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

Assistent (2)
Naar aanleiding van het artikel over 
klassenassistenten in Schooljournaal 
12. Als leerkracht uit het basisonder-
wijs en momenteel werkzaam bij de 
opleiding voor onderwijsassistenten, 
valt mij op is dat scholen sommige 
leerlingen langer in de klas ‘moeten 
houden’ voor ze naar het speciaal 
onderwijs mogen. Daar zitten kinde-
ren bij met ernstige beperkingen. Als 
er geen onderwijsassistent (of stagi-
aire) zou zijn, is normaal lesgeven in 
sommige klassen niet altijd mogelijk. 
Vraag is: hoe kunnen we kinderen 
met een beperking het beste tot hun 
recht laten komen? Naar mijn idee 
wel met passend onderwijs, maar 
niet op de manier waarop het nu 
wordt uitgevoerd. We hebben een 
groot scala aan speciale scholen 

waar veel deskundigheid aanwezig 
is, hier krijgen kinderen wat ze nodig 
hebben. Juist door hierop te bezuini-
gen wordt de afstand tussen school 
en huis weer groter en dus de drem-
pel om geplaatst te worden hoger. 
Een onderwijsassistent wordt opge-
leid om onder verantwoordelijkheid 
van de leerkracht onderwijstaken uit 
te voeren en niet om alleen met een 
kind op de gang te zitten omdat het 
de lessen anders verstoort.
Douwine Reitsma, Stiens

Burnout
verwekkende taal
Tsjonge, weet Doekle Terpstra wel 
wat hij eigenlijk zegt in zijn laatste 
column in Schooljournaal 12? ‘Wij wil-
len docenten die lesgeven alsof hun 
leven ervan afhangt.’ Dat is concen-

tratiekamptaal. Geen taal die werk-
plezier oplevert. ‘Laat iedereen op de 
top van zijn kunnen presteren.’ Dat is 
burnoutverwekkende taal.  Niemand 
kan dagelijks op de top van zijn kun-
nen presteren. Dat moeten we elkaar 
ook niet aanpraten! ‘Dan krijg je stu-
denten die op de top van hun kunnen 
presteren (...).  Op hun beurt kunnen 
zij hun docenten weer inspireren nog 
beter les te geven. Op deze manier 
ontstaat een zichzelf versterkend 
proces.’ Ik krijg de indruk dat meneer 
Terpstra inmiddels ver van de 
praktijk is afgedwaald. In ieder geval 
verdwaald in een hoop blablabla.
Truus van der Meiden, Ede

Katholiek
Ik heb me geërgerd aan de arrogan-
tie van de schoolbestuursvoorzitter 
in Den Bosch die van het predikaat rk 
af wil. Ik ben voorstander van meer-
dere uiterlijk en innerlijk herkenbare 
‘graden van katholiciteit’ (en dito 
bindingen met de officiële kerk), voor 
een periode van vijf jaar, na interne 
discussie met alle betrokkenen per 
school , door bestuur en MR vast 
gelegd én beleefd. Maar wat deze 
voorzitter deed is nu net wat hij mijn 
kerk kennelijk verwijt: het verlies van 
contact met de werkvloer (c.q. gelo-
vigen). Je zal maar met zo’n bestuur-
spotentaat gezegend zijn. Kun je 
oefenen in vergevingsgezindheid. 
Wim Stoop, Santpoort  
(zie pagina 14)
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Assistent (1)
In Schooljournaal 12 las ik een artikel waarin orthopedagoog Anke de 
Boer zich negatief uitlaat over klassenassistenten. Zij zegt daarin dat 
we als klassenassistenten goed werk doen, maar dat we niet goed 
opgeleid zijn en op pedagogisch vlak de kinderen met een beperking 
niet goed begeleiden en dat dat meer een taak voor de leerkracht is. 
Ik ben het hier totaal niet mee eens. Ik werk al sinds 1993 als klas-
senassistent in het speciaal onderwijs en door al die ervaring ben ik, 
juist op sociaal vlak, heel goed in staat om kinderen te begeleiden. 
Mijn collega (leerkracht) en ik doen samen de groep. We bespreken 
alles en proberen samen op een positieve manier het beste uit een 
kind te halen. Een hogere opleiding betekent niet dat je ook beter je 
werk doet. Ervaring is van veel meer belang.
J. Veendorp
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‘Stille’ bezuinigingen aanslag kwaliteit 
onderwijs
Het bestuur van CNV Onderwijs is heel kritisch over de 

onderwijsbegroting voor het jaar 2013, voor een groot 

deel voortzetting van het beleid van het demissionaire 

kabinet, aangevuld met maatregelen van de Kunduz-

coalitie. De onderwijskwaliteit staat zwaar onder druk, 

omdat het leven duurder wordt, maar de overheidsbij-

drage aan scholen niet meestijgt. Als gevolg daarvan 

worden klassen groter en vallen er meer ontslagen bij 

onderwijspersoneel. Daar komt een verlenging van de 

nullijn in 2012 en 2013 bij. CNV Onderwijs vindt dit een 

slechte zaak, omdat leraren al jaren op nul staan en 

inmiddels een flinke loonachterstand hebben opgelopen. 

De bond pleit er daarom voor om het onderwijs uit te 

zonderen van de nullijn voor ambtenaren, net zoals in de 

zorg is gebeurd. Een lichtpuntje is er ook volgens het 

bestuur: het terugdraaien van de bezuinigingen op pas-

send onderwijs. Dat heeft de bond veel bloed, zweet en 

tranen gekost, maar die acties zijn dus beloond. CNV 

Onderwijs waarschuwt voor een debacle de komende 

jaren. Jaarlijks de begroting op orde hebben en sluitend 

maken is heel goed, maar als er niet geïndexeerd wordt, 

zoals nu het plan is, raken leraren hun baan kwijt, terwijl 

ze over vijf jaar heel hard nodig zijn. Dan is er namelijk 

een grote uitstroom van leraren en krijgt het onderwijs 

met een groot lerarentekort te maken. CNV Onderwijs 

vindt daarom dat de politiek nu haar verantwoordelijk-

heid moet nemen en voor een overbrugging moet zor-

gen, zodat deze leraren behouden blijven.

Om voortijdig schoolverlaten en mogelijke jeugdwerkeloosheid te voorkomen hebben het Roc van 
Twente en de Twentse jeugdhulporganisatie Jarabee de handen ineen geslagen. Jongeren waarbij 
de motivatie ontbreekt om weer naar school te gaan of die weinig kans maken op de arbeidsmarkt 
worden op het zeilschip De Tukker gemotiveerd weer terug te keren in de schoolbanken of een 
vervolgopleiding te kiezen. Wachtwoorden: zelf actief zijn, vertrouwen krijgen.  fOtORubenSCHIPPeR
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De VVD is na de verkiezingen de grootste, gevolgd door de 

PvdA. Op het moment van schrijven, lijken ze samen te gaan 

regeren, eventueel nog vergezeld van een andere partij. Wat 

betekent dit voor onderwijs? De VVD wil 200 miljoen inves-

teren, de PvdA 600 miljoen euro, de VVD wil bezuinigen op 

passend onderwijs, de PvdA niet. In het vorige Schooljour-

naal deed VVD-fractieleider Stef Blok de uitspraak dat de 

bapo een volkomen achterhaalde, schandalige maatregel 

is. In de Schooljournaal-LinkedIngroep werd daar stevig 

over gediscussieerd. ‘Bapo niet weg, maar wel gebruiken 

waar het voor bedoeld is, voor fulltimeleerkrachten’, schrijft 

iemand. Een ander deelt die mening ‘omdat enorme ver-

snippering dreigt.’ En een derde: ‘Bapo voor fulltimers 

handhaven, voor deeltijders (minder dan drie dagen wer-

ken) beslist afschaffen!’ Een medestander: ‘Deeltijders kun-

nen in hun eigen tijd ontspannen en recreëren.’ Maar ook: 

‘Met het oog op het feit dat mensen steeds langer moeten 

doorwerken en de hoge werkdruk in het onderwijs, lijkt het 

me dat je het paard achter de wagen spant als je de bapo 

afschaft.’ Een deeltijder protesteert omdat parttime werken 

niet altijd een keuze is, zeker niet in krimpgebieden. En een 

ander: ‘Moeten we parttimers dan ongelijk gaan behande-

len?’ Iemand stelt voor – uit angst dat de bapo helemaal 

verdwijnt – de regeling pas in te laten gaan met 56 jaar (nu 

52 jaar). Een ander concludeert nuchter: ‘En nu maar hopen 

dat we geen VVD-minister krijgen.’

CdG

‘Nu	maar	hopen	dat	we	geen	VVD-minister	krijgen’	



Onderwijsbegroting 2013: weinig nieuws, weinig geld
Met het Lenteakkoord in mei hebben VVD, CDA, D66, GroenLinks 

en ChristenUnie de basis gelegd voor de Onderwijsbegroting 2013. 

Er moesten maatregelen worden genomen om te voorkomen dat 

het begrotingstekort verder uit de hand zou lopen. In ruil voor steun 

aan een bezuinigingspakket hebben D66, GroenLinks en Christen-

Unie de nodige aanpassingen in het lopende onderwijsbeleid van 

VVD en CDA gerealiseerd.

De focus blijft gericht op de kwaliteit van het onderwijs. Daarvoor 

worden extra investeringen gedaan, die deels worden betaald door 

het schrappen van maatregelen die geen steun van het onderwijs 

kregen. Op het onderwijs wordt in 2013 voor totaal 190 miljoen 

euro bezuinigd. Het gaat dan om het terugdraaien van de presta-

tiebeloning (10 miljoen), het inhouden van de meevaller bij de leer-

lingenraming (100 miljoen), en een aanpassing in de middelen voor 

de vereenvoudiging kwalificatiestructuur en kwaliteitsverbetering in 

het mbo (80 miljoen). Daar staat voor 285 miljoen aan investeringen 

tegenover. Er wordt dus 95 miljoen extra in onderwijs geïnvesteerd. 

Naast het niet doorgaan van de bezuiniging op passend onderwijs 

(100 miljoen), wordt die investering gebruikt voor de kwaliteit van 

leraren en schoolleiders (75 miljoen) en andere versterkingen van de 

onderwijskwaliteit (30 miljoen). 

CNV Onderwijs is tevreden met deze aanpassingen op het onderwijs-

beleid van VVD en CDA. De bond heeft hard geknokt voor het schrap-

pen van de prestatiebeloning en de bezuiniging op passend onderwijs. 

CNV Onderwijs wil graag snel tot afspraken komen voor de besteding 

van de extra middelen voor de kwaliteit van leraren en schoolleiders.

Pijnlijk voor het onderwijs is de verlenging van de nullijn in 

2012 en 2013. Primair en voortgezet onderwijs zitten al 

twee jaar op de nullijn, mede door het ontbreken van een 

nieuwe cao voor het primair onderwijs. De onderwijssala-

rissen blijven hiermee langdurig op achterstand. De extra 

investeringen uit het Actieplan LeerKracht verdwijnen zo 

als sneeuw voor de zon. Deze extra investeringen waren 

juist bedoeld om de structurele loonachterstand van vooral 

het primair onderwijs weg te werken. CNV Onderwijs blijft 

daarom pleiten om het onderwijs net als de zorg uit te zon-

deren van de nullijn voor de ambtenarensalarissen.

Veel geniepiger noemt CNV Onderwijs de sluipende bezui-

nigingen door het niet indexeren van de bekostiging. In de 

scholen raakt dit het personeel door grotere klassen. Ook 

dreigen er in het primair onderwijs steeds meer ontslagen 

te vallen. CNV Onderwijs verzet zich tegen deze ‘stille’ 

bezuinigingen. De toegezegde extra investeringen zijn wei-

nig waard als tegelijk op deze manier het onderwijs ze zelf 

moet betalen, meent de bond.

Schoolnieuws

•	Onze	columnist	Mijke	Pelgrim	had	een	droom.	een	
nachtmerrie	eigenlijk.	Ze	droomde	over	de	VVD’er	ton	
elias.	Op	zich	is	dat	eng	genoeg,	maar	hij	fluisterde	ook	
nog	eens	in	haar	oor	dat	hij	de	nieuwe	minister	van	
Onderwijs	werd.	en	dat	is	behoorlijk	schrikken.
•	Ik	ken	de	man	niet	en	kan	dus	niet	beoordelen	of	hij	
de	capaciteiten	heeft	om	minister	te	worden.	Wat	ik	
wel	weet	is	dat	het	onderwijs	een	grondig	wantrouwen	
tegen	de	liberale	krullenbol	koestert.	en	wantrouwen	

tussen	veld	en	minister	is	nu	juist	waar	we	de	afgelopen	
twee	jaar	meer	dan	genoeg	van	hebben	gehad.	
•	Wie	dan	wel?	Ik	heb	helaas	geen	voorspellende	droom	
gehad,	maar	ik	zou	zeggen	iemand	die	verstand	van	en	
hart	voor	onderwijs	heeft.	Iemand	die	vertrouwen	heeft	
in	en	geeft	aan	de	mensen	die	het	werk	moeten	doen:	
het	onderwijspersoneel.	
Ciska de Graaff
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Hans van Harmelen 
overleden
Regio bestuurder Zuid-Holland van CNV 

Onderwijs, Hans van Harmelen, is vlak voor 

de zomervakantie na een lang ziekbed over-

leden. Hij kwam in 1975 in dienst van rechts-

voorganger Bernardus (later opgegaan in de 

KOV) en werkte onder meer als individuele belangenbeharti-

ger en decentraal onderhandelaar. Hans werd 57 jaar.   
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Fiscaal voordeel 
vakbondscontributie
Leden van CNV Onderwijs die werken in het onderwijs 

kunnen tot zo’n 45 procent van de contributie over 2012 

terugkrijgen door nu het fiscaal voordeel over de betaalde 

vakbondscontributie aan te vragen. Voor de meeste leden 

vindt deze verrekening plaats bij de uitbetaling van de ein-

dejaarsuitkering. Alle leden werkzaam in het basisonderwijs, 

speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, bve, hbo, Kennis-

centra, alsmede leden vallend onder de cao VSSI/WVOI, de 

cao AOJ of de cao GAO kunnen het aanvraagformulier voor 

fiscale teruggave opvragen via Mijn CNVO. (Ga naar www.

cnvo.nl/contributie. Log in met uw lidnummer als gebrui-

kersnaam en uw postcode als wachtwoord, tenzij u dit zelf 

reeds eerder gewijzigd hebt.) 

NULMEtING PASSEND 
ONDERWIJS
De bezuiniging op passend onderwijs is van tafel dankzij 

de 50.000 stakers in de Amsterdam Arena. Voor iedere 

leerling straks passend onderwijs. Is jouw school er klaar 

voor? CNV Onderwijs wil invloed blijven uitoefenen op het 

beleid en de praktijk rond passend onderwijs. Door middel 

van een nulmeting doen wij onderzoek naar de invoering 

van de stelselwijziging passend onderwijs. In 2013 vindt 

er een tussenevaluatie plaats. CNV Onderwijs wil zelf een 

onderbouwd praktijkverhaal op tafel brengen bij de Kamer-

leden. Hiervoor gebruiken wij drie verschillende momen-

ten om te meten of het onderwijs klaar is voor de nieuwe 

inrichting van passend onderwijs. Daarvoor roepen we 

leden op om mee te doen met de nulmeting. Schrijf je in 

via onze website www.cnvo.nl/nulmeting  

3 september: De 17-jarige dove Lisa Hinderks 
is geweigerd aan de School van Journalistiek 
in Utrecht, vanwege haar beperking. GroenLinks-
Kamerlid Linda Voortman stelt hierover 
Kamervragen aan staatssecretaris Zijlstra 
van Onderwijs, omdat zij het belachelijk vindt 
dat een geschikt iemand voor deze opleiding 
geweigerd wordt vanwege haar beperking.  
(bron: Nederlands Dagblad)

4 september: Enthousiaste leraren hebben 
meer invloed op pubers dan op kinderen in 
het basisonderwijs. Volgens pedagoog Debora 
Roorda is het erg opvallend dat bij kleuters en 
basisschoolleerlingen een slechte relatie met 
de leerkracht effect heeft, terwijl bij leerlingen 
op de middelbare school vooral een goede rela-
tie met de leraar effect heeft.  
(bron: NRC Next) 

14 september: Basisschool De Beelen in 
Tolbert ontvangt voor de derde keer de wis-
selbeker, omdat het de meeste tweedehands 
kleding, textiel, knuffels en schoenen wist te 
verzamelen. Actrice Elle van Rijn reikt de prijs 
uit en vertelt de kinderen dat zij 15.000 kilo aan 
kleding hebben opgehaald.  
(Bron: Dagblad van het Noorden) 

17 september: Het Twentse schoolbestuur 
Consent moet bezuinigen, maar in plaats daar-
van huurt de stichting een skybox in het stadion 
van FC Twente. Volgens het schoolbestuur 
helpt het huren de kosten van het onderwijs 
naar beneden te brengen. De skybox wordt 
gebruik als contact- en vergaderruimte en kost 
45.000 euro per jaar. 
(Bron: de Volkskrantl) 
• Vwo scholier Joseph uit Den Haag kreeg vorig 
schooljaar een 1 voor zijn examen geschiede-
nis, omdat de school zijn ziekmelding was 
vergeten. Hij krijgt geen herkansing waardoor 
hij het vak afsluit met een 5 en niet geslaagd is.  
De ouders van Joseph stappen nu naar de 
rechter. (Bron: Algemeen Dagblad) 

Wat was!
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De zomervakantie. Lastig voor invallers, je 
krijgt niet doorbetaald en het is altijd maar de 
vraag hoe snel je werk vindt nadat de vakantie 
is afgelopen. Gelukkig wist ik al ruim op tijd 
dat ik bij het begin van het schooljaar meteen 
aan de slag kon op een school waar ik voor de 
vakantie ook was ingevallen. Drie weken lang, 
4 dagen in de week aan het werk. Het was leuk 
herkend te worden door de kinderen en ouders. 
Ik voelde me meteen weer op mijn plek. 
Na twee weken moest ik kiezen. De school waar 
ik op dat moment met veel plezier inviel kon mij 
misschien nog een dag in de week werk aan-
bieden. Een andere school bood mij voor een 
aantal weken twee dagen invalwerk. Na overleg 
met de directeur van de school waar ik inviel en 
een aantal mensen om mij heen heb ik gekozen 
voor de tweede optie. Die gaf mij meer zeker-
heid en meer werk. Niet onbelangrijk voor een 
invaller. Inmiddels val ik alweer twee weken 

op mijn nieuwe school in, en het bevalt mij erg 
goed. Ik heb nu een groep 1; kinderen die pas 
net op school zitten. Het is leuk om te zien hoe 
zij zich ontwikkelen en dat ze plezier hebben 
in het naar school gaan. Voor de andere dagen 
in de week heb ik helaas nog geen invalwerk, 
maar uit ervaring weet ik dat er na de herfst-
vakantie meer vraag is naar invallers. Het voelt 
fijn om twee dagen in de week een vaste klas te 
hebben, al hoop ik in de toekomst op een eigen 
stek.
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Rechtspositiegids 
digitaal en als app
De Rechtspositiegids vervalt in zijn huidige vorm 

en wordt niet meer automatisch per post toe-

gestuurd. In november kunnen leden de gids 

voor smartphone of tablet gratis downloaden. 

Voor wie dat niet wil komt de Rechtspositiegids 

ook digitaal beschikbaar via Mijn CNVO. Wie 

de papieren versie (kosten € 4,95, inclusief ver-

zendkosten) prefereert gaat naar www.cnvo.nl/

rechtspositiegids voor een bestelling. Niet-leden 

betalen € 49,90 en kunnen de gids bestellen via 

www.cnvo.nl/rpgids.

Nieuwe
Schooljournaal heeft twee nieuwe columnisten. Doekle 

Terpstra maakt als hbo-columnist plaats voor Jan Bijstra (zie 

pag. 23). Hij is ontwikkelingspsycholoog en onderzoeks-

coördinator bij het Regionaal Expertisecentrum Noord- 

Nederland en lector Leren en Gedrag aan de Hanzehoge-

school in Groningen. Oud-Europees en Wereldkampioen all 

round-schaatsen Hilbert van der Duim vervangt Pierre Wind 

als mbo-columnist (zie Schooljournaal 15). Van der Duim 

werkt als opleidingsmanager Sport en Bewegen bij het 

Drenthe College (Emmen/Assen). 

columnisten

Dagboek van een startende leraar

Laura de Groot



Groeien in goed leraarschap

Werelddocenten
in actie zien? 
Scan deze code! 
Of kijk op: 
www.edukans.nl/
werelddocent

Jij een betere leraar, 
zij een betere leraar

Geef je 
nu op voor Werelddocent 

2013

Jij: -    leert beter samenwerken, hebt meer inlevingsvermogen 
en bent tot meer zelfrefl ectie in staat

 -    geeft concreet invulling aan de verplichte 
burgerschapsvorming op school

 -    weet je eigen lessen aantrekkelijker en actiever in 
te vullen.  

Zij: -   leert duurzame lesmethoden én geeft nu les in groepjes
 -   gebruikt drama, zang en spel in haar les
 -   staat gemotiveerder voor de klas dankzij de inspirerende 

Nederlandse collega’s.
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‘Als er geen orde is, ligt dat aan de leraar’

Dé nachtmerrie van elke docent: 
totale wanorde en anarchie in de 
klas. Ordeproblemen komen heel 

vaak voor in de klas. De honger 
naar kennis en tips op dit punt 

is dan ook groot, zo blijkt uit 
een training over orde houden. 

Trainer en docent wiskunde 
René Kneyber: ‘De eerste zes 

weken van het schooljaar moet 
het gebeuren. Dan geef je 

grenzen en structuur aan. Wees 
consequent!’

Orde houden is te leren

ConGres over GezaG 
in het onderwijs
René Kneyber is één van de spre-
kers op het congres over gezag in 
het onderwijs op dinsdag 20 novem-
ber in Driebergen. Dit congres wordt 
georganiseerd door Medilex en 
leden van CNV Onderwijs kunnen er 
met korting heen. Centrale vraag is: 
hoe gaat u om met gezagsproble-
men binnen uw school? Er zijn spre-
kers en workshops over onderwer-
pen als: wat kan er van een docent 
verwacht worden op het gebied van 
orde houden en gezag; hoe ga je 
om met calamiteiten; hoe geef je 
goede 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 Driebergen. Deelname 
kost € 395,- ex btw, leden van CNV 
Onderwijs krijgen € 75,- korting. 
Voor meer info: www.medilex.nl.
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‘“Wij als school vinden dat Natasja niet 
hoeft af te wassen.” Zo kun je reageren 
als een kind op school komt met de 
mededeling dat hij het strafwerk niet 
hoeft te maken van zijn ouders.’ Hiermee 
stipt René Kneyber een veel voorkomend 
probleem aan: ouders die het gezag van 
de leraar in twijfel trekken tegenover hun 
kinderen. Uit het gezagsonderzoek dat 
Schooljournaal eind 2011 hield onder de 
leden, kwam dat als een van de grootste 
problemen uit de bus. Kneyber: ‘Waar 
bemoeien die ouders zich mee? Dat is het-
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zelfde als dat leraren tegen de leerlingen 
zeggen: “Je hoeft je kamer niet op te rui-
men hoor, onzin!” Dus als je zo’n briefje 
of mededeling van ouders krijgt, direct 
de ouders uitnodigen op school, want 
hiermee gaan ze alle grenzen over. Dat is 
zó kwalijk, dat ouders een verbondje aan 
gaan met hun kind tégen de leraar!’

Fikkie stoken
Kneyber is docent wiskunde aan het 
Oosterlicht College in Nieuwegein en 
oprichter/eigenaar van het trainings-
bureau Handelingsbrutaal. Hij schreef 
onder meer de boeken Orde houden in 

het voortgezet onderwijs, De ordegenerator en 

werkte mee aan Gezagsdragers, de publieke zaak op zoek naar haar ver-

dedigers. ‘Toen ik begon in het onderwijs, was ik waardeloos in orde 
houden’, vertelt hij zijn cursisten in Utrecht. ‘Een ergere start kun 
je niet hebben. Het ging tot fikkie stoken, uitschelden en vechten in 
de klas aan toe. Ik ging regelmatig met stevige buikpijn naar school 
en vroeg me steeds meer af: waarom heb ik hier niets over geleerd 
op de lerarenopleiding?’ De cursisten stellen zich voor en er komen 
verhalen langs over wanorde in de klas, burnout, weggepest worden, 
arrogante vwo-leerlingen, etterige vmbo-leerlingen. En opmerkingen 
als: ‘Ik luister te veel naar leerlingen, naar wat zij willen’, ‘Ik heb niks 
over orde houden meegekregen op de opleiding’, ‘Ik vind het moei-
lijk om grenzen aan te geven’, ‘Ik wil graag streng zijn maar het niet 
lijken’ en ‘Ik wil graag de kinderen die altijd zooi maken links lagen 
liggen en aan de slag met leerlingen die goed mee doen.’

niet Gek
Het is niet gek dat orde houden een probleem is in het onderwijs, 
zo stelt Kneyber in zijn boek Orde houden in het voortgezet onderwijs. 
Volgens onderzoeker Doyle zijn er zes eigenschappen van een klaslo-
kaal die dat probleem in de hand werken: simultaniteit (er gebeuren 
veel dingen tegelijk), multidimensionaliteit (meerdere processen in 
verschillende tempo’s), directheid (gebeurtenissen volgen elkaar snel 
op), onvoorspelbaarheid (onverwachte wendingen), publiek (acties 
van docent worden door veel leerlingen gezien) en geschiedenis (een 

Orde houden is te leren
eFFeCtieve sChrijFstraF
Wat Kneyber betreft is het helemaal uit de tijd om geen straffen uit te 
delen in het onderwijs. Hij schrijft: Een straf is effectief als hij duidelijk is 
(van te voren aangekondigd door de docent), onaangenaam is, consequent, 
gekoppeld aan gedrag en direct gegeven. Een schrijfstraf is effectiever dan 
alle andere vormen van straf, blijkt in de praktijk. Kneyber beschrijft een 
voorbeeld van een stukje tekst dat gekoppeld is aan het gedrag, uitno-
digt tot consistent gedrag bij de leerling en met een hoge irritatiegraad. 
Het kan bijvoorbeeld veertig keer worden overgeschreven: Als de leraar 
iets aan het vertellen is, mag ik niks zeggen, tenzij me iets wordt gevraagd. 
Ook niet als ik iets heel interessants te zeggen heb of bang ben om dat te 
vergeten, want dan loop ik het risico straf te krijgen. Beter schrijf ik in het 
vervolg iets op als ik bang ben om iets te vergeten, dan kan ik in de pauze 
alle dingen die ik zo belangrijk vind aan mijn vrienden vertellen. Mocht ik in 
het vervolg nog een keer een straf krijgen, dan zal ik niet meer klagen en 
mopperen, maar het gewoon accepteren, anders krijg ik nog meer regels, 
zoals nu.



klas bouwt een set aan routines, normen en ervaringen op). 
Docenten in het voortgezet onderwijs hebben naar schatting 
zo’n honderd interacties met individuele leerlingen per dag en 
moeten elke twee minuten een niet-triviale beslissing nemen om 
de voortgang van de les te waarborgen.

voorkomen
In het onderwijs gaan werken, is dus vragen om ordeproble-
men. Vaak wordt dan met de beschuldigende vinger naar de 
leerlingen – ‘die pubers toch!’ – gewezen, maar Kneyber stelt 
onomwonden: ‘Wanneer er geen orde is, ligt dat aan de leraar.’ 
Volgens hem kan elke docent de vaardigheden aanleren om 
orde te houden. Voorkomen is daarbij beter dan genezen.  
Het gaat om klassenmanagement. ‘De eerste zes weken van het 
schooljaar zijn cruciaal’, vertelt hij aan de gretige cursisten. ‘Dan 
zet je neer hoe je het wilt hebben. Dan geef je grenzen aan, 
vertel je gedetailleerd hoe leerlingen zich moeten gedragen en 
wat de sancties zijn als dat niet gebeurt. Breng daar geen veran-
deringen in aan, want dan kom je niet betrouwbaar over. Begin 
met het invoeren van routines en leer dat aan door veelvuldig 
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‘”U” zeGGen Geen wondermiddeL’
Uit een onderzoek van Schooljournaal in eind 2011 
bleek dat het gezag van leraren afneemt. Veel res-
pondenten noemden toen ‘u zeggen’ als manier om 
dat gezag weer in ere te herstellen. Kneyber reageert 
daarop: ‘”U” zeggen is geen wondermiddel. Gezag 
is dat een leerling er vrijwillig mee instemt dat jij 
grenzen stelt aan zijn vrij wil. Daarvoor heb je nodig: 
controle, expertise en een relatie met de leerling. 
Een strenge, goede leraar voldoet aan controle en 
expertise, maar als hij niet aardig gevonden wordt, 
heeft hij nog geen gezag. En een aardige leraar die de 
touwtjes stevig in handen heeft, maar niet kan uitleg-
gen, mist expertise en geniet daarom geen gezag. Van 
mij hoeven de leerlingen geen “u” te zeggen, maar als 
de gezagsverhouding eenmaal duidelijk is, doen ze 
het vanzelf.’ 

rené kneyber staat op beide foto’s in een situatie die in scene is gezet.



herhalen. Routines zijn vooral effectief op wisselmomenten, als 
leerlingen wisselen van activiteit. Zorg dat het “smart” gedefini-
eerd is: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en met een 
aanduiding van een eindtijd. Je zegt dus niet: “Ga zelfstandig 
aan het werk”, maar je zegt: “Ga tot kwart over drie stil aan het 
werk, blijf daarbij op je stoel zitten, praat niet, stel geen vragen, 
en maak opdracht 5 tot en met 15.” Zeg niet: “Je moet naar me 
luisteren”, want voor een leerling betekent dat doorpraten en 
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‘ik ben missChien te aardiG’
Miriam Schernus, aanwezig op de cursus, geeft 
Duits en heeft een ordeprobleem. ‘Af en toe heb 
ik echt geen zin meer om naar school te gaan’, 
zegt ze met een zucht. ‘Ik heb een paar drukke 
jongens in mijn klassen, die ik maar niet in de 
hand kan houden. Ik word heel aardig gevonden, 
misschien te aardig, en ben niet streng genoeg. 
Elk nieuw schooljaar heb ik weer goede voor-
nemens, maar elk jaar gaat het toch weer mis. 
Dan laat ik de lessen weer verstoren, moet ik 
strafwerk uitdelen, ouders bellen en noem maar 
op. Ik wil dit jaar een keer écht goed beginnen! 
Ik heb het probleem ook wel eens met de jon-
gens zelf besproken en dan krijg ik te horen dat 
ik niet streng genoeg ben, niet consequent. Daar 
wil ik dus verandering in brengen.’ Drie weken 
na de cursus zegt ze: ‘Het gaat goed dit nieuwe 
schooljaar! Ik heb geleerd dat het belangrijk is 
om minimaal de eerste zes weken van het jaar 
heel consequent te zijn. Van tevoren heb ik een 
plan gemaakt met wat ik wil en niet wil, welke 
regels er zijn en wat ik van de leerlingen ver-
wacht in verschillende situaties. Ik heb ze in de 
eerste les de regels laten opschrijven. Ik heb nu 
bijvoorbeeld als regel dat iedereen zijn boek en 
pen en dergelijke bij zich heeft. Hebben ze dat 
niet, dan krijgen ze een schrijfstraf. Eerder was 
ik niet zo consequent hierin en had wel eens de 
helft van de klas zijn spullen niet bij zich.  
De leerlingen die ik vorig jaar ook al had moeten 
wel even wennen aan mijn nieuwe ik, maar 
ik denk dat dat snel beter gaat. In de nieuwe 
klassen merk ik dat het veel rustiger is en dat 
ze snel begrijpen hoe het moet en wat wel of 
niet kan en mag. Veel van de dingen die ik in de 
cursus geleerd heb, wist ik in theorie wel, maar 
ik wist toch niet goed hoe ik het moest toepas-
sen en waar precies mijn probleem zat. Dat weet 
ik nu wel en daar ga ik aan werken.’ 

met een half oor luisteren. Zeg: “Ik wil 
dat je naar me kijkt, stopt met praten 
en het boek voor je neemt op pagina 
94/95.” Wat ook handig is, is het maken 
van een klassenopstelling, waarbij je leer-
lingen die elkaar negatief beïnvloeden 
uit elkaar haalt. Voor de leerlingen is het 
hiermee duidelijk en voorspelbaar en jij 
hebt als docent de mogelijkheid invloed 
uit te oefenen op de interactie in de klas.’ 

voLstrekte anarChie
Na de cursus licht Kneyber zijn denkbeel-
den nader toe. ‘Beginners kunnen onge-
veer een derde van de klas monitoren en 
moeten daarna vaardigheden aanleren 
om de klas te managen. Iedereen kan 
dat leren. Het is dus niet een kwestie van 
“het wel of niet in je hebben”.’ Daarnaast 
moet ook het team op één lijn zitten, 
benadrukt hij. ‘Op de meeste scholen 
heerst op dit punt volstrekte anarchie. 
Daar houdt niemand zich aan de regels. 
Dat maakt het voor de leerlingen heel 
onduidelijk. En dat laat zien dat regels 
onderhandelbaar zijn.’
Bij Kneyber ziet elke les er hetzelfde uit: 
hij staat aan de deur en begroet elke leer-
ling, ze gaan zitten, hij start met de les op 
het moment dat hij een boek omhoog 
houdt en zegt op welke pagina ze het 
open moeten slaan, hij kijkt of iedereen 
dat doet, begint dan met mededelingen 
of instructie en daarna vijf minuten stil 
werken gevolgd door zelfstandig werken. 
‘Ik loop constant rond, kijk of ze aan 
het werk zijn en of ze vragen hebben. 
Aan het eind van de les check ik of ze 
het begrepen hebben. Als een leerling 
door me heen praat bij de instructie, 
zet ik de leerling op de gang. Gebeurt 
het daarna nog een keer, dan krijgt hij 
een schrijfstraf, die steeds omvangrijker 
wordt naarmate het vaker gebeurt. Als ze 
hun spullen niet bij zich hebben, kunnen 
ze niet werken, dus krijgen ze vervangend 
werk en ik zorg dat dat heel vervelend is. 
Ik laat ze dan bijvoorbeeld de tafels van 
1 tot en met 35 opschrijven.’ Lachend: 
‘Iedereen heeft dus altijd zijn spullen bij 
zich.’ 

Ciska de Graaff
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lieke scholen hun populariteit behouden. 
Want hoewel ouders voortaan de mis op 
zondag aan zich voorbij lieten gaan, wilde 
ze hun kinderen wel iets van katholieke 
normen en waarden meegeven. Dat is nu 
geen issue meer. Door de krimp in regio’s 
als Zuid-Limburg en de veranderde bevol-
kingssamenstelling in de grotere steden 
zijn veel katholieke scholen gesloten of 
gaan gebukt onder een identiteitsscrisis. 
Waarom een school nog katholiek noe-
men met alleen maar moslimleerlingen, 
voor wie het Suikerfeest meer betekenis 
heeft dan Kerstmis? 

joods-ChristeLijk 
Jan Timmers, voorzitter van school-
bestuur Signum in Den Bosch en Zalt-
bommel (24 basisscholen en twee scholen 
voor speciaal basisonderwijs), greep de 
presentatie van het herdenkingsboek over 
100 jaar katholiek onderwijs in de Brabantse 
hoofdstad aan, om de rk-signatuur over-
boord te zetten. Immers, veel scholen van 
Signum, van wie de rechtsvoorganger in 
1911 begon als initiatief van een aantal 
pastoors, hebben volgens hem niet eens 
meer een verwijzing naar de katholieke 
oorsprong van het naambordje op de 
school. Slechts vijf Bossche scholen 
noemen zich nog echt katholiek en zijn 
het niet alleen op papier. In het mede 
door het Brabants Dagblad georganiseerde 
Nieuwscafe 073 in de Verkadefabriek 
in Den Bosch zei Timmers eind vorige 
maand dat hij tien jaar geleden al af wilde 

Identiteit katholieke 
scholen in het 
geding

Nog geen vijftig jaar geleden was de rooms-katholieke kerk een 
machtige, allesoverheersende factor van betekenis in ons land. 
Voor ruim 35 procent van de bevolking bepaalde de kerkelijke 
autoriteiten vooral beneden de grote rivieren de dagelijkse gang 
van zaken. Niet alleen op moreel en zedelijk gebied was hun 
mening leidend, ook de keuze van  school, sportvereniging, 
omroep, krant en politieke partij werd vanaf de preekstoel 
nauwlettend in de gaten gehouden. Die tijd is sinds de tweede 

helft van de jaren zestig 
definitief voorbij. Waar 
de maatschappelijke 
veranderingen door 
de protestanten op de 
Bible Belt voor een deel 
nog buiten de deur zijn 
gehouden, keerden de 
katholieken hun kerk 
massaal de rug toe. In 
het onderwijs werden 
de aparte jongens – en 
meisjesscholen in 
sneltreinvaart met elkaar 
gemengd en verdwenen 
kap en habijt als zicht-
bare bedrijfskleding uit 
de klas. Maar hoewel 
kerken hun deuren 
sloten, bleven de katho-

Autochtoon Nederland seculariseert in rap tempo en de 
katholieke kerk loopt daarbij sinds de jaren zestig voorop. Waar 

de protestanten nog zware achterhoedegevechten leveren op 
de Veluwe en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden gooien 

de katholieken de handdoek in de ring. Niet alleen politiek, maar 
sinds vorige maand ook op schoolniveau. Schoolbestuur Signum 

(Den Bosch, Zaltbommel) wil zijn katholieke veren afleggen en 
vervangen door bijzonder neutrale.

‘ook vrijheid van onderwijs’ 
‘Allereerst vinden wij het heel belangrijk dat er 
aanbod is van verschillende soorten onderwijs 
dat aansluit bij de wensen van ouders, leerlin-
gen en leerkrachten. Voorop voor ons staat’, 
zegt CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt, ‘dat 
ouders de vrijheid hebben een school te stichten 
die aansluit bij hun religieuze of pedagogisch-
didactisch opvattingen. Maar als, zoals in Den 
Bosch, een bestuur de katholieke identiteit wil 
opgeven en de ouders staan daar voor honderd 
procent achter, en de MR is er in gekend, dan 
is dat voor ons ook vrijheid van onderwijs. In dit 
geval om het zo in te richten zoals zij dat zelf 
willen. Maar het kan geen kwaad om een debat 
hierover op de agenda te zetten.’



van de rooms-katholieke signatuur. Dat 
was toen Signum ontstond uit een fusie 
van de Sint-Jan Stichting en Stichting 
Primair Onderwijs ‘s-Hertogenbosch.  
Destijds stak de NKSR (Nederlands 
Katholieke Schoolraad) een stokje voor de 
plannen om in de statuten op te nemen 
voortaan volgens de joods-christelijke 
wijze onderwijs te geven. Inmiddels is de 
al veel algemenere ‘uniciteit’ van ieder 
kind leidend. 

artikeL 23
Wat de stap van Signum zo bijzonder 
maakt is dat ze zich niet langer wil pro-
fileren als katholiek. Zonder problemen 
fuseerden katholieke schoolbesturen de 
afgelopen jaren met hun openbare even-
knie, of gingen, zoals in Limburg, op in 
megabesturen die als een paraplu dienen 
voor alle denominaties. In dit geval lijkt 
het de tegenstanders van artikel 23 (de 
vrijheid van onderwijs) een wapen in 
handen te geven, alhoewel hulpbisschop 
Mutsaerts van het bisdom Den Bosch 
ook kansen ziet voor het oprichten van 
nieuwe uitgesproken rooms-katholieke 
basisscholen. Initiatieven die nu vaak 
door de overheid worden ontmoedigd 
omdat er al genoeg katholieke scholen 
zouden zijn, zo zei hij voor Omroep 
Brabant.
Hoogleraar onderwijsrecht Paul Zoontjens, 
lid ook van de Onderwijsraad, die het 
schoolbestuur adviseert, stelt dat het 
bisdom van Den Bosch, dat met Signum 
in gesprek wil over de gang van zaken, 
geen recht heeft zich met hun statuten te 
bemoeien. Dit omdat katholieke scholen 
hier niet gekoppeld zijn aan de kerk zoals 
in Polen.  

kernwoorden
‘Dit is natuurlijk een afspiegeling van wat 
er op de scholen gebeurt. De ontkerke-
lijking in Nederland is enorm, dat valt 
niet te ontkennen. Kijk maar naar de 
verkiezingsuitslag. De christelijke partijen 
zijn gemarginaliseerd.’ Maar volgens Dick 
Wijtte, voorzitter Vereniging Katholiek 
Onderwijs (waarbij vrijwel alle katholieke 
scholen zijn aangesloten), blijft er in 
deze van oorsprong katholieke omgeving 
‘behoefte aan bekende waarden vanuit 
een bepaalde traditie. Het gaat tenslotte 

om vorming en opvoeding. Ik denk daarbij aan zaken als verbin-
den en vertrouwen. Kernwoorden die verder reiken dan algemeen 
menselijke waarden als respect, tolerantie en gelijkwaardigheid.’ 
Wat hem betreft past dat heel goed op een katholieke school, 
waar voorbereiden op het vormsel of de eerste communie stilaan 
verdwijnt. ‘Het lijkt me goed voor de diversiteit dat scholen eigen 
accenten plaatsen. Er zijn besturen’, zo weet Wijtte, die juist weer 
zoekende zijn naar hun wortels.’ Hij doelt op Ons Middelbaar 
Onderwijs (OMO), het grootste schoolbestuur van Nederland, 
dat recent nog haar verbondenheid heeft uitgesproken met de 
katholieke roots. 

Peter Magnée 

een van de scholen 
van het bossche 
sigma-bestuur 
dat af  wil van 
de katholieke 
identiteit.
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Nooit meer blijven zitten. Dat was 
een van de nieuwe plannen die CNV 
Onderwijs in mei lanceerde. Hoewel, 

nieuw? Op het Reitdiepcollege in 
Groningen doen ze het al meer dan 
dertig jaar zo. ‘Wij zetten in op wat 

kinderen wel kunnen.’

Over zonder zittenblijven op Gronings College 

Hiltje Rookmaker (tweede van links):  ‘Iedereen moet meekunnen in het reguliere programma.’
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‘Bij ons halen  
alle kinderen  

de eindstreep’
De 50.000 leerlingen die jaarlijks blijven zitten in het voortgezet 
onderwijs zijn een flinke kostenpost en zorgen voor demotivatie 
in de klas. Om nog maar te zwijgen van stagnatie in hun eigen 
ontwikkeling. Vandaar dat CNV Onderwijs inzet op het voor-
komen van doubleren. Is dat realistisch? ‘Absoluut’, zegt Hiltje 
Rookmaker, vestigingsdirecteur van het Reitdiepcollege. Op deze 
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‘middenschool’ halen alle kinderen de 
eindstreep, omdat zittenblijven er niet 
bestaat – en dat zonder bijles of sum-
merschool. ‘Wij vinden dat iedereen mee 
moet kunnen komen in het reguliere 
programma.’ 

UItgedaagd
Het Reitdiepcollege wil kinderen aan-
spreken op kansen, mogelijkheden en 
ontwikkeling. Dat betekent dat ze niet een 
heel jaar over hoeven doen omdat ze op 
1 of 2 vakken onvoldoende scoren. ‘Uit 
onderzoek van de Universiteit van Twente 
blijkt dat zittenblijven geen zin heeft en 
dat het niet leidt tot een verhoging van 
de leerprestaties’, weet Rookmaker. ‘Een 
heel jaar uittrekken om van een 5 een 6 
te maken is nogal marginaal. Bovendien 
geef je een kind daarmee een signaal dat 
het niet goed genoeg is. Dat is geen posi-
tieve stimulans. Wij zetten liever in op de 
volgende stap. In plaats van te kijken naar 
wat er fout gaat, benadrukken wij juist wat 
er allemaal goed gaat. Daardoor worden 
kinderen uitgedaagd om harder te lopen 
en een extra stapje te zetten.’

RUIme maRges
Op de Groningse school wordt leren 
gezien als een doorgaand proces, zonder 
hordes tussen de leerjaren. Leerlingen 
worden niet afgerekend op cijfers, want 
die krijgen ze niet. Rookmaker: ‘Leren 
voor een zes’ is er hier niet bij. Ze leren, 
omdat leren leuk is en het hen de kans 
biedt om te worden wat ze willen worden. 
Dat is een andere, positieve “mindset”.’ 
Om dat te bereiken zijn de lessen afge-
stemd op het individuele kind. ‘Elk 
kind heeft een eigen leerstijl, en door als 
docent ruime marges te hanteren geef 
je ze de kans om hun eigen leerweg te 
volgen met respect voor wat ze op dat 
moment kunnen. Het kan zijn dat een 
leerling bij wiskunde goed presteert met 
vergelijkingen, terwijl hij de parabolen 
pas later onder de knie krijgt, misschien 
wel pas in het volgende jaar. Die ruimte 
is er. Je hoeft hier niet eerst de ene tree 
te halen voordat je door kan naar de 
volgende. Het enige dat vastligt is het 
eindniveau dat een leerling moet hebben. 
We hebben vier jaar de tijd om daar te 
komen.’

dUIdelIjke lIjn
Het geheim van een systeem zonder 
doubleren zit hem volgens Rookmaker 
in ’monitoren’. Er is voortdurend aan-
dacht voor hoe het met de leerlingen 
gaat, zodat er in een vroeg stadium 
bijgestuurd kan worden. Twee instru-
menten zijn daarbij cruciaal: een leer-
lingvolgsysteem en vaste mentoren. Elke 
groep heeft twee mentoren, die de hele 
schooltijd meegaan. Ze weten precies 
wie ze in de klas hebben en de leerlingen 
zijn op hun beurt ook met hen ver-
trouwd. Behalve de mentoren tekent ook 
de rest van het team voor de volledige 
schooltijd. Dat betekent dat er niet jaar-
lijks tijd verloren gaat met maandenlange 
kennismaking. Docenten kunnen na de 
zomervakantie gewoon verder gaan waar 
ze gestopt waren. ‘Het leerlingvolgsysteem en de vaste mentoren 
hebben een sterke signaleringsfunctie, waardoor de kans dat leer-
lingen onderuitgaan bijzonder klein is. Ze worden op een positieve 
manier in de gaten gehouden. Bij het nagaan van de ontwikkeling 
is het belangrijkste dat je als docent weet wie je voor je hebt en wat 
je van een individueel kind kunt verwachten. Ontwikkeling is een 
doorgaand proces met een duidelijke lijn. Als er uitschieters zijn, 
is er iets aan de hand. Doordat wij er continu bovenop zitten, kun-
nen we eventuele afwijkingen direct signaleren.’

Band plakken
Hoe beter een docent een kind kent en volgt, hoe sneller hij 
doorheeft dat er iets mis is. Bijspijkercursussen en summerschools 
zijn in dat licht dus eigenlijk een brevet van onvermogen, meent 
Rookmaker. ‘Kennelijk is er tijdens het jaar iets aan de aandacht 
ontsnapt. Bijspijkeren is een kwestie van iets repareren wat kapot 
is, zoals het plakken van een band. Het is mooier als je kunt voor-
komen dat dat nodig is. Dat kan door het systeem zo in te richten 
dat eventuele problemen snel aan het licht komen. Dan kun je er 
tijdens het schooljaar voor zorgen dat een leerling krijgt wat hij 
nodig heeft en is doubleren verre van nodig.’ 
 
VeRBaasd
En wat is het netto resultaat van een opleiding zonder zittenblij-
vers? Gaat dat toch niet een beetje ten koste van de eindcijfers? 
‘Integendeel!’, verzekert Rookmaker, ‘onze leerlingen scoren niet 
alleen goed op cognitieve vaardigheden, maar zitten hoger dan 
leeftijdgenoten op sociale vaardigheden en studievaardigheden, 
omdat die een belangrijk onderdeel zijn van het curriculum.  
We horen vaak van leerlingen die een vervolgopleiding gaan doen 
dat ze verbaasd zijn dat zoveel klasgenoten als consument in een 
bankje hangen, terwijl zij gewend zijn om actief deel te nemen, 
kritisch te zijn en de waaromvraag te stellen. Dat zijn vaardighe-
den die wij actief stimuleren, omdat ze ook buiten de school om 
belangrijk zijn.’

Petra Pronk 

dURf
Voor scholen die inte

resse hebben in een 

systeem zonder double

ren heeft Rookmaker 

een eenvoudig advies: 

gewoon doen! ‘Durf is 

hierin cruciaal. Daarna 

moet je bedenken hoe 

je het zo in kunt richten 

dat uitval voorkomen 

wordt.’ En daar wil zij 

best in adviseren. ‘Het is 

nergens voor nodig om 

het wiel opnieuw uit te 

vinden.’
Voor meer informatie: 

h.rookmaker@reitdiep.nl



Je gezin ook als jij overlijdt?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik 
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vannacht droomde  
ik dat ton elias naast 

me lag en dat hij in mijn 
oor fluisterde dat hij 
minister van onderwijs 

zou worden

mijke Pelgrim

mijke Pelgrim (34) is 
docent engels in het 
voortgezet onderwijs.

Mijn schooltas had de zomervakantie gehaald, maar 
daar was dan ook alles mee gezegd en dus mocht ik een 
nieuwe. Ik koos een fraai bruinleren exemplaar uit in het 
winkeltje aan de Haarlemmerdijk, waar ik altijd langs
fiets. Mijn nieuwe tas bleek Teun te heten, net als mijn 
opa. Toen was ik helemaal verkocht, en de tas dus ook. 
Tas Teun heeft de hele vakantie mooi staan wezen in mijn 
woonkamer, terwijl het afgedankte exemplaar ergens in 
een hoek van mijn werkkamer lag met nog een hoop zooi 
erin. Moet ik nog uitzoeken, zei ik steeds tegen mezelf als 
ik er langsliep.

Toen ik eindelijk de moed had gevonden om die arme 
oude tas onder handen te nemen, kwam ik (onder andere) 
tegen: twaalf boardmarkers, twee rekenmachines, zes 
dobbelstenen, een verkruimelde pindareep, twee Label
lo’s, dertien pennen, een wasknijper, een Sinterklaaslootje 
met daarop de naam van mijn oudste broer, drie neon
markers en dan ook nog een ongenadige stapel papier.
Ik moest denken aan collega H., die me altijd streng 
aankijkt als ik weer eens als een razende Roelie door 
school loop te draven. ‘Je verspilt energie’, zegt ze dan. 
Ik keek naar de stapel troep, naar de tas die helemaal 
was uitgelubberd door al dat nutteloze gewicht waar ik 
maanden mee had lopen zeulen en prentte H.’s woorden 
in mijn hoofd.

Het schooljaar is begonnen en mijn klassen zijn dit jaar 
alweer groter, met als toppunt 33 leerlingen in mijn 
4vwo. Cijfertjes, toetsen, testjes en verslaglegging wor
den steeds belangrijker gevonden. En vanaf komende 
zomer wordt er zomaar een week van mijn vakantie 
afgesnoept, zonder dat ik daar iets voor terug zie.
Daar vind ik van alles van natuurlijk. Maar ik hou ont
zettend van lesgeven en ik zou geen andere baan wil
len dan deze. Mijn grote aandachtspunt voor dit jaar is 
wat ik zelf kan doen om mijn werkdruk zoveel mogelijk 
binnen de perken te houden. Of, in de woorden van H., 
hoe ik mijn energie zo goed mogelijk kan gebruiken.

Mijn boodschap naar mijzelf is: loos de last! Verlies 
geen tijd met goedbedoeld geklooi aan een perfecte 
lay out voor een opdracht. Ga geen uren voorbereiding 
in een les steken als er maar tien minuten (inclusief 
nakijkwerk) voor gegeven worden. Houd tas Teun 
vrij van overbodige ballast. Zo ga ik proberen om een 
beetje ontspannen door het schooljaar heen te rollen. 
En dat lukt aardig tot nu toe.

Alhoewel… vannacht droomde ik dat Ton Elias naast 
me lag en dat hij in mijn oor fluisterde dat hij minister 
van Onderwijs zou worden. Maar dat was gewoon een 
nachtmerrie, hoop ik.

loos de last!
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werk &recht

financiële positie aBp
Ondanks de onverminderd lage rente is de dekkings-
graad van ABP weer iets omhoog gekropen. Bedroeg 
de verhouding tussen het vermogen en de verplich-
tingen eind juni 90 procent, eind augustus haalde 
deze de 92 procent. Nog altijd ver onder de minimaal 
vereiste 104,3 procent. En ook ruim onder de circa 
99,5 procent die eind 2012 minimaal nodig is om 
op het herstelpad te blijven en de pensioenkorting 
van 0,5 procent per 1 april 2013 en de aankondiging 
van een nieuwe korting te kunnen voorkomen. Het 

vermogen van ABP blijft zich wel goed ont-
wikkelen. Eind augustus had ABP een 
vermogen van bijna € 275 miljard. Een 
toename van het vermogen sinds medio 

2011, toen de dekkingsgraad nog op 112 procent 
stond, met ruim € 30 miljard. Maar onvoldoende om 
de duizelingwekkende groei van de verplichtingen te 

compenseren. Die bedroeg circa € 80 miljard sinds 
medio 2011, volledig te wijten aan de extreem lage 
rente die pensioenfondsen moeten hanteren bij het 
uitrekenen van hun verplichtingen. Deze maand zal 
duidelijk worden in hoeverre minister Kamp bereid 
is tegemoet te komen aan het vurige pleidooi van 
onder meer CNV en ABP voor een realistischer 
rekenrente.

gevolgen wet onderwijstijd
De Eerste Kamerfracties van VVD, CDA, SGP en 
PVV hebben het wetsvoorstel Onderwijstijd tegen 
alle protesten in aangenomen. CNV Onderwijs 
blijft zich verzetten tegen de gevolgen van deze 
onuitvoerbare wet. De uitwerking is overigens nog 
niet geheel helder. De minister heeft wel de scholen 
in de zomervakantie een informatiebrief gestuurd. 
Met deze brief en de informatie op de site van het 
ministerie is in ieder geval duidelijk dat de wet op  
1 augustus 2013 in werking treedt en dat de Inspec-
tie zal gaan controleren of scholen in de eerste twee 
leerjaren 1.040 uren onderwijstijd bieden in plaats 
van de huidige 1.000 uur. Wel houdt de Inspectie 
er in 2013/2014 nog rekening mee dat er sprake 
is van een ontwikkelproces. De zomervakantie zal 
vanaf 2014 met een week worden ingekort van  
7 naar 6 weken. Er komen 12 roostervrije dagen 
voor leerlingen. In overleg met de MR dient de 
schooldirectie deze 12 roostervrije dagen in te plan-
nen. De minister geeft helder aan dat de wet niet 
gaat over de dagen waarop leraren werken: ‘Dat is 
net als andere arbeidsvoorwaarden een zaak van 
de schooldirectie en haar werknemers en van cao-
partijen.’ In de cao-vo 2012 is afgesproken dat vijf 
roostervrije dagen voor leerlingen ook voor leraren 
vrije dagen zijn. De invulling van de overige rooster-
vrije dagen is (nog) niet in de cao geregeld en moet 
dus op schoolniveau afgesproken worden tussen 
MR en directie. Lees de brief van de minister aan 
de scholen op www.cnvo.nl.
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Wat gebeurt er met  
de Kunduz-plannen? 
Door het forse zetelverlies van CDA en GroenLinks 
hebben de Kunduz-partijen net geen meerderheid 
meer. CNV Onderwijs had enorme bezwaren tegen 
onderdelen van hun Lenteakkoord zoals de nullijn 
voor onderwijspersoneel, het belasten van de reis-
kostenvergoeding, de uitholling van het ontslagrecht 
en het van tafel vegen van het pensioenakkoord. 
De verkiezingsuitslag betekent niet dat de plannen 
daarmee voorbij zijn. De overhaaste verhoging van 
de AOW-leeftijd, te beginnen met één maand in 
2013, is er politiek al helemaal doorheen. Het is zeer 
de vraag of er tijdig een nieuw kabinet is en, zo ja, 
of dat kabinet deze wijziging van de AOW dan gaat 
terugdraaien. Veel groter lijkt de kans dat de zwaar 
bekritiseerde forensentaks nu niet doorgaat. 



Overzicht regiOspreekuren 

dinsdag   2 oktober Roermond
dinsdag   9 oktober Utrecht
dinsdag   9 oktober    Assen
donderdag  11 oktober  Den Bosch
donderdag  11 oktober   Apeldoorn
donderdag  18 oktober Rotterdam
dinsdag  23 oktober Roermond
donderdag   8 november Apeldoorn
maandag  12 november Utrecht
dinsdag 13 november Assen  


rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van 
de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van 
noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand 
aan het spreekuur via bovenstaand mailadres of per 
telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Joris is conciërge op een basisschool. Vandaag trak-
teert hij alle collega’s want hij is afgelopen weekend 
jarig geweest. 60 Jaar is hij geworden en dat was 
natuurlijk reden voor een groot feest. Na afloop van 
de pauze vraagt de directeur aan hem om nog even 
langs te komen op zijn kamer. Joris vraagt zich af 
waarom de directeur hem wil spreken. Nieuwsgierig 
klopt hij een half uurtje later op de deur van de direc-
teurskamer. 
De directeur vertelt Joris dat hij voortaan recht heeft 
op een half uur per dag werktijdverkorting.  Daarnaast 
krijgt hij 48 uur per jaar leeftijdsverlof. Dat is 8 uur 
meer dan vorig jaar. Joris is uiteraard blij en  bedankt 
de directeur uitbundig. Het is een leuk verjaardags-
cadeautje. 
’s Avonds thuis denkt hij er nog eens over na. Hij wil 
eigenlijk wel eens weten hoeveel uren hij nu per jaar 
moet werken. De tekst in de cao is nogal ingewikkeld 
en dus stuurt hij een mail naar zijn vakbond met de 
vraag voor hem uit te rekenen wat nu zijn netto jaar-
taak is en hoe hij de verlofuren kan opnemen.  
De week daarop krijgt hij het antwoord. 
Joris heeft, omdat hij oop’er is èn een volledige baan 

hoe zit het met de 
werktijdverkorting 
voor het ooP?

vraag:

heeft, inderdaad recht op een half uur werktijdverkor-
ting per dag. Ook de 48 uur aan leeftijdsverlof klopt.
Al deze verlofuren hebben ook gevolgen voor zijn  
bapo. Omdat Joris een volledige baan heeft is dat  
340 uur per jaar. Je zou dus zeggen dat van de jaartaak 
van 1.659 uur in totaal 500,5 uur afgaat: 340 uur bapo, 
48 leeftijdsuren en 112,5 uur werktijdverkorting  
(45 weken x 5 dagen x 0,5 uur). Maar dat blijkt toch 
niet zo te zijn. Omdat hij nu werktijdverkorting heeft, 
wordt zijn bapo minder. Van zijn jaartaak worden eerst  
de 112,5 uur werktijdverkorting en de 48 leeftijdsuren 
afgetrokken. Er blijft dan nog een jaartaak over van 
1498,5 uur. Over die jaartaak wordt vervolgens de bapo 
berekend. Die is dan nog 307 uur. De jaartaak wordt 
dan dus 1498,5 – 307 uur = 1191,5 uur. Bij 45 werk-
weken is dat dus 26,5 uur per week. Omdat Joris naast 
de leeftijds uren ook bapo opneemt mag hij de leeftijd-
suren en de bapo samen per week clusteren.
Na wat gepuzzel en overleg met de directeur besluit hij 
per week 3 dagen van 8 uur te werken. Hij moet dan 
nog zo’n 14 dagen extra werken.  Daarover spreekt hij 
af dat die dagen aan het begin van het schooljaar wor-
den ingeroosterd. 

antwOOrd:
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cursussen
Als (G)MRlid doet u erg uw best: u leest de stukken goed door, vergadert en overlegt heel wat af. 
Maar heeft u daadwerkelijk invloed? In de cursus MR en invloed gaan we aan de slag met dit thema.

Nieuw: MR en invloed

Inhoud
De invloed van de (G)MR wordt 
bepaald door een combinatie 
van harde factoren (het kennen 
van de WMS en bevoegdheden) 
en zachtere factoren zoals 
communicatie en opstelling. En 
het gaat ook om positiekeuze. 
Een raad die geen positie kiest, 
wordt heen en weer geslingerd.  
In deze cursus geven we aan
dacht aan beide kanten: de 
hardere en de zachtere kant. 
Na deze cursus weet u hoe u uw 
invloed kunt vergroten.

Praktische informatie
De cursus wordt op maat en 
locatie aangeboden.  
Kijk voor meer informatie op  
www.cnvo.nl/academie of 
bel met (030) 751 17 47.

Rob Overmars is trainer bij CNV 
Onderwijs Academie en verzorgt 
de cursus MR en invloed. ‘We krij-
gen steeds vaker de vraag vanuit 
MR’en en GMR’en hoe ze meer 
invloed kunnen uitoefenen, 
bijvoorbeeld op de directie of 
achterban. Niet onbelangrijk 
nu er op sommige instellingen 
gereorganiseerd gaat worden. 
De raden vragen zich af hoe ze 
meer vat kunnen krijgen op wat er speelt. Sommige 
raden hebben voor zichzelf het idee dat ze steeds te laat zijn, of niet 
op tijd geïnformeerd worden. Ze hebben dan handvatten nodig 
om zichzelf beter te kunnen neerzetten. En die kunnen wij hen 
bieden. We verzorgen de cursus op maat en op locatie en gaan aan 
de slag met de specifieke vragen van een MR of GMR. Tijdens een 
intakegesprek met een van onze medewerkers kunnen scholen hun 
wensen kenbaar maken. Daar passen we het programma op aan. 
Binnen de cursus kunnen we alle kanten op.’

Jouw partner in training en advies
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jan Bijstra (55) is ont-
wikkelingspsycholoog, 
onderzoekscoordinator 
regionaal expertisecen-
trum noord-nederland 

en lector leren en  
gedrag hanzehogeschool 

groningen

jan Bijstra
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Krijgt u ook regelmatig mensen aan de deur die op 
uw school onderzoek willen doen? Het kan bijna niet 
anders. In de vorige eeuw waren het nog vooral onder
zoekers van de universiteit die u lastig kwamen vallen, 
maar met het instellen van lectoraten in 2001 zijn ook 
hogescholen op zoek naar gebieden waar veel potenti
ele proefpersonen zijn verzameld. En een school is nu 
eenmaal zo’n gebied: veel kinderen bij elkaar in een 
omgeving waar een belangrijk deel van hun ontwikke
ling plaatsvindt.
Ik ben zo’n onderzoeker. Aan mij de eer om het colum
nistenstokje voor de hbosector over te nemen van 
Doekle Terpstra. Bovendien kan ik u vanwege het 
onderzoeksthema van mijn lectoraat ook nog over het 
speciaal onderwijs cluster 4 bijpraten. Het lectoraat 
houdt zich bezig met de vraag hoe het beste om te gaan 
met leerlingen die extra zorg nodig hebben voor hun 
gedrag. Met passend onderwijs in het verschiet een 
bijzonder actueel thema.
Maar eerst nog even terug naar die onderzoeker. 
Onderzoekers zijn lastige mensen, want ze willen van 
alles: vragenlijsten afnemen, interviews houden, met 
leerlingen praten, meekijken … allemaal onderbrekin
gen van de normale gang van zaken in school. Boven
dien is het niet meteen altijd duidelijk wat deelname 
aan het onderzoek de school oplevert. Dat geldt vooral 

voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek: 
broodnodig om ergens grip op te krijgen of iets te 
snappen, maar scholen kunnen er lang niet altijd 
direct iets mee.
Toch is het doen van onderzoek een heel alledaagse 
bezigheid. Onderzoek doen betekent niets anders 
dan vragen stellen, nieuwsgierig zijn, iets uitvogelen. 
Als het goed is, doet u niet anders in uw dagelijkse 
werk. Akkoord: onderzoekers in uw school doen het 
allemaal formeler, meer gestandaardiseerd en vol
gens vaste regels, maar het gaat over dezelfde dage
lijkse praktijkvragen waar u toch al mee bezig was. U 
wilt weten hoe Arjan het dit schooljaar heeft gedaan? 
De onderzoeker wil weten hoe leerlingen met adhd 
het doen in het regulier onderwijs. U hebt Schoolwide 
Positive Behavior Support geïntroduceerd in de klas 
en hebt zo uw ideeën over deze aanpak? De onder
zoeker bestudeert systematisch de effectiviteit ervan. 
U vraagt zich af of uw kleine school wel voldoende 
onderwijskwaliteit kan leveren? De onderzoeker doet 
onderzoek naar de onderwijskwaliteit in een krimp
regio. Kortom: u en de onderzoeker willen hetzelfde 
weten. De onderzoeker kan niet zonder uw informa
tie… en u kunt profiteren van de bredere kennis die 
de onderzoeker u aanlevert. Mijn dochters zouden 
zeggen: ‘Goed bezig.’ 

de onderzoeker 
kan niet zonder 
uw informatie 
….. en u kunt 

Profiteren van 
de Bredere kennis

Onderzoek

column
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‘Onderwijs is als een treintje: de leraar zet alle 
wagonnetjes op de rails en zorgt dat er geen 
één afraakt. Een onderpresterend kind raakt 

wel van het spoor en als dat niet gezien wordt, 
dwaalt het steeds verder af. De gevolgen van 

onderpresteren zijn enorm!’ Dat zegt Saskia 
Bruyn, psycholoog in opleiding en auteur van het 

boek Onderpresteren op de basisschool.

niet over’, benadrukt Bruyn. ‘Ik heb het over psychologisch 
onderpresteren van leerlingen die er echt door in de problemen 
komen, vastlopen in een gedragspatroon waar ze zelf geen greep 
meer op hebben. Hoe het komt dat ze gaan onderpresteren? 
Dan kan zijn omdat de stof óf te moeilijk is óf te makkelijk. 
Een doel moet uitdagend en haalbaar zijn. Bij te makkelijke stof 
is het niet uitdagend, bij te moeilijke stof niet haalbaar. Dan 
haken kinderen af. Als dat een patroon wordt, dan praat je over 
psychologisch onderpresteren. Een andere oorzaak kan zijn dat 
het kind zich onveilig voelt in de klas, geen relatie heeft met de 
leraar, gestrest is. Zoiets als een scheiding of een overlijden van 
een ouder kan er ook in hakken en zal tijdelijk een dip laten zien 
in de prestaties. Als dat echter structureel wordt, spreken we van 
onderpresteren.’

psycHOlOgIscH pantseR
De gevolgen van onderpresteren zijn enorm, weet Bruyn, al is 
het maar voor de eigenwaarde van een kind, iets wat een leven-
lang doorwerkt. In het boek schrijft ze: Om zich te wapenen tegen 

de pijnlijke gevolgen van onderpresteren – zoals gebrek aan waardering 

en een laag zelfbeeld – ontwikkelt een kind een psychologisch pantser, 

dat er meestal uitziet als onverschilligheid. Dit pantser staat een verbete-

ring in de weg doordat het kind eventuele prikkels tot gedragsverandering 

niet meer voelt. Zo blijft het onderpresteren in stand. Ze legt uit: ‘Op 
school moet je een gevoel van eigenwaarde opbouwen. Dat 
kan door dingen te leren en succes te ervaren. Als je niet mee 
doet als leerling, heb je geen succeservaringen en bouw je geen 
eigenwaarde op. Deze kinderen leren ook niet hun aandacht te 
richten, zich te concentreren, verantwoordelijkheid te nemen, 
allemaal vaardigheden die van belang zijn voor het verdere 
leven.’

dROmeRIg
Veel leerkrachten merken niet op dat een leerling onderpres-
teert. ‘Dit is geen kritiek op de leraar’, benadrukt Bruyn, ‘maar 
wel een uitnodiging om goed te kijken naar kinderen en naar 
de relatie die ze zelf met elke leerling hebben. Vaak gaat het om 

‘Gevolgen van 
onderpresteren 
zijn enorm’

Tussen de tien en achttien procent van 
de kinderen in het basis- en voortgezet 
onderwijs laat onderpresteren zien. In 
een groep van 28 leerlingen zijn dat er 
ongeveer vier, meestal niet herkend door 
de leerkracht. ‘Dat is triest ja’, beaamt 
Bruyn, die zelf ooit voor haar onderpres-
terende zoon zocht naar een boek over dit 
onderwerp en alleen maar Amerikaanse 
uitgaven vond. Ze schreef zelf het boek 
Onderpresteren – help je kind de middelbare 

school door zonder duwen en trekken, spe-
cifiek voor ouders. ‘Maar omdat onder-
presteren pas goed zichtbaar wordt op de 
middelbare school maar al begint op de 
basisschool, richt ik me met dit nieuwe 
boek tot basisschoolleraren en ouders. 
Daar kan voorkomen worden dat er 
straks – op de middelbare school – echt 
onder het kunnen gepresteerd wordt.’

afHaken
‘Kijk, in het voortgezet onderwijs hebben 
leerlingen in toenemende mate een moti-
vatieprobleem: ze zijn al tevreden met een 
5, 6. Dat is eigenlijk ook onderpresteren, 
want ze doen minder dan ze zouden kun-
nen. Ik vermoed dat dat wel een groep 
van 70 procent is. Maar daar heb ik het 



kinderen die zich een beetje terug trekken, stil zijn, niet echt 
mee doen. Die vallen niet zo op, zeker niet als je er ook nog een 
paar in de groep hebt die veel aandacht of speciale hulp vragen. 
Andere kinderen gaan juist zitten klieren en krijgen daardoor 
negatieve aandacht, terwijl wordt vergeten te kijken of ze eigen-
lijk wel tot werken kunnen komen. Bovendien zijn het vaak 
kinderen die gemiddeld of hoog intelligent zijn, kinderen dus 
die het met onderpresteren nog steeds redelijk doen. Maar alleen 

een kind dat werkelijk tot niets in 
staat is, kan níet onderpresteren. 
En die kinderen bestaan niet. 
Wees als leerkracht dus alert op 
tekenen dat een leerling maar 
niet aan het werk komt, steeds 
werk wegmoffelt, nooit iets 
inlevert of laat zien. Check steeds 
even of dat dromerige meisje 
ook mee doet. Betrek de terug-
getrokken leerlingen er steeds 
bij, met kleine stapjes.’ Bruyn 
zou willen dat alle kinderen bij 
binnenkomst op school getest 
worden. ‘Hun achtergrond is zo 
verschillend! De een heeft tot zijn 
vierde thuis gezeten bij mama, 
de ander is op een voorschool 
geweest en is meer dan klaar voor 
school. Hoe weet je nou waarom 

een kind het werkje niet mee doet? Omdat het 
het al kan en dus geen uitdaging ziet of omdat 
het het juist niet kan? Ik hoop zo dat leraren 
op de basisschool zich realiseren dat ze een 
ongelooflijk belangrijke taak hebben, dat ze 
heel bepalend zijn voor het verdere leven van 
een kind.’

Ciska de Graaff
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sIgnalen Van OndeRpResteRen
•   Gemiddelde tot hoge intelligentie
•   Wisselende resultaten
•   Stelt werk tot het laatste moment uit
•   Spant zich in de klas zo min mogelijk in, werkt langzaam
•   Langetermijnprojecten komen meestal niet van de grond
•   Levert werk soms niet in
•   Heeft geen interesse voor de nabespreking van ingeleverd 

werk
•   Is dromerig en afwezig
•   Vermijdt nieuwe taken en uitdaging
•   Gemakkelijk afgeleid
•   Vindt alles ‘saai’, is moeilijk te motiveren
•   Goede bedoelingen en voornemens maar weinig resultaat
•   Drukt zich mondeling (veel) beter uit dan schriftelijk

Onderpresteren op de basisschool. saskia Bruyn.  
Uitgeverij Van gorcum. IsBn 9789023247661.  
€ 19,50
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Hoogleraar bang voor negatieve invloed op teams

Waarschuwing voor prestatiebeloning
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‘Veel economen menen dat mensen 
voortdurend streven naar een hoger 
inkomen, bijvoorbeeld door harder te 
werken of beter te presteren. Als dat dan 
ook nog gebeurt aan de hand van een 
voor iedereen duidelijk beloningssysteem, 
profiteert de hele organisatie daarvan, zo 
is hun inschatting. Het lijkt logisch, maar 
ik heb daar mijn twijfels over’, zegt Paula 
van Veen-Dirks, hoogleraar Management 
Accounting aan de Rijksuniversiteit  
Groningen. Ik spreek haar naar aan-
leiding van haar oratie, waarmee haar 
functie haar beslag kreeg. 
‘Prestatiebeloning lijkt heel rechtvaardig: 
wie meer doet, moet ook meer betaald 

‘Voor veel mensen is lesgeven een soort roeping. 
De hoogte van het salaris speelde bij deze keus 

geen doorslaggevende rol. Het invoeren van 
prestatiebeloning kan die intrinsieke motivatie 
aantasten’, waarschuwt hoogleraar Paula van 
Veen-Dirks. ‘Ook  brengt prestatiebeloning het 

risico met zich mee dat ongewenst gedrag wordt 
gestimuleerd. Niet voor niets stoppen banken 
met bonussen en verhogen het basissalaris.’

krijgen. Toch kan zo’n bonuscultuur een hele organisatie vergif-
tigen.’ Van Veen-Dirks noemt als voorbeeld de financiële sector 
met de stevige bonussen aan topbestuurders, die, tegen het licht 
van de kredietcrisis, nogal eens tot maatschappelijke verontwaar-
diging leidden. Of neem de bonussen en gouden handdrukken 
in het bedrijfsleven en bij semi-overheidsinstellingen als woning-
corporaties. ‘Vreemd genoeg lijkt de  prestatieafhankelijke 

Pauline van Veen-Dirks: ‘Het begint met de vraag wat leraren dan meer moeten doen. Gaat het om extra activiteiten of gewoon 
om het lesgeven an sich en de kwaliteit daarvan?
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beloning in het onderwijs juist aan populariteit te winnen.’ In 
elk geval was het plan om te gaan experimenteren met deze vorm 
van beloning voor leraren en onderwijsbestuurders al in een 
vergevorderd stadium, totdat staatssecretaris Zijlstra (VVD) voor 
de zomer besloot dit stop te zetten. Toch hebben de liberalen 
prestatiebeloning opnieuw opgenomen in hun verkiezingspro-
gramma.  

RoutinematiG weRk
’Het voordeel van het doen van experimenten is natuurlijk dat 
empirisch kan worden vastgesteld wat het effect van prestatiebe-
loning is binnen een onderwijssituatie in Nederland. Nu we dit 
niet kunnen doen, zullen we op grond van argumenten moeten 
nagaan of het wel zo’n goed idee is’, vindt van Veen-Dirks. ‘Het 
begint dan met de vraag wat leraren meer of beter moeten doen. 
Gaat het om extra activiteiten of gewoon om het lesgeven an sich 

en de kwaliteit daarvan? En als het gewoon om het onderwijs 
gaat, hoe meet je dan die kwaliteit en wie bepaalt dan de norm? 
De directeur, het schoolbestuur, ouders, leerlingen, het Cito? 
Meten we alleen de cognitieve of ook andere vaardigheden?’  
Daarmee wil ze ook niet meteen  de softe gedachte aanhangen 
dat men binnen een school of organisatie alleen aardig voor 
elkaar moet zijn en niet prestatiegericht. ‘Geld kan een belang-
rijke impuls geven voor betere prestaties, maar ik zie het te vaak 
misgaan. Het werkt waar intrinsieke motivatie minder telt, 

bijvoorbeeld bij routinematig werk, of klussen die moeten gebeu-
ren, maar waar niemand echt trek in heeft. In die situaties kan 
een extraatje in het vooruitzicht mensen tot presteren aanzetten. 
Maar juist op scholen waar betrokkenheid bij de leerlingen en 
bij het onderwijsproces van groot belang is, zoals basisscholen, 
moeten we hier heel voorzichtig mee zijn.’

weDstRijDen
De negatieve effecten van variabele financiële beloning kunnen 
dus  groter zijn dan de positieve, weet Van Veen-Dirks. Dit geldt 
vooral als het moeilijk is om een goede prestatiemaatstaf te 
bepalen waar de variabele beloning op gebaseerd kan worden. 
En in het onderwijs is dat niet gemakkelijk. ‘Die leraar die naar 
huis gaat als zijn werktijd erop zit, hoeft niet slechter te presteren 
dan de collega die uren overwerkt. Hij geeft misschien wel heel 
goed les. Of neem achterstandsscholen; leraren die daar goede 
resultaten halen, zijn misschien wel waardevoller voor de samen-
leving dan hun collega’s op een witte school, die niet kampen 
met taalachterstand of andere grotestadsproblemen.’ 

Waar de Groningse hoogleraar vooral voor vreest 
is aantasting van de intrinsieke motivatie van 
leraren. ‘Dat is de innerlijke drang die mensen  
bezitten om goed hun best te doen, zonder daar 
direct een financiële vergoeding voor te krijgen. 
Vooral in het onderwijs is de intrinsieke motivatie 
erg hoog, want voor veel leraren is lesgeven een 
soort roeping. Begint een school dan toch aan 
prestatiebeloning dan kunnen deze leraren verval-
len tot een extrinsieke houding van what’s in it for 

me? Dit is iets wat we ook wel het crowding-out-effect 
noemen: het verdringen van iemands diepste drijf-
veer, waardoor de motivatie schrikbarend afneemt. 
Vooral bij complexe en creatieve taken, zoals 
het lesgeven, is die niet op beloning gestoelde 
motivatie belangrijk om een goed (pedagogisch 
en didactisch) werkklimaat te scheppen. Anders 
ontstaan er ‘wedstrijden’ waarin men elkaars 
resultaten tegen het licht houdt voor “de hoog-
ste score”, in plaats van samen de schouders 
eronder te zetten.’     

tRucje
Des te belangrijker de maatstaf die de schoollei-
ding voor extra beloning hanteert, hoe harder 

men tracht daarop te scoren. Soms koste wat 
het kost. Van Veen-Dirks: ‘Dan doen mensen 
soms minder fraaie dingen: collega’s een hak 
zetten, resultaten naar zich toe trekken of juist 
oppoetsen. Een schooldirecteur of leerkracht 
die wordt afgerekend op een gemiddelde 
Citoscore van een klas heeft belang bij goede 
leerlingen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden 
dat kinderen die minder presteren geweerd 
worden. Het leidt in elk geval vaak tot sterke 
concurrentie tussen teamleden onderling. 
Bovendien is het ook niet altijd goed voor de 
ontwikkeling van de organisatie op de langere 
termijn. Als het personeel doorheeft dat een 
bepaald trucje of gedrag tot een hogere belo-
ning leidt, dan wordt dat eindeloos herhaald. 
Niet verwonderlijk dat dit dan ten koste gaat 
van creativiteit en innovatie.’

Peter Magnée 

Waarschuwing voor prestatiebeloning
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webbedingetjes

@  ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat orga-

niseert activiteiten die gericht zijn op het onderwijs.  

Zij ontwikkelt ook onderwijsmateriaal, geeft gastlessen en 

organiseert kinder- en jongerengemeenteraden. Zo is er 

bijvoorbeeld een formatiespel beschikbaar voor het mbo. 

Meer weten? Kijk op www.prodemos.nl/voor-scholen. 

@  Kennisnet biedt via de website www.kids.kennisnet.nl een 

veilige speel- en ontdekkingsomgeving voor kinderen in de 

basisschoolleeftijd. Ouders en leraren kunnen met de kin-

deren via deze site spelen en ontdekken zonder daarbij het 

risico te lopen ongewenste invloeden te krijgen. 

@  De Kinderboekenweek staat alweer voor de deur. Het  

thema dit jaar is Hallo Wereld!. Om de kinderen in de 

klas boeken uit te laten kiezen die te maken hebben 

met dit thema, kunnen zij zoeken via de website www.

boekenzoeker.org. 

     Ik heb me voorgenomen om in  
de zomervakantie minder te werken  
dan vorig jaar.

@@@

@ @@@@@@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

www.cnvo.nl. Hierboven de uitslag op de stelling die de afgelopen 

weken op de site stond. De komende weken vragen we uw mening 

over de uitspraak:

De nieuwe minister van Onderwijs moet zelf voor de klas 

hebben gestaan.

ApenstAArtjes

Getwitterd

Arjan Oerlemans:
Win een taart voor jouw team! Volg CNV 
Onderwijs op facebook. Bij elke 25O likes, 
sturen wij een heerlijke taart.
Volg Arjan Oerlemans, marketingadviseur CNV Onderwijs, op 

Twitter: www.twitter.com/arjanoerlemans

Stelling:

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal gaat het de 

afgelopen tijd over verkiezingsuitspraken van lijsttrekkers. 

Zo zei Stef Blok (fractievoorzitter VVD) dat de bapo een 

schandalige maatregel is. ‘Bapo alleen voor fulltimers!’, 

schrijft iemand. ‘Nu wordt het onderwijs “geplaagd” door 

deeltijders, die soms zelfs maar twee dagen werken, en 

dan hun pabo willen opnemen!’ Anderen nemen het weer 

op voor de deeltijder en weer een ander vreest dat de hele 

bapo er straks aan gaat. ‘Dan maar in laten gaan met  

56 jaar?’ www.linkedin.com > groups > schooljournaal.
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Interesse? 
Bezoek voor meer informatie, het aanvragen van een 
offerte en inspiratie www.landal.nl/schoolreis

Op en rondom de parken is van alles 
te doen. Zoals zwemmen, klimmen 
en klauteren en speuren door het bos. 
Maar ook fietsen, wandelen, mountainbiken 
en abseilen. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Genoeg te doen

Samen met uw leerlingen weg uit de dagelijkse drukte 
en nieuwe energie opdoen. Denk eens aan een school-
reisje naar een van de ruim 65 bungalowparken van 
Landal GreenParks. De parken zijn allemaal gelegen in 
een prachtige omgeving waar vele activiteiten mogelijk 
zijn, zowel op het park als in de directe omgeving.

Met de klas 
een bijzondere 
tijd beleven
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Maar ook fietsen, wandelen, mountainbiken 

12-00447_Adv BL Schooljournaal CS5.indd   1 05-09-12   09:41

Je zorgt goed voor je klas,
zorg dan ook goed voor jezelf

Als u arbo en/of veiligheid en gezondheid in uw 
takenpakket hee�, is het voor u ‘gewoon’ om oog
te hebben voor beide. Maar hoe zorgt u ervoor dat
uw collega’s er ook mee bezig zijn? En hoe volgt u
de actuele ontwikkelingen op de voet?

Investeer en kom naar één van de inspirerende 
bijeenkomsten ‘werken en denken met gezond 
verstand’. De bijeenkomsten vinden plaats op:

24 oktober 13.00 – 16.30 uur Eindhoven
25 oktober 13.00 – 16.30 uur Ro�erdam 
31 oktober 13.00 – 16.30 uur Amsterdam
1 november 13.00 – 16.30 uur Zwolle

Alle bijeenkomsten beginnen met een lunch. 
Deze wordt geserveerd vanaf 12 uur.
Het programma en het aanmeldingsformulier 
vindt u op www.arbocataloguspo.nl.

Voor wie?
Preven�emedewerkers en/of arbocoördinatoren in
het primair onderwijs die aandacht voor veilig en
gezond werken structureel op hun school willen 
regelen.

w w w . a r b o c a t a l o g u s p o . n l

advArbocatalogus190x130:Layout 1  10-09-2012  12:29  Pagina 1
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Gepensioneerden
Rayon Limburg 
Woensdag 3 oktober, 10 uur, ontmoetingsdag. 
Start in de St. Lambertuskerk in Haelen, voort-
zetting 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, jaarvergade-
ring, in De Wildhoef, Evert Wijtemaweg 5,  
Den Haag. Info/aanmelden: nelvrutten@casema.nl 
of (015) 256 68 83

Rayon west-Brabant
Woensdag 10 oktober, 10.30-16.30 uur, ont-
moetingsdag + lunch in De Bourgondier, Grote 
Markt 2-3 Bergen op Zoom. Bezoek Gertrudus-
kerk en synagoge, huldiging jubilarissen, 
daarna gezellig samenzijn. Aanmelden (max. 
60 pers) voor 1 oktober d.m.v. betaling vooraf, 
bijdrage € 10,- voor leden; € 15,- voor introdu-
cés, (vol is vol) ING rek 25 42 30, Etten-Leur. 
Info: paulaar@live.nl of (06) 38 51 95 84

Rayon Het Groene Hart
Donderdag 11 oktober, 10.15 uur, ledenverga-
dering, restaurant Boerhaave, Herenstraat 57, 
Voorhout. Sprekers: J. Martens (zorgbelang 
Zuid-Holland) over veranderingen in de WMO, 
R. Hopmans over geschiedenis en natuur van de 
Nieuwkoopse Plassen. Info/aanmelden H. van  
’t Spijker, h.vt.spijker@casema.nl,  
tel. (0182) 61 55 79.

Rayon ijsel-Vecht/Flevoland en twente 
Dinsdag 16 oktober, 9.30-14.30 uur (+ lunch), 
ontmoetingsdag van de Rayons IJsel/Vecht en 
Twente, Gasterij De Kruidentuin, Mariënheem. 
Lezing: Een burn-out duurt langer dan een pel-
grimtocht, door Henk Nijland over zijn fietstocht 
naar Santiago de Compostella en Rome. U kunt 
zich tot uiterlijk 30 september aanmelden (met 
de antwoordkaart die u ontvangen heeft.) Info /
aanmelden: Wim Velders, (074) 291 03 08.

Rayon achterhoek
Maandag 22 oktober, 14-17.30 uur, jaarvergadering met 
huldiging jubilarissen, De Bongerd 81, Doetinchem. 
Thema: Ons pensioen in de komende jaren, door Paul 
Duijsens, adviseur strategisch beleid bij ABP. Er is 
gelegenheid tot het stellen van vragen. Persoonlijke 
uitnodiging volgt. Info/aanmelden: A. Rozenbroek  
(0315) 68 57 17

noord-Holland (3 rayons)
Donderdag 25 oktober, 9.30–15:45 uur (+ lunch), ont-
moetingsdag, hotel Valk, Akersloot. Thema: Respect, 
door Wim Stoop met citaten en gedichten. ’s Middags 
liedjes van Davids, Sonneveld, Kan en Hermans.. Leden: 
€ 7,50. introducés € 25,- Uitnodiging per post volgt.  
Info/aanmelden: Henk Machielse (0251) 31 59 73 of 
machielseschram@inter.nl.net

Rayon noordoost-Brabant
Donderdag 25 oktober, 13.30–16 uur, excursie naar 
klooster St. Agatha. Presentatie over het ontstaan en 
werkzaamheden van het Erfgoedcetrum, rondleiding. 
Info / aanmelden (voor 20 oktober) verbrug@home.nl of 
(0485) 45 14 82

neTWerK ZeeLAnd
Donderdag 4 oktober, 16-19 uur (incl. lichte maaltijd), 
regiobijeenkomst, Pontes, Goese Lyceum, Bergweg 
14, Goes. Thema: Onderwijs en professionaliteit in de 
krimpregio Zeeland (mbo, primair en voortgezet onder-
wijs). Workshops: Hoe om te gaan met boventalligheid en 
onderbevoegdheid, door Hans van Dinteren; Dyslexie in 
mijn klas (po en vo),door Monique Sleuters; Doelmatigheid 
in het mbo, door Gerard Schuttenbelt. Myriam Biekens 
(regiobestuurder) is aanwezig voor rechtspositionele 
vragen. Info\aanmelden: netwerkzeeland@cnvo.nl (o.v.v. 
Goes, naam, onderwijssoort en workshopnummer(s).)

AGrArisch onderWijs
Vrijdag 5 oktober, 10 uur tot sluitingstijd, ledenver-
gadering en themabijeenkomst leden van Stuurgroep 
agrarisch onderwijs op en om de Floriade. Thema’s: 
Impact van de Floriade op de land en tuinbouw in 
Nederland. (En wat betekent dit voor de innovatie van 
ons onderwijs?) Bijpraten over de cao-voortgang door 
Paul Hassing/Joany Krijt van CNV Onderwijs. Uitnodi-
ging is verstuurd. Info: (06) 29 22 90 91 of jdamhuis@
oac-oost.nl Aanmelden: agrarischonderwijs@cnvo.nl

onderWijsdiensTVerLeninG
Vrijdag 2 november, 9.30-15 uur, Tiberdreef 4, Utrecht, 
conferentie, in samenwerking met de AOB: De profes-
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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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sionele onderwijsadviseur in 2020 of hoe maak ik mezelf 
onmisbaar voor mijn werkgever? Workshops/ inleidingen 
over behoud van kwaliteit en inzetbaarheid van de 
onderwijsadviseur in verschillende levensfases. Aan-
sluitend ledenvergadering ODV-leden van 15-16 uur. 
info: fhuisman@cnvo.nl. Aanmelden: www.cnvo.nl

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

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

Gelderland
Woensdag 3 oktober, 16 uur, Bethelkerk, Ede. Over 
Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen en jon-
geren, door Martine van Eunen-Rietveld, ambulant 

begeleider. Info/aanmelden: Rachela Slegh, 
r_slimp@hotmail.com.

Limburg
Woensdag 3 oktober, 16 uur, sg Sophianum, 
locatie Nijswiller, Nijswiller. Over Organisa-
tie, cultuur en methodiek in de school, door 
Jan Gulikers, directeur salto-basisschool. 
Info/aanmelden: Marie-José Geraedts, 
m.j.geraedts@home.nl

overijssel
Woensdag 10 oktober , 16 uur, Hogeschool 
Windesheim, Zwolle. Over Hoogsensitiviteit, 
door Mieke Vijn, schrijfster en trainer, ze 
begeleidt jongeren op het gebied van faal-
angstreductie en hoogsensitiviteit. Info/
aanmelden: Hester Oostenveld, hoostenveld@
eekeringe.nl

Woensdag 10 oktober, 16 uur, Hogeschool 
Edith Stein, Hengelo. Over Eigen Kracht 
Centrale, door Imelda Vrijenhoek, regiomana-
ger Eigen Kracht Overijssel. Info/aanmelden: 
Betsy Coes, betsy.coes@home.nl

Zeeland
Woensdag 10 oktober, 16 uur, Zeeuwse  
Bibliotheek, Middelburg. Over Vrouwentaal en 
mannentaal, door Hans van Dinteren, trainer/
adviseur CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Marijke Donker-Boere, donker@zeelandnet.nl

oop
Dinsdag 23 oktober, 16-20 uur (+ lichte maal-
tijd), loopbaanworkshop voor onderwijs- en 
klassenassistenten in het primair onderwijs, 
CNV-kantoor Utrecht. Wil jij doorgroeien 
binnen jouw school als ondersteuner? In deze 
bijeenkomst ga je in gesprek met een coach. 
Samen onderzoek je hoe je dit kunt aanpak-
ken. Na deze bijeenkomst heb je stof tot 
nadenken! Aanmelden via scholing@cnvo.nl. 

priMAir onderWijs
Zuid-Holland
Woensdag 10 oktober, 15-18 uur, onderwijs-
middag (+broodmaaltijd), Workshops: Muziek 
telt!, Omgaan met agressie, Veranderende 
schooltijden, Samenwerking met ouders, tevens 
Rechtspositiespreekuur, Maranathakerk,  
J. Coninkstraat 2b, Alpen aan den Rijn. Info/
aanmelden: Henk van Drunen 010-4520345 of 
CNVOprimoZH@telfort.nl, sms 06-33653293

oDP (onder Dezelfde Paraplu)
Bijeenkomsten oktober 2012
Thema: De nieuwe belastingmaatregelen en de 
betaalbaarheid van de zorg in relatie tot het besteed-
bare inkomen. Ontvangst tussen 13 en 13.30 uur. 
Info/aanmelden: (030) 751 10 48 of cnvinfo@cnv.nl

16.10  Hoogeveen,  De Haven
17.10  Alkmaar,  Trefpuntkerk
18.10  Zuidlaren,  Sprookjeshof
23.10  Ruurlo,  de Keizerskroon
24.10  Tilburg,  Boerke Mutsaers
25.10  Hoofddorp,  Kantoor CNV Dienstenbond
30.10  Nieuwerkerk  Herv. Kerk. Centrum 
 a/d IJssel,  
31.10  Geleen,  Plenkhoes

De bijeenkomsten worden georganiseerd door de 
CNV Werkgroep ODP (Onder Dezelfde Paraplu), 
een werkgroep van de Adviesraad Senioren, 
waarin alle CNV-bonden met seniorleden 
vertegen woordigd zijn.
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suBsiDie ict-iDee 
LeeRLinGen 
Ict-leerlingen uit mbo en 
voortgezet onderwijs met 
een innovatief idee voor het 
vak informatica of hun pro-
fielwerkstuk worden door de 
vakvereniging i&i uitgenodigd 
bij hen subsidie aan te vragen. 
Zij mogen het geld gebruiken 
voor soft- en hardware of 
andere materialen die moeten 
worden aangeschaft voor hun 
opdracht. Met deze subsidie kan 
een leerling zijn of haar idee 
uitvoeren zonder beperkingen 
van de school. Meer informatie: 
www.mieni.nl. 

congres over motivatie 
leerlingen 
Om iets te doen aan de ongemoti-
veerde leerlingen organiseert Congres 
Content op maandag 29 oktober het 
congres Iedereen gemotiveerd. Tijdens 
de bijeenkomst in De Reehorst in Ede 
(9 tot 17 uur) gaan diverse sprekers 
uit Nederland en Vlaanderen in op dit 
actuele thema. Meer informatie en de 
planning: www.congres-content.nl. 

nationaal schoolontbijt 
viert tiende editie 
Zoals ieder jaar 
wil Het Nationaal 
Schoolontbijt 
de ochtendhap, 
vaak gezien als 
de belangrijkste 
maaltijd van de 
dag, onder de 
aandacht brengen van basisscholen. 
Zo’n 500.000 kinderen eten van 
maandag 29 oktober tot en met vrijdag 
2 november op school mee tijdens 
de tiende editie van Het Nationaal 
Schoolontbijt. Meer informatie:  
www.schoolontbijt.nl. 

Bijbelse schrijfwedstrijd  
voor leraren
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) 
bestaat 200 jaar in 2014 en organiseert 
daarom een schrijfwedstrijd voor docenten 
in het basisonderwijs. Leraren uit de boven-
bouw mogen een bijbelverhaal navertellen, 
die ze door hun leerlingen van een passende 
tekening kunnen laten voorzien. De inzen-
dingen, die door een deskundige jury worden 
beoordeeld, kunnen nog tot 31 mei worden 
ingezonden. Voorwaarden en spelregels zijn 
te vinden op:  
www.bijbelgenootschap.nl/schrijfwedstrijd. 
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Genomineerden Schoolleider 
van het Jaar
Dit jaar zijn er weer twee genomineerden 
geselecteerd voor de Schoolleider van het 
Jaar-Pluim. Deze prijs wordt op 26 september 
uitgereikt tijdens de Dag van de Schoolleider. 
De genomineerden zijn Heidi Rubingh van 
basisschool Schuilingsoord in Zuidlaren en 
Mathieu Bootsveld van speciale basisschool 
Facet in Zwolle. De winnaar krijgt zijn prijs 
tijdens een feestelijke bijeenkomst op de eigen 
school. 

B Bezig
voor de ond

naam: 
Avelieke 
van der 
Meer

Leeftijd: 
31 jaar

Beroep: 
Leerkracht basisonderwijs

Werk Leerkracht groep 1 en 2, basisschool 
De Sprong in Leeuwarden. 

Vrijwilligerswerk: Schoolcontactper-
soon, leden Activiteiten Groep (LAG) Noord-
Nederland. 

Motivatie: Naast mijn werk als leerkracht 
wil ik mij graag inzetten voor mijn collega’s. 
Bij de LAG organiseren we workshops/
cursussen waar leerkrachten iets aan hebben, 
en zetten we leerkrachten in het zonnetje, 
bijvoorbeeld tijdens de dag van de leraar.  
Dit vind ik belangrijk omdat leerkrachten 
dit verdienen, ze werken aan de toekomst 
van Nederland. Omdat ik zelf ook in het 
basisonderwijs werk, sta ik er dichtbij en weet 
ik sneller wat leerkrachten nodig hebben en 
wat er speelt, zodat ik daar op in kan spelen. 
Het is geweldig om via mijn vakbondswerk 
collega’s van buiten mijn school te ontmoeten 
en me samen met hen in te zetten voor ons 
mooie vak.
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snap je kind! 
Een aantal ouders en leerkrachten heeft een 
boekje, genaamd Snap je kind!, speciaal voor 
ouders van basisschoolleerlingen gemaakt. Het 
informeert ouders over het aanbod van taal en 
rekenen in groep 1 tot en met 8 en verschijnt in 
praktische boekjes per leerjaar. Een abonne-
ment voor groep 1 en 2 kost € 9,95 per leerjaar 
en een abonnement voor groep 3 tot en met 
8 kost € 19,95 per leerjaar. Meer informatie: 
www.snapjekind.nl 

Laks geeft onderwijs 6,9
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft 
de resultaten bekend gemaakt van de LAKS-Monitor 
2012. De leerlingen vinden hun school slechter 
geworden in vergelijking met twee jaar geleden. In 
2010 gaven zij hun school gemiddeld een 7,2, terwijl 
dit cijfer nu gedaald is naar een 6,9. Het gehele 
rapport, inclusief de volledige visie van het LAKS, is 
te vinden op www.laks.nl. 

Dag van de Duitse taal 
Na de succesvolle Dag van de Duitse taal in 
april van dit jaar heeft de Actiegroep Duits 
alweer een nieuwe datum geprikt voor volgend 
jaar. Op donderdag 18 april 2013 worden onder 
andere scholen aangemoedigd eigen acties uit 
te voeren die te maken hebben met de Duitse 
taal. Meer informatie: www.machmit.nl. 



Afgelopen zomer volgde menig aankomend brugpieper een 
cursus om te leren hoe je als eersteklasser overeind blijft. Dit om 
zogenaamde brugpieperstress de baas te zijn. Zo ook de twaalfja-
rige Danya die samen met acht andere twaalfjarigen twee dagen 
lang de cursus Plezier op school volgde bij christelijke scholenge-
meenschap Willem van Oranje in Oud-Beijerland. Ze oefenen 
met groepsgesprekken, voorstelrondes en hoe onzekere gedach-
ten om te zetten naar positieve. Best leerzaam, vertelt Danya in 

de Volkskrant. ‘Het is geen geheim dat ik deze cursus heb gedaan. 
Dat mogen de kinderen op mijn nieuwe school best weten.’ 

emoties
Maltha Studiecoaching is zo’n organisatie die cursussen aanbiedt 
om brugklassers beter te begeleiden. En om brugpieperstress te 
voorkomen, al gebruikt directeur Willem Maltha als het aan hem 
lag dat woord niet omdat het zo’n negatieve ondertoon heeft. 
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Strijd tegen 
brugpieperstress

Een nieuwe school, nieuwe klasgenoten, nieuwe 
docenten. De overstap van de basisschool naar de 

middelbare veroorzaakt nogal eens wat stress bij 
eersteklassers. Cursussen en trainingen moeten 

leerlingen voorbereiden op de brugklas.

Docenten en BRuGPiePeR stRess
•   Functioneer als praatpaal in de klas en vraag de 

brugklassers naar hun emoties. Ook als ze dingen 
vervelend vinden

•   Steun de leerlingen die moeite hebben met de 
planning van huiswerk. Adviseer waar nodig een 
studiecoach of studiebegeleiding

•   Leg brugklassers uit dat ze altijd contact kunnen 
opnemen met de vertrouwenspersoon op school. 
Vertel wie deze personen zijn en waar ze die kun-
nen bereiken

•   Via de website www.question-zone.nl kunnen 
kinderen chatten of mailen met professionele 
hulpverleners die adviezen geven

•   Op de website www.hoeoverleefikdebrugklas.nl 
vertellen ex-brugklassers over hun ervaringen, 
zodat hun opvolgers er wat van kunnen opsteken

Hij spreekt liever van de emoties die de 
overstap van basisschool naar middelbare 
school losmaakt bij leerlingen. ‘Het is een 
enorme stap voor ze. Denk eens aan alle 
verschillen. Ze zijn niet meer de oudsten 
op school, maar weer de jongsten. Het 
schoolgebouw is vaak veel groter. Je krijgt 
er een enorme verscheidenheid aan vak-
ken bij, met overal een andere docent. En 
ze krijgen ook nog dagelijks huiswerk’, 
somt Maltha op. ‘Er veranderen zoveel 
dingen in hun leven; alles wat vertrouwd 
was, wordt anders. Vragen die brugklas-
sers hebben, variëren van ”Hoe maak ik 
nieuwe vriendjes en vriendinnetjes?” tot 
“Hoe plan ik mijn huiswerk?” en “Hoe 
zorg ik ervoor dat ik niet gepest word?”’ 

BRuGPiePeRkLacHten
Al die veranderingen kunnen leiden 
tot stress en onzekerheid. Uit een 
inventarisatie van de stichting Korrelatie 
in 2009 blijkt dat brugklassers vooral te 
maken hebben met de angst om gepest 
te worden, het missen van de vertrouwde 
omgeving en oude vrienden, de angst om 
nieuwe vrienden te maken, de onzeker-
heid door de nieuwe situatie (niet weten 
wat hen te wachten staat) en buikpijn en 
misselijkheid uit angst om naar de nieuwe 
school te gaan. Recent onderzoek van 
het Centrum Brein & Leren van de Vrije 
Universiteit Amsterdam laat zien dat een 
derde van de brugpiepers het idee heeft 
dat ze niet kunnen of mogen uitblinken 
op school. Ze steken hun kop liever niet 
boven het maaiveld uit, mede omdat 
vanuit hun sociale omgeving wordt neer-
gekeken op uitblinkers. De onderzoekers 
menen dat ouders en leraren meer hun 
best moeten doen om brugklassers te 
inspireren en belonen bij goede presta-
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ties, zodat ze zien dat resultaten behalen 
leuk is.

RoL Van De ouDeRs
De speciale cursussen in de zomervakantie 
moeten daaraan bijdragen. Landelijk 
volgen naar schatting tweeduizend kinde-
ren die van groep acht naar de brug klas 
gaan een speciale cursus. Tijdens zo’n 
cursus leren ze voor zichzelf opkomen, 
ontwikkelen ze zelfvertrouwen, leren ze 
omgaan met stress en faalangst, praten ze 
me elkaar over vriendschappen en sociale 
vaardigheden. Het aanbod is groot. Wie 
een uurtje zoekt op internet vindt vele 
workshops, cursussen en lesprogramma’s 
die de basisschoolverlaters moeten 
klaarstomen voor de brugklas. ‘Leerlingen 
leren bijvoorbeeld studietechnieken, zodat 
ze zekerder naar school gaan’, zegt Maltha. 
En hij probeert ouders bij de cursus te 
betrekken. ‘Het is niet alleen voor de 
leerling een grote stap, ook voor vaders 
en moeders. Zij moeten zich inleven in de 
nieuwe wereld van hun kind, weten hoe 

de structuur van die wereld in elkaar steekt. Als je kind op de 
basisschool een week ziek was, meldde je dat bij de leerkracht en 
was het klaar. Op de middelbare school is de eigen verantwoor-
delijkheid van het kind groter, dus hoe kom je dan achter het 
huiswerk dat het kind gemist heeft in de periode dat hij ziek was? 
Eersteklassers zijn te jong om al die verantwoordelijkheden zelf te 
dragen, dat moeten ouders ook in de gaten hebben.’ 

kRitiek
Kritiek is er ook op de cursussen die brugpieperstress moeten 
voorkomen. Zo bestaat er maar weinig wetenschappelijk bewijs 
dat leerlingen daadwerkelijk beter functioneren in de brugklas na 
het volgen van zo’n cursus. Er is simpelweg nog niet voldoende 
onderzoek naar gedaan. ‘Een kind dat op de basisschool acht jaar 
gekweld is door pesterijen, kan dat niet herstellen in twee dagen’, 
aldus ontwikkelingspsycholoog Dolph Kohnstamm. Daarnaast 
waren de brugklasvoorbereidingen volgens hem aanvankelijk 
bedoeld voor een bepaalde groep kinderen. ‘Nu wordt de doel-
groep steeds groter. Ouders zien dat andere kinderen ook gaan 
en willen niet achterblijven.’ Kohnstamm is niet positief over 
deze ontwikkeling. Hij vindt het ook niet terecht dat bedrijven 
geld voor de cursussen vragen. ‘Voor de meeste kinderen is het 
totaal overbodig. Alsof je ze tekort doet als ze niet naar zo’n 
cursus gaan. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’

Marloes Oelen

De brugklas is een 
enorme overstap. 
Leerlingen zjn niet 
meer de oudste op 
school, maar weer 
de jongste en het 
schoolgebouw is 
vaak veel groter.
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DE FBTO AUTOVERZEKERING: 
ZET DE MODULES AAN ÉN UIT

Met de FBTO Autoverzekering kun je het hele jaar 
zelf de aanvullende modules aan- en uitzetten. Ga je 
bijvoorbeeld op vakantie? Dan zet je de aanvullende 
module Pechhulp Buitenland aan. Ben je terug van 
vakantie? Dan zet je de module weer uit. Handig! 

Leden van CNV Onderwijs krijgen ook nog eens 
5% korting. Ga naar fbto.nl of bel (058) 234 58 85.
Collectiviteitsnummer T16.

Met de auto?
5% korting

110240052_FBTO reis CNVO 90x130mm.indd   1 10-09-12   11:38

Dyslexie? 
Gebeurtenissen, Ontwikkelingen, Artikelen

100jaarorthopedagogiek.nl

school-agiel 3 120614.indd   1 14-06-2012   09:34:05

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 

www.voion.nl

 Samen 
professionaliseren
 in uw vo-school

Vragen over een van deze gebieden?

•  Arbeidsmarkt & mobiliteit  
•  Opleiding & professionalisering
•  Veilig, gezond & vitaal werken

Voion (VO In ONtwikkeling) zet zich in om samen met u 
in school toepasbare oplossingen en antwoorden te 
vinden. Voion ziet in stelselmatige ontwikkeling van 
medewerkers dé sleutel tot verbetering van de kwaliteit 
van vo-scholen. Daarom adviseren en faciliteren onze 
consultants en ons kennisplatform schoolbesturen, 
directies,  leidinggevenden, P&O-ers, mr-en, arbo-
coördinatoren en preventiemede werkers. Voion werkt 
voor én samen met werkgevers en werknemers in het 
vo, bestuurd door de sociale partners in het vo.

Voion, kennis en advies van en voor  
het voortgezet onderwijs
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Schoolvereniging Rehoboth zoekt voor de Prinses Beatrixschool 

een inspirerend leider (m/v) 

die mensen kan coachen, motiveren en stimuleren. 

(wtf 0,7 – drie dagen in DB, ingaande 1 januari 2013 of z.s.m. erna)

Onze nieuwe leider/directeur:
 - Werkt vanuit visie en verbinding
 - Is daadkrachtig
 - Werkt vanuit gedeeld leiderschap 
 - Kan mensen in hun kracht zetten

Herkent u zich in dit profiel en past het bij uw ambitie?
Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren naar deze 
functie voor 29 september 2012.

Kijk voor meer informatie op: www.rehoboth.nu

school-rehoboth 120914.indd   1 14-09-12   15:49school-vco 120918.indd   1 18-09-2012   15:10:17Vereniging voor Protestants
Christelijk Onderwijs

te Neerijnen

De Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs 
Neerijnen (VPCON) heeft vier scholen onder haar 
beheer, verspreid in de gemeente Neerijnen. 
De vier scholen werken intensief samen, maar hebben 
allen hun eigen aanpak, uitstraling en identiteit, met 
als uitgangspunt de Bijbel. Binnen de kaders van de 
Vereniging is er veel ruimte om zelfstandig te 
handelen en wordt ontwikkeling en eigen initiatief 
toegejuicht. In totaal hebben de vier scholen 
ongeveer 475 leerlingen. 

Wij zijn voor CBS Neerijnen op zoek naar een:

Enthousiaste en bevlogen Directeur Basisonderwijs 
(0,7 FTE) met een doortastend karakter. 

De volledige advertentietekst voor deze vacature is 
te vinden op www.cbsneerijnen.nl.

De sollicitatiebrief met c.v. dient uiterlijk dinsdag 
2 oktober 2012 in ons bezit te zijn, via email 
vpconeerijnen@gmail.com, onder vermelding van 
sollicitatie.

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

school-vpcon 120918.indd   1 18-09-2012   15:11:02

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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Kleine advertenties
Te Huur: 
In Lhee (Dwingeloo) aan de rand van het dorp en vlak bij het natuur-
gebied het Dwingelderveld staat ons gezellig en ruim vakantiehuis 
LEDA. Rust, ruimte en natuur geven hier ontspanning en inspiratie. 
Een prachtig uitgebreid wandel- en fiets gebied. Herfst- en kerstvakantie 
beschikbaar. Inl: H.J. Koning (033) 463 76 38 en www.ledanet.nl

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.

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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

De Prins Willem-Alexanderschool te ‘s-Gravenzande 
is op zoek naar een

directeur (m/v; 1,0 fte)
Onze groeiende school is gelegen in de nieuwbouwwijk Vree-
lande en heeft circa 380 leerlingen. In ons moderne school-
gebouw is de kinderopvangorganisatie Okidoki gevestigd. 
Samen willen we de brede school verder ontwikkelen. In de 
komende periode vindt uitbreiding plaats met verschillende 
lokalen en BSO-ruimte. Onze school is BAS-gecertifi ceerd. 
Kernwoorden van onze school zijn: ‘veilig, uitdagend en 
stimulerend’.

Wij zoeken een directeur met ambities die
 • zichtbaar betrokken is bij leerlingen, ouders en het team
 • besluitvaardig is en aanspreekt op afspraken
 • een coachende leiderschapsstijl hanteert en oplossings-
  gericht handelt
 • de ingezette schoolontwikkelingen zorgvuldig borgt
 • onze brede school sterk weet te profi leren
Ook is onze nieuwe directeur iemand die
 • vanuit een christelijke levensovertuiging een actieve 
  bijdrage aan de identiteit van de  school levert
 • voldoende leidinggevende ervaring heeft in het onderwijs 
 • een schoolleidersopleiding gevolgd heeft of bereid is te 
  volgen
 • een actieve bijdrage levert aan het bovenschools 
  directeurenberaad
 • bereid is – indien gewenst – na enige jaren binnen de 
  stichting van school te wisselen
Ervaring in de samenwerking met kinderopvang is een 
voordeel. De huidige directeur gaat per 1 januari 2013 met 
pensioen.
  
Onze school maakt deel uit van Stichting PCPO Westland. 
PCPOW beheert 15 basisscholen in Westland en Maasland. 
De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs vanuit een 
christelijke inspiratie, waarbij gastvrijheid, talent en samen-
werking centraal staan. Alle scholen werken aan opbrengst-
gericht onderwijs. Waar mogelijk wordt de vorming van 
integrale kindcentra bevorderd. Het bestuursbureau onder-
steunt de scholen op allerlei terreinen.

Geboden wordt een inschaling in schaal DB met uitzicht op 
DC. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Het eerste gesprek met de benoemingsadviescommissie vindt 
plaats op donderdag 11 oktober 2012 vanaf 17.00 uur. Het 
eventuele tweede gesprek vindt plaats op maandag 29 oktober 
’s avonds.

Informatie over deze vacature is te verkrijgen bij de heer 
P.A. Vreugdenhil, voorzitter college van bestuur (0174-526950),  
en via www.pcpowestland.nl. Meer informatie over de school 
is te vinden op www.cbspwa.nl. Uw sollicitatiebrief met CV 
dient  uiterlijk op 7 oktober in bezit te zijn van 
P.A. Vreugdenhil, via: pavreugdenhil@pcpowestland.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

school-pcpo 120918.indd   1 18-09-2012   15:12:43



Advertentie

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

primAir ONderwijs
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOOrTGeZeT ONderwijs
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middelBAAr BerOepsONderwijs
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

HOGer ONderwijs 
Dhr. M. Haanstra 
(0513) 41 91 98 
hogeronderwijs@cnvo.nl
ONderwijsdieNsTVerleNiNG 
Dhr. F.J.H.M. Bulthuis 
(0541) 53 49 34 
onderwijsdienstverlening@cnvo.nl
GepeNsiONeerdeN 
Leo van der Meer 
(0545) 84 00 65 
gepensioneerden@cnvo.nl

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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Maatschappelijk 
werker

Conciërge

Klassenassistent

Tutor

Onderwijsassistent

Leraarondersteuner

Medewerker

Mediathecaris

Toezichthouder

Schoonmaker

Medewerker
leercentrum

Orthopedagoog

Administratief 
medewerker

Logopedist

15 november is het zo ver, de verkiezing van de Gouden Steunpilaar 2012!
Wie wordt dé Onderwijsondersteuner van het jaar en wint de Gouden Steunpilaar?!

Ga naar www.goudensteunpilaar.nl, nomineer jouw favoriet of meld je aan! 


