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Het bestuur van CNV Onderwijs is op zoek naar een 

VOORZITTER (v/m) 
fulltime functie

De voorzitter

• is een inspirerende, charismatische bruggenbouwer die in staat is mensen te binden

• laat zich in denken en handelen leiden door christelijk sociale waarden

• is het gezicht naar buiten van CNV Onderwijs en profileert deze vakvereniging 

• onderschrijft de visie van CNV Onderwijs, beschikt over een eigen visie en kan deze uitdragen

• heeft bestuurlijke en/of politieke ervaring in complexe bestuurlijke situaties

• heeft ervaring met veranderingstrajecten

• heeft een goed inzicht in zijn/haar eigen functioneren

• heeft affiniteit met het onderwijsveld 

• heeft een academisch werk- en denkniveau

 
De omgeving waarin de voorzitter opereert bestaat onder meer uit leden, kader-
leden van CNV Onderwijs en het personeel van de werkorganisatie. Daarnaast 
is de voorzitter actief betrokken in contacten met het CNV, organisaties in het 
onderwijs, het ministerie van OCW, de politiek en de media.

Het salaris bedraagt maximaal € 108.000,- bruto per jaar inclusief 
vakantiegeld bij een volledig dienstverband. De standplaats is Utrecht.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure.  
De gespreksronde met de selectiecommissie is gepland op vrijdag  
12 oktober. De verdiepende ronde is gepland op 2 november.

CNV Onderwijs is met 54.000 leden de vakvereniging voor (voorheen) werkenden in het onderwijs.  

De vereniging behartigt zowel de individuele als collectieve belangen van leden door o.m. juridische 

bijstand, het afsluiten van cao’s, trainingen, dienstverlening en politieke lobby.

Solliciteren
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ellen Bruin, tel.nr. (030) 293 01 44. Het uitgebreide profiel 
kunt u vinden op www.riekenoomen.nl/vacatures Uw sollicitatie ontvangen wij graag vóór 24 september.
Uw reactie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
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Gouden bergen, grotere klassen
In de serie interviews met politici in dit Schooljournaal beloven 

zij het onderwijs gouden bergen. Geen rekeningen doorsturen 

naar volgende generaties, de kenniseconomie is belangrijk, wij 

zijn de onderwijskampioen en er moet meer betrokkenheid zijn 

tussen onderwijs en ouders. Allemaal prachtige woorden. Maar 

dan volgen de CPB-cijfers. Een miljard korten op de lumpsum, 

grotere klassen, afschaffen van de bapo, toch de prestatiebe-

loning terug en sommige partijen durven het zelfs aan om te 

bezuinigen op passend onderwijs. Alsof hierover niet anderhalf 

jaar gesteggeld is, alsof er geen volle Amsterdam ArenA met 

woedende leraren was op 6 maart, alsof er niet voldoende on-

rust is gecreëerd. Waar gaat het mis tussen politiek en onder-

wijsveld, denk je dan. 

Uit deze brij van bezuinigingen en investeringen moet een mooie 

onderwijsparagraaf in het  regeerakkoord voortkomen. En als er 

dan geshopt gaat worden in de verkiezingsprogramma’s, kan 

er plotseling een vieze haar in de soep zitten. 

Wij zijn er niet gerust op en zullen extra waakzaam moeten 

zijn als onderwijsbond. Daarom zullen wij zelf met voorstellen  

komen richting politiek. Over de kwaliteitseisen aan leraren-

opleidingen, over middelen om werk te kunnen maken van de 

professionalisering van leraren en schoolleiders en door initia-

tieven te nemen waardoor de werkgelegenheid en waardering 

voor iedereen die werkt in het onderwijs stijgen.

CNV Onderwijs zal na de verkiezingen partijen oproepen om de 

handen ineen te slaan en het vertrouwen van het onderwijsveld 

weer te herwinnen met een onderwijsparagraaf die recht doet 

aan de gouden bergen die beloofd zijn. Nu gaat het vooral om 

de verschillen, waardoor er gelukkig wat te kiezen valt. 

Bestuur CNV Onderwijs

Vorige week betrad een nieuwe jaargang brugklassers bepakt en bezakt het Libanon Lyceum 
in Rotterdam.   FOtO	MiRJAM	VAN	deR	HOek
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‘Nieuw	schooljaar,	nieuwe	kansen’
‘Een nieuw schooljaar betekent nieuwe kansen en die zijn er 

volop.’ Cees Kuiper, algemeen secretaris van CNV Onderwijs, 

heeft zin in het nieuwe jaar. ‘Onze leden verdienen echt meer 

waardering voor het belangrijke werk dat zij doen, ook van de 

politiek. Wij willen dat goede arbeidsvoorwaarden en beroeps-

inhoud hand in hand gaan. Als die randvoorwaarden deu-

gen, dan kunnen onze leden duizenden kinderen steeds een 

stap verder helpen in hun ontwikkeling en de kwaliteit van het  

onderwijs verbeteren.’  

De verkiezingen betekenen ook politiek een nieuwe start.  

Kuiper: ‘Nieuwe politici en bewindspersonen krijgen direct 

met ons te maken. Wij zullen heel scherp zijn op de afspraken 

die Den Haag maakt over onderwijs, sociale zekerheid en 

pensioenen. We gaan dit op een constructief-kritische wijze vol-

gen en beïnvloeden. Een van de politici die ons ook zal tegen-

komen is Michel Rog, die voor het CDA de kamer in zal gaan. 

Op de achterkant van de cover van dit Schooljournaal staat 

een advertentie waarin we een nieuwe voorzitter werven. We 

zoeken een verbindend boegbeeld voor onze vakvereniging met 

een uitstekend netwerk waar onze leden trots op kunnen zijn.’  

Een vereniging is meer dan een voorzitter, zo blijkt uit de woor-

den van Kuiper: ‘Samen moeten we verder bouwen aan een 

actieve vakvereniging, met als stevig fundament blijvende 

aandacht voor arbeidsvoorwaarden en rechtspositie van onze 

leden en daarnaast vele beroepsinhoudelijke activiteiten, trai-

ningen en congressen. Van actieve leden voor actieve leden, 

was en is daarbij het uitgangspunt. De medewerkers van CNV 

Onderwijs hopen u komend jaar in uw school te ontmoeten 

tijdens de Dag van de Leraar en tijdens de NOT in januari. Een 

goed schooljaar gewenst!’ MvO



Plannen kleine partijen voor onderwijs 

Partij voor de Dieren
•   Menselijke maat (school geen leerfabriek)

•    Invoer dieren-, natuur- en milieuonderwijs 

•   Verplichte lessen over gezonde voeding

•   Investeren in schoolzwemmen en sportlessen

•   Scholen ondersteunen bij inrichten schooltuin

•   Geen bezuiniging passend onderwijs

•   Marktconform salaris leraren

•   Geen verplichte eindtoets basisonderwijs.

50PLUS
•   Verplicht vak moderne communicatie 

•   Inschakelen gedeeltelijk arbeidsongeschikte leraren  

(naschoolse opvang en extra lessen)

•   Minimaal zes uur per week gym of sport

•   Minder administratie, managers en vergaderen en meer  

voor de klas

Piratenpartij
•   Leermiddelen vrij toegankelijk

•   Colleges on line beschikbaar 

•   Leren omgaan met informatie

•   Toetsing kennis los van plicht (studenten) lessen te volgen

DPK (Democratisch Politiek Keerpunt)
•   Leerplicht verlagen naar 16 jaar

•   Leerlingwezen in ere herstellen

•   Managers en bestuurders doorlichten op effectiviteit 

•   Voorstander neutraal en onpartijdig onderwijs

•   Invoeren prestatiebeloning

•   Herinvoering conciërge met dienstwoning

Schoolnieuws

•	Wat	moeten	kinderen	wel	niet	denken	van	
onze	kopstukken	in	de	politiek?	‘u	liegt!’	‘Nu	
doet	u	het	weer!’	‘u	heeft	er	geen	mallemoer	van	
terecht	gebracht!’	‘u	bent	een	watje!’	een	waar	
haantjesgevecht.	
•	Het	zal	dus	wel	om	hotemetoten	gaan,	denken	
kinderen	vast.	doen	die	het	niet	goed	op	tv,	dan	
krijgt	hun	partij	minder	stemmen.	kruip	ik	in	zo’n	
kinderhoofdje,	dan	zijn	daar	twee	dingen	geland:	

1.	Politici	liegen	en	2.	Het	gaat	om	de	poppetjes,	niet	
om	de	inhoud.
•	Maar	er	is	hoop.	deze	verkiezingsspecial	gaat	wel	
over	inhoud.	de	poppetjes	krijgen	wel	de	ruimte,	
zolang	het	over	onderwijs	gaat.	en	dan	is	het	toch	leuk	
te	zien	dat	de	meeste	partijen	investeren	in	onderwijs,	
ook	of	juist	in	tijden	van	crisis.	Nu	nog	zien	dat	ze	
zich	aan	hun	woord	houden!	
Ciska de Graaff
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Verderop in deze editie van Schooljournaal komen alle partijen in de Tweede Kamer aan het woord over 

hun plannen met onderwijs en wat dat mag kosten. ook worden alle programmapunten nog eens netjes 

gerangschikt. Maar ook de kleinere partijen/nieuwkomers hebben zo hun ideeën hoe het beter moet of 

anders kan op scholen en instellingen. Hierbij een beknopt overzicht.



Rechts positiegids digitaal en als app
Hoe zit het met de cao-afspraken en waar zijn alle arbeidsvoorwaarden terug te vinden? In de jaarlijkse Rechtspositiegids 

van CNV Onderwijs worden al deze vragen beantwoord. Om de dikke gids gebruiksvriendelijker te maken komt hij dit jaar 

voor het eerst digitaal en als app beschikbaar. Hiermee vervalt de rechtspositiegids in zijn huidige vorm, en ontvan-

gen leden deze niet meer automatisch per post. In november kunnen leden de Rechtspositiegids voor smartphone of 

tablet gratis downloaden.  Voor  wie dat niet wil komt de Rechtspositiegids ook digitaal beschikbaar via Mijn CNVO. Leden 

die de papieren versie (kosten € 4,95, inclusief verzendkosten) prefereren gaan naar www.cnvo.nl/rechtspositiegids voor 

een bestelling.
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CNV Onderwijs zet 
leraar in het
In de aanloop naar de Dag van de Leraar op vrijdag  

5 oktober, gaat CNV Onderwijs vanaf maandag 1 oktober 

de scholen in om al het onderwijspersoneel - leraren, on-

dersteuners en schoolleiders - in het zonnetje te zetten. 

Medewerkers van de bond komen langs om een praatje 

te maken en om aan iedereen een leuk cadeautje uit te de-

len. Om zoveel mogelijk scholen te bezoeken is de inzet 

van vrijwilligers onmisbaar. Wie wil helpen mag kiezen op 

welke dag en welke school hij of zij gaat bezoeken tijdens 

deze speciale onderwijsweek. Voor meer informatie en aan-

melden: www.cnvo.nl/dagvandeleraar. Op www.facebook.

com/cnvonderwijs kunnen vragen worden gesteld over de 

actie.  

Aanvraagformulier 
Starterspakketten
Collega’s opgelet! Deze maand komen er waarschijnlijk nieu-

we collega’s op jouw school werken. Natuurlijk wil je graag 

over ons vertellen en nieuwe leden werven, maar dat is niet 

altijd even makkelijk. Om de drempel te verlagen, komt CNV 

Onderwijs met de mogelijkheid voor deze potentiële leden-

een starterspakket aan te vragen. Deze bevat niet alleen  

allerlei informatie over de bond, maar onder andere ook een 

Schooljournaal en een leuke gadget.Wil jij je nieuwe collega’s 

benaderen, maar niet met lege handen? Vul dan het formu-

lier in op www.cnvo.nl/starterspakket en vermeld een schat-

ting van het aantal nieuwe collega’s op jouw school. Wees er 

snel bij, want de oplage van de gadget is gelimiteerd.

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 loopbaantest 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 

gemaakt worden. Daarna volgt een persoonlijk gesprek met een 

loopbaanadviseur en huiswerkopdrachten. De testen bieden inzicht 

in persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, ontwikkelbaarheid 

van competenties en persoonlijke flexibiliteit. De loopbaanadviseur 

maakt vervolgens een schriftelijke rapportage met daarin een ad-

vies 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 workshop 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 Onder-

wijs 950 euro inclusief een tegoedbon van 150 euro voor trainin-

gen bij de Onderwijs Academie, te besteden binnen twee jaar. Voor 

meer informatie: www.onderwijsloopbaanadvies.nl. 

Congres over gezag 
in het onderwijs
Eind 2011 bleek uit een groot onderzoek van Schooljournaal 

onder de leden van CNV Onderwijs dat het gezag van leraren 

afneemt. Medilex organiseert op dinsdag 20 november een 

studiedag over gezagsproblemen in het onderwijs, waar leden 

van CNV Onderwijs met korting heen kunnen. Centrale vraag 

is: hoe gaat u om met gezagsproblemen binnen uw school? Er 

zijn sprekers en workshops over onderwerpen als: wat kan er 

van een docent verwacht worden op het gebied van orde hou-

den en gezag; hoe ga je om met calamiteiten; hoe geef je goe-

de dekking aan het personeel; desinteresse of strijd aangaan 

in de samenwerking met ouders; hoe gaat u om met mobiele 

telefoons in uw klaslokaal; wat doet u tegen het plaatsen van 

ongewenste berichten of filmpjes op internet? De studiedag 

duurt van 9 tot 16 uur en vindt plaats in Antropia in Drieber-

gen. Deelname kost € 395,- ex btw, leden van CNV Onderwijs 

krijgen € 75,- euro korting. Voor meer info: www.medilex.nl.

Geen vaste rubrieken
Door de opzet van deze verkiezingsspecial en de vele adverten-

ties zijn vrijwel alle vaste rubrieken komen te vervallen. 

zonnetje



Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik 
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Zijn jouw leerlingen er klaar voor?

De scholen zijn begonnen. Dus springen kinderen weer massaal op de fi ets. Wij, de leden van de ANWB, 
voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid van fi etsende kinderen. Daarom starten we een nieuw initiatief: 
‘Klaar voor de Start 2012’. Daarvoor hebben we ook jouw hulp nodig. Samen zorgen we ervoor dat 3 miljoen 
schoolgaande kinderen en jongeren veilig en goed verlicht de weg op kunnen. En krijgen ze fi etspech? 
Geen zorgen, dan komt de Wegenwacht® hen gratis helpen. Doe met ons mee en meld je school aan op 
anwb.nl/klaarvoordestart.

 Klaar voor de Start 2012:

• ANWB fi etsverlichtingsactie voor de eerste 500 scholen
De eerste 500 basisscholen die zich aanmelden krijgen een toolkit om 
zelf een fi etsverlichtingsactie op te zetten.  

• Fietsverlichtingsfeestje op 12 scholen
Een team van ANWB-experts gaat op 12 basisscholen de verlichting 
van alle kinderfi etsen controleren en repareren. 

• Wegenwacht Fiets Service voor alle scholieren
Met Wegenwacht Fiets Service zijn kinderen verzekerd van hulp bij 
pech onderweg. Voor iedereen onder de 18 jaar is hulp bij fi etspech nu één maand gratis. 
 

Zorg dat alle leerlingen er klaar voor zijn en meld je school vandaag nog 
aan voor de fi etsverlichtingsactie op anwb.nl/klaarvoordestart.

Doe
mee

ANWB het school Journaal 210x297_2.indd   1 27-08-12   16:30
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SP-lijsttrekker Emile Roemer: 

‘Onderwijspersoneel op nullijn, te gek 
voor woorden!’ 

De Brabander, die zelf achttien jaar in het 
basisonderwijs werkte, zit er – ondanks zijn 
overvolle agenda – ontspannen bij in zijn 
Haagse werkkamer. De verkiezingsstrijd 
loopt dan ook op rolletjes, de peilingen 
laten mooie vergezichten zien. 
Als u de grootste partij wordt, wilt u dan 
premier worden of minister van Onderwijs?
Een vrolijke lach: ‘Ik wil iets voor elkaar 
krijgen, dus als de SP de grootste wordt, 
zal ik mijn verantwoordelijkheid nemen en 
premier worden. Als we niet de grootste 
worden, denk ik dat ik harder nodig ben 
als fractievoorzitter dan als minister.’
We hebben onlangs een groot onderzoek 
gehouden onder de leden van CNV 
Onderwijs en daar kwam u als derde uit 
de bus bij de vraag naar wie minister van 
Onderwijs zou moeten worden.
Glundert: ‘Dat is een enorm compliment. 
Dat vertrouwen van het veld zie ik als een 
extra stimulans om nog harder te werken 
aan beter onderwijs.’

Geen kostenpost
Dat betere onderwijs wil de SP bereiken 
met maatregelen als: meer tijd voor onder-
wijs en minder tijd- en geldverlies aan 
bureaucratie en regeldrift, geen prestatiebe-
loning en geen nullijn, ongevoegde leraren 
binnen twee jaar bevoegd, maximale klas-
sengrootte, meer ondersteuners. 

Emile Roemer gaat als een komeet de laatste maanden. 
Als de SP gaat regeren, vliegt de helft van  

de onderwijsmanagers eruit, wordt de nullijn afge - 
schaft en gaat er meer geld naar het primaire proces. 
Het CPB berekende dat de SP netto niet investeert in 
onderwijs, maar Roemer zegt: ‘Onze bezuiniging van  

1 miljard op managers is geen bezuiniging  
op onderwijs.’ 
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De lijst is lang in het verkiezingspro-
gramma. Hoe zou u de algemene lijn wil-
len beschrijven van de SP met onderwijs?
‘Nederland moet fundamenteel anders 
over onderwijs gaan denken. Met de 
mond is altijd beleden dat onderwijs zo 
superbelangrijk is, maar ondertussen 
werd de sector alleen maar als kostenpost 
gezien en het personeel op de nullijn 
gezet. Te gek voor woorden! We moeten 
doordrongen zijn van het feit dat elke euro 
die je in onderwijs stopt dubbel en dwars 
terugkomt.’
Volgens het CPB investeert u 1 miljard 
in onderwijs en onttrekt u er 1,8 miljard 
aan. U investeert dus niet in onderwijs?
‘Jazeker wel’, weet Roemer. ‘We halen 
namelijk 1 miljard weg bij het manage-
ment, met name in mbo en hbo. Dat is 
dus geen bezuiniging op onderwijs. Het 
is jammer dat het CPB dat niet benoemt, 
maar dat is ons ons voorstel. Doordat de 
afgelopen jaren veel taken van de overheid 
naar scholen zijn overgeheveld, zoals sala-
risbetaling, is het aantal managers enorm 
toegenomen. Wij geven die taken weer 
terug aan de overheid, zodat het aantal 
managers met de helft omlaag kan.’

Grenzen stellen
U pleit er voor om de groepen te verklei-
nen in het basisonderwijs. Wat is wat u 
betreft de grens qua groepsgrootte?
‘Dat moeten we nog uitwerken, maar 
ik weet wel dat door passend onderwijs 
de groepen gevoelsmatig groter zullen 
worden, omdat er meer kinderen met 
speciale onderwijsbehoeften zullen komen 
in het regulier onderwijs.’ Met een zucht: 
‘Gelukkig is de bezuiniging van tafel, maar 
daarmee zijn we er nog niet. Er wordt wel 
geïnvesteerd in scholing van leraren, wat 
heel goed is, maar het werk moet nog wel 
gedaan worden door die ene leraar. Dus 
moet er een grens komen aan de groeps-
grootte en moet er meer ondersteuning in 
de klas komen. De speciale aandacht voor 

een paar kinderen gaat anders ten koste van de hele klas. En dat is rampzalig.’ 
U zei twee jaar terug dat de hele ontwikkeling van tafel moet, niet alleen de 
bezuiniging. Vindt u dat nog?
Vol overtuiging: ‘Ja! Dat vind ik nog. Eigenlijk wordt de term “passend” 
misbruikt, want wie is er nu tegen passend onderwijs? Niemand! Maar als 
je vindt dat er minder kinderen naar het speciaal onderwijs mogen, moet 
je het regulier onderwijs zo toerusten dat ze daar terecht kunnen. Dat is 
passend! Maar dat gebeurt niet. Passend onderwijs zónder uitbreiding van 
ondersteuning en kleinere klassen is niet meer dan een ordinaire bezuini-
gingsmaatregel.’
Eén voordeel: de prestatiebeloning is gesneuveld.
‘Gelukkig!’
U pleitte daar twee jaar geleden ook al voor in het interview met 
Schooljournaal en nu weer in uw verkiezingsprogramma.
Lachend: ‘Consistent he? Dat vind ik echt zo’n drama! Ik heb volgens mij 
nog nooit iemand in het onderwijs gehoord die zei: “Dat lijkt me nou eens 
een goed idee.” Het is een speeltje van de VVD en het zou ze nog haast 
gelukt zijn ook. Echt flauwekul!’

twee jaar onrust
Hoe kijkt u terug op CDA/VVD/PVV qua onderwijs?
‘Als twee jaar totale onrust!’, zegt Roemer fel. ‘We moeten terug naar de 
periode Deetman voor zo veel en zo breed protest vanuit het onderwijs. Het 
is zelfs nog nooit gebeurd dat hoogleraren in vol ornaat een rondje om de 
Hofvijver liepen. Ouders die over passend onderwijs keer op keer in verzet 
kwamen, vijftigduizend mensen in de ArenA en mensen die er niet meer in 
konden! Dat is ongekend!’ 
Wat gaat u als eerste aanpakken als u grote invloed krijgt?
‘Het vakonderwijs. De aansluiting tussen vmbo en mbo en mbo en bedrijfs-
leven moet beter. Er vallen te veel studenten uit. De SP wil het vmbo samen-
voegen met de eerste twee jaar mbo, zodat de overgang soepel is en studenten 
in elk geval met een startkwalificatie van school komen.’ Voortvarend: ‘Dan 
ga ik verder met de nullijn schrappen, de zijinstromers goed begeleiden en 
binnen twee jaar bevoegd maken, stoppen met het gekmakende toetscircus, 
alle managers een dag per week voor de klas zetten met de poten in de klei en 
de Inspectie ander werk geven: geen archiefbakken meer tellen maar scholen 
inhoudelijk laten adviseren.’
Over de poten in de klei gesproken: vindt u dat een minister van Onderwijs 
in het onderwijs moet hebben gewerkt?
Nadenkend: ‘Het is een pre als hij of zij er een behoorlijke affiniteit mee 
heeft. Daarvoor hoef je er niet zelf gewerkt te hebben. Denk ik.’
Zou in coalitieonderhandelingen iets uit uw onderwijsparagraaf een breek-
punt voor u zijn?
‘Je moet heel voorzichtig zijn met breekpunten’, grijnst Roemer, verwijzend 
naar de ‘65 jaar is 65 jaar’ van de PVV twee jaar geleden, ‘maar ik zou mijn 
achterban verloochenen als onderwijs er níet fors beter uit zou komen.’

Ciska de Graaff

‘Onderwijspersoneel op nullijn, te gek 
voor woorden!’ 
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‘De bapo is volkomen achterhaald’
VVD-fractieleider Stef Blok:

De VVD investeert nauwelijks extra in onderwijs, maar verdeelt 
het beschikbare geld anders. Nederland moet wat fractieleider 

Stef Blok betreft daarom af van de bapo-regeling, minder 
rugzakjes uitdelen, 200 miljoen bezuinigen op passend onderwijs 
en leraren die niet presteren eindelijk eens de wacht aanzeggen. 

In de ideale onderwijswereld van de liberalen krijgen alleen 
leraren de extra hun best doen een bonus. 
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landen, met name een paar Aziatische, 
die minder uitgeven dan Nederland als 
percentage van het nationaal inkomen en 
hoger scoren in de vergelijkingen van de 
OESO. Er zijn ook landen, zoals België 
en Noorwegen, die meer investeren, maar 
een lagere ranking hebben.’ 
Het haalt het niet bij Finland.
‘Het is zeker niet in de orde van grootte 
van hun uitgaven, maar zij stellen daarbij 
ook heel hoge eisen aan leraren.’ Stellig: 
‘Terecht, want kwaliteit is toch de crux. 
Het feit dat het hun Noorse buren niet 

‘Het gaat er niet om hoeveel we besteden aan onderwijs, wel 
hoe we dat doen. Je kunt heel veel geld in een systeem steken 
zonder dat het wat oplevert, maar je kunt ook met weinig mid-
delen goede resultaten bereiken’, zegt Stef Blok, fractieleider in 
de Tweede Kamer: ‘Precies hierom gebruik ik onderwijs in de 
Kamer of in commissievergaderingen vaak als voorbeeld. Er zijn 
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lukt, bewijst dat geld alleen niet zaligma-
kend is.’ Blok haast zich te zeggen wel 
trots te zijn op het feit dat ons land des-
ondanks meer geld uitgeeft aan onderwijs 
in deze economisch moeilijke tijd.

schadelIjk
In ons verkiezingsonderzoek kreeg de 
VVD nauwelijks stemmen van onze 
leden. Komt dat wellicht doordat  
Ton Elias heeft gezegd dat een deel  
van het lerarencorps niet voldoet?
‘Ik steun Elias in zijn opvatting dat er pro-
blemen onbesproken blijven in het onder-
wijs en dat die aangepakt moeten worden. 
Mijn moeder gaf veertig jaar Engels en 
ik ben lid van de Raad van Toezicht van 
mijn oude middelbare school. Daardoor 
weet ik dat het overgrote deel van de 
leraren het kwalitatief goed doet. Ik vind 
echter wel dat er lang omheen gedraaid 
is dat er ook minder goede tussen zitten. 
Anders dan in andere sectoren wordt er 
nauwelijks ingegrepen. Al in mijn gymna-
siumtijd wist iedereen op school wie de 
slechtere leraren waren, maar er gebeurde 
niets. En, met alle respect, op de meeste 
scholen is dat nog steeds de praktijk. Deze 
mensen blijven wel veertig jaar zitten en 
dat is heel demotiverend voor leerlingen 
en collega’s.’
Blok refereert aan een recent onderzoek 
van de Inspectie naar vaardigheden van 
leraren.‘Er is toen vrij kritisch gezegd 
dat op de havo een op de vier en op het 
vwo een op de vijf docenten niet aan de 
gestelde normen voldoen. Dat is zorgelijk, 
juist omdat onderwijs zo belangrijk is. 
Ik vind: wie niet wil of kan verbeteren 
moet een ander beroep kiezen, anders is 
het alleen maar schadelijk. De hele maat-
schappij werkt zo. Ik ben ervan overtuigd 
dat je kwaliteit moet belonen, omdat 
je die anders niet krijgt of omdat dan 
getalenteerde mensen weg gaan. Daarom 
investeren we in het begeleiden van jonge 
leraren en het belonen van goede leraren.’

schandalIG
Wie onvoldoende aan bijscholing doet vliegt eruit?
‘Of je nu huisarts bent of notaris, je moet aan je vaardigheden 
blijven werken. Met scherpere toelatings- en eindexameneisen voor 
pabo- en lerarenopleidingen zijn we er nog niet. Maar als bijscholing 
overdag niet kan, omdat de cao is dichtgetimmerd, mag het wat mij 
betreft best wel eens in de avonduren.’  
Ondanks het nijpende tekort aan leraren, handhaven jullie de 
nullijn.
‘In het onderwijs is nog steeds een regeling, de bapo, om vanaf  
52 jaar minder te gaan werken. 52 jaar!!! Dan ben je toch niet 
versleten, ik ben bijna 48. De bapo is volkomen achterhaald en toch 
wordt er belastinggeld aan besteed in een tijd dat er behoefte is aan 
kwalitatief goede leraren. Schandalige maatregel! Overigens is het 
een fabeltje dat onderwijs zoveel mensen verliest aan het bedrijfsle-
ven. Ja, als het gaat om bêta-opgeleiden, en dan kan prestatiebelo-
ning een lokkertje zijn. Maar het overgrote deel kiest tegenwoordig 
voor semi-overheidsbanen. Al die beleidsmedewerkers bij woning-
bouwverenigingen of welzijnsstichtingen stapelden vroeger MO-aktes 
na de kweekschool of pedagogische academie om vooruit te komen.’ 

stempeltjes
Over handhaven van eerdere voorstellen gesproken: met het 
Kunduz-akkoord leken de bezuinigingen op passend onderwijs 
afgewend. Nu bezuinigt u hier toch weer 200 miljoen euro op.
‘Wij kijken liever naar wat jongeren wél kunnen. Nu krijgt 1 op 
de 5 kinderen in het voortgezet onderwijs een stempeltje en niet 
altijd omdat er iets is met deze kinderen. Ik ben architect van het 
aanscherpen van de toegang tot de jonggehandicapte regeling. Dat 
is niet voor niets, want die is geëxplodeerd. Iedere dag worden in 
Nederland twee schoolklassen arbeidsongeschikt verklaard. Dat 
gebeurt verder nergens in de wereld! We geven er heel veel geld aan 
uit, maar het resultaat is niet dat ze het beter doen als ze de arbeids-
markt betreden. Nee, ze doen het ook nog eens slechter. Het aantal 
plaatsen in het speciaal onderwijs blijft gelijk, wat de VVD betreft, 
maar we bezuinigen wel 200 miljoen op passend onderwijs, onder 
andere door te schrappen in bureaucratie.’
Als een prikkel voor betere leerresultaten wil de VVD een deel van 
de basisfinanciering van scholen koppelen aan de onderwijspresta-
ties van leerlingen. Hoe zit dat?
‘We koppelen een deel van de huidige bekostiging aan de prestaties 
van de school, zoals staatssecretaris Zijlstra in het hoger onderwijs 
prestatieafspraken maakt en 7 procent van de bekostiging daaraan 
koppelt. Welk percentage moet nog worden vastgesteld. Het prin-
cipe is dat dat geld gereserveerd wordt en pas wordt uitbetaald als de 
afgesproken doelen gehaald zijn.’

Peter Magnée 
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PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom:   

Dat het demissionaire kabinet Rutte 300 miljoen 
euro wilde bezuinigen op passend onderwijs, 
raakte PvdA-lijsttrekker Diederik Samsom in 
het hart. Als vader van een dochter op een 

mytylschool begreep hij maar al te goed waarom 
de ArenA zo rap gevuld raakte met tegenstanders 

van dit beleid. ‘Ik ken het dilemma van ouders 
en leraren. Van sommige kinderen weten ze dat 

ze zich zullen optrekken aan hun klasgenoten 
op een gewone school, anderen moet je niet 

uit hun beschermde omgeving willen halen. Die 
keuzevrijheid moet blijven.’  

‘Politiek moet zich 
schamen dat het 
zoveel onzekerheid 
creëert’

‘Bente zit op een mytylschool. Met een 
enorme rugzak zou ze wellicht naar het 
reguliere onderwijs hebben gekund. Wij 
hebben dat niet gedaan, omdat we denken 
dat ze beter af is op de speciale school 
waar ze nu zit’, duidt Samsom zijn keuze. 
Het is benauwd bij hem op de kamer, 
we zitten enkele dagen voor het warmste 
weekend van de eeuw. De voormalige 
Greenpeace-actievoerder zit echter keurig 
in het pak. Hij komt net van een herden-
king bij het Indisch monument van de 
capitulatie van Japan. ‘We zullen nooit 
weten of Bente het goed had gedaan of 
dat ze de langzaamste leerling was gewor-
den. Heel veel ouders staan vertwijfeld 
voor zo’n keuze. Daarom mag die ook niet 
worden afgedwongen, dat kun je mensen 

eenvoudigweg niet aandoen.’ Hij is blij dat de bezuinigingen van 
tafel zijn. Sterker, de sociaal-democraten willen juist geld erbij 
voor het passend onderwijs. Dat van een flink aantal werknemers 
in het onderwijs contracten niet zijn of worden verlengd, omdat 
schoolbesturen al vroeg anticipeerden op de aangekondigde 
bezuinigingen, wil de PvdA-leider hen niet verwijten. ‘Je kunt ze 
moeilijk kwalijk nemen dat ze hun beleid aanpassen. Wij, de poli-
tiek, moeten ons schamen dat wij zo veel onzekerheid creëren. 
Dat is iets wat Den Haag zich echt mag aantrekken.’  

keuzes maken
‘1.6 Miljard euro structureel vanaf 2017.’ Samsom noemt het 
bedrag dat zijn partij extra wil investeren in onderwijs niet zonder 
trots. Maar al direct volgt het addertje onder het gras. Bezuinigd 
wordt er ook door de basisbeurs te vervangen door een sociaal 
leenstelsel. ‘In werkelijkheid houden we jaarlijks netto 600 tot 
800 miljoen euro aan investeringen over.’ 
In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat een uitgebreid 
wensenlijstje voor het onderwijs, wat onder andere uit de extra 
inkomsten moet worden betaald. Hoe wordt dat gefinancierd? 
‘Begroten is keuzes maken’, weet Samsom. ‘We bezuinigen op 
defensie en wegen en we willen geen marktwerking in de zorg.’
Op de vraag hoe de PvdA dat extra geld wil besteden noemt 
Samsom de maximum omvang van een school of klas als een 
van de speerpunten. ‘Het moet geen eenheidsworst worden, 
dat is de grootste vergissing die je kunt begaan, maar we zijn 
ons zeer bewust dat het allemaal veel te groot wordt. Waarom 
wel minimumeisen stellen, maar geen maxima? Schoolbesturen 
zijn bijkans bedrijven geworden. En kijk eens naar het mbo. Zo 
grootschalig! Ze kennen hun leerlingen niet meer en omgekeerd 
voelen leerlingen zich niet gekend.’

nederlaGenstrateGIe
Een ander voorstel in het verkiezingsprogramma is het zetten van 
een streep door de 1.040-urennorm in het voortgezet onderwijs. 
Scholen mogen voortaan zelf bepalen hoeveel lestijd een leerling 
jaarlijks nodig heeft. Samsom: ‘Natuurlijk wil ik dat leerlingen 
voldoende uren op school zitten. Maar er is niet voor elk onder-



een keer uit nieuwsgierigheid met hem opliep, vertelde hij dat 
hij een nieuwe leraar wiskunde had gekregen. En die had hem 
duidelijk gemaakt dat hij heel goed was in dat vak. Niemand had 
ooit de moeite genomen dat talent aan te spreken. Verrek, dacht 
die jongen, ik kan accountant worden, carrière maken, geld ver-
dienen. Ineens waren er toekomstdromen. Hij had het helemaal 
uitgestippeld: vmbo, mbo, hbo, dankzij die ene leraar. Moet je 
nagaan wat dat de maatschappij oplevert. ‘Met een zucht: ‘Daar 
gaat het in het onderwijs nou echt om.’ Toch blijft Samsom 
tegen prestatiebeloning. ‘Natuurlijk, deze wiskundeleraar is zijn 
gewicht in goud waard, maar er zijn zat andere leraren die, mis-
schien minder spectaculair, ook het verschil maken.’ 

Peter Magnée
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wijstype een eenheidsformule te verzin-
nen. Vandaar dat ik er vanaf wil.’
Dat hij in het afschaffen van het dou-
bleren een bondgenoot heeft aan CNV 
Onderwijs doet hem deugd. ‘Zittenblijven 
is een nederlagenstrategie. Als iemand 
niet goed genoeg is, moet je zorgen dat-ie 
bijgespijkerd wordt.’ Dat geldt wat hem 
betreft ook voor leerlingen uit 3vwo die 
een havo-advies krijgen, of scholieren op 
de havo die naar vmbo-theoretisch  wor-
den doorverwezen. ‘Natuurlijk kunnen 
er omstandigheden zijn waarom dat niet 
anders kan, maar deze leerlingen hadden 
in eerste instantie wel een voldoende Cito-
score. Dan vind ik dat de school er wat 
harder aan had mogen trekken. Zeggen 
dat ze het niveau niet aankunnen, vind ik 
te makkelijk.’

amokmaker
Vanuit die gedachte is Samsom ook 
tegen selectie aan de poort in het hbo. 
‘We moeten het gewoon niet zover laten 
komen dat voortgezet onderwijs en mbo 
leerlingen afleveren die voor het hbo-
niveau onvoldoende gekwalificeerd zijn. 
Vandaar dat de academische pabo een 
troetelkind is van ons. Morgen zullen 
we het niet bereiken, maar hoe hoger 
het niveau van de opleiders van jonge 
kinderen, hoe beter de resultaten zijn. 
Kijk maar naar landen als Finland en 
Duitsland.’
Dat is ook de reden dat hij tegen een 
nullijn is voor leraren. Lerarensalarissen 
moeten de loonontwikkeling in de markt 
volgen. De ontstane achterstand moet wor-
den ingehaald. ‘Leraren maken soms het 
verschil tussen dag en nacht; tussen een 
criminele carrière of een eerzaam beroep. 
Ik heb dat meegemaakt toen ik straatcoach 
was in Amsterdam-West rond het Huygens 
College, een honderd procent zwarte 
vmbo-school. De buurt had last van al die 
jongeren die ’s middags om drie uur op 
straat werden gekieperd door de school. Er 
zat één enorme etter bij; een Marokkaans 
jochie van een jaar of vijftien. Altijd schel-
den, duwen, trekken en vechten: ellende 
dus. Op een gegeven moment was-ie weg. 
Nou ja, hij was er nog wel, maar hij liep 
zo de school uit naar de tram, hup naar 
huis. Iedere dag weer. Wij waren ineens 
onze grootste amokmaker kwijt. Toen ik 

diederik samsom: 
‘Begroten is keuzes 
maken. wij bezuinigen 
op defensie, wegen en 
marktwerking in de 
zorg.’
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Sybrand van Haersma Buma: ‘Ik denk dat een lager collegegeld ook studenten over de drempel 
helpt die wel degelijk gemotiveerde leraren kunnen zijn.’

Weten onderwijsbestuurders nog wel waarom 
ze hun functie uitoefenen en beseft men in 

Nederland nog wat het betekent als je kind naar 
school gaat? CDA-lijsttrekker Van Haersma 

Buma over de noodzaak van een nieuwe moraal 
bij onderwijsbestuurders, het ontbreken van 

ouderbetrokkenheid bij scholen en het beleid van 
zijn partijgenote Van Bijsterveldt.
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‘Ouders moeten zich 
inzetten voor de school’

De afgelopen kabinetsperiode zal het 
onderwijs en het CDA nog lang bij 
blijven. Onder het bewind van Marja 
van Bijsterveldt, minister van Onderwijs 
namens de christendemocraten, vond de 
grootste onderwijsstaking ooit plaats. Uit 
onderzoek van Schooljournaal (waarvan de 

CDA-lijsttrekker Sybrand van Haersma Buma:
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resultaten gepubliceerd zijn in SJ 12) bleek 
slechts een krappe 4,4% van de leden 
van CNV Onderwijs voorstander van een 
terugkeer van haar als onderwijsminister. 
Van de ondervraagden was 80,3% tegen. 
Sybrand van Haersma Buma, de CDA-
lijsttrekker, snapt de kritiek, maar nuan-
ceert tegelijkertijd het optreden van zijn 
partijgenote. ‘Iedere minister die in een 
tijd optreedt waarin het geld schaars is, zal 
ook kritiek krijgen. Tegelijkertijd heeft ze 
waar dat kon geïnvesteerd. Maar ook de 
komende jaren zal het geen vetpot zijn. 
Als een politieke partij belooft extra geld 
uit te trekken, dan zal altijd de vraag zijn 
waar het vandaan komt.’ Buma vindt het 
ook geen voorwaarde voor een minister 
van Onderwijs om een achtergrond in 
deze sector te hebben, zoals die ook ont-
brak bij Van Bijsterveldt. ‘Het is evenmin 
een vereiste om militair te zijn geweest om 
minister van Defensie te kunnen worden. 
Een minister moet hart hebben voor het 
onderwijs en in staat zijn om de sector 
ruimte te geven, helder te zijn over de 
toekomst en brede afwegingen kunnen 
maken, maar wel altijd met hart voor de 
sector. En dat kun je zeker van Marja 
zeggen.’

Grotere 
ouderBetrokkenHeId
Voor de komende kabinetsperiode ziet 
het CDA vooral een grotere rol voor 
ouders weggelegd. Nieuwe verhoudingen 
die gestalte zouden moeten krijgen in een 
Nationaal Onderwijsakkoord, afgesloten 
tussen vertegenwoordigers van ouders, 
leerlingen/studenten, onderwijs en 
overheid. Buma: ‘Het gaat erom dat de 
politiek het onderwijs vertrouwen geeft. 
Leraren mogen hun les zelf inrichten en 
scholen krijgen vrije ruimte. En we spre-
ken af wat de politiek zou moeten regelen. 
Wat ik ook heel belangrijk vind, vanuit 
mijn eigen ervaring als vader: wat kan het 
onderwijs van ouders verwachten? Ook 
die hebben een rol. Op de basisschool 
waar mijn kinderen op hebben gezeten 
hielpen ouders altijd als klaar-over. De 
school hoefde daar verder niets aan te 
doen. Vergeleken met vijf jaar geleden is 
nu maar de helft van het aantal ouders 
beschikbaar. Daar heeft Den Haag niets 
mee te maken, maar de school heeft een 

groot probleem. Een ander voorbeeld: er vond een fusie plaats van 
twee schoolverenigingen. Dat betekende nogal iets, vooral omdat het 
ging over het samengaan tussen een openbare en katholieke stichting. 
Daarom werd een vergadering voor de ouders georganiseerd. Van de 
drie- tot vierhonderd kinderen bleken er slechts twee ouderparen geïn-
teresseerd te zijn in een vergadering. Dan vraag ik me af: heeft men 
in Nederland nog voldoende besef van wat het betekent als je kind 
naar school gaat? Het CDA vindt het gezin belangrijk, en dat is niet 
alleen omdat we ouders steunen, maar ook omdat we hen iets vragen. 
Bijvoorbeeld om zich in te zetten voor de school.’

nIeuwe moraal
Het CDA vindt nog steeds, net als tijdens de voorgaande kabinets-
periode, dat de lat omhoog moet. Iets wat voor veel kritiek zorgde uit 
het onderwijs, omdat het alleen maar leek te gaan om de basisvaardig-
heden taal en rekenen. ‘Ik ben het met je eens dat onderwijs veel meer 
is’, zegt de CDA-lijsttrekker. ‘Maar als kinderen beschikken over onvol-
doende taal- of rekenvaardigheid, dan wordt natuurlijk de gang naar 
de arbeidsmarkt ook moeilijker. Denk ook aan hoe pabostudenten 
moeten worden bijgespijkerd voordat ze überhaupt kunnen beginnen. 
De basis moet nog steeds op orde.’
De christendemocraten pleiten ook voor meer beleidsruimte voor 
scholen en minder regelgeving vanuit Den Haag. Tegelijkertijd komen 
er regelmatig schoolbesturen in de problemen omdat ze niet kunnen 
omgaan met het lumpsumsysteem. Buma: ‘Je kiest voor een systeem 
dat de meeste mogelijkheden biedt voor een school en dat is toch 
de lumpsum. Daar vragen we wel iets voor terug: verantwoordelijk-
heid van de schoolbesturen. Bij Amarantis in Amsterdam is het fout 
gegaan, onder meer met de betrokkenheid van bestuurders. Zijn 
die betrokken bij onderwijs of bij financiële constructies? Het is een 
nieuwe moraal die we nodig hebben, waarbij bestuurders zich bewust 
zijn van hun verantwoordelijkheid. Teruggaan naar een systeem met 
geoormerkte potjes betekent echter meer bureaucratie. En wat mij 
betreft is dat echt een stap terug.’
Ook het mannentekort op de pabo moet worden aangepakt. ‘Ik denk 
dat in deze tijd van weinig banen meer mannen voor de pabo gaan kie-
zen. Maar we moeten de jongens ook gaan verleiden om deze studie te 
volgen. Want het is natuurlijk een vak waar wel degelijk veel te halen 
is. Tegelijkertijd gaat het om het respect dat een vak afdwingt. Respect 
voor de leraar: op school en in de samenleving. En als dat respect er is, 
dan komen er vanzelf mannelijke en vrouwelijke studenten.’

laGer colleGeGeld
Verder wil het CDA dat er voor opleidingen waarvoor een tekort op 
de arbeidsmarkt dreigt, een gedifferentieerd, dus lager collegegeld 
komt. Onder meer voor lerarenopleidingen. Maar moet je niet gemo-
tiveerde leraren voor de klas hebben in plaats van studenten die een 
goedkope studie zoeken? Volgens Buma een terechte vraag. ‘Gedif-
ferentieerd collegegeld moet je toepassen als het voor een bepaalde 
studie werkt. Ik denk dat een lager collegegeld ook studenten over de 
drempel helpt die wel degelijk gemotiveerde leraren kunnen zijn.  
Tegelijkertijd moet het wel z’n doel bereiken. Gedifferentieerd college-
geld is een mogelijkheid, maar het aantrekkelijk maken van de oplei-
ding en het vak is veel belangrijker.’

Edwin van Baarle
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‘Dit kabinet had een stuitende vorm van politiek bedrijven: 
volledig doof zijn voor een breed protesterend veld en een 

eensgezinde oppositie’, zo oordeelt Jolande Sap (GroenLinks) 
over de afgelopen twee jaar onderwijsbeleid. ‘Ik ben er 
trots op dat mede door GroenLinks de bezuiniging op 

passend onderwijs is geschrapt. Je moet nóóit op onderwijs 
beknibbelen, ook en juist niet in tijden van crisis!’

GroenLinks-lijsttrekker Jolande Sap:

andere sectoren?’ Gevraagd naar het plan 
om juniorcolleges voor 11- tot 14-jarigen 
in te voeren in het verkiezingsprogramma 
van GroenLinks, haast Sap zich te zeggen: 
‘Nee, daar trekken we geen geld voor uit. 
Er is namelijk nooit bewezen dat dat dan 
wel werkt. Maar als scholen hiermee wil-
len experimenteren, zijn we daar wel voor. 
We gaan echter niks opleggen. Ik wil wel 
samen met scholen bekijken wat dan wel 
zou kunnen helpen om kinderen niet zo 
vroeg al een profiel of een vervolgschool 
te laten kiezen. Hetzelfde geldt voor het 
ineenschuiven van vmbo en mbo, wat 
we noemen in het programma. Ook 
dat is slechts één van de opties om de 
aansluiting tussen de onderwijssoorten 
soepeler te maken, zeker niet bedoeld als 
stelselwijziging!’

wantrouwen
Rode lijn in het programma van Groen-
Links is dat ze zo min mogelijk wil voor-
schrijven en zo veel mogelijk wil overlaten 
aan de scholen. De groepsgrootte moet 
bijvoorbeeld kleiner, maar hoeveel kleiner 
zegt de partij niet. Sap: ‘Dat zal per school 
en per klas verschillen, maar ik wil wel 
dat de scholen de ruimte krijgen om iets 
aan de groepsomvang te doen. Ik vind het 
heel dubbel dat er in de kinderopvang 
hele scherpe normen voor zijn, bijvoor-
beeld twaalf kinderen met twee leidsters, 
en op de basisschool niet. Als een klas 

Ongeveer 2 miljard euro trekt GroenLinks extra uit voor onder-
wijs. Sap bladert in haar papieren en licht toe: ‘Het overgrote 
deel daarvan gaat naar scholing en beloning van leraren op basis-
scholen, vmbo en mbo. Daarnaast trekken we veel geld uit voor 
voor- en vroegschoolse educatie, ontwikkeling naar brede scho-
len, vroegtijdig taalonderwijs en kwaliteit en toegankelijkheid 
van het hoger onderwijs.’ Een deel daarvan wordt opgebracht 
door het onderwijs zelf, bijvoorbeeld door een sociaal leenstelsel 
in te voeren en de gratis schoolboeken naar de prullenbak te 
verwijzen, ‘maar netto is de investering ongeveer 2 miljard.’ En 
wat als er geen geld is door de crisis? ‘Juist dan moet je je prio-
riteiten goed stellen. Juist dan moet je investeren in onderwijs, 
want we hebben het over de toekomstige generatie. Daar moet je 
nooit op beknibbelen!’

onderwIjSakkoord
Wat GroenLinks betreft komt er een Nationaal Onderwijs-
akkoord tussen overheid en veld. Sap: ‘Dat moet gaan over 
de kwaliteit van onderwijs, het verlagen van de werkdruk, het 
verkleinen van de groepen, het aantrekkelijker maken van het 
beroep. Sinds de commissie Dijsselbloem (die de onderwijs-
vernieuwingen onderzocht, red.) weten we dat de sector het 
zélf moet doen, dat Den Haag geen vernieuwingen meer moet 
opleggen. Als we hier wel mee doorgaan, raakt de sector in toe-
nemende mate gefrustreerd. Ik wil in zo’n akkoord maatregelen 
om de spirit terug te brengen. Wat heb je nodig qua beloning, 
randvoorwaarden, werkdrukverlichting en samenwerking met 

‘Je moet nóóit 
op onderwijs 

beknibbelen!’
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meer dan 25 leerlingen bevat, is het heel 
moeilijk om nog voldoende aandacht 
te besteden aan alle kinderen.’ Ook wil 
GroenLinks een grens stellen aan het 
geld dat naar overhead in het mbo gaat. 
‘Hoeveel procent? Ja het is verleidelijk om 
daar iets te noemen, maar ik wil eigenlijk 
andersom beginnen. Waarom is de over-
head zo groot? Door de enorme verant-
woordingsplicht vanuit Den Haag. Dáár 
wil ik iets aan doen. En daarna – ik noem 
maar wat – een grens van 20 procent voor 
overhead trekken.’  Ze strijkt het haar uit 
haar ogen, zegt dan nadenkend: ‘Het pro-
bleem is eigenlijk dat de overheid steeds 
minder op vertrouwen is gaan sturen en 
meer op controleren. Eigenlijk is dat wan-
trouwen in de professionals. Daar moeten 
we vanaf. Dus niet meer gedetailleerd 
verantwoorden, maar doen waar je voor 
op aarde bent: goed onderwijs geven.’

nullIjn
GroenLinks wil het beroep aantrekkelij-
ker maken, door de werkdruk te verlich-
ten – met bijvoorbeeld kleinere groepen 
en meer ondersteuners op school – en de 
beloning te verbeteren. Zo verdwijnt per 
2014 de nullijn. ‘Waarom pas per 2014? 

Tja, in crisistijd moet je alles op alles zetten om banen te 
behouden en te creëren. Dat mag wat mij betreft zwaarder 
wegen dan salarisstijging.’ Met een zucht: ‘Wat ik wel frus-
trerend vind is dat we de marktsector niet kunnen dwingen 
een nullijn te hanteren.’ Verder wil GroenLinks dat leraren 
op achterstandsscholen meer moeten kunnen verdienen – ‘ik denk 
dat zij het zwaarder hebben dan op andere scholen’ – en dat er 
voor vmbo-docenten een gespecialiseerde opleiding en een hogere 
beloning komt. ‘Geen prestatiebeloning dus, want onderwijs is een 
teamprestatie. Bovendien heeft prestatiebeloning nog nergens tot 
iets goeds geleid. Integendeel! De bancaire sector is juist ontspoord 
door de bonuscultuur.’ 

StuItend
‘Een stuitende vorm van politiek bedrijven en tekenend voor hoe 
het vorige kabinet te werk is gegaan’, zo omschrijft Sap de com-
motie rondom de bezuinigingen op passend onderwijs. ‘Iedereen 
was daar tegen, werkelijk iedereen, en de regering was er doof voor! 
Daarmee bruskeerde ze een hele sector. Pas door het Lenteakkoord 
kon er een streep door heen. Ik ben daar nog steeds trots op. Dat 
minister Van Bijsterveldt in jullie verkiezingsonderzoek van eind 
juni maar van 4 procent van de leden mag blijven, vind ik drama-
tisch, maar wel begrijpelijk. Meer dan de sector betuttelen heeft ze 
niet gedaan. Wat GroenLinks betreft is het heel simpel: Den Haag 
moet zich zo min mogelijk bemoeien met het onderwijs, maar wel 
de ruimte geven om te investeren waar nodig en vooral het vak 
teruggeven aan de docent, zodat hij weer met liefde en passie zijn 
werk kan doen.’

Ciska de Graaff

‘meer dan de sector 
betuttelen heeft  
Van Bijsterveldt  
niet gedaan.’
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Werk &Recht

Verhoging aow-leeftijd 
definitief (?)
Ook de Eerste Kamer is akkoord gegaan met het wets-
voorstel om de AOW-leeftijd in stapjes te verhogen. 
In 2013, 2014 en 2015 gaat de AOW-leeftijd telkens 
met 1 maand omhoog. In 2016, 2017 en 2018 stijgt de 
AOW-leeftijd met 2 maanden. Vanaf 2019 wordt de 
AOW-leeftijd jaarlijks met 3 maanden verhoogd tot 
67 jaar in 2023. Vervolgens groeit de AOW-leeftijd 
mee met de stijging van de levensverwachting. Gezien 
de verschillende verkiezingsprogramma’s lijkt de kans 
overigens groot dat een nieuw kabinet weer voor een 
andere invulling kiest.

meedenken over nieuwe 
pensioenregeling aBP
ABP polst deze weken op hun site (ook te vinden 
op www.cnvo.nl) hoe de deelnemer denkt over een 
nieuwe pensioenregeling. De deelnemer wordt daartoe 
een aantal keuzes voorgelegd. Onder andere wordt 
gevraagd wat de voorkeur geniet: een lager pensioen 
of langer doorwerken bij een hogere levensverwach-
ting. Ook kan je aangeven of je kiest voor voorzichtig 
beleggen en daardoor een lager pensioen of voor meer 
beleggingsrisico en de kans op een hoger pensioen. 
Het onderzoek moet vakbonden, werkgeversorganisa-
ties en het bestuur van ABP helpen de juiste keuzes te 
maken bij de invulling van de nieuwe pensioenrege-
ling. Het is daarbij niet zo dat de resultaten van het 
onderzoek één op één doorvertaald worden in de 
nieuwe regeling. De uitkomsten van het onderzoek 
worden in oktober op www.abp.nl gepubliceerd.

Bezuinigingen kinderopvang 
gaan door
In 2013 zal er verder bezuinigd worden op de over-
heidsuitgaven aan kinderopvang. De Eerste Kamer 
is vlak voor het zomerreces akkoord gegaan met een 
wijziging van de Wet Kinderopvang die dit mogelijk 
maakt. Dit betekent dat in 2013 de ouderbijdrage voor 
het eerste kind voor alle inkomensgroepen verhoogd 
zal worden. Vanaf een gezamenlijk inkomen van  
€ 118.000 zal de kinderopvangtoeslag voor het eerste 
kind geheel verdwijnen. Op dit moment is er voor alle 
inkomens voor elk kind nog een minimale vaste ver-
goeding van 33,3 procent. Deze vaste voet wordt afge-
bouwd. Ook in 2012 waren de ouderbijdragen voor 
kinderopvang al verhoogd. Om de combinatie van 
werk en privé mogelijk te maken is betaalbare kwalita-
tief goede kinderopvang van belang. CNV Onderwijs 
heeft daarom meermalen bezwaren geuit tegen de 
bezuinigingen op de kinderopvang. De nieuwe kin-
deropvangtoeslagentabel (met geïntegreerde 
percentages) is te vinden op  
www.rijksoverheid.nl. 

ABP en CNV willen realistische 
rekenrente voor pensioenfondsen
In de loop van september wil minister Kamp van 
Sociale Zaken de knoop doorhakken over de finan-
ciële regels waaraan pensioenfondsen zich hebben 
te houden. Op dit moment vindt nog intensief 
overleg hierover plaats tussen sociale partners, de 
Pensioen federatie en de minister. Voor het CNV 
en het bestuur van ABP is het duidelijk dat bij de 
huidige regels de dekkingsgraad geen goed beeld 
geeft van de werkelijke financiële positie. Pensioen-
fondsen zijn nu gedwongen zich arm te rekenen 
doordat de dekkingsgraad wordt berekend alsof zij 
de komende 60 tot 70 jaar nog maar een zeer laag 
rendement zullen behalen. ABP en CNV willen 
dan ook dat snel een realistischer rekenrente wordt 
ingevoerd. In de media verschenen berichten dat 
ABP de pensioenen in 2014 met 14 procent zou 
moeten verlagen en dat de pensioenpremie dan met 
25 procent omhoog zou moeten gaan. Dit ramps-
cenario doet zich alleen voor als én de marktrente 
op het historisch lage niveau blijft, én de politiek 
de regels voor de rekenrente niet aanpast. Kijk voor 
actuele informatie op www.cnvo.nl. 
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Cursussen
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Tijd om na te denken over de scholingsmogelijkheden 
die bij je passen. Het aanbod van CNV Onderwijs Academie is vernieuwd. Zo zijn er onder andere 
nieuwe cursussen beschikbaar voor onderwijsondersteuners en personeelsleden uit het mbo. 
Ook kun je je individueel laten begeleiden bij vraagstukken die je tijdens je loopbaan tegenkomt.

Nieuw aanbod individuele scholing

Individuele begeleiding
Er gebeurt veel in het onder-
wijs. Vind je het lastig om je 
in een veranderende arbeids-
markt staande te houden? 
Wil je je werk graag anders 
invullen, of leren omgaan 
met hoge werkdruk? Of heb 
je er moeite mee om jezelf te 
profileren? Dan is individuele 
begeleiding of coaching wel-
licht iets voor jou.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie 
over individuele begeleiding 
en het overige nieuwe 
scholingsaanbod op www.
cnvo.nl/academie. Vragen? 
Neem contact op met CNV 
Onderwijs Academie, tel.  
(030) 751 17 47 of stuur een 
e-mail naar scholing@cnvo.nl. 

Annemieke Schoemaker is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en vertelt over de 
nieuwe cursussen waar je je indivi-
dueel voor kunt inschrijven: ‘Er is nu 
een aparte cursus Timemanagement 
beschikbaar voor werknemers uit het 
mbo. Werken in het mbo is anders 
dan bijvoorbeeld lesgeven in het pri-
mair onderwijs. Vandaar een aparte 
cursus. In de ochtend krijgen de 
cursisten timemanagementtips, 
in de middag nemen ze hun eigen 
werkproces onder de loep om te ontdekken waar nu 
precies veel tijd in gaat zitten. Ook bieden we twee nieuwe cursus-
sen voor oop’ers aan. De eerste is O(o)p naar een hogere functie. Veel 
oop’ers zitten al jarenlang in dezelfde functie, terwijl ze door hun 
werkzaamheden eigenlijk recht hebben op een hogere functie. In 
het eerste deel wordt uitgelegd welke verschillende functies er zijn. 
Daarna praten we over hoe je het aanpakt. Je gaat naar je directeur 
en wat zeg je dan? De andere nieuwe cursus voor oop’ers heet Grip op 
communicatie. Hierin leren we onder meer hoe je iets bespreekbaar 
maakt bij collega’s of een leidinggevende. Welke woorden gebruik je? 
Om dat te leren gaan we veel met elkaar oefenen.’

Jouw partner in training en advies
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Schoenmaatjesgezocht!

Creatief
Met actie Schoenmaatjes vullen kinderen in 
Nederland een schoenendoos met schoolspullen, 
toiletartikelen en speelgoed. De prachtig 
versierde dozen gaan naar leeftijdsgenootjes 
in een arm land als een persoonlijk en concreet 
gebaar van betrokkenheid.

Samen delen
Actie Schoenmaatjes is dé bewustwordings-
actie voor kinderen. Kinderen in Nederland 
zijn betrokken bij hun leeftijdsgenootjes ver 
weg en leren iets van zichzelf weg te geven. 

Educatief
Voor gebruik op school, in kerk, kinderclub, 
vereniging of thuis is aansprekend educatief 
materiaal beschikbaar, waaronder prenten-
boeken, projectkrant en fi lmmateriaal. 
Er is ook materiaal beschikbaar voor in de 
schoenendoos. Zoals een Engelstalige 
invulbrief ‘Hier leef ik’ waarin kinderen kunnen 
beschrijven hoe zij in Nederland leven.

Doe mee
Geef kinderen de kans iets concreets te 
doen voor leeftijdsgenootjes in 
ontwikkelingslanden en verras kinderen 
met een prachtig cadeau. Vul de 
antwoordbon in en doe mee 
met Schoenmaatjes. 
Dat kan van september 
tot aan de 
kerstvakantie. 

Ja, wij worden ook Schoenmaatjes. Stuur ons de benodigde materialen. Aantal deelnemende kinderen :

Ja, wij willen graag meer weten over Schoenmaatjes. Stuur ons een gratis infopakket.

Naam school, club, vereniging of kerk:

Contactpersoon:       Dhr./Mevr. 

Adres:                         adres school/kerk

Postcode:   Plaats:  

Telefoon:   E-mail:

Edukans mag mij in de toekomst ook via e-mail op de hoogte houden.

Bon opsturen naar: Edukans Schoenmaatjes, Antwoordnummer 737, 3800 VB Amersfoort
Faxen of mailen kan ook: (033) 460 60 20, schoenmaatjes@edukans.nl.

Ja, wij worden ook Schoenmaatjes. Stuur ons de benodigde materialen. Aantal deelnemende kinderen :

Ja, wij willen graag meer weten over Schoenmaatjes. Stuur ons een gratis infopakket.

ES
 2

0
12

Meer informatie? Kijk op www.edukans.nl/schoenmaatjes of bel met Edukans (033) 460 60 10.

Een 

cadeau 

van kind 

tot kind
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‘Schaf het 
Cito maar af!’

Arie Slob (ChristenUnie) wil de afgelopen 
twee jaar snel vergeten. ‘De polarisatie 
in het onderwijs heeft een hoogtepunt 

bereikt. Dat laat littekens achter.’  
De ChristenUnie investeert een half 

miljard euro in onderwijs, wil leraren meer 
autonomie geven en ouders meer invloed 

en zou het niet erg vinden als het Cito 
ophoudt te bestaan.

ChristenUnie-lijsttrekker Arie Slob:

‘Ik hoop dat we de afgelopen twee jaar snel kunnen vergeten’, 
verzucht Arie Slob, oud-leraar geschiedenis en maatschappij-
leer, op de vraag terug te blikken op het vorige kabinet. ‘De 
polarisatie heeft een hoogtepunt bereikt, zeker rondom passend 
onderwijs. We moeten juist proberen om sámen goed onderwijs 
voor onze kinderen te realiseren. Ik heb de partijen rond de tafel 
gekregen op de Nationale Onderwijsdag om het vertrouwen te 
herstellen. Dat heeft wel tot iets meer harmonie geleid, maar 

Slob: ‘Van onderwijs blijf je af, daar investeer je in, ook in tijden van crisis!’
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de scherpte is er nog niet af. Deze periode laat littekens achter, 
vrees ik.’

kIezen
Ging er níets goed de afgelopen twee jaar?
‘Jawel, want het is ons gelukt om in het Lenteakkoord de bezui-
niging op passend onderwijs terug te draaien. Verder ben ik blij 
dat de vrijheid van onderwijs verankerd werd in het regeer-
akkoord.’
Toch bent u daar niet helemaal gerust op, gezien uw zinsnedes in 
het verkiezingsprogramma tegen een centraal aanmeld systeem en 
voor thuisonderwijs?
Met een uitroep: ‘Ik vind het vreemd dat de keuzevrijheid van 
ouders soms ter discussie staat! Er zijn partijen die willen sturen 
met een postcodebeleid of centraal aanmeldsysteem. Wij zijn 
daar tegen. Ouders moeten kunnen kiezen op basis van inhoud. 
En als er geen school van de gewenste richting is, moet thuis-
onderwijs mogelijk zijn onder de voorwaarden dat de leerplicht-
ambtenaar er mee instemt en de brede ontwikkeling van het 
kind in de gaten wordt gehouden.’
Accepteert u hiermee het bestaan van zwarte en witte scholen 
die geen afspiegeling zijn van de wijk?
‘Meestal is een school dat wel en als dat niet het geval is, ver-
ander je dat niet door ouders te verplichten daar hun kind heen 
te sturen. Dat verander je wel door met die school in gesprek te 
gaan. Laat die scholen zelf werken aan kwaliteit en profilering. 
En laat ouders vrij!’

crISIS
U investeert netto een half miljard euro in onderwijs.  
Waar gaat dat heen?
Slob somt op: ‘Naar scholing van leraren, voor- en vroegschoolse 
educatie, vakonderwijs in de vorm van een zesjarige vmbo/mbo-
variant en naar scholen in krimpregio’s. Deze scholen hebben 
vooral moeite om de leraren vast te houden en daarmee de kwa-
liteit. Daar willen wij in investeren, daarmee een wens van het 
onderwijsveld overnemend. Onderwijs is een cruciale factor voor 
ouders om te blijven of te vertrekken.’ 
Stel, het blijft crisis en er is écht geen geld meer te verdelen.  
Wat dan?
‘Er is geen geld’, beaamt Slob, ‘daarom maken we geld vrij door 
op andere dingen te bezuinigen. Van onderwijs blijf je af, daar 
investeer je in, ook in tijden van crisis. Als het zo mocht zijn dat 
wij na 12 september aan de regeringstafel belanden, dan is dát 
onze boodschap.’

HalVe BoekHouderS
De ChristenUnie wil dat scholen meer vrijheid krijgen en zich 
minder hoeven te verantwoorden. Hoe?
‘Natuurlijk moet er verantwoording afgelegd worden, maar niet 
zo gedetailleerd als nu gebeurt. Schoolleiders voelen zich soms 
halve boekhouders.’ Lacht: ‘Den Haag beheerst de kunst van 
het loslaten echt niet goed. We schrappen dertig procent van de 
kerndoelen. Als een school dan bijvoorbeeld meer aan cultuur of 
levensbeschouwing wil doen, kan dat. We willen verder af van de 

verplichte toetsing in het basisonderwijs. Ik zie daar, 
ook als onderwijskundige, niet de meerwaarde van in. 
Een toets laat niet meer dan een dagopbrengst zien. 
Een leerlingvolgsysteem en het oordeel van de leraar 
zijn veel belangrijker.’
Dus u zegt: hef dat hele Cito maar op?
‘Ja. Ik heb in de Kamer gesproken over toets diarree. 
Dat vonden sommigen niet echt ChristenUnie-
waardig, maar zo denk ik er wel over. 
Middelbare scholen moeten zorgen dat ze goede 
contacten hebben met het basisonderwijs en zich niet 
blindstaren op toetscores. Een leerling is meer dan 
kennis.’ 

BroekrIem aanHalen
Meer autonomie voor onderwijsprofessionals dus, 
maar ook meer invloed van ouders. Ik zie dat wel een 
beetje wringen.
‘Ik niet’, schudt Slob zijn hoofd. ‘De scholen die 
het het beste doen, kenmerken zich door betrokken 
ouders. De leraar moet de ouder dus niet als bedrei-
ging zien. Ouders zijn geen enge wezens die je op 
afstand moet houden.’
U investeert in scholing van docenten, maar ik zie 
niets over het afschaffen van de nullijn of hogere 
salarissen. Waarom niet?
‘In deze tijden moeten we de broekriem aanhalen. 
Ik weet dat onderwijspersoneel daar al even mee te 
maken heeft, maar het is niet anders. Dat is het eer-
lijke verhaal: wij kiezen voor investeren in onderwijs 
en professionele leraren, niet voor salarisverbetering.’
U wilt dus niet middels beloning het vak aantrek-
kelijker maken?
‘De aantrekkingskracht van het beroep zit ook in een 
stuk baanzekerheid. Ik hoor leraren overigens nooit 
klagen over hun salarissen.’
Waar ze zeker over klagen is de hoge werkdruk.  
Wat gaat u daar aan doen?
‘Wij gaan docenten ruimte bieden om zich te profes-
sionaliseren. Dat kan hen helpen om hun vak nog 
doelmatiger uit te voeren. Verder snoeien we in de 
regels, toetsen en verantwoordingsplicht, wat ook 
nogal wat werk scheelt.’
Geen kleinere groepen? Geen extra ondersteuning? 
Het CPB meldt zelfs dat u de klassen iets vergroot!
Slob knikt: ‘De beperkte klassenvergroting in onze 
financiële onderbouwing gaat alleen over de onder-
bouw van het basisonderwijs. Kleinere klassen in de 
onderbouw hebben namelijk niet tot beter onderwijs 
geleid. We zijn ons wel bewust van de werkdruk van 
docenten, daarom stellen we voor administratieve 
lasten voor leraren sterk terug te dringen. Docenten 
moeten met de klas bezig zijn, niet met verantwoor-
dingsdossiers.’
Ciska de Graaff
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•   Meer carrièreperspectief voor leraren door meer functie
differentiatie. Leraren geven meer les, daarbij ondersteund 
door onderwijsassistenten

•   Invoering van groep 0 voor 3jarigen met een taal en ontwik
kelingsachterstand

•   Kinderopvang en onderwijs groeien meer naar elkaar door 
invoering van brede dagarrangementen

•   Invoering van passend onderwijs met zo min mogelijk bureau
cratie bij de samenwerkingsverbanden en zonder bezuiniging

•   Investeert 1,3 miljard en bezuinigt 1,1 miljard euro
•   Meer aandacht voor taal en rekenen
•   Kinderen met een taalachterstand verplicht naar voorschoolse 

educatie
•   Financiering van basisscholen wordt deels afhankelijk van 

geleverde kwaliteit (prestatiebekostiging)
•   Financiële fusieprikkels voor scholen worden afgeschaft
•   Grote onderwijsinstellingen moeten inzetten op een klein

schalige onderwijsomgeving
•   Vakwerkscholen moeten aantrekkelijker worden voor talent

volle jongeren
•   Meer aandacht voor talentvolle leerlingen, in vakmanschap 

en cognitieve talenten
•   Passend onderwijs wordt verder ingevoerd, inclusief hervor

ming van speciaal onderwijs
•   Bezuiniging van 200 miljoen op passend onderwijs en speci

aal onderwijs
•   Scholen en gemeenten doen meer om spijbelen tegen te gaan. 

Scholen die spijbelaars niet melden worden beboet
•   Leraren die zich niet aanmelden bij het Lerarenregister, of 

hun registratie daar verliezen, verlaten het onderwijs
•   Meer inzet op de kwaliteit van schoolleiders

•   Investeert 1,6 miljard en bezuinigt 1 miljard euro
•   Meer maatwerk in onderwijstijd
•   Meer inzetten op bijscholing op zwakke vakken in plaats van 

zittenblijven
•   Toets en leerlingvolgsystemen zijn een hulpmiddel
•   Geen prestatiebeloning en nullijn voor leraren
•   Snel terugdringen van het aantal onbevoegde leraren
•   Leraren en schoolleiders volgen verplichte bij en nascholing, 

als onderdeel van beroepsregister
•   Goed opgeleide leraren krijgen meer professionele ruimte
•   Verdere schaalvergroting niet gewenst

•   Investeert 1 miljard euro en bezuinigt 
1,8 miljard, onder meer op managers

•   Geen nullijn voor leraren
•   Onbevoegde leraren in twee jaar 

bevoegdheid halen. Lerarensalarissen 
landelijk vastgesteld. Het niveau van de 
lerarenopleidingen omhoog

•   Geen verplichte eindtoets in het 
basisonderwijs en meer aandacht voor 
vormende taak van het onderwijs

•   Strenge handhaving van fusietoets, en 
de mogelijkheid voor scholen om uit 
een groot schoolbestuur te stappen

•   De onderwijsinspectie wordt her
vormd, en de inspecteurs komen weer 
meer in scholen

•   Praktijkgericht onderwijs in kleine 
vakscholen voor leerlingen die daar
mee geholpen worden

•   Bekostiging van PORaad, VOraad 
etcetera afschaffen

•   Acceptatierecht voor alle leerlingen, 
mits de ouders de grondslag van de 
school erkennen, acceptatieplicht voor 
alle scholen.

 
•   Investeert 1,3 miljard en bezuinigt 

1,3 miljard euro
•   Werken aan hoger onderwijsniveau. 

Uitval en zittenblijven verder terug
brengen

•   Het sluiten van een Nationaal 
Onderwijsakkoord

•   Minder overheidscontrole, meer eigen 
keuzes voor scholen om onderwijskwa
liteit en onderwijsresultaten te laten 
toenemen. Meer experimenteerruimte 
om leerresultaten te verhogen

•   Keuzevrijheid voor eindtoetsen en 
leerlingvolgsystemen

•   Kleinschalig onderwijs volgens de men
selijke maat. Fuseren en defuseren kan 
met instemming van betrokkenen

•   Selectie aan de poort van de leraren
opleidingen

Wat willen de partijen met onderwijs?
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•   Opruimen van bestuurlijke blokkades in krimpgebieden 
tegen samenwerking over levensbeschouwelijke grenzen

•   Verdere stimulering van brede scholen
•   Leraren vanaf het eerste moment betrekken bij de samenwer

kingsverbanden passend onderwijs
•   Een extra voorbereidingsjaar voor de invoering van passend 

onderwijs en versterken van expertise op scholen
•   Het opnemen van zorgleerlingen belonen in plaats van 

bestraffen
•   Basisschool is een afspiegeling van de wijk. Gemengde scho

len worden actief gestimuleerd
•   Herwaardering van praktisch leren (werkschool en vakscho

len)

•   Bezuinigt 1,9 miljard op onderwijs, onder meer 1 miljard op 
de lumpsum voor primair en voortgezet onderwijs, wat tot 
klassenvergroting zal leiden.

•   Zoveel mogelijk centraal examineren bij elke opleiding

•   Ambachtsschool terug
•   Graag kleine scholen; geen fusies meer
•   Hogescholen en roc’s zijn nu te groot
•   Hakken in de managementlagen
•   Handhaven studiefinanciering voor bachelor

fase
•   Geen samenvoeging hogescholen en universi

teiten
•   Geen bezuiniging op het passend onderwijs
•   Bevoegde leraren voor de klas
•   Goede scholen zijn veilige scholen
•   Elke school een antipestbeleid
•   Veel vaderlandse geschiedenis in het curriculum
•   De Nederlandse vlag wappert op alle scholen
•   Geen hoofddoekjes in de klas
•   Handhaving artikel 23, bijzonder onderwijs 

blijft intact
•   Islamitische scholen gaan dicht
•   Investeert 2,2 miljard en bezuinigt 

0,5 miljard euro
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Wat willen de partijen met onderwijs?
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•   Experimenten met juniorcolleges voor kinderen van elf tot en 
met veertien jaar

•   Geen prestatiebeloning voor scholen en leraren
•   Segregatie bestrijden door invoering van een acceptatieplicht 

voor scholen
•   Zoveel mogelijk passend onderwijs voor alle leerlingen op 

reguliere scholen, met ondersteuning om alle leerlingen goed 
onderwijs te kunnen bieden

•   Investeert 1,4 miljard en bezuinigt 0,6 miljard euro
•   Tegen ophoging van de stichtingsnorm en voor handhaving van de 

kleinescholentoeslag, anders mogelijkheden voor thuisonderwijs
•   Overheid schept voorwaarden; scholen verantwoordelijk voor 

de inrichting van het onderwijs
•   Investeren in onderwijskwaliteit in krimpregio’s
•   Verminderen regeldruk en verantwoordingsplicht voor ont

vangen gelden
•   Voortzetten Lerarenbeurs, Lerarenregister en invoering 

talenten budget voor leraren om expertise te onderhouden
•   Extra investeren in voor en vroegschoolse educatie en 

verhogen van het opleidingsniveau van leiders en leidsters
•   Niet bezuinigen op passend onderwijs
•   Aanpak voortijdig schoolverlaten, investering in leer/werktrajecten
•   Vermindering aantal beroepsopleidingen
•   Stimulatie van techniekonderwijs

•   Investeert 2 miljard en bezuinigt 1,6 miljard euro
•   Algemene onderwijsbekostiging moet voldoende zijn voor 

goede kwaliteit
•   Geen politieke hypes in periodieke actieplannen
•   Geen door overheid voorgeschreven verplichte instrumenten 

en methodes
•   Meer mogelijkheden voor het gebruik van de Lerarenbeurs
•   Eerstegraders krijgen recht op een hogere salarisschaal
•   Afschaffen van mogelijkheden om onbevoegde en 

onbekwame leraren voor de klas te zetten
•   Meer aandacht voor kleuteronderwijs
•   100 miljoen euro bezuiniging op passend onderwijs
•   Ruimte voor aanstellingsbeleid in lijn met grondslag en doel 

van de school
•   Bevoegdheden van de Onderwijsinspectie worden versoberd
•   Schoolbesturen moeten financiële zaken op orde hebben en 

bij wanbeleid hun eigen boontjes doppen
•   Scholen houden zich alleen met onderwijs bezig, dus geen 

neventaken als buitenschoolse opvang
•   Resultaten voor rekenen en taal dienen als kwaliteitsaspect voor 

de Onderwijsinspectie, niet als wettelijke bekostigingsvoorwaarde.

Gerben Horst
(teksten gebaseerd op doorrekening CPB en verkiezingsprogramma’s)

•   Scherpere toelatingseisen pabo’s op het 
gebied van motivatie en kennis niveau

•   Alle leraren een officiële bevoegdheid, 
ook in het mbo

•   Beroepsregister voor leraren en 
bijscholing als bijdrage aan onderwijs
kwaliteit

•   Differentiatie in beloning op basis van 
kwaliteit en opleidingsniveau 

•   Extra waardering in arbeidsvoorwaar
den voor leraren op achterstandsscho
len en in tekortvakken 

•   Leraren in tekortvakken hoeven hun 
studielening niet terug te betalen

•   Geen weigering van leraren vanwege 
het samenwonen met een partner van 
het gelijke geslacht 

•   Betere financiering van conciërges
•   Af van rigide urennormen
•   Invoering brede school: bundelen 

onderwijs en kinderopvang
•   Modernisering vrijheid van onderwijs 
•   Betere transparantie over financiën en 

prestaties
•   Verplichte voorlichting om seksuele 

zelfstandigheid en acceptatie van 
seksuele diversiteit onder jongeren te 
vergroten

•   Vmboers met achterstanden krijgen 
een jaar extra om deze weg te werken

•   Investeert 2,7 miljard en bezuinigt 
0,3 miljard euro

•   Er komt een Nationaal Onderwijs
akkoord

•   Leraren geven minder uren les, krijgen 
kleinere klassen en/of betere onder
steuning

•   Hogere opleidingseisen en beloning 
voor leraren

•   Lerarenteams krijgen meer invloed op 
het onderwijs

•   Alle basisscholen worden brede scho
len. Ook meer brede scholen in het 
voortgezet onderwijs

•   Kwaliteit van vmbo en mboscholen 
wordt verbeterd door handhaving van 
850 urennorm, maximumnorm voor 
overhead en scherper toezicht op de 
financiën van instellingen, en klein
schaligheid



GEPENSIONEERDEN
Rayon ’s-Hertogenbosch
Woensdag 19 september, 10–16 uur, Ontmoetings-
dag, sociaal-cultureel centrum De Helftheuvel in 
’s-Hertogenbosch. Vergadering, cabaret door Arie 
de Bruin, huldigingen, koffiemaaltijd en Willem Jelle 
Berg over o.a. pensioenen. Info / aanmelden: Gerrit 
Mol, g.mol@ziggo.nl of (073) 521 41 09.

Rayon Brabant Noordoost
Donderdag 20 september, 9–16.30 uur, ontmoe-
tingsdag, restaurant De Leijgraaf, Heeswijk-Dinther, 
Meerstraat 45a. Info/ aanmelden: G. Verbruggen, 
verbrug@home.nl of (0485) 45 14 82.

Rayon Limburg 
Woensdag 3 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag. Start 
in de St. Lambertuskerk te Haelen. Voortzetting in 
zaal Aldenghoor. Thema: In en Uit Dankbaarheid, 
door Jaap Smit. Info/aanmelden jkurver@online.nl of 
(077) 398 35 96.

Rayon Haaglanden
Woensdag 3 oktober, 10.30 uur, jaarvergadering, in 
De Wildhoef. Evert Wijtemaweg 5, Den Haag.  
Info / aanmelden: nelvrutten@casema.nl of  
(015) 256 68 83.

PRIMAIR ONDERWIJS 
Netwerk Gelderland
(stuurgroep OOP, stuurgroep Vrouwen en sectorraad 
PO i.s.m. LAG Gelderland). Donderdag 20 septem-
ber, 16.30 uur-20 uur, ledenbijeenkomst Sbo De 
Vlinderboom, Bemmel. Actuele ontwikkelingen, door 
Patrick Banis, bestuurder CNV Onderwijs. 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. bijeen-
komst 20 september.

Netwerk Zeeland
Donderdag 4 oktober,16-19 uur (+ lichte maaltijd), 
regiobijeenkomst Zeeland, Goes. Over: Mbo, PO en 
VO. Onderwijs en professionaliteit in de krimpregio 
Zeeland: hoe om te gaan met boventalligheid en 

onderbevoegdheid;Dyslexie en Doelmatigheid 
in het mbo, door Hans van Dinteren, Monique 
Sleuters , Gerard Schuttenbelt en regiobe-
stuurder Myriam Biekens. Info/aanmelden: 
netwerkzeeland@cnvo.nl (o.v.v. Goes).

VROUWEN
29 september en 3 november, 10-16 uur, 
najaarscongres Vrouwen CNV Onderwijs, In 
de Driehoek, Utrecht. Wat is voor jou de top? 
Wat zijn onontdekte kanten van jezelf? Wat 
wil je in jezelf ontwikkelen? Uitdaging en 
vooruitgang staan op dit congres centraal. 
Hoe ontwikkel je je (ambitie)? Welke car-
rièremogelijkheden zijn er voor vrouwen? 
Welke kansen hebben vrouwen op het 
gebied van management?  Er is een  plenaire 
inleiding door Anouke Bakx (lector Fontys 
hogescholen) over kansen om te groeien in 
bijvoorbeeld het leraarschap. Hierover zijn 
drie workshops te volgen. Leden betalen 
voor deze dag € 35,-, niet-leden € 70,-. Meer 
informatie en aanmelden op www.cnvo.nl/
grijpjekans.

JoNG
Woensdag 12 september, 16.30 uur 
(Inloop vanaf 16 uur), netwerkbijeen-
komst. Thema: In je recht als leerkracht!, 
door Melanie de Zeeuw, consulent star-
ters & studenten CNV Onderwijs en Van 
werkdruk naar werkplezier, door Angela 
Kouwenhoven, leerkracht groep 4. Info/
aanmelding: jongeren@cnvo.nl

Schoolcontactpersonen
Woensdag 12 september, start 17 uur, 
informatieavond Dag van de Leraar, CNV 
Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht. Wat kunt 
u doen in uw school/regio? + workshop 
over het Lerarenregister en informatie 
over schoolcontactpersoon zijn of wor-
den. Meer informatie/aanmelding: www.
cnvo.nl/scp-info-avond. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden als schoolcon-
tactpersoon via kaderservice@cnvo.nl.

Vereniging

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden 
maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen 
voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie 
van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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PVV-onderwijswoordvoerder Harm Beertema:

Halverwege het interview gaat het ineens over hoofddoekjes 
die het straatbeeld van Rotterdam domineren. Het is duidelijk, 

onderwijsspecialist Harm Beertema zit niet voor niets voor de Partij 
voor de Vrijheid in de Tweede Kamer. Los daarvan is hij een ex-

docent met 34 jaar ervaring voor de klas in de Maasstad. Hij maakt 
zich zorgen over het niveau van het onderwijs, maar zijn partij trekt 
er geen extra geld voor uit. ‘Overwicht en vertellend vermogen, dat 

zijn de basisvaardigheden van een goede leraar.’  

juf en meester en meneer zeggen (‘We 
zijn hun “matties” niet’) – en een wal 
opwerpen tegen het cultuurrelativisme 
door de nationale driekleur op het 
schoolplein, een verbod op hoofddoekjes 
en islamitische scholen (‘haatzaaiers’) en 
meer vaderlandse geschiedenis. ‘Onze 
leraren moeten weer hun oude rol oppak
ken van doorgever van de tradities en 
verworvenheden van onze mooie Westerse 
beschaving. Emancipatie, individuele 
vrijheid en verantwoordelijkheid moeten 
weer kernbegrippen worden in het onder
wijs.’ Verder wil de partij terug naar kleine 
instellingen in met name hbo en mbo.
U heeft jaren in het mbo gewerkt en 
ergert zich aan de opmars van glimmende 
gebouwen en dienstauto’s. Maar studen-
ten hebben toch ook recht op een mooi 
gebouw voor kennisoverdracht, een waar 
ze met trots naar kunnen verwijzen?
Lacht: ‘Als ik predik tegen de overwaarde
ring van vastgoed, betekent dat niet dat 
ik vind dat les moet worden gegeven in 
aftandse gebouwen. Wel merk ik dat er de 
laatste jaren steeds meer van het onder
wijsbudget naar zaken gaat die niets met 
het primaire proces te maken hebben en 
niets met de onderwijskwaliteit.’ Hij ver
wijst naar zijn jaren op een streekschool 
in een voormalig klooster in Rotterdam
Zuid. ‘Dat waren de mooiste van mijn 
leven. De huisvesting hield niet over, maar 
er heerste een fantastisch onderwijskundig 
en didactisch klimaat. Als een team hele
maal op één lijn zit en dezelfde waarden 

‘De Theo Thijssens 
moeten terug in 
de school’

Hoewel het op de dag van het interview drukkend warm is, popelt 
Harm Beertema, oud mbotaaldocent Engels en Nederlands, om 
aan te geven wat er momenteel mis gaat op scholen. De PVV’er 
sluit daarmee naadloos aan op de kritiek die zijn vroegere aanvoer
der, Pim Fortuyn, op het onderwijs had . Te grootschalig, te veel 
management, te weinig bevlogenheid. ‘Het is verschrikkelijk druk 
in de onderwijsprovincie. Er zijn zoveel stakeholders die allemaal 
moeten meepraten. Echt, dat corporatistische karakter van het 
“veld” is mij een doorn in het oog. Het houdt vernieuwing tegen 
en brengt alleen maar stammenstrijd, sabotage en tegenwerking 
met zich mee. Iedereen moet gehoord worden, iedereen moet 
meegenomen worden. Kijk maar naar dat Lerarenregister en de 
Onderwijscoöperatie. Man, man, man wat is het druk! Wat mij 
betreft hebben vooral de werkgeverskoepels PORaad, VOraad, 
MBO Raad en HBOraad hun langste tijd gehad. Ze zijn zozeer 
onderdeel van het probleem en niet van de oplossing, daar moet 
echt het mes in. Het zijn gigantische bedragen die mboinstellin
gen uit hun lumpsum aan de MBO Raad afdragen. En wat levert 
deze baantjesmachine voor expolitici ervoor terug? Vaak obstruc
tie. Op die manier organiseren wij onze eigen tegenstand.’ De 
besparingen kunnen volgens Beertema mooi naar het onderwijs, 
waar de PVV geen extra geld voor wil uittrekken.    

MaNaGeRSkaSte
Nu ze zich ‘niet meer gebonden voelen aan het gedoogakkoord’ 
wil de PVV niet langer bezuinigen op passend onderwijs, ver
duidelijkt Beertema het verkiezingsprogramma. Verder wil de 
partij meer orde en gezag op school – leerlingen moeten weer 



deelt, dan kun je fantastische resultaten 
halen.’    

VLieGeNde BRiGadeS
Voor de ouders is de staat van het 
gebouw wel belangrijk. Die willen geen 
stinkende wc’s voor hun kinderen. 
‘Dat hoeft ook niet, maar de managers
kaste heeft dat vertaald in een soort 
maatschappelijk ondernemersschap met 
het onderwijs als product en de ouders als 
consumentengroep. Er worden miljarden 
euro’s besteed aan pr, glanzende folders 
en spiegelende nieuwbouw. Allemaal even 
spectaculair, om die ouders en leerlingen 
naar binnen te trekken. Alsof je televisies 
verkoopt in plaats van kwalitatief goed 
onderwijs. Dat is de grootste vergissing 
van de laatste twintig jaar. Het beroeps
onderwijs is in handen gekomen van een 
managers en bestuurdersgroep die er een 
quasi markt met kekke opleidingen van 
heeft gemaakt: urban dance – er waren 
er zelfs twee in Rotterdam –, een circus
school, pop en rockacademies.’ 
Toch zijn al deze opleidingen goedgekeurd. 
‘Als geen ander heeft de PVV enorm 
geageerd tegen al deze pretopleidingen. 
Dat moest een keer fout gaan, zoals op 
Hogeschool Inholland. Onder druk van 
de Tweede Kamer zijn de accreditatiever
schaffers, die ook toezichthouders zijn, 
gelukkig minder ambtelijk geworden. 
De Onderwijsinspectie is veel meer een 
meedenkende partner geworden, die de 
vinger genadeloos op de zere plek legt 
en vervolgens adviezen geeft hoe het 
wel moet. Ik was onder de indruk van 
de vliegende brigades van de Inspectie 
om zeer zwakke scholen binnen de 
kortste keren weer op de kaart te krijgen. 
Dat is hartstikke succesvol geweest, zo 
hoort het, zo moet het. Dat heeft Van 
Bijsterveldt, die ik ondergewaardeerd 
vind, goed begrepen ’

dieNeNd 
LeideRScHap
Wat moet er concreet veranderen 
om het onderwijs te verbeteren?
‘We moeten weer terug naar de 
basiskwaliteit van het onder
wijs: overdracht van kennis, 
vaardigheden en kunde in een 
interactie tussen leraar en leer

ling.’ Beertema recht de rug: ‘We hebben dringend nieuwe Theo Thijssens 
nodig in de school. Vakkundige leraren die weten hoe didactiek werkt, die een 
onderwijsklimaat weten te creëren. Mensen die overwicht en vertellend vermo
gen hebben, de basisvaardigheden van een goede leraar. Steun krijgt hij van een 
schoolleider – ik heb een hekel aan het woord manager – die zelf ook lang voor 
de klas heeft gestaan. Maar het gaat wel om dienend leiderschap van iemand 
die ook nog eens pal staat voor zijn didactisch klimaat. Jóh, dan kan onderwijs 
zo prachtig zijn. Dát enthousiasme moet weer terug.’
Hij is nog het meest te spreken over het niveau in het voortgezet onderwijs. 
Beertema: ‘Dat komt door de tucht van de landelijke examens. Vrijheid, blij
heid is daar niet mogelijk zoals in het beroepsonderwijs. Ik zie daarom ook 
liever niet dat roc’s en vmbo’s samenwerken. Op het vmbo 
gebeuren mooie dingen, zoals vakcolleges. Daar heerst een 
goed kleinschalig, didactisch klimaat. Dankzij de rocvorming 
zijn mbodocenten gedegradeerd tot uitvoerders van onderwijs
concepten, van papieren ideeën, zoals het competentiegericht 
onderwijs.’

Peter Magnée

Harm Beertema: ‘door 
de roc-vorming zijn 
we gedegradeerd 
tot uitvoerders van 
onderwijsconcepten, 
van papieren ideeën.’
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kees van der Staaij: ’Niet dramatisch doen over een paar kilometer extra rijden voor een school van de eigen denominatie.’

Schooljournaal 32

SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij:

Hij is het jonge antwoord op partij-icoon 
Bas van der Vlies, die hij opvolgde als 
fractievoorzitter van de Staatkundige 

Gereformeerde Partij (SGP) in de Tweede 
Kamer. En net als bij zijn illustere voorganger 

heeft het onderwijs een speciaal plekje bij Kees 
van der Staaij. ‘Mijn droom? Dat leraren zich 

door Den Haag eindelijk begrepen voelen.’
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‘Leraren niet voor 
de voeten lopen met 
regels uit wantrouwen’

De SGP is van oudsher een sterk op onderwijs gerichte partij.
Waarom is het zo belangrijk voor jullie?
‘Goed onderwijs is van fundamenteel belang voor de veelzijdige 
vorming van mensen tot verantwoorde burgers. Daarom willen we 
er ook niet op bezuinigen. Ondanks of misschien wel vanwege de 
slechte financiële situatie moet er van ons zelfs flink meer geld bij. 
Want een van de weinige concrete dingen die we kunnen doen om 
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de economie een positieve impuls te geven 
is investeren in kwalitatief, hoogstaand 
onderwijs. Dat is veel belangrijker dan 
extra subsidies richting bedrijfsleven om de 
boel beter te laten draaien.’

oNNodiG duuR
Legt u dan eens uit waarom u het 
regeringsstandpunt om 300 miljoen euro 
te bezuinigen op passend onderwijs zo 
hardnekkig bleef steunen? Vrijwel het hele 
onderwijs was mordicus tegen. De ArenA 
zat stampvol tijdens de acties in maart. 
‘Vergeet niet dat wij ons kritisch, en met 
succes, hebben ingezet om het proces later 
te laten ingaan. Wij vonden ook dat we die 
driehonderd miljoen aan bezuinigingen 
niet konden waarmaken op termijn. In 
het Catshuisoverleg tussen VVD, CDA en 
PVV was een akkoord bereikt om de helft 
minder te bezuinigen op passend onder
wijs. Dat kwam mede door de inbreng 
van de SGP. Het was nog voor het kabinet 
Rutte viel, nog voor het Kunduzakkoord 
toen men besloot de bezuinigingen 
helemaal te laten vallen. Onze opstelling 
had niets te maken met schrik voor de 
tegenstand in het onderwijs. We vinden 
nog steeds dat als er bijvoorbeeld gekort 
kan worden op bureaucratie in het passend 
onderwijs, je daar niet voor moet weglo
pen. Het huidige verwijzingssysteem met 
rugzakjes vinden we onnodig duur.’
Er was anders grote opluchting toen de 
bezuinigingsmaatregel in zijn geheel werd 
teruggedraaid.
‘Daarom kun je nog wel minder uitgeven 
aan de manier waarop er nu geïndiceerd 
wordt. Elke euro die we daar te veel voor 
uitgeven gaat ten koste van de zorg aan 
leerlingen. Dat is volgens mij een breed 
gedragen gedachte.’

GeeN eeRLiJk VeRHaaL
Schoolbesturen konden niet voorzien dat 
het kabinet zou vallen. Vooruitlopend op 
de bezuinigingen werden contracten niet 
verlengd of werden leraren ontslagen. 
Dat kan, zeggen zij, (voorlopig) niet meer 
worden teruggedraaid. En dat terwijl 
er gevreesd wordt voor een enorme toe-
stroom van zorgleerlingen. 
‘Ik zet toch vraagtekens bij deze paniek
aanpak. Men mag erop vertrouwen dat 
er voldoende momenten komen om het 

beleid bij te stellen als het nodig is. Zeker van onze kant. Wij letten er goed 
op zo zuinig mogelijk met overheidsmiddelen om te gaan, des te meer kun
nen we met gezag roepen: “Hó, stop! Zo wordt het geen eerlijk verhaal.”
Waarom is niet al veel eerder naar de bonden geluisterd toen die voorstel-
den de gratis boeken in het voortgezet onderwijs en de prestatiebeloning te 
schrappen? De SGP had als onofficiële gedoogpartner een scharnierfunctie.
‘In het Catshuisakkoord – het is nooit werkelijkheid geworden, maar de 
stukken zijn openbaar – staat dat er geld zou worden weggenomen uit de 
pot prestatiebeloning.’

Goede pRikkeLS
U wilt 400 miljoen euro extra investeren in onderwijs. Noemt u eens wat 
voorbeelden waar u dat aan wilt besteden?
‘Ik denk vooral aan de lerarenopleidingen en de Lerarenbeurs. Versterking 
van de kwaliteit van de leraren is een belangrijk punt voor ons. Hervor
mingen hoeven voor ons niet zo nodig. Verder is ons motto: laat de men
sen voor de klas hun werk doen en loop ze niet voor de voeten met regels 
die vooral uit wantrouwen voortkomen. Wel willen wij verbetering van de 
doorlopende leerlijnen: de kwetsbare overgangsmomenten, zoals van vmbo 
naar mbo en van mbo naar hbo. Het is echt mijn droom dat ik op werkbe
zoek op een school te horen krijg dat leraren zich door Den Haag begrepen 
voelen. Met goede leraren en goed toezicht heb je goed onderwijs. Daar 
heb je geen eindeloze brij aan toetsen en diagnostische maatregelen voor 
nodig om te controleren of alles wel goed gaat.’
Hogere salarissen?
‘Niet onmiddellijk. De nullijn snappen we, maar er moet wel perspectief 
op groei zijn. En het moet ook lonen als leraren bereid zijn een eerste
graads bevoegdheid te halen. Dat zijn de goede prikkels. We moeten af 
van het grote aantal onbevoegden. Dat is slecht voor de status van het 
onderwijs.’

oNdeRwiJSVRiJHeid
Vooral in krimpgebieden in Friesland, Groningen, Limburg en Drenthe 
zijn er steeds minder banen in het basisonderwijs. Daar helpt geen hogere 
status tegen.
‘De SGP is niet tegen slimme oplossingen, zoals het splitsen van onder en 
bovenbouw in ZuidwestFriesland, en het samenvoegen van kleine scholen 
om zo veel mogelijk onderwijsaanbod en werkgelegenheid te behouden. 
Als het maar wel kan rekenen op draagvlak onder de ouders.’
Ook als dat betekent dat een christelijke school openbaar wordt?
‘Minder leerlingen hoeft toch niet te betekenen dat de kleur van de school 
niet meer wordt gerespecteerd? Dat is tornen aan onderwijsvrijheid. Ik 
was laatst ergens in Zeeland waar scholen van diverse denominaties heel 
veel gemeenschappelijke voorzieningen gebruikten. Zo kan het ook en 
wordt recht gedaan aan de wensen van ouders de denominatie van hun 
keuze te volgen. En anders vind ik het niet dramatisch om er een paar 
kilometer extra voor te rijden. Een eigen, zichtbare identiteit lijkt me een 
meerwaarde.’
Hoort daar ook het weigeren van homoseksuele leerkrachten bij?
‘Vrijheid van onderwijs betekent ook dat scholen ruimte hebben voor 
een benoemingsbeleid dat past bij hun identiteit. We moeten er geen 
schijnprobleem van maken. Waarom zou zo iemand per se op een school 
willen werken die klassiek christelijke opvattingen hanteert over huwelijk 
en seksualiteit? Dát heeft iets krampachtigs.’

Peter Magnée
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‘We moeten leraren
Intakegesprekken op de pabo’s, grondige hervormingen in het mbo 
en extra salaris voor personeel op achterstandsscholen. D66 heeft 

grootse plannen met het onderwijs en investeert dan ook 1,7 miljard 
euro. Lijsttrekker Alexander Pechtold meent dat andere partijen die 

noodzaak tot investeringen niet zien. ‘Onderwijs is door iedereen 
geliefd, maar uiteindelijk wordt er niet geleverd.’

moet passen bij het opleidingsniveau, 
vindt de partij. Leraren die werken op 
achterstandsscholen of lesgeven in vak
ken waar tekorten voor dreigen, worden 
extra gewaardeerd in arbeidsvoorwaar
den. Maar wat als een achterstandsschool 
dat predicaat verliest? Of als er genoeg 
sollicitanten zijn voor bijvoorbeeld een 
vacature voor een docent Duits?
Pechtold: ‘Het is natuurlijk een tussen
maatregel. Een prikkeling om door een 
slechte periode heen te komen. Is het 
predicaat weg, dan kan de regeling ook 
weer verplaatsen naar een andere plek. 
Ik hoop dat het onderwijs zelf ook wil 
meedenken. Het zullen natuurlijk finan
cieel moeilijke tijden zijn. We kunnen 
niet overal maar gewoon bijplussen. We 
zullen het moeten inzetten waar we het 
nodig hebben en waar het effect heeft.’
De bureaucratie in het onderwijs zou 
ook moeten afnemen, zo vindt de 
partij. Dat is opvallend te noemen, 
aangezien D66 juist extra investeert in 
de Onderwijsinspectie, toch een van de 
bronnen van de bureaucratie. Pechtold: 
‘Het gaat erom hoe je de verslaglegging 
organiseert. Nu heeft het echt veel weg 
van een over en weer papiermolen, 
waardoor scholen ook bijna, dat weten 
we allemaal, weten hoe ze het moeten 
invullen, weten waarnaar gekeken wordt. 
Naar mijn idee werkt het anders. De 
Inspectie zou helder de regels moeten 
formuleren, maar tegelijkertijd veel meer 
aan de scholen zelf moeten overlaten. 
Laat instellingen zelf hun ambities en 
prestaties formuleren en controleer daar 
vervolgens in hoofdlijnen op en doe 

‘Het allerbelangrijkste is dat we zorgen dat we het tekort aan 
kwalitatief goede leraren weten op te vangen. Daarvoor moet je 
het bestaande cohort de mogelijkheid geven om zich te blijven 
bijscholen’, betoogt D66lijsttrekker Alexander Pechtold. ‘Maar 
gebleken is ook dat je moet inzetten op jonge leraren die nu nog 
te vaak afhaken. Bij de begeleiding van starters ligt een enorme 
kans om de aanwas op peil te houden en de kwaliteit te verho
gen. Maar eigenlijk begin je al een stapje eerder, op de pabo. 
Wij willen door de invoer van intakegesprekken voorkomen 
dat het over en weer tot een teleurstelling leidt. Enthousiasme 
alleen is niet genoeg. Je moet het ook aankunnen. Kijk naar de 
werkdruk en alle maatschappelijke problemen die de laatste jaren 
over de schutting naar het onderwijs zijn gegooid. We moeten 
echt voorkomen dat mensen aan de opleiding beginnen die een 
verkeerd beeld hebben van het werk. En degenen die daar hun 
beroep van maken, moeten we koesteren. Vooral er ook voor 
zorgen dat ze het volhouden. De eerste twee jaar van hun loop
baan moeten leraren ook echt begeleid worden. Wij trekken daar 
extra geld voor uit. Daar zie ik een mooie taak voor oudere of 
gepensioneerde docenten. Vervolgens moet het al die arbeidzame 
jaren ook nog leuk blijven. Leraren moeten ook nog kunnen 
doorstromen naar hogere functies. Wat dat betreft haken wij ook 
aan op rapporten en ideeën die er al langer liggen (o.a. Actieplan 

LeerKracht, EvB). Maar ik 
stel wel vast dat daar nog 
veel te weinig van tot stand 
is gekomen. En dan hoor 
ik met name de VVD, en 
de laatste tijd ook de PvdA, 

zeggen: “Het gaat niet alleen om geld”. Nee, maar heel veel ver
taalt zich wel in geld. Investeringen in onderwijs zijn kansen voor 
economische groei. Vorig jaar is nog aangetoond dat één euro in 
het hbo er drie oplevert. Met dat soort onderzoeken ga ik straks 
graag aan de onderhandelingstafel zitten. Want onderwijs is door 
iedereen geliefd, maar uiteindelijk wordt er niet geleverd.’

extRa BeLoNiNG
D66 wil leraren extra belonen door de salarissen vanaf 2014 te 
verhogen en ook meer te differentiëren in beloning. Het salaris 

‘LERAREN zIJN UItVOERDERS 
VAN DOOR ANDEREN 
BEDAChtE SChEMA’S’

D66-lijsttrekker Pechtold:
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dat steekproefsgewijs. Dat betekent dat 
inspecteurs wel vaker de school moeten 
binnenlopen. En daarvoor is wel extra 
geld nodig.’

VeRtRouweN
Daarnaast kan het aantal opleidingen in 
het mbo wel wat naar beneden. ‘Er zijn 
nu ruim 200 studiekeuzes met allerlei 
prachtige titels, maar het is toch een 
beetje verhullend waar het nu precies 
om gaat. Mboleerlingen moeten meer 
overzichtelijke keuzes krijgen die ook 
echt tot een beroep leiden dat aansluit 
bij de arbeidsmarkt. Begin met een paar 
heldere richtingen en niet met al die 
mooie namen. Verdere specialisatie kan 
makkelijk in de latere jaren.’
Het onderwijs als geheel mag trouwens 
ook wat meer vertrouwen krijgen van 
de overheid, zo vindt D66. ‘We moeten 
de docent weer centraal zetten. En dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan en dat 
zit ‘m niet alleen in geld, maar vooral in 
een houding. Zo is het vragenuurtje op 

dinsdag altijd een garantie voor meer regels, en dus ook 
voor het onderwijs. En daarbij gaat het altijd om het reage
ren op incidenten en een waaarschijnlijkheid die er niet is, 
proberen uit te sluiten. Daar zijn we gewoon hartstikke in 
doorgeslagen. Het is de regelzucht en de werkdruk erom
heen waardoor leraren zeggen: “Ik heb m’n vak gewoon 
niet zelf in de hand”. Leraren zijn een soort uitvoerders 
geworden van door anderen bedachte schema’s. Terwijl ze 
juist de ruimte moeten krijgen om te kunnen inspelen op 
ontwikkelingen bij een kind of in een groep. Daarvoor zijn 
mensen opgeleid en daar moet je ze ook meer in vertrou
wen.’

kwaLiteit of ideNtiteit 
In de krimpregio’s moeten openbare en bijzondere scholen 
fuseren. Beperkt dat niet de keuze van de ouders? Pechtold: 
‘Vorige week in Zeeland kreeg ik dezelfde vraag van ouders. 
Waarop ik vroeg: “Gaat het u om de kwaliteit van de 
school of gaat het u om de kleur?” Zonder aarzeling werd 
toen gezegd: “Kwaliteit”. Dat betekent overigens niet dat 
de identiteit van de school hoeft te vervagen. Maar ik merk 
vaak dat daar eerder bij besturen een probleem zit, dan bij 
de leraren of ouders. En we moeten de ogen niet sluiten 
voor terugval van de kwaliteit bij te kleine scholen.’

Edwin van Baarle
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....Meedoen aan ons ontwikkelingsonderzoek 
en gratis toetsen uitproberen?

U krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten van 
uw leerlingen. U kunt ook zien of zij vooruit zijn 
gegaan in hun taal- en leesontwikkeling.

www.diataal.nl
tel. 050 8200 120

het leerlingvolgsysteeM voor taal en lezen

taaldia.

Autisme? 
Gebeurtenissen, Ontwikkelingen, Artikelen

100jaarorthopedagogiek.nl

school-agiel 2 120614.indd   1 14-06-2012   09:33:46

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 

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

90 x 130 fc schooljournaal.indd   1 13-09-2011   10:04:50
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Bestuurscentrum
Postbus 2393 7500 CJ Enschede 
(053) 430 94 40 
bestuurscentrum@vco-oostnederland.nl

goed onderwijs met een eigen gezicht

cbs Op den Akker in Haaksbergen 

een Directeur m/v wtf min 0,6

die leiding geeft aan ons onderwijs

VCO Oost-Nederland zoekt z.sp.m. voor

Voor een profiel en specifieke informatie over de school:

• www.vco-oostnederland.nl
• www.opdenakker.nl

VCO Oost-Nederland is een organisatie voor onderwijs  
én opvang. Met 16 scholen voor christelijk basisonderwijs 
en 2 kindcentra in Twente en de Achterhoek werken we 
aan kwaliteit vanuit 4 kernwaarden: identiteit, aandacht, 
innovatie en professionaliteit.

Per 1 januari 2013 is het bestuur van Meervoud 
op zoek naar een:

ENERGIEKE EN ERVAREN 
DIRECTEUR (m/v) 

Voor informatie en de volledige advertentietekst 
kunt u kijken op: www.meervoud.nl/vacatures.

De eerste sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 
15 oktober.

met aantoonbare leidinggevende ervaring in het onderwijs. Die 
aandacht heeft voor het behoud van de uitstekende sociale sfeer 
op de school, maar die ook in staat is de onderwijsontwikkeling
en de bedrijfsvoering op de school verder te professionaliseren. 
De Regenboog is een basisschool met ongeveer 300 leerlingen 
verdeeld over 13 groepen, inclusief een startgroep.

www.meervoud.nl
Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

onderwijs voor ieder kind!

                            studiostraat 45
                           1276 na huizen

                            % 035 -5252982

                                     www.rehobothhuizen.nl
                                     rehoboth@ichthushuizen.nl 

 

REÜNIE 100 JAAR REHOBOTHSCHOOL HUIZEN

13 OKTOBER 2012 
14.00u. – 17.00u.

Locatie Rehobothschool
Studiostraat 45
1276 XP  Huizen

Een reünie is een bijzonder moment om elkaar weer te zien en mooie 
herinneringen op te halen. 
Wij nodigen oud-leerlingen en oud-leerkrachten van harte uit.
Omdat de school in 1995 is gefuseerd met de Zenderschool zijn ook 
oud-leerlingen en oud-leerkrachten van die school welkom.

U kunt zich aanmelden op reunierhs@hotmail.nl (attentie:.nl) 
Geeft u daarbij uw naam en geboortedatum door.
Voor meer informatie kunt u binnenkort terecht op de site van onze 
school www.rehobothhuizen.nl

De kosten bedragen € 10,-- per persoon. Wilt u dit bedrag 
voor 21 september 2012 overmaken op rekeningnummer 3399.22.125 
t.n.v. Rehobothschool o.v.v. reünie 13 oktober 2012 en uw naam.

ZEGT HET VOORT – ZEGT HET VOORT

RehobothAdv.indd   1 23-07-2012   10:36:46

Het Visnet
C H R I S T E L I J K E  B A S I S S C H O O L

Het Visnet is een christe- 
lijke school in Elst, gele-
gen in de mooie gemeen-
te Rhenen. 
Sinds 2012 zijn de onge-
veer 310 kinderen en 23 
leerkrachten gehuisvest 
in een nieuw multifuncti-
oneel gebouw. 
De Vereniging heeft als 
grondslag de Bijbel als 
het Woord van God, bron 
voor het geloof en hoog-
ste norm voor leven en 
handelen. 
De Drie Formulieren van 
Enigheid geven richting 
aan de verduidelijking van 
de Bijbel en de identiteit 
van de Vereniging. Binnen 
dit kader is er ruimte en 
respect voor elkaars ge-
loofsbeleving.

Schoolstraat 1
6744 WS Ederveen
Tel.: 0318-576580   

info@vpcodeviermaster.nl
 www.vpcodeviermaster.nl

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants 
Christelijk Onderwijs “De Viermaster” in 
Ederveen vraagt m.i.v. D.V. 1 december 2012 of 
z.s.m. daarna een enthousiaste 

Directeur m/v 
voor Het Visnet, christelijke basisschool 
in Elst (Utr.)

Het betreft een volledige betrekking in de DB 
schaal. 

Wij zoeken een directeur 
die bewust wil werken in het christelijk 
onderwijs vanuit een protestants-christelijke, 
bijbelgetrouwe levensvisie en een eigen 
geloofsbeleving en die kerkelijk actief 
meelevend is.

Kijk voor meer informatie op:
www.vpcodeviermaster.nl en 
www.visnet-elst.nl

Solliciteren?
Uw sollicitatie kunt u tot 
zaterdag 22 september a.s.
sturen naar het bestuur 
van VPCO De Viermaster,        
Schoolstraat 1
6744 WS in Ederveen.
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Gezocht per 1 januari 2013:

Aanvoerder voor de Gideon(sbende) (0,6 – 1,0 wtf),

die als integraal verantwoordelijk directeur van de Gideonschool in Nieuwerkerk a/d IJssel in de komende jaren vorm kan geven aan het 
onderwijskundig leiderschap.
 
Wij vragen iemand die:
 • vanuit een persoonlijke geloofsovertuiging het protestants christelijk onderwijs wil dienen,
 • vanuit visie de onderwijskundige ontwikkelingen kan sturen,
 • een krachtig organisator is,
 • als ‘people-manager’ mensen in hun kracht weet te zetten,
 • opereert vanuit een gedegen financieel bewustzijn. 

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

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

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de waarnemend directeur, mevr. K. de Vlaming-Seele (tel. 06-28490758). 
Zie ook de website van de school: www.gideonschool.net
De gespreksrondes vinden plaats op 25 september en 2 oktober.

Schriftelijke reacties vóór 20 september bij de voorzitter van het college van bestuur, dhr. A. J. Dorst, Postbus 37, 2910 AA, Nieuwerkerk a/d 
IJssel, via a.dorst@pcponwk.nl 

vereniging  protestants christelijk primair onderwijs 
nieuwerkerk aan den ijssel

school-pcpo nadij 120903.indd   1 04-09-2012   10:25:14

Kleine advertenties
Te Huur: 
‘Huis in Westerwald’ - karakteristiek, vrijstaand vakantiehuis aan 
ruisende beek de Wied, slechts 3 uur reizen van Utrecht. Kernwoor-
den: rust, ruimte, wandelen, buitenleven en cultuur; maximaal 10 
personen. Informatie: www.HuisinWesterwald.nl of bel met fam. Zeijl, 
tel. (035) 525 27 14.

Te Huur: 
Om na te zomeren: Vrijstaande bungalow aan een laantje in een stadje 
in de mooie Achterhoek, waar allerlei fiets- en wandelroutes starten. 
Volledig ingericht, 4 slaapkamers, badkamer, living met open haard. 
Er zijn 7 slaapgelegenheden. De bedden zijn opgemaakt als u komt. Er 
zijn 3 fietsen aanwezig. Huur € 350,- per week. Ook voor weekenden 
of een langere periode. Nadere informatie: fam. Van Hylckama-Vlieg, 
psychoad@planet.nl, tel. (0227) 60 22 59 óf 60 39 23.

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.

Het bestuur van de Stichting Protestants 

Christelijk Onderwijs te Lopik e.o zoekt 

m.i.v. 1 januari 2013 of zo mogelijk eerder een 

directeur-bestuurder 
(wtf. van 0.6 – 0.8, schaal DC). 

Zie: www.spcol.nl

school-spcol 120904.indd   1 04-09-2012   12:14:04
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

Kijk voor meer informatie op
www.ohracollectief.nl/cnvo3725 of bel 026 400 40 40.

Nieuw voor leden van CNVO: 7% korting
op de OHRA Huisdierenverzekering

Heeft u een hond of kat? Dan kunt u uw huisdier de beste 

medische zorg geven met een huisdierenverzekering van OHRA. 

Want net als u, kan ook uw hond of kat te maken krijgen met 

medische zorg, bijvoorbeeld bij een ziekte of na een ongeluk. 

Voor u, als lid van CNV Onderwijs, is een huisdierenverzekering 

bij OHRA nu extra aantrekkelijk! Het collectieve verzekerings-

pakket is uitgebreid en dat betekent dat u 7% korting op de 

premie van de huisdierenverzekering krijgt.

Voordelen OHRA Huisdierenverzekering
-  U regelt alles heel eenvoudig online, van afsluiten tot 

declareren.

- Alle rassen honden en katten zijn te verzekeren.

- Kies zelf uw dierenarts.

Direct uw hond of kat verzekeren
Kijk voor meer informatie op www.ohracollectief.nl/cnvo3725. 

Daar berekent u heel makkelijk uw premie inclusief de collectieve 

korting. Uw huisdier direct online verzekeren is ook mogelijk.  

Belt u liever? Ons telefoonnummer is 026 400 40 40. Laat ons 

weten dat u kunt profiteren van het voordeel via CNV Onderwijs. 

We helpen u graag.

SCO2903 0912.indd   1 30-08-2012   09:11:28

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.



Blijf als eerste op de hoogte, volg ons op facebook.com/CNVOnderwijs

CNV Onderwijs 
gaat van 
1 t/m 5 oktober 
de scholen in.
Help jij mee?

Zet je collega’s in het zonnetje! 
Ga naar www.cnvo.nl/dvdl en geef je op!

Nationale Onderwijsweek


