle manier om kinderen 
met elkaar in contact te brengen en positief gedrag te benadrukken.’ 
Daarnaast is het aan te bevelen om de nadrukkelijke ondersteuning van 
de klassenassistent aan leerlingen met een beperking te verminderen 
en in plaats daarvan andere leerlingen te betrekken bij zaken als extra 
instructie, of het uitvoeren van taken en opdrachten.

GezAmenlijke inzet
Maar wat er in de klas gebeurt, is niet het enige dat gewicht in de schaal 
legt. Ook de houding van ouders is in hoge mate bepalend 
voor hoe kinderen denken over een klasgenootje met een 
beperking. Daarom zou het goed zijn om ouders hier meer 
over te informeren, stelt De Boer. ‘Inclusief onderwijs kan 
positief uitwerken, maar dat gaat niet vanzelf. Als je echt wilt 
dat deze groep leerlingen geaccepteerd wordt, is een gezamen-
lijke inzet van leerkrachten en ouders noodzakelijk.’
Haar belangrijkste tip: kijk kritisch naar wat zich voor je neus 
afspeelt in de klas. Veel leerkrachten schatten de situatie 
positiever in dan hij is. Het signaleren van problemen met 
acceptatie is de eerste stap op weg naar een oplossing. 

Petra Pronk

Voor meer 
informatie of 
contact mail 
naar: anke.
de.boer@rug.nl
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Wie geen verklaring van goed gedrag kan overleggen 
aan het schoolbestuur komt niet aan de bak in 

het onderwijs. Dat houdt pedoseksuelen die in de 
fout zijn gegaan buiten de deur. Maar er is ook een 

schemergebied. Wie alleen verdacht wordt, maar nooit 
is veroordeeld, kan in principe overal aan de slag. Aan 
seksuoloog en psycholoog Willeke Bezemer de vraag 

hóe en ..óf je potentiële zedendelinquenten uit het 
personeelsaanbod kunt filteren.

Volgens Bezemer kan een conflictueuze 
situatie natuurlijk ook de basis vormen 
voor iemands vertrek. ‘Natuurlijk hoeft 
de nieuwe werkgever dat soort details niet 
allemaal te weten, maar voor verdacht 
seksueel gedrag maak ik graag een uit-
zondering. Leraren kunnen vals worden 
beschuldigd, maar dat gebeurt in de prak-
tijk echt niet zo vaak.’

AfsprAken
Bezemer beseft dat iedere zweem van 
seksueel ontoelaatbaar gedrag fnuikend 
is voor een carrière in het onderwijs. 
‘Dat is in dit beroep “killing”. Daarom 
moet je klachten altijd uitzoeken. Als 
iemand dan onterecht blijkt beschuldigd, 
moet dat nieuws net zo snel rondgaan 
als de eerdere verdachtmaking. Vreemd 
gedrag alleen is geen bewijs voor seksueel 
misbruik. Blijkt er toch iets van waar te 
zijn, maar niet zo ernstig dat het een zaak 
van de politie moet worden, dan hoef je 
zo’n leraar niet meteen weg te sturen. Als 
er nog voldoende draagvlak is onder de 
collega’s en de informatie nog niet buiten 
de school is beland, zou de directie afspra-
ken met de beschuldigde kunnen maken 
waar het hele team bij is.’
Volgens Bezemer zijn er overigens ook 
pedoseksuelen die nooit in de fout zullen 
gaan. ‘Ik steek mijn handen in het vuur 
voor mensen die die gevoelens hebben 
maar er niets mee doen en hun profes-
sionele grenzen stellen. Dat maakt het 
allemaal ook zo ingewikkeld. In veel geval-
len valt er niets verdachts te signaleren. Er 
zijn talloze voorbeelden van collega’s of 
ouders voor wie een beschuldiging als een 

‘Vreemd gedrag alleen 
is geen bewijs voor 
seksueel misbruik’

‘Kunnen jullie bij directeuren en schoolbesturen, of diegenen 
die belast zijn met het regelen van vervanging bij ziekte, het 
opvragen van een verklaring omtrent gedrag onder de aandacht 
brengen? Nu is een ex-collega opgepakt omdat hij zich op zijn 
nieuwe school schuldig heeft gemaakt aan ontucht. Voor ieder-
een was duidelijk dat hij dat ook bij ons had gedaan, maar ja, 
hij is niet veroordeeld, dus tegenhouden konden we hem niet.’ 
Deze hartenkreet van een lid van CNV Onderwijs legt precies 
de achilleshiel bloot van een democratische rechtsorde: iemand 
is onschuldig tot het tegendeel is bewezen. En dat is maar 
goed ook, want roddel en achterklap kunnen net zo goed de 
voedingsbodem zijn van een verdachtmaking van pedoseksueel 
gedrag tegen jonge leerlingen. Blijft toch de vraag of scholen niet 
kunnen voorkomen dat potentiële zedendelinquenten hun team 
komen versterken.

meldinGsplicht
‘Werkgevers zouden best wat vaker bij de vorige school kunnen 
informeren waarom een leraar daar is weggegaan. Dat gebeurt 
nu te weinig, er bestaat een soort gêne voor’, weet de Rotterdamse 
seksuoloog en psycholoog Willeke Bezemer. ‘En dat terwijl er 
volgens mij wel degelijk een plicht bestaat voor vertrouwens-
personen melding te maken van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, ook als iemand niet is veroordeeld. Het is net als bij de 
aankoop van een huis, de verkoper is verplicht ernstige gebreken 
vooraf te melden, omdat je die met het blote oog niet altijd kunt 
waarnemen. Pedoseksuelen herken je niet aan de buitenkant. 
Als er ook maar iets is gebeurd op de vorige school is het toch 
zinvol om dat als bestuur of directie te weten. Dan kan men 
zelf de afweging maken of de beschuldigingen terecht waren.’ 
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donderslag bij heldere hemel kwam. Ook 
omdat ze zoiets in hun eigen omgeving 
nooit hadden verwacht.’

privAcy
‘Achteraf vallen de dingen vaak op hun 
plek. Dan blijkt dat collega’s wel eens 
iets hebben gezien dat neigde naar grens-
overschrijdend gedrag. In retrospectief 
is het makkelijk praten. Op het moment 
zelf wisten ze toch niet zeker of hun 
onderbuikgevoelens juist waren. Iemand 
beschuldigen is makkelijker dan het onge-
daan maken.’ Bezemer vertelt hoe eme-
ritus hoogleraar seksuologie Jos Frenken 
eens heeft beschreven hoe je sommige 
pedoseksuelen wellicht toch kunt ontmas-
keren. ‘Dat zijn mensen die pedagogisch 
heel plezierig met kinderen omgaan. Ze 
lopen te dollen, zijn kwajongensachtig, 
doen mee op social media als Twitter en 
Facebook, maar wel op een manier dat 

je op een gegeven moment denkt: dit wordt bijna opdringerig, pak 
alsjeblieft de rol van volwassene op. Wat ook opvalt: ze zijn bij nacht 
en ontij te bellen en vertellen ook tot in detail over zichzelf. Ze 
kunnen eenvoudigweg geen grenzen stellen, waardoor er bijna geen 
afstand meer is. Natuurlijk moet je je als leraar kunnen verplaatsen 
in je leerlingen. Maar je blijft wel een volwassene, je bent geen leef-
tijdgenoot. Als directeur zou dergelijk gedrag voor mij een signaal 
zijn om toch wat beter op te letten, je weet het immers maar nooit. 
Misschien loopt een mogelijke zedendelinquent daardoor op tijd 
tegen de lamp, in plaats van snel van school te wisselen, omdat de 
grond hem te heet onder de voeten wordt.’
Gaat een nooit veroordeelde pedoseksueel eenmaal in de fout, dan 
hoeft wat Bezemer betreft de vorige school alleen actie richting 
ouders te ondernemen als er veel ongerustheid is ontstaan. ‘Het 
moet eerst nog bewezen worden. Je mag niet onnodig privacy schen-
den.’
Of er een soort databank moet komen waarin ook informatie is 
opgeslagen van mannen of vrouwen die mogelijk fout bezig zijn 
geweest bij een sportclub of de scouting? ‘Alsjeblieft niet, we leven 
gelukkig nog niet in een Big Brother-maatschappij. Pedoseksueel 
gedrag kun je nooit voor honderd procent vermijden.’

Peter Magnée
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Werk &Recht

Overleg cao-vo opgeschort  
tot na verkiezingen 
De onderhandelingen over een nieuwe cao voortgezet 
onderwijs zijn tijdelijk opgeschort tot na de verkiezin-
gen van 12 september. In de afgelopen periode is nog 
geprobeerd of werknemers via de introductie van een 
persoonlijk keuzebudget nieuwe mogelijkheden zouden 
kunnen krijgen voor onder meer het verminderen van 
de werkdruk. Maar die pogingen zijn gestrand op het 
geheel ontbreken van financiële ruimte bij de werkge-
vers. Besloten is daarom nu eerst de verkiezingen af te 
wachten om te kijken hoe de situatie onder een nieuw 

kabinet wordt. Bestuurder Joany Krijt: ‘Onder het hui-
dige demissionaire kabinet is de financiële ruimte nul. 
Op basis daarvan vallen geen cao-afspraken te maken. 
Ook een inhoudelijke modernisering van de cao 
blijkt onmogelijk als de werkgever geen enkel budget 
kan inzetten. De komende tijd blijven wij een actieve 
politieke lobby voeren tegen het eenzijdig korten op 
het onderwijspersoneel.’ De huidige Cao-Vo 2011-2012 
blijft na 1 augustus van kracht tot het moment waarop 
partijen een nieuw akkoord hebben gesloten.

passend onderwijs zonder 
bezuinigingen
De bezuinigingen op passend onderwijs zijn van de 
baan. Dit betekent dat al het personeel bekostigd blijft. 
Wel gaat de stelselherziening passend onderwijs zonder 
bezuinigingen door. De Eerste Kamer behandelt op 
dit moment deze wetgeving. Hierin wordt geregeld dat 
geldstromen voor zorg en ondersteuning in het onder-
wijs worden verlegd, waardoor personeel voor andere, 
meer specifiekere taken kan worden ingezet. Personeel 
wordt hiervoor verder geschoold en geprofessionaliseerd 
indien dit noodzakelijk is. Er komen minder samenwer-
kingsverbanden, die elk een ondersteuningsplan moeten 
opstellen. In dit plan worden de basisondersteuning en 
de toewijzing van de extra ondersteuning en begeleiding 
opgenomen. Hierbij moet duidelijk vermeld worden 
hoe men de ondersteuning wil vormgeven en met welke 
expertise. De medezeggenschap hierover vindt plaats in 
de nieuw op te richten ondersteuningsplanraad. Over 
de gevolgen voor het personeel van de stelselherziening 
wordt op dit moment overleg gevoerd tussen CNV 
Onderwijs en de andere vakbonden, de PO- en VO-raad 
en de minister van Onderwijs. De Eerste Kamer zal 
waarschijnlijk nog vóór de zomervakantie stemmen over 
de wetgeving. Als deze wordt aangenomen zal de wetge-
ving per 1 augustus van kracht worden en de zorgplicht 
per 1 augustus 2014 worden ingevoerd. 
Zie voor uitgebreide informatie onze 
Nieuwsbrief Stelselherziening Passend 

Onderwijs op www.cnvo.nl.
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Begrotingsakkoord één lente 
houdbaar?
Diverse plannen uit het Lenteakkoord van de Kunduz-
coalitie lijken maar een heel kort leven beschoren. 
Felle protesten van onder andere het CNV hebben 
er toe geleid dat vier van de vijf partijen uit deze 
coalitie al weer afstand nemen van het belasten 
van de vergoedingen voor woon-werkverkeer. De 
forse kritiek van het CNV op het uithollen van de 
ontslagbescherming heeft steun gekregen van zestien 
prominente wetenschappers. Zij spreken niet alleen 
van een ernstige verslechtering van de rechtspositie 
van de werknemer, maar ook van een negatieve in 
plaats van positieve uitwerking op de concurrentie-
kracht van onze economie. Vakbeweging en werk-
geversorganisaties hebben in een gezamenlijke brief 
het aantasten van diverse essentiële onderdelen van 
het pensioenakkoord bekritiseerd. Inmiddels ligt er 
de doorrekening van het akkoord door het Centraal 
Planbureau. Jaap Smit, voorzitter van het CNV, 
noemt de rekening die door werknemers betaald 
moet worden ‘ontzettend hoog’. Smit: ‘100.000 
extra werklozen, dan hebben wij het niet over 
magere jaren, maar stevenen we af op een sociale 
nachtmerrie.’ Voor meer informatie over de lobbies 
tegen de plannen: www.cnv.nl. 



Overzicht regiOspreekuren 

donderdag 21 juni Den Bosch
donderdag   5 juli Rotterdam
dinsdag 10 juli Assen
maandag 10 september  Utrecht
dinsdag 11 september  Assen 
dinsdag 11 september Roermond
donderdag 13 september  Den Bosch
donderdag 20 september  Apeldoorn 
donderdag 20 september  Rotterdam


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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Onlangs is de wetgeving versoepeld om van dislocaties 
of een nevenvestiging van een school een zelfstan-
dige school te maken. Omdat dit van belang is voor 
zowel personeel, ouders als leerlingen, is de WMS 
hierop aangepast. De (G)MR heeft nu een heldere 
bevoegdheid bij het verzelfstandigen van een dislo-
catie of nevenvestiging. Waar de (G)MR voorheen 
de adviesbevoegdheid had, namelijk het advies over 
beëindiging, belangrijke inkrimping of uitbreiding van 
de werkzaamheden van een school, is nu de volgende 
instemmingsbevoegdheid toegevoegd aan de WMS: de 

verzelfstandiging van een nevenvestiging, of een deel van de 

school of nevenvestiging dat zich op een andere locatie bevindt 

dan de plaats van vestiging van die school of nevenvestiging 

op grond van artikel 84a van de Wet op het primair onder-

wijs. Deze bevoegdheid staat in de WMS onder artikel 
10.i . 
Om de twee bevoegdheden duidelijk te onderscheiden 
is de adviesbevoegdheid over uitbreiding, beëindiging 
en uitbreiding van de werkzaamheden van de school 
ook aangepast. De tekst luidt nu:
beëindiging, belangrijke inkrimping, niet zijnde een verzelf-

standiging als bedoeld in artikel 84a, eerste lid, van de Wet 

op het primair onderwijs, of uitbreiding van de werkzaamhe-

den van de school of van een belangrijk onderdeel daarvan, 

dan wel vaststelling of wijziging van het beleid ter zake. Deze 
bevoegdheid staat in de WMS onder artikel 11.c.

Wat zijn de nieuwe bevoegdheden 
voor de (G)MR?

vraag:

Deze aanpassing van de WMS betekent enerzijds dat de 
(G)MR een duidelijke en zwaardere bevoegdheid heeft 
bij het verzelfstandigen van dislocaties of nevenvestigin-
gen van een school, maar anderzijds vervalt de proce-
dure die hoort bij een adviesaanvraag. Bij advies geldt 
namelijk artikel 17 uit de WMS. Deze procedure komt er 
kort gezegd op neer dat de MR ruim van te voren wordt 
betrokken bij het voorgenomen besluit en dat overleg 
tussen directeur/bestuur verplicht is. Pas daarna wordt 
het definitieve besluit genomen. Zo’n procedure kent de 
instemmingsbevoegdheid niet. Betekent dat dan dat de 
(G)MR nog slechts ja of nee kan zeggen? Gelukkig niet. 
De WMS stelt dat alle besluiten die voorgelegd worden 
aan de raad, de volgende componenten moeten hebben: 
de beweegredenen van het voorgenomen besluit, de 
gevolgen die de uitwerking van dat besluit mogelijkerwijs 
kan hebben en de maatregelen die naar aanleiding van 
die gevolgen genomen worden. Zeker bij dit soort ingrij-
pende besluiten, moet de (G)MR natuurlijk goed inzicht 
hebben in deze drie componenten. Heeft de raad naar 
zijn mening te weinig informatie, vraag daar dan om. De 
raad ontvangt, zo stelt de WMS, alle informatie die de 
raad nodig heeft om zijn taak te kunnen vervullen, dus 
ook om gedegen besluiten te kunnen nemen.
 
P.S. Vergeet niet het MR- en GMR-reglement aan te pas-
sen

antwOOrd:

MR / IB
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Cursussen
zowel opvoeders als schooldirecteuren vinden dat ouders meer moeten worden betrokken bij het 
onderwijs aan hun kinderen. dat blijkt uit een onderzoek onder 230 directeuren van basisscholen 
en 500 ouders dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs. Bij het realiseren 
van deze wens kan cnv Onderwijs Academie u van dienst zijn!

Een avond over ouderbetrokkenheid?

Een avond over ouderbetrokken
heid hoort bij het maatwerkaanbod 
van CNV Onderwijs Academie.  
Dit is een op maat gemaakte  
bijeenkomst op een door u 
gewenste locatie. In overleg met 
onze medewerkers wordt een 
programma voor u samengesteld.

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 
email naar scholing@cnvo.nl.

Klaas Jurjens is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en helpt scho-
len bij het vergroten van de ouder-
betrokkenheid. ‘Het betrekken van 
ouders bij het onderwijs aan hun 
kinderen is een actueel thema. 
De Tweede Kamer heeft het 
onderwerp op de agenda gezet 
en ook minister Van Bijsterveldt 
ziet de noodzaak hiervan in. 
Ouderbetrokkenheid kan binnen 
een school op vier niveaus spelen: meeleven, meehel-
pen, meedenken en meebeslissen. CNV Onderwijs Academie kan 
voor uw school(team), (G)MR-en of tijdens ouderavonden een beeld 
scheppen van de actualiteiten en mogelijke verbindingen binnen de 
school. In een interactieve voorlichting krijgt u informatie over de 
ontwikkelingen, mogelijkheden en kansen voor uw eigen situatie. In 
kleinere groepen discussieert u verder over de verschillende opties. 
Met de opbrengsten van deze gesprekken kiest u de mogelijkheden 
die op draagvlak kunnen rekenen en kunt u zelf aan de slag!’

Jouw partner in training en advies
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Doekle Terpstra
WIj WIllen DoCenTen 
DIe lesGeVen alsof 
hun leVen eRVan 

afhanGT

Doekle Terpstra (56) 
is voorzitter van het 

College van Bestuur van 
hogeschool Inholland

Dat er veel gebeurt in Nederland lijkt me een understate
ment. De economie zit duidelijk in een negatieve spiraal. 
Geen sector wordt hierbij gespaard. Ondernemingen en 
organisaties halen alles uit de kast en voeren nieuwe 
strategieën om het tij te keren. Op haar beurt kiest het 
hoger onderwijs voor kwaliteit en excellentie op alle 
vlakken. Ook de hogescholen zijn van deze noodzaak 
doordrongen en hebben er dan ook een kernpunt van ge
maakt in de prestatieafspraken die met het ministerie zijn 
gemaakt. Waardevolle en excellerende instellingen, wat 
mij betreft kiezen we daar in Nederland voor.
Ik ben het dan ook eens met het betoog van CNV  
Onderwijsvoorzitter Michel Rog in het vorige nummer 
van Schooljournaal om de schouders eronder te  zet
ten en te ‘streven naar toponderwijs met eerstegraads 
topleraren’. Nederland verdient toponderwijs. Studenten 
verdienen topdocenten die kennis hebben van het werk
veld en het vak. Bij Hogeschool Inholland zijn we al op de 
goede weg. Op dit moment zijn we bezig om autonome 
docententeams samen te stellen die studenten op een 
hoger niveau tillen. Wij willen docenten die lesgeven alsof 
hun leven ervan afhangt. Docenten met een master die 
de studenten inspireren en weten hoe de wereld in elkaar 
steekt. 
Alleen dan krijgen we wat we willen, studenten die op de 
top van hun kunnen presteren, weten waarvoor ze kiezen 

en deze keuze vol overtuiging maken. Op hun beurt kun
nen zij hun docenten weer inspireren nog beter les te 
geven. Op deze manier ontstaat een zichzelf versterkend 
proces. Het uiteindelijke resultaat? Excellent nieuw 
talent voor de arbeidsmarkt om de Nederlandse econo
mie een positieve impuls te geven. Uit ervaring weet ik 
inmiddels dat het tijd en veel energie kost om zaken op 
orde te stellen, maar uiteindelijk kun je dan wel de beste 
keuzes maken. Onder druk wordt alles vloeibaar. 
Maar moet er dan ook niet meer geïnvesteerd worden 
in het onderwijs om dit streven voor elkaar te krijgen? 
Misschien! Maar laten we niet gelijk beginnen met meer 
geld te vragen: laten we eerst zelf de maatregelen 
nemen die van ons worden verlangd. De hand in eigen 
boezem steken is soms lastig, maar daar begint het 
wel. Ik werk me liever in het zweet, dan dat ik mijn hand 
ophoud. Bij Hogeschool Inholland hebben we tot nu toe 
heel veel voor elkaar gekregen zonder steun te vragen. 
Ik zal dat ook niet doen, tenzij het echt noodzakelijk 
wordt. Je bent als instelling verantwoordelijk voor je 
eigen boekhouding binnen de kaders van het ministerie. 
Een uitdaging waar ik veel energie van krijg. 

dit is de laatst column van doekle terpstra voor 
schooljournaal. na de zomervakantie beginnen we met 
een kersverse columnist voor de hbo-sector. 

laat iedereen op de top van zijn kunnen presteren
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volg doekle op twitter, via www.twitter.com/doekle_terpstra

column
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Praktijkonderwijs in de

Het praktijkonderwijs en de leerlingen daarvan 
in beeld brengen, dat was het doel van de finale 

Trots op Praktijkonderwijs op woensdag 6 juni. In 
het Delftse activiteitencentrum Lijm & Cultuur vond 
de feestelijke uitreiking plaats, gepresenteerd door 

rapper Ali B. ‘Mensen weten niet hoe belangrijk het 
werk is dat deze leerlingen doen!’

praktijkscholen genomineerd (uit Capelle 
aan den IJssel, Doetinchem, Heerenveen, 
Gouda en Venlo). Daarnaast was er aan 
Trots op Praktijkonderwijs een talentenjacht 
verbonden. Uit 185 aangemelde talenten 
waren tien leerlingen geselecteerd, met 
sterk uiteenlopende talenten: muziek, 
dans, tekenen, kleding ontwerpen, zwem-
men, diabolo en fotografie. Alle genomi-
neerden, zowel scholen als getalenteerde 
leerlingen, gaven tijdens het evenement 
presentaties en optredens.

OnBekendheid 
Nederland telt ongeveer 170 praktijk-
scholen met 27.000 leerlingen, een 
onderwijs sector die volgens Koppers 
weinig bekendheid geniet. ‘Het gaat bij 
deze prijsuitreiking onder meer om de 
uitstraling naar buiten. We merkten toch 
dat het praktijkonderwijs volstrekt onbe-
kend is in Nederland. Vraag een doorsnee 
Nederlander wat het praktijkonderwijs is 
en ze weten het gewoon niet. Laat staan 
dat ze weten wat voor leerlingen er op 
zo’n school zitten. Dat is iets wat we in 
ieder geval proberen te bereiken met Trots 

Op Praktijkonderwijs. Dat het praktijkon-
derwijs een gezicht naar buiten krijgt.’
De talentenjacht is onder meer bedoeld 
om de leerlingen zelfvertrouwen te geven. 
Koppers: ‘Deze leerlingen hebben vaak 
het gevoel dat ze dingen niet kunnen, wij 
wilden nu gewoon eens laten zien wat ze 
wel kunnen!’
De kinderen beschikken inderdaad over 
bijzondere talenten, zoals ook het optre-
den liet zien van leerling Roland Horvath 
van de Praktijkschool te Apeldoorn. Deze 
rapper trad op met een zelfgeschreven 

Veel talent, enthousiaste leerlingen en leraren en een luidruchti-
ge bijeenkomst: zo laat de prijsuitreiking Trots op Praktijkonderwijs 

in Delft zich het beste typeren. De presentatie van de bijeen-
komst op woensdag 6 juni in de oude industriële panden van de 
voormalige Lijm- en Gelatinefabriek was in handen van rapper 
Ali B. ‘Ik kom zelf ook uit het praktijkonderwijs en was Ali de 
Bakker’, sprak de artiest de zaal toe. Trots op Praktijkonderwijs 
werd georganiseerd door het Instituut voor Nationale Onderwijs 
Promotie (INOP). Directeur Kees Koppers legde uit waarom 
deze bijeenkomst er moest komen. ‘We willen laten zien dat er 
in Nederland goed onderwijs is. Zeker bij het praktijkonderwijs 
weten mensen niet hoe leuk het er is en hoe belangrijk het werk 
is dat deze leerlingen doen.’ Een statement dat op veel bijval uit 
het publiek kon rekenen.

tAlentenjAcht
Voor de uitreiking waren leraren en leerlingen uit het hele land 
naar Delft gekomen. Van Amsterdam tot Venlo en van Alphen 
aan den Rijn tot Apeldoorn. De stemming onder het publiek 
zat er meteen goed in met het optreden van de brassband van 
de Luca Praktijkschool in Amsterdam. Een enorme herrie, maar 
daar schenen de aanwezigen volop van te genieten. Ali B. sprak 
na het optreden van deze eerste van tien talenten: ‘Als het aan 
mij lag hadden jullie al gewonnen, alleen al omdat jullie uit 
dezelfde wijk komen als waar ik ben opgegroeid.’
‘Trots op Praktijkonderwijs is een onderdeel van de Gouden 
Schoolbank’, legde Koppers uit. ‘Die prijs is bedoeld om scholen 
uit het voortgezet onderwijs meer voor het voetlicht te brengen. 
De insteek daarbij is om dat vooral via de leerlingen te doen. 
Laat hen aangeven wat ze van hun school vinden. Nadat we 
eerder prijzen hadden uitgereikt voor vwo, havo en vmbo, was 
dit jaar het praktijkonderwijs aan de beurt. Leerlingen moesten 
zelf hun school aanmelden.’ Voor de prijsuitreiking waren vijf 
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liedje over zijn broertje. De tekst werd 
deels in het Hongaars (vanwege zijn 
afkomst) en het Nederlands gezongen. Ali 
B. reageerde na afloop: ‘Het is mooi om 
zo’n persoonlijke tekst te horen. En dat 
Hongaars, ik versta er niks van, maar het 
klinkt echt vet!’
Een van de meest spectaculaire optredens 
kwam van Jeffrey Voermans, leerling van 
de afdeling Praktijkonderwijs van Pius 
X uit Bladel. Hij bleek goed overweg te 
kunnen met een diabolo, die aan het 
einde van zijn act zelfs brandend werd 
opgegooid en opgevangen. ‘Dat was een 
enorm risico wat je nam, zeg!’, zei Ali 
B. na afloop. ‘Doe ik altijd’, reageerde 
de kleine jongen met de grote hoed na 
afloop nuchter.

BrAssBAnd Op het 
BinnenhOf
Na afloop van de presentaties ging de jury 
in beraad over wie de winnaars zouden 
worden van Trots op Praktijkonderwijs. Jury-

lid en VVD-Kamerlid Ton Elias was met name te spreken over 
de Luca College Bras Band uit Amsterdam. Hij wilde hen graag 
een keer langs laten komen op het Binnenhof. ‘Ik weet niet of 
het mag, want het maakt natuurlijk een pokkenlawaai. Maar mijn 
idee is om dan te beginnen op het Plein en dan lopen we zo het 
hele Kamergebouw door en gaan aan de andere kant eruit.’
In de categorie scholen ging de prijs naar ’t Segment in Gouda. 
Het juryrapport vermeldt: ‘De leerlingen laten zien dat zij heel 
trots zijn op hun school. De school stimuleert ieders talent en 
geeft vooral de ruimte om dat te ontwikkelen en te laten zien aan 
anderen.’ Naast een trofee (De Gouden Schoolbank) kreeg de 
school 5.000 euro. Rapper Roland Horvath won de eerste prijs in 
de talentenjacht. Naast de trofee kreeg hij een prijs van 500 euro.
Elias herhaalde het pleidooi van zijn oud-collega Ineke Dezentjé 
die terug wil naar het systeem van de ambachtsscholen, naar 
de gouden handjes. ‘Jullie komen ook zover omdat jullie zulke 
goede leraren hebben. Want in tegenstelling tot wat vaak wordt 
beweerd, vind ik dat heel veel leraren het heel goed doen in 
Nederland’, aldus Elias.
Over zijn aanwezigheid bij deze gebeurtenis zei hij: ‘We 
mogen alleen wegblijven uit de Tweede Kamer als we een heel 
goed excuus hebben. En ik was liever hier dan in de Tweede 
Kamer!’  

Edwin van Baarle

rapper en  
presentator  
Ali B. treedt op 
tussen leerlin-
gen uit het prak-
tijkonderwijs.
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Ouderavonden, gezamenlijke verantwoor-
delijkheid, gelijkwaardige omgang. Het zijn 

allemaal voorbeelden van betrokkenheid 
van ouders bij de opvoeding en het onder-

wijs van hun eigen kind, thuis en op school. 
Een belangrijk thema voor scholen, zeker 
nu ook de minister van Onderwijs het op 

haar lijstje heeft staan.

‘Gelijkwaardigheid cruciaal bij samenwerking’

tieke agenda en sindsdien maakt minister Van Bijsterveldt zich 
hard voor meer ouderbetrokkenheid in Nederland. In een brief 
aan de Tweede Kamer in april schrijft ze dat het partnerschap 
tussen scholen en ouders van hoge kwaliteit moet zijn en dat ze 
er naar streeft om ouderbetrokkenheid standaard in de visie en 
het schoolbeleid in te bedden. Ze heeft daarbij twee belangrijke 
doelen, namelijk het vormgeven van de school als gemeenschap 
en het verhogen van de leeropbrengsten. Want ouders hebben 
een grote invloed op de leerprestaties van hun kinderen, blijkt 
keer op keer uit onderzoek. Dat geldt zowel voor de betrokken-
heid van ouders bij het ontwikkelingsproces van hun kinderen 
thuis, als voor de betrokkenheid van ouders bij de school. 

Website en Facebook
Hoe de ouderbetrokkenheid op school wordt ingevuld, is aan 
de school zelf, schrijft de minister in de brief. Inmiddels zijn 
er vanuit de overheid een website en Facebookpagina gelan-
ceerd (www.rijksoverheid.nl/ouderbetrokkenheid en facebook.com/

ouderesenschoolsamen) zodat ouders en scholen voorbeelden van 
goede uitwerkingen van ouderbetrokkenheid met elkaar kunnen 
delen. Van Bijsterveldt is enthousiast over de initiatieven die 
al in het veld te zien zijn. Ze schrijft: ‘Een schoolleider vertelde 
mij bijvoorbeeld dat hij iedere ochtend de ouders en leerlingen 
verwelkomt bij de deur. Hij is dan fysiek aanwezig voor de 
ouders en leerlingen en biedt hen daarmee ruimte met hem 
in gesprek te gaan of vragen te stellen. Tegelijkertijd creëert hij 
daarmee voor zichzelf een laagdrempelige manier om ouders en 
leerlingen te bereiken. Het is een van de maatregelen die kan 
bijdragen aan de school als een gemeenschap waarin de leden 
gezamenlijke doelen nastreven, waarden delen en gezamenlijke 
normen afspreken.’ 

kleuterstoeltjes 
Bovenstaande is slechts een voorbeeld, want het betrekken van 
ouders bij de school en het leerproces van het kind kan op vele 

Ouderbetrokkenheid 
moet leerprestaties 
verhogen

Ouderbetrokkenheid betekent dat ouders 
de leerontwikkeling van hun kind volgen, 
daar thuis ondersteuning aan geven 
en daarover regelmatig contact met de 
school hebben. ‘Bij ouderbetrokkenheid 
gaat het om een gelijkwaardige en niet-
vrijblijvende samenwerking tussen ouders 
en school, waarin ouder en school vanuit 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
werken aan de ontwikkeling van het 
kind.’ Dat zegt Peter de Vries van CPS, 
een landelijke adviesorganisatie voor 
onderwijsontwikkeling. ‘Niet te verwarren 
met ouderparticipatie, waarbij de ouders 
de school ondersteunen met praktische 
activiteiten, zoals hulp bij sportactivitei-
ten.’

betere 
leerprestaties
Sinds enkele jaren staat ouderbetrokken-
heid op de onderwijsagenda. In 2010 
schreef de Onderwijsraad in een advies 
aan scholen om ouders als partners te zien 
en de komende tijd vooral te investeren 
in partnerschap tussen ouders en school. 
Het onderwerp belandde ook op de poli-
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manieren, weet De Vries. Hij schreef mee aan het boek Ouderbe-
trokkenheid voor elkaar. In tien stappen naar een goede samen-
werking tussen school en ouders dat onlangs is verschenen. 
‘Voordat je start met het ontwikkelen van ouderbetrokkenheid op 

je school, is het goed om een aantal zaken in acht te nemen. Zo is gelijk-

waardigheid een cruciaal criterium in de samenwerking tussen school 

en ouders. Dat betekent dat een school geen “schaduwdossier” 
bijhoudt van een leerling dat ouders niet mogen inzien. En dat 
betekent ook dat iedereen evenveel tijd en mogelijkheid krijgt 
om te spreken.’ De Vries denkt daarbij ook aan de gespreksop-
stelling. ‘Hoe vaak komt het niet voor dat ouders tijdens een 
gesprek op kleuterstoeltjes moeten hangen, terwijl de leerkracht 
op een bureaustoel zit? Dat zijn allemaal zaken waarvan je je 
bewust moet zijn.’ 

tien minutengesprek
Een ander belangrijk criterium is dat je samen verantwoordelijk 
bent, zowel ouders als leerkracht. De Vries: ‘In het voortgezet 

‘ook de gespreksopstelling is belangrijk. te vaak komt het voor  
dat ouders tijdens een gesprek op kleuterstoeltjes moeten hangen.’

onderwijs komt het nog wel eens voor dat een 
docent het tien minutengesprek afzegt “want het 
gaat toch goed met het kind”. Dan neem je niet 
je verantwoordelijkheid als docent, want zo’n 
gesprek is juist een mooie manier om te inves-
teren in het contact met ouders.’ Volgens hem 
betekent gezamenlijke verantwoordelijkheid ook 
dat je er met elkaar voor zorgt dat iedereen zich 
prettig voelt op school. Dat je dit thema op hele 
praktische manieren kunt uitwerken, zag De 
Vries tijdens verschillende schoolbezoeken. ‘Op 
een school hielden ze interviews om te toetsen 
of iedereen zich nog welkom voelt op school. 
Daarbij vraagt de leerkracht zijn leerlingen of zij 
zich welkom voelen op school, interviewen de 
leerlingen samen met de leerkracht de ouders 
met deze vraag, en voelen ouders op hun beurt 
de leerkracht aan de tand. Zo belicht je de 
welkomstvraag vanuit drie perspectieven en kun 
je ook open en eerlijk met elkaar praten over 
verbeterpunten.’  
Ook heldere communicatie is een belangrijk 
aandachtspunt. En dan vooral het pro-actief 
communiceren bij klachten. De Vries: ‘Zo is er 
een school die klachten omzet in tips. Zodra zij 
een klacht van een ouder of leerling ontvangen, 
gaan zij kijken hoe ze dit kunnen verhelpen. 
Vervolgens maken ze er een tip van de maand 
van, die ze melden in het schoolnieuws.’ 

gedrag
Om als school die ouderbetrokkenheid te 
verstevigen, moet er aan een aantal voorwaarden 
worden voldaan. ‘Allereerst een goede leidingge-
vende die zijn leerkrachten durft te sturen op dit 
thema, die ouderbetrokkenheid ook opneemt 
in de beoordelingsdynamiek van zijn collega’s’, 
zegt De Vries. Daarnaast moet het team ‘gezond’ 
zijn. ‘Gedrag van ouders is vaak een afspiegeling 
van gedrag op school. Als teamleden elkaar 
binnen de school niet durven aan te spreken 
op deadlines, dan kun je dat als school ook niet 
overbrengen op ouders. Ook moet de leerkracht 
zich realiseren dat zijn gedrag invloed heeft op 
ouders, als hij zich te laagdrempelig opstelt, zul-
len ook ouders zo met de school omgaan.’ Van 
ouders wordt eveneens wat verwacht. Belangrijk 
is dat zij zich realiseren hoe belangrijk het voor 
het kind is om betrokken te zijn bij school. ‘Het 
is in het belang van het kind dat zij loyaal zijn 
aan het eigen kind, aan de school maar ook aan 
andere kinderen. Concreet betekent dat dat een 
ouder de school moet waarschuwen als een van 
de klasgenoten van zijn kind wordt gepest.’

Marloes Oelen
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webbedingetjes

@  Een website die kinderen op een speelse manier leert om-

gaan met geld. Bank ABN AMRO lanceerde de speciale 

site extra.abnamro.nl/geld waar kinderen met spelletjes, 

quizzen en filmpjes leren hoe ze kunnen sparen en wat de 

waarde is van geld.

@  De website www.leerlijnentaal.nl van het Expertisecen-

trum Nederlands helpt scholen bij het implementeren van 

de referentieniveaus taal. Met deze site kunnen scholen 

snel nagaan of zij in hun onderwijs aan alle domeinen van 

de referentieniveaus taal voldoende aandacht besteden 

en op welke onderdelen de doorgaande lijn kan worden 

versterkt.

@  Het Museum voor Communicatie in Den Haag biedt les-

programma’s voor groepen uit het basisonderwijs, voort-

gezet onderwijs, praktijkonderwijs, speciaal onderwijs en 

mbo. Meer weten? Kijk op www.muscom.nl. 

     Ik ben voorstander van het voorstel 
om bijles te geven in plaats van  
te blijven zitten
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@
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@@@

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 heb me voorgenomen om in de zomervakantie minder te 

werken dan vorig jaar

ApenstAArtjes

Getwitterd

Lodewijk Asscher:
Inspirerend bezoek aan Visserschool in 
West: stralend team, betrokken directeur, 
kwaliteit schiet omhoog! #kwaliteitsaanpak 
#basisonderwijs (7 juni)
Volg Lodewijk Asscher, onderwijswethouder in Amsterdam, op 

Twitter: www.twitter.com/LodewijkA

Stelling:

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.linkedin.

com > groups > Schooljournaal) een discussie over het 

gebruik van social media en smartphones in de klas, 

naar aanleiding van een artikel in Schooljournaal 11. 

Een leerkracht merkt op: ‘Ik laat mijn leerlingen wel het 

rekenmachientje op hun mobiel gebruiken, want dat doet 

het tenminste altijd....’.



Mijn ouders, daar 
aan hun Turkse 

sTrand, hebben een 
heel nieuw leven 

bij elkaar Te 
verzinnen

Mijke Pelgrim

‘Dit zijn onze nieuwe koffers’, zei mijn vader, toen ik 
een maand of twee geleden weer eens aan was komen 
waaien in het ouderlijk huis. Hij wees op twee zwarte 
gevaartes die pontificaal in de huiskamer stonden. 
‘Voor als we straks op reis gaan.’ 

Mijn vader was docent handvaardigheid. Eerst op 
een middelbare school. Later op een pabo. Toen ik 
klein was, gingen we een keer kijken op zijn werk. 
De ruimte was enorm in mijn herinnering, meer een 
hal dan een lokaal. Op de werkbanken stonden klei-
beelden die verstopt waren onder doeken en aan de 
muren hingen maskers van papiermaché. Ik rook verf 
en hout en terpentine door elkaar. Hier gebeurde wat. 
Hier werden ideeën in dingen omgezet. Ik vond het er 
magisch. 
Mijn moeder werkte op een basisschool. Eén keer 
ben ik bij haar in de les geweest. Het was december 
en al volop Kerst in haar lokaal, met waxinelichtjes, 
slingers en een versierde boom. ‘Ik mag naast de juf 
zitten en dat is al de tweede keer deze week!’, schet-
terde Gregor, vier jaar oud maar met een stem als een 
misthoorn. Vervolgens barstte hij uit in een kneitervals 
‘O dennenboom’. Mijn moeder prikte sterretjes in een 
bol van aluminiumfolie en stak ze aan. Achtentwintig 
kleuters keken toe met grote ogen.

Mijn ouders hebben elkaar ontmoet op de kweekschool, 
werden verliefd tijdens een werkweek in Berlijn en the rest 
is history. Nu zijn ze opnieuw op reis, voor het eerst sinds 
jaren buiten het seizoen. ‘Ons pension heeft een prachtige 
tuin vol bloemen. Het strand is nog geen driehonderd 
meter lopen!’, schrijft mijn moeder in een enthousiaste 
mail vanaf de Turkse Oostkust. Ik stel me voor hoe mijn 
ouders daar zitten, misschien nog wat onwennig in hun 
strandstoelen, en hoe ze uitkijken over zee.
Dat is toch wel iets. Dat je een heel leven voor de klas 
staat en dat het dan op een dag klaar is. Over. Uit. Finito. 
Dat je je spullen opruimt, je leerlingen en collega’s gedag 
zegt, de school uitloopt en weet: vanaf vandaag ben ik 
nooit meer meester of juf.

Alles begint met verbeelding. Alles begint met een idee, 
een gedachte, een droom. Als je op reis gaat en weg bent 
uit je dagelijkse doen, dan heb je daar de ruimte voor. Mijn 
ouders, daar aan hun Turkse strand, hebben een heel 
nieuw leven bij elkaar te verzinnen. 
Mijn vader maakt fantastische straatfoto’s en mijn moeder 
struint marktjes af voor kettingen en gekleurde sjaals. Ze 
zullen genoeg souvenirs verzameld hebben als ze straks 
weer huiswaarts keren. En ik ben zo benieuwd waar ze 
verder mee terugkomen.
Ik wens u een heel fijne zomervakantie!

op reis
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Mijke Pelgrim (33) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.
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GePensioneerden
rayon ijsel/Vecht en twente 
Dinsdag 16 oktober, 9.30 uur-14.30 uur (+ 
lunch), ontmoetingsdag van beide rayons, 
Gasterij De Kruidentuin, Mariënheem. 
Lezing: Een burn-out duurt langer dan een 
pelgrimtocht, door Henk Nijland over zijn 
fietstocht naar Santiago de Compostella en 
Rome. Aanmelden tot uiterlijk 20 september.  
Begin september volgt een persoonlijke 
uitnodiging. De antwoordkaart dient voor  
20 september te worden geretourneerd, 
Voor meer informatie/aanmelding: Wim 
Velders, (074) 291 03 08

vrouwen 
Donderdag 13 september, 16 uur, bijeen-
komst voor vrouwelijke schoolleiders, CNV 
kantoor, Utrecht. Discussie over het vak 
en workshop over Meerwaarde van leiding-
geven, door Janny Dammingh, manager 
CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl

gelderland
Woensdag 12 september, 16 uur, Iselinge  
Hogeschool, Doetinchem. Over functionerings-  

en beoordelingsgesprekken, door Arno van 
Zanten, regiobestuurder CNV Onderwijs.  
Info/aanmelden: Ellen Bakker,  
ebambakker@hotmail.com

Friesland
Woensdag 19 september, 16 uur, cbs De Twine, 
IJlst. Over creatief communiceren, door Sietske 
Zwerver, bureau Ster(k)talent, advisering, bege-
leiding, onderzoek en training. Info/aanmelden: 
Dorien Matla, dorienstekelbaars@hotmail.com

noord-brabant
Woensdag 26 september, 16 uur, Praktijkschool 
De Zwaaikom, Oosterhout. Over Lichaamstaal, 
de taal die iedereen spreekt, door Jeannette de 
Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs Academie.
Info/aanmelden: Francis Meeus,  
francismeeus@yahoo.com

groningen
Woensdag 26 september, 16 uur, 
Gomaruscollege, Groningen. Feestelijke 25e 
vrouwennetwerkbijeenkomst. Thema: Kleur 
jezelf. Met CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt 
en workshops over Spiritueel/kunstzinnig tekenen, 
Bloemschikken, Boekbinden en een plenaire 
presentatie over Kleur in kleding. 
Info/aanmelden: Zwanny Potze,  
z.potze@pentaprimair.nl

PriMair onderwijs 
netwerk gelderland
(Stuurgroep OOP, stuurgroep Vrouwen en sector-
raad Primair Onderwijs i.s.m. LAG Gelderland) 
donderdag 20 september, 16.30-20 uur, leden-
bijeenkomst SBO de Vlinderboom, Bemmel. Met 
keuze uit workshops: Braingym, door Jacoba van 
der Wal-Monkel; Heb ik straks nog werk?, door Joop 
Witteveen en Agressie in het onderwijs, door Wouter 
Prins. Info/aanmelden: netwerkgelderland@cnvo.nl  
o.v.v. bijeenkomst 20.09.12

in de agenda staan activiteiten van Cnv onderwijs. bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

Teken met je klas voor een lach!
www.cards4cliniclowns.nl

Één tekenles
zorgt voor een
onvergetelijk
moment !

aan directie,    

 en leerkracht

advertentie
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vereniging

‘De kwaliteit van onderwijs is de “metafoor” gewor-
den voor het agenderen van een aantal onvolko-
menheden in het hbo, maar het niveau is hoger dan 
menigeen veronderstelt.’ Dat zei Doekle Terpstra, 
bestuursvoorzitter van Hogeschool Inholland, 
onlangs op de jaarvergadering van de Sectorraad 
hbo van CNV Onderwijs. Dat het allemaal kommer 
en kwel was op de hogescholen bestreed hij  
ten zeerste. ‘De website Science Guide plaatst 
Nederland in de “eredivisie”. Niet helemaal boven-
aan, maar wel in de top.’ Natuurlijk waren er kriti-
sche opmerkingen te maken. ‘Er is veel wantrouwen 
in de top, en dat druppelt door in de onderste lagen. 
Want wantrouwen aan de top is wantrouwen op 
de vloer.’ Zo was het primaire proces, het lesge-
ven, secundair geworden op zijn school, hoewel 
hij het aanvankelijk bagatelliseerde. ‘Er was een 
bestuurlijke laag ontstaan die los stond van het 
onderwijs. Het lesgeven was niet in alle opzichten 
meer leidend. Sterker nog: de diensten maakten de 
dienst uit. De verhouding was ongeveer fifty-fifty, 

en het bleef maar groeien als een soort ‘zelfrijzend 
bakmeel’. 
Als voorzitter van de HBO-raad had hij bovendien 
al gemerkt dat op hogescholen de naleving van 
wet- en regelgeving niet overal strikt op orde was. 
‘Regelgeving werd beschouwd als iets waar je last 
van hebt. Eigenlijk zou iedere organisatie in de 
publieke sector na verloop van tijd opgeschud moet 
worden’, luidt zijn voortschrijdend inzicht. 
Bestuurlijk falen leidt volgens Terpstra tot enorme 
reorganisaties met heel veel onzekerheid en crisis-
gevoel en getraumatiseerd personeel. Hij heeft 
daarom zijn bekomst van de klassieke manier van 
denken dat de top weet wat goed is voor de organi-
satie. ‘Ik ben geen tegenstander van management. 
Medewerkers moeten worden gefaciliteerd om hun 
werk goed te doen, maar hiërarchisch leiding geven 
kan echt niet meer. Het wordt tijd dat docenten de 
touwtjes weer strak in handen nemen als het om 
lesgeven gaat. Mijn voorstel: geef onderwijsteams 
de zeggenschap, inclusief het management.’ PM 

Frank kuijpers bestuurder af na 4o jaar
De bond om de hoek. Dat was 40 jaar lang niet alleen het motto van vertrekkend verenigingsbestuurder Frank 
Kuijpers, hij straalde het ook uit in al zijn Brabantse gemoedelijkheid. In 1972 startte hij onderaan de ladder 
van de vakbeweging in de toenmalige Kring Gemert van de Katholieke Onderwijs Vakorganisatie (KOV). Al snel 
werd hij penningmeester van wat door het Katholiek Schoolblad niet als ‘zomaar’ een kring werd gezien. 
De mede door hem georganiseerde regionale onderwijsdag, trok jaar in jaar uit zo’n drie- tot vier-
honderd collega’s uit de omgeving. De ‘kring’ verzorgde ook excursies en cursussen en had 
een sluitend netwerk van schoolcontactpersonen, om de leden ‘dichtbij’ van dienst te zijn.
In 1985 werd Kuijpers gekozen in de nieuwe sectie basisonderwijs van de KOV, ontstaan 
vanwege de fusie van het kleuter- en lager onderwijs, iets wat hij destijds zag als een pure 
verrijking. Vier jaar later werd hij door toenmalig bestuurder Cees Konings gevraagd als 
gedelegeerd bestuurder, met als standplaats het net geopende districtskantoor 
in Tilburg. In 1989 promoveerde Kuijpers tot penningmeester van zijn sectie, 
een functie die hij tot op het laatst heeft bekleed. Zijn werk als bestuurder 
van wat na de samensmelting met de PCO uiteindelijk CNV Onderwijs 
ging heten bleef niet beperkt tot om de hoek. Ook internationaal was 
hij actief voor de vakbond. Het feit dat hij met het ene been in de 
werkorganisatie stond en met het andere in de vereniging, voelde 
voor Kuijpers niet als een spagaat. Hij zag het eerder als een 
‘permanente kruisbestuiving waarvan hij dagelijks de vruchten 
plukte’. PM 

‘Goed om opgeschud te worden’
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Trauma bij kinderen
Een ongeluk, of het plotselinge overlijden 
van een dierbare: veel kinderen maken een 
ingrijpende gebeurtenis mee. Van deze kin-
deren ontwikkelt een deel posttraumatische 
stressklachten. Kinder- en jeugdpsychiater dr. 
Ramón Lindauer en emeritus hoogleraar kin-
der- en jeugdpsychiatrie prof. Dr. Frits Boer 
schreven een praktische handleiding over 
trauma’s bij kinderen. In dit boek beschrijven 
zij beknopt de diagnostiek en behandeling 
hiervan, dankzij de heldere uitleg is dit boek 
geschikt voor zowel hulpverleners als leer-
krachten. Het boek Trauma bij kinderen 
(ISBN 978 94 014 0039 8)  
is te bestellen op www.
lannoocampus.nl en 
kost €17,99. 

Vlootschouw masters SEN

Op 7 november is de Vlootschouw van de Opleidingen 

Speciale Onderwijszorg van Hogeschool Windesheim 

in Zwolle. Op dit symposium presenteert een select 

gezelschap van afgestudeerden hun praktijkgerichte 

onderzoek. Zij hebben allen in 2012 de Master Special 

Educational Needs (SEN) afgerond. De geselecteerde 

onderzoeken blinken uit in actualiteit en originaliteit, 

aldus de organisatie. De bijeenkomst vindt plaats op 

Windesheim, Auditorium, Campus 2-6, Zwolle. Aanmel-

den via www.windesheim.nl/agenda.

Uitvoerbare ideëen 
van leraren gezocht
Leraren hebben als de experts op de 
werkvloer ideeën zat over wat op school 
beter kan. Maar om die in de dagelijkse 
praktijk vorm te geven is niet altijd even 
makkelijk. Dat terwijl ze prima kunnen 

bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en aan het werk-
plezier van leraren. Ook passen de ideeën van leraren vaak 
uitstekend bij de ambities van de school. Het programma 
Onderwijs Pioniers po, waarin de Stichting Nederland ken-
nisland en het Arbeidsplatform Primair Onderwijs (CAOP) 
participeren, biedt leraren en enthousiaste scholen de 
kans om, met budget en begeleiding, concreet invulling te 
geven aan meer professionele ruimte. Scholen kunnen zich 
kosteloos aanmelden voor een oriënterende brainstormses-
sie en worden van harte uitgenodigd om hun leraren ideeën 
te laten insturen. Ondersteuning wordt geboden voor leraren 
om een eigen innovatief idee, dat bijdraagt aan het beter 
functioneren van het team en de school als geheel, en aan 
een prettiger werkklimaat in het bijzonder, te ontwikkelen. 
Leraren kunnen, individueel of samen, tot 1 augustus hun 
globale idee online indienen. Uit alle inzendingen worden 
de twintig beste initiatieven geselecteerd die met hulp van 
Onderwijs Pioniers goed zijn te verwezenlijken. Het pro-
gramma vindt plaats tussen september 2012 en juni 2013. 
Voor vragen of een afspraak voor een brainstormsessie, mail 
naar po@onderwijspioniers.nl of bel met Anita Swart (CAOP), 
(070) 376 57 57 (ma/di/do). Kijk voor meer informatie op: 
www.onderwijspioniers.nl.

Maak buitenspelen  
nog leuker
Verrijk het buitenspelen met buitenspeel-
kaarten en zet kinderen zelfstandig aan het 
werk, met hun favoriete bezigheid op het 
plein. Het spel bestaat uit 32 dubbelzijdige 
kaarten met praktische uitleg. Kinderen 
van verschillende klassen kunnen samen 
een spel spelen, zij bekijken samen hoe het 
nieuwe spel werkt en gebruiken de kaart 
zelfstandig. De kaarten kunnen ook goed 
gebruikt worden als inspiratiebron bij een 
buitenspeeldag. Het spel is ontwikkeld 
door onderwijsadviesbureau Onderwijs 
Maak Je Samen en is geschikt voor alle 
groepen in het basisonderwijs. Het setje 
kaarten kost € 24,95 en is te bestellen op 
www.omjs.nl/buitenspeelkaarten

Taaltest met boek
Goed in taal? Of juist moeite met taal bij bijvoor-
beeld nakijken van spellingsopdrachten? Op 
www.docententaaltest.nl staan docententaaltests, 
de onderdelen woordenschat, idioom, spelling 
werkwoorden, spelling algemeen, stijl/zinsbouw 
en grammatica komen aan de orde. Na ieder 
gemaakt onderdeel staat aangegeven wat het 
behaalde taalniveau is. Valt de score tegen? Dan 
is het boek Vlekkeloos Nederlands voor de docent 
een handig naslagwerk. De testen zijn gratis en 
anoniem, het boek (ISBN: 978 90 7701 898 9) kost 
€18,50 en is te bestellen op www.uitgeverijpak.nl 



Veel gepensioneerden zitten helemaal 
niet achter de geraniums, zo ontdekte 
Schooljournaal het afgelopen schooljaar. 
deze oud-onderwijzers en –directeuren zijn 
nog volop actief op school: van rekenopa 
tot voetbaltrainer, van plusgroepjuf tot 
schooltuinmeester. ‘ik vind geraniums geen 
mooie bloemen, dus daar wil ik zeker niet 
achter zitten’, zei één van hen. in deze laatste 
aflevering maar liefst vier pensionado’s op één 
school, basisschool pius X in Wateringen.

Kim van Raamsdonk, leerkracht groep 1/2, gaf de 
vier dames op. ‘Ik ben 35 jaar en heb als kind bij 
hen allemaal in de klas gezeten. In 2000 zijn het 
mijn collega’s geworden. Ik heb heel veel van ze 
geleerd. De laatste jaren zijn ze stuk voor stuk 
met pensioen gegaan, maar ze zijn nog steeds 
heel actief. Ze zitten dus zeker niet achter de 
geraniums!’

moeilijke dingen
Schooljournaal sprak met twee van de vier, onder 
andere met Lia van den Ende (65), die zeker twee 

NIet achter de geraniums
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volle dagen kwijt is aan school en dat helemaal 
niet erg vindt. ‘De Pius X is namelijk een hele 
leuke school met heel gezellige collega’s.’ Ze is 
inmiddels twee jaar gestopt met werken en was 
vanaf 1967 verbonden aan de school. ‘Nu doe ik 
twee ochtenden in de week moeilijke dingen met 
begaafde kinderen: een puzzel, Spaans, wis-
kunde. Verder besteed ik twee dagdelen per week 
aan de groep 8-musical en ga ik elk jaar mee op 
schoolkamp. Ik zie dan oud-collega’s en word 
zelf ook als collega gezien en behandeld en dat 
is enorm leuk en gezellig. Het is verschrikkelijk 
leuk werk, om die kinderen te zien zweten op een 
opdracht bijvoorbeeld, om ze iets te leren. En het 
is heel prettig dat alle vervelende dingen die bij 
werken in het onderwijs horen, zoals vergaderen 
of administratie bijhouden, aan mij voorbij gaan.’ 
Lachend: ‘Ik hoef alleen de leuke dingen maar 
te doen.’ Voor de musical werkt ze samen met 
Anneke Klaren (68).

Heerlijk
Trudy van der Geest (70) en Georgette Heijstek 
(65) helpen allebei bij de kleuters. De laatste 
staat elke woensdagochtend paraat voor de 
allerkleinsten. ‘Kleuters zijn echt mijn ding’, 

zegt ze heel stellig. ‘Ik heb altijd met kleuters 
gewerkt en vind het heerlijk om dat te blijven 
doen. Ik houd me nu bezig met Schrijfdans, 
leren schrijven vanuit bewegingen op muziek, 
met bijvoorbeeld scheerschuim op de muur 
of waskrijt op papier. Ook als de leerkracht 
bijvoorbeeld de kinderen moet toetsen, pak ik 
de klas even over.’ Lacht: ‘De school is blij met 
me, want zeggen ze, mij hoeven ze niets uit te 
leggen en ik weet waar alles ligt. En ik ben ook 
blij met de school, want we hebben een ongeloof-
lijk gezellig team en ik wil mijn tijd, naast mijn 
andere vrijwilligerswerk, graag zinvol besteden.’
Ciska de Graaff

Fo
to

: H
en

ri
ët

te
 G

ue
st

Van links naar rechts: 
lia van den ende, trudy van der geest,  
anneke klaren, georgette Heijstek.

achter de geraniums
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Als puber met een lichamelijke beperking 
heb je het niet altijd even makkelijk. 
De negatieve beeldvorming over de 

handicap vormt nog eens een extra last. 
Ervaringsdeskundigen April Ranshuijsen en 

Niels ten Hagen willen dit negatieve patroon 
doorbreken. Daarom ontwikkelden zij het 

project Beïnvloed je beeldvorming. 

Negatieve beeldvorming is een extra handicap

ambulante begeleiding van REC Rivieren-
land. Alle deelnemende leerlingen gaan 
naar het reguliere voortgezet onderwijs. 
De twee ervaringsdeskundigen, beide 
geboren met een spierziekte, zijn een 
voorbeeld voor de jongeren. Zij zitten in 
een rolstoel, maar hebben wel een relatie, 
kunnen autorijden en hebben ook nog 
eens een eigen onderneming. Dit staat 
averechts op het heersende beeld dat 
mensen met een beperking niet helemaal 
volwaardig zijn. Doordat de jongeren met 
een beperking zien dat er wel degelijk 
mogelijkheden voor hen zijn, stimuleert 
het ze om zich te ontwikkelen. Ze worden 
er toe aangezet om hun mindset te veran-
deren. ‘Als ik mee wil in de maatschappij, 
zal ik me daarvoor moeten inzetten.’ 
Daarbij weten Ranshuijsen en Ten Hage 
als geen ander welke moeilijkheden de 
jongeren ondervinden. Als ervaringsdes-
kundigen gaat het ze dan ook aan het 
hart om te zien hoe deze doelgroep wor-
stelt met de muur van obstakels die ze  

Zowel de fysiek beperkte leerlingen als hun omgeving hebben 
vaak een negatief en verkeerd beeld over de beperking. Hierdoor 
verdwijnen de kwaliteiten van de leerling naar de achtergrond. 
‘Het project Beïnvloed je beeldvorming leert de leerlingen hun 
beeldvorming positief te beïnvloeden, waardoor hun zelfvertrou-
wen stijgt. Negatieve beeldvorming is een extra handicap,’ vertelt 
Ranshuijsen. ‘Dit is tweeledig. Enerzijds krijgen de kinderen te 
maken met het beeld dat anderen over hen vormen, anderzijds 
projecteren zij dat beeld ook op zichzelf.’ Zij is er van overtuigd 
dat het project helpt om het zelfvertrouwen van de kinderen te 
laten groeien. Het gevolg is dat er een grotere kans op een latere 
succesvolle sociaal maatschappelijke carrière ontstaat. 

Voorbeeld Voor pubers
Vorig schooljaar draaiden Ranshuijsen, eigenaar van Sirius 
Moves, en Ten Hagen, eigenaar van Live Life 2 the Max, een 
pilot van dit project met leerlingen die gebruik maken van de 

‘Zonde, 
want er kan 

zoveel wèl als 
je lichamelijk 

beperkt bent’
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tegen komt. ‘We willen de jongeren graag 
mee geven hoe ze kunnen handelen als 
ze problemen zien,’ legt Ranshuijsen uit. 
‘Door het negatieve beeld dat heerst, 
blokkeren de jongeren vaak hun eigen 
mogelijkheden of ze compenseren dit met 
hyper gecorrigeerd positief of negatief 
gedrag. Wij willen ze leren omgaan met 
het negatieve beeld en vooral willen we 
ze leren om deze beeldvorming positief te 
beïnvloeden.’

patronen 
doorbreken
Tijdens de pilot werden de leerlingen zich 
bewust van hun eigen houding en wat het 
effect hiervan is op anderen. Ranshuijsen: 
‘Het komt regelmatig voor dat de pubers 
horen dat zij niet volledig mee kunnen 
draaien in de maatschappij, dat zij nooit 
een betaalde baan of een relatie zullen 
krijgen. Onzin!’ Het project Beïnvloed je 

beeldvorming speelt in op deze negatieve 
beeldvorming door de leerlingen zich 
bewust te laten worden van hun eigen 
houding en het effect van hun houding 
op anderen. Hierdoor worden gangbare 
patronen doorbroken.
Tijdens het project komt niet alleen de 
handicap aan bod. Ook de houding 
omtrent de handicap, de beeldvorming 
van anderen over de handicap en dat wat 
je allemaal wél kan komen aan de orde.  
Het gaat om een bewustmakingsproces. 
Daarbij staan drie vragen centraal: wie 
ben ik, wat kan ik en wat zijn mijn 
kansen? ‘Het probleem wordt niet onder-

kend,’ vertelt Ranshuijsen, ‘maar het gaat er vooral om wat je 
ondanks je beperking wèl kan.’ 

breder draagVlak
Het veranderen van de beeldvorming is op iedereen toepasbaar. 
Daarom ziet Ranshuijsen graag dat het project een breder draag-
vlak krijgt. ‘Ook de beeldvorming van anderen zal aangepast 
moeten worden om de kansen van jongeren met een beperking te 
vergroten. Daarom wil ik dit project het liefst uit voeren in kleine 
groepen met zowel beperkte als valide leerlingen. Het mooiste is 
als dit geïmplementeerd wordt binnen het onderwijs op maat’. 
Door veel samen te werken met de ambulante begeleiders is 
er feedback op het project mogelijk. Dit vergroot de kans van 
slagen. 

Haken en ogen
Het enthousiasme van de leerlingen motiveert om door te gaan 
met dit project. Ze startten met een afwachtende houding. Alsof 
het de zoveelste test was die ze moesten doen. Toen bleek dat er 
twee mensen in een rolstoel de pilot draaiden, ontdooiden de 
pubers. De routine werd doorbroken, de drempel was laag en na 
drie dagdelen vonden de leerlingen het jammer dat het afgelopen 
was. ‘Er zat een jongen in de groep,’ vertelt Ranshuijsen, ‘die 
altijd een petje op had en handschoenen droeg. We hebben het 
nauwelijks over zijn handicap gehad, maar vooral over zijn imago. 
Hij voelde zich een loser als hij zijn imago af zette. Aan het eind 
van de derde sessie deed hij dat ineens, uit zich zelf. Binnen de 
groep durfde de jongen zichzelf te laten zien. Dat is een mooi 
resultaat. Daar doen we het voor.’
Ook vanuit de ambulante begeleiding van REC Rivierenland 
is interesse voor een vervolg op dit project. Ranshuijsen ziet dit 
zitten. Ze breidt het graag uit naar de rest van het land. Helaas 
zitten er nog wat haken en ogen aan. ‘De doelgroep is lastig 
bereikbaar,’ weet ze. ‘Daarnaast is vervoer vaak een probleem 
voor de jongeren en de financiële middelen die ze in hun rugzak 
hebben, zijn meestal al besteed.’

Maaike de Bruijn

niels ten Hagen april ranshuijsen
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Passend 
Onderwijs?
Gebeurtenissen, Ontwikkelingen, Artikelen

100jaarorthopedagogiek.nl

school-agiel 1 120614.indd   1 18-06-2012   12:06:06

w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

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 

fontys.nl/oso

Na je bachelor natuurlijk ook je master!

HBO-master
Special Educational Needs (SEN)

Over leren, gedrag, begeleiden en passend onderwijs

Geen bezuinigingen op Passend onderwijs, daarom nu professionaliseren.

Bezoek de Open Avond in alle lesplaatsen op 30 augustus.

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

Jij maakt  
het verschil!

Onderwijs: speciaal voor iedereen

Wilt u optimaal kunnen inspelen op verschillen tussen leer-
lingen? En wilt u zich verder ontwikkelen als professional? 
Kies dan voor de master SEN! U kunt kiezen uit vier uitstroom-
profi elen: Onderwijs en zorg, Onderwijs en leerproblemen, 
Onderwijs en gedragsproblemen, Begeleiden en innoveren.

Laat u voorlichten!
•  Amsterdam (VU) 21 augustus 19.00 uur
• Utrecht 21  augustus 19.30 uur
•  Zwolle  23 augustus 18.30 uur
•  Leeuwarden 23 augustus 19.00 uur
•  Haarlem/Den Haag/

Alkmaar/Amstelveen  29 augustus 17.00 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl of www.oso-windesheim.nl

Master Special Educational Needs

school-windesheim 120619.indd   1 19-06-2012   14:21:25

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 13 8 september

nr. 14 22 september

nr. 15 6 oktober

nr. 16 27 oktober
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Kleine advertenties
Gezocht: 
(Oud) bruikbaar schoolmeubilair (met name, stoelen, banken, 
krukjes en tafels) voor nieuwe (school)bestemming.  
Bel mevr. J. Klamer, (0345) 61 39 44 of mail naar wimjael@hetnet.nl 

Te huur: 

Te huur: 

Cursus: 

Een uniek, comfortabel, volledig ingericht vakantieverblijf  
(2-4 personen) in Kaatsheuvel met eigen ingang en terras bij onze 
herenboerderij (rijksmomument), grote tuin en vele mooie fiets-
routes. Winkels en zwembad dichtbij, bed & breakfast mogelijk. 
Voor meer informatie: www.hoogehoeve.nl of bel naar (06) 20 74 51 76 
of (0416) 27 34 13

In Zwitserland, in het zonnige Wallis, ligt in Haute Nendaz op een 
hoogte van 1.480 meter ons dubbelchalet, geschikt voor 4-6 perso-
nen, aan de rand van het dorp met een prachtig uitzicht en midden 
in het wandelgebied. Voor meer informatie: www.highsierra.nl of bel 
familie de Klerck (0499) 47 25 62 

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.

Meld u aan op nierstichting.nl
of bel 035 697 8050

Kunt u een paar uurtjes 
missen?
Collecteer ook 
in de derde week 
van september.



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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met behulp van ict voor zorgen dat ouderen langer thuis 
kunnen blijven wonen?” Hier probeer ik ook studenten 
van andere opleidingen bij te betrekken. Nu werken we 
bijvoorbeeld ook samen met een gezondheidsopleiding. 
In hbo-land gebeurt veel, daarom vind ik het belangrijk 
om lid te zijn van een vakbond.’
De inwoner van Ressen heeft voor zijn baan aan de HAN 
bijna 13 jaar gewerkt in de informatica. Meijs stapte over 
van zijn werk aan de Universiteit van Wageningen naar 
het bedrijfsleven. ‘Het had te maken met praktische za-
ken, maar ik dacht ook: Als ik 65 ben, wil ik niet alleen in 
het onderwijs gewerkt hebben. Erg leuk allemaal, maar 
ik kom toch weer uit bij het onderwijs’, grinnikt Meijs. 
Als hij tijd over heeft werkt hij graag in de tuin, springt 
op de racefiets of gaat bij het voetballen kijken met een 
van zijn drie kinderen. 
HD

‘Informatica is een interessant vak omdat het constant 
verandert’, legt Chris Meijs uit. ‘Je bent vaak bezig met 
nieuwe dingen; hierdoor blijft het een uitdaging.’  
Meijs vierde dit jaar zijn twaalfenhalfjarig jubileum op de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Twee dagen per 
week geeft hij les op de opleiding Informatie en Com-
municatie en twee dagen is hij onderzoeker aan dezelfde 
instelling. ‘Het onderzoek dat we nu doen heeft te maken 
met de invoering van ict in de zorg. “Hoe kunnen we er 

Chris Meijs (56)
‘Toch weer terug in 

het onderwijs’
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