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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.

Stage lopen
Het maandblad Schoolbestuur (een 
uitgave voor schoolbestuurders, toe-
zichthouders en managers) van sep-
tember zou verplichte leesstof voor 
vakbondsleden moeten zijn. Deze keer 
was het namelijk geheel gewijd aan 
de diep gevoelde professionele wens 
het onderwijs weer terug te geven aan 
de leraar. Ex-CNV Onderwijs-voor-
zitter Michel Rog zegt in dit blad niet 
zo tevreden te zijn over de kritiek die 
er is op de kwaliteit van de opleiding. 
Kritiek op de opleiding is er mijn hele 
loopbaan lang  geweest. Op de nor-
maalschool, de kweekschool, de lera-
renopleiding en nagenoeg altijd op de 
opleiding waar de criticaster zelf niet 
op heeft gezeten. Niets nieuws onder 

de zon. Hoort er gewoon bij, maar is 
daarom nog niet terecht en zeker niet 
vruchtbaar. Voor kritiek op de oplei-
ding is echter wel grond als  het gaat 
om het al maar niet realiseren van 
een al heel oude onderwijsvakbonds-
wens. Die wens, zelfs ooit uitgedrukt 
in een besluit van de Algemene Ver-
gadering van de KOV, houdt in dat de 
docenten aan de opleidingen, voordat 
ze gaan werken, eerst langdurig en 
intensief stage zouden moeten lopen 
in de scholen waarvoor ze later hun 
studenten willen opleiden.
Wim Stoop, Santoort-Noord

Woestijnervaring
Naar aanleiding van het artikel Iden-
titeit katholieke scholen in het geding 

in Schooljournaal 14 vraag ik mij af 
in hoeverre schoolbestuur Signum 
zijn identiteitscrisis als een groei-
crisis beschouwt die zou moeten 
leiden tot de bezinning op de inhoud 
van het geloof? Hoe gaan de scholen 
om met secularisatie? In hoeverre 
deed de identiteit tot nu toe dienst 
om vragen over ons persoonlijk 
geloofsleven op een afstand te hou-
den? Immers, doordat het bord van 
de gevel verdwijnt, wordt plotsklaps 
de aandacht gevestigd op de inhoud 
van ons individuele geloof. Ligt hier 
wellicht een rol voor een inhoude-
lijke identiteitsbegeleiding? Wat 
drijft ons werkelijk? Is dat een naam 
op de gevel? Of is dat een diepe 
innerlijke overtuiging die de termen 
r.k. (en p.c.) overstijgt? In de Bijbel 
is de woestijn het testgebied waar 
mensen in terecht komen, wanneer 
ze hun werkelijke identiteit moe-
ten terugvinden. Mensen leren daar 
om een veranderde werkelijkheid 
een nieuwe naam te geven. Hope-
lijk betekent de crisis voor Signum 
een dergelijke woestijnervaring, die 
uiteindelijk zal leiden tot een iden-
titeit die niet haar inhoud ontleent 
aan een bord op de gevel, maar aan 
het vermogen om de nabijheid van 
‘Ik ben’ door te geven in harten van 
kinderen. 
Barry de Haan, Den Haag
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Opruiende foto
Ik vind de foto in Schooljournaal 14, pagina 10, van de gekne-
velde leraar met het mes op de keel, heel opruiend. De school-
leiding had nooit toestemming mogen geven zijn leerlingen voor 
het leven te koppelen aan crimineel gedrag. Schooljournaal moet 
niet meewerken aan het criminaliseren van leerlingen. Onverant-
woord. Uitlokking ook nog. Deze foto kan op geen enkele manier, 
ook al staat dan bij de volgende foto dat de foto’s in scene zijn 
gezet. Een scholier zet de foto op zijn smartphone, twittert ‘m 
rond, plaatst ‘m op Facebook: herkenbare mensen voor het leven 
getekend. Lachen … Als leerling of ouder zou ik aangifte doen. 
Deze docent kan zijn ‘integer-zijn’ vergeten.
Wim Geerts, Epe  
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CNV	Onderwijs:	‘Samsom	en	Rutte	
geven	doekje	voor	het	bloeden’
VVD en PvdA schrappen de langstudeerboete en inves-

teren 100 miljoen extra in de begeleiding van startende 

bèta-docenten en academisch geschoolde leraren. Stu-

denten die in 2012 al een boete hebben betaald, krijgen 

die uiterlijk begin 2013 terugbetaald. CNV Onderwijs 

noemt dit ‘positieve elementen’ in het deelakkoord over 

de begroting 2013. Begeleiding van startende docenten 

is heel hard nodig, zeker gezien het feit dat het docen-

tentekort in Nederland (vooral in de talen en wiskunde) 

het grootste is van alle landen in de Europese Unie, zoals 

deze week bleek uit cijfers van Eurydice, een Europese 

database. Het ministerie van Onderwijs verwacht dat 

het tekort in 2016 het hoogst zal zijn en in 2020 weg-

gewerkt. CNV Onderwijs is minder optimistisch. De bond 

noemt de maatregelen die nu door Samsom en Rutte zijn 

bedacht ‘niet meer dan een doekje voor het bloeden’. 

Leraren blijven immers op de nullijn. De bond wil dat die 

van tafel gaat. In het Lenteakkoord verdween de bezui-

niging op passend onderwijs, in het herfstakkoord (het 

nu gepresenteerde deelakkoord van Rutte en Samsom) 

de langstudeerboete en hopelijk in het regeerakkoord de 

nullijn, aldus CNV Onderwijs. CdG

Naomi van As, van de zomer nog winnaar van Olympisch goud met het Nederlands hockeyelftal,  
bezocht vorige week woensdag haar oude basisschool Waalsdorp in Den Haag in het kader van World 
School Milk Day. Doel van de dag is aandacht voor het gebruik van schoolmelk in ontwikkelingslanden 
en aanmoedigen van een gezonde voedings- en levensstijl.fOtO

NZO/Rene
VAN	BuiteNeN
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CNV Onderwijs maakt zich grote zorgen over de stijgende 

werkloosheid onder leraren. Er dreigt op korte termijn zelfs 

een hele lichting pabo-studenten verloren te gaan voor het 

onderwijs. Binnen enkele jaren komt daar een grote uitstroom 

van oudere leraren bij, waardoor het onderwijs met een enorm 

tekort aan leerkrachten te kampen krijgt. Daarom is het hoog 

tijd voor een overbruggingsregeling, waardoor deze jonge 

leraren in dienst kunnen blijven met een duurzaam contract. 

Op dit moment komt het namelijk veel te vaak voor dat leraren 

steeds een tijdelijk contract krijgen met in de zomermaanden 

een WW-uitkering. Een onwenselijke situatie. Deze noodkreet 

is opgepakt door parlementariër Joël Voordewind (Christen-

Unie) die minister Van Bijsterveldt flink aan de tand voelde met 

een aantal vragen over dit onderwerp. 

Scholen kampen met een tekort aan financiële middelen.  

De kosten voor onder meer materialen, energie en het onder-

houd aan gebouwen zijn hoger geworden, terwijl dit de afge-

lopen jaren niet is meegenomen in de bedragen die scholen 

van het Rijk ontvangen. Aangezien de kosten voor overhead 

op basisscholen meestal al erg laag zijn, gaan dit soort ‘stille’ 

bezuinigingen al snel ten koste van de werkgelegenheid voor 

leraren. Daarnaast moet onderwijspersoneel al een aantal 

jaren de nullijn slikken, waardoor het wel erg armoedig is 

gesteld met de investeringen in onderwijs. Met veel belang-

stelling ziet CNV Onderwijs daarom uit naar de antwoorden 

van de minister. 

MvO

Oproep voor behoud jonge leraren in onderwijs 



Wat eigenlijk het zestiende verjaardagsfeestje van Merthe uit Haren 

moest worden, is uitgelopen op een groot drama in het dorp. Via Face-

book is het feest, ook wel bekend als het ‘Project X feest’, het hele 

land doorgegaan. Jongeren uit alle provincies kwamen naar het dorp en 

richtten voor miljoenen schade aan. Veel daders zijn niet bekend bij de 

politie en daarom heeft de gemeente aan de Harense scholen gevraagd 

om hun leerlingen op te roepen zich te melden als zij meer weten. 

Op het Zernike College zijn de eerste lessen op maandag begonnen 

met gesprekken over de ingrijpende gebeurtenissen. ‘Alle docen-

ten zijn gevraagd hierover met de leerlingen te praten’, vertelt rec-

tor Henk Tameling. ‘Naast deze groepsgesprekken stond er ook 

nazorg klaar. De leerlingen 

konden bij het zorgteam en 

de schoolarts terecht als zij 

behoefte hadden om hun 

ervaring uit te wisselen met 

een professional. Wij heb-

ben ook meteen aan de 

leerlingen gevraagd om mee 

te werken aan het politieon-

derzoek en als zij iets weten, 

dat door te geven aan de 

politie.’ 

Het Maartenscollege in 

Haren wilde vanaf de betref-

fende avond een veilige plek 

voor de leerlingen zijn. ‘Aan 

de collega’s op onze school 

is gevraagd om in de lessen 

aandacht te besteden aan 

de heftige gebeurtenissen’, 

laat rector Thomas Zipper 

weten. ‘De oproep die wij 

van de gemeente hebben 

gehad om de leerlingen te 

vragen het beeldmateriaal 

beschikbaar te stellen, hebben wij doorgespeeld. Of leerlingen dit 

hebben gedaan is bij ons niet bekend, want het is iets wat zij zelf in 

overleg met hun ouders moeten doen.’ Het Maartenscollege pro-

beert nog steeds de leerlingen te helpen met het verwerken van 

de gebeurtenissen. ‘Zolang de leerlingen hier behoefte aan hebben, 

zullen wij dit doen.’ JP 

Schoolnieuws

•	Samsom	en	Rutte	zijn	goed	bezig.	Al	na	een	week	
onderhandelen	worden	de	eerste	wapenfeiten	gemeld.	
De	gehate	langstudeerboete	gaat	er	aan	en	er	komt	
1OO	miljoen	euro	extra	voor	de	begeleiding	van	beta-
docenten	en	academisch	geschoolde	leraren.	Hartstikke	
goed	nieuws,	ik	kan	niet	anders	zeggen.
•	Wel	jammer	dat	het	verloofde	stel	niet	gekeken	heeft	
naar	de	nullijn	voor	onderwijspersoneel.	Die	blijft	
namelijk	gewoon	staan.	en	dat	terwijl	de	sector	al	

enige	tijd	op	achterstand	staat.	Waarom	niet	ook	een	
uitzondering	maken	voor	onderwijs,	net	zoals	voor		
de	zorg?
•	ik	denk	dat	de	tortelduifjes	Samsom	en	Rutte	zich	
niet	realiseren	dat	toch	ook	de	centjes	meespelen	in	een	
beroepskeuze.	Voor	veel	onderwijspersoneel	is	hun	vak	
hun	roeping,	maar	een	nullijn	getuigt	niet	bepaald	van	
waardering	van	een	kabinet	voor	dit	vak.
Ciska de Graaff
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HELPERS 
gEZOCHT 
voor de 
NOT-stand
Leden van CNV Onderwijs van 

informatie voorzien, bezoe-

kers aanspreken, potentiële 

leden enthousiast maken 

voor het lidmaatschap en 

het loopbaanspel begeleiden 

tijdens de Nationale Onder-

wijs Tentoonstelling (NOT) 

van dinsdag 22 tot en met 

zaterdag 26 januari 2013 in 

de Jaarbeurs in Utrecht. Wie 

zich aangesproken voelt om 

dé vakbeurs voor onderwijs-

professionals voor de bond 

tot een succes te maken kan 

contact opnemen met Judith 

Heinen (jheinen@cnvo.nl). 

Voor meer informatie: www.

cnvo.nl/notvrijwilligers

Project X onderwerp van gesprek 
op Harense scholen

Haren, 21 september, 20.30 uur: Stilte voor de storm.
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         gemotiveerde en
   deskundige docenten
Een register van, voor en door leraren in het primair en 

voortgezet onderwijs en mbo is in februari 2012 op de 

site www.registerleraar.nl gelanceerd. Hierop kan een 

leraar bijhouden welke scholing hij volgt of heeft gevolgd. 

Het doel van dit register is de beroepsgroep leraren ver-

sterken en de kwaliteit van het onderwijs waarborgen. 

CNV Onderwijs is op zoek naar leraren in het voortgezet 

onderwijs die in een klankbordgroep registratie deel willen 

nemen. Als je op de hoogte bent van de ontwikkelingen 

en nascholingsmogelijkheden in je eigen vakgebied, mini-

maal 0,2 fte voor de klas staat, geregistreerd leraar en 

lid van CNV Onderwijs bent, kun je een motivatie naar 

mvwessel@cnvo.nl sturen. 

19 september: Oud-voorzitter Peter van 
Leeuwen van scholenkoepel Consent in 
Enschede heeft in 2010 vier ton meegekregen 
bij zijn vertrek. Het ministerie van Onderwijs 
kondigt een onderzoek aan om na te gaan of dit 
geld niet bedoeld was voor onderwijs in plaats 
van voor een vertrekregeling.  
(bron: Trouw) 

20 september: De politie zet de omgeving van 
het Oranje Nassau College in Zoetermeer af  
wegens mogelijk wapenbezit van een leerling.  
De controle op de leerlingen verloopt rustig. 
(bron: Nu.nl)

26 september: ROC Rivor in Tiel en tien 
gemeenten van de regio Rivierenland zetten 
een speciale spijbelbus in om leerplichtigen die 
niet in de les aanwezig zijn, toch op school te 
krijgen. Een spijbelteam haalt thuisblijvers op 
die zonder reden afwezig zijn.  
(bron: Reformatorisch Dagblad) 

27 september: Op basisschool ’t Mozaïek in 
Tull en ’t Waal meldt zich op de valreep de 
23-ste leerling. Hiermee wordt voorkomen dat 
de school aan het eind van het jaar de deuren 
moet sluiten. Van het ministerie van Onderwijs 
moet de school minimaal drieëntwintig leerlin-
gen hebben, want anders kan het geen vol-
waardig les geven. (bron: Algemeen Dagblad) 
• Leerlingen van basisschool Prins Floris in 
Ede moeten het schoolgebouw voor een uurtje 
verlaten. Er is kortsluiting ontstaan in een 
tl-lamp en hierdoor is er veel rook vrij geko-
men. De brandweer is uitgerukt om de rook te 
verwijderen.  
(bron: Omroep Gelderland) 

2 oktober: De Heijenoordschool in Arnhem heeft 
een leslokaal voor ouders geopend. Thuis-
werkende ouders nemen hun tablet of laptop 
mee naar deze basisschool om hier te werken. 
Het bestuur hoopt dat zij zich hierdoor in de toe-
komst meer verbonden voelen met de school.  
(bron: Trouw) 

Wat was!Neem deel aan 
internationaal onderzoek 
Talis
Er staat een groot internationaal onderwijsonderzoek op 

stapel, Talis 2013 (Teaching and Learning International 

Survey). Inmiddels hebben 150 scholen in het voortgezet 

onderwijs een uitnodiging voor dit onderzoek ontvangen. 

Per school doen één schoolleider en twintig docenten mee. 

Deelname geeft de mogelijkheid om input te leveren voor 

belangrijke beleidsontwikkelingen op het gebied van onder-

wijs. De resultaten worden internationaal vergeleken met 

dertig andere landen. Thema’s zijn: de opleiding en professi-

onele ontwikkeling van leraren en schoolleiders, de wijze van 

beoordeling van en feedback aan leraren, onderwijsmetho-

den, opvattingen en attitudes van leraren, het schoolklimaat 

en schoolleiderschap. Deelnemer Hedi Jansen, docent bio-

logie en onderzoeksdocent, Pax Christi College, Druten, is 

enthousiast: ’Bij Talis gaat het erom wat leraren zelf belang-

rijk vinden en ook dat ze zich erover uit kunnen spreken. Je 

moet kritisch zijn op je eigen ontwikkelingsproces en dat 

proces actief vorm geven. Talis kan daarbij helpen.’ In het 

voorjaar van 2013 worden de (online) vragenlijsten uitgezet. 

Wat krijgt de school daarvoor terug? Elke deelnemende 

docent krijgt een cadeaubon van 15 euro en de school kan 

z’n voordeel doen met een terugkoppeling van de resultaten 

op schoolniveau, afgezet tegen de resultaten op landelijk en 

internationaal niveau. Meer info: www.talis2013.nl

Gezocht



Gé Kotteman, voormalig directeur van basisschool St. Alphon-
sus in Mariaparochie, gaat graag de scholen in. ‘De Dag van de 
Leraar betekent voor mij de leraren in het zonnetje zetten. Het 
is goed dat er aandacht wordt besteed aan deze beroepsgroep.’ 
Hij is bij dertien scholen geweest in Oldenzaal om de cadeau-
tjes af te geven. Op de foto onder is hij te zien bij zijn bezoek 
aan basisschool De Leemstee. 

Annemieke van der Louw is werkzaam op basisschool Het 
Veldhuis in De Meern en zet deze week ook graag haar col-

Bestuurders, bureaumedewerkers 
en (kader)leden van CNV Onderwijs 

bezochten afgelopen week in 
aanloop naar De Dag van de Leraar  

(5 oktober) scholen door heel  
Nederland om de leraren te 

verblijden met cadeautjes, zoals 
fietslampjes of muismatten. 

lega’s in het zonnetje. ‘Het gaat om het 
gebaar en zij waarderen dat zeer. Ons 
team heeft een belangrijk aandeel in 
de ontwikkeling van kinderen en daar 
horen zij voor beloond te worden.’ Op 
de foto geeft Annemieke haar collega 
de cadeautjes van CNV Onderwijs. De 
school geeft zelf ook een kleinigheidje 
weg in de vorm van een pot met snoep-
krijtjes. JP
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Op dit moment val ik nog steeds in op dezelfde 
school waar ik in de vorige aflevering over 
heb verteld. De eerste week heb ik vier dagen 
gewerkt. Twee dagen in ‘mijn’ klasje, en omdat 
er een kleuterjuf ziek was kon ik ook nog twee 
dagen aan de slag in een andere kleutergroep op 
dezelfde school. Het was leuk om het verschil te 
zien tussen deze twee groepen. Mijn eigen klas, 
op maandag en dinsdag, bestaat op dit moment 
uit dertien kinderen. Het is een rustige groep, die 
nog veel begeleiding nodig heeft. Op woensdag 
en donderdag had ik een groep met 29 leerlin-
gen. Zij zitten al langer op school en weten zelf al 
heel goed hoe alles moet.  
Vorige week was het helaas alweer wat rustiger 
en heb ik maar twee dagen kunnen werken. Afge-
lopen week was er ook een kleuterberaad. Hierin 
komen de kleuterjuffen samen om het volgende 
project door te spreken en voor te bereiden. Ik 
werd er door hen actief bij betrokken. Dat gaf een 

fijn gevoel; ik hoorde er echt bij. Er kwam ook 
een kleuter ‘wennen’. Dit houdt in dat een kind 
een aantal keren een ochtend naar school komt 
om te kijken hoe het allemaal gaat. Ik had dit nog 
niet eerder meegemaakt, maar het was erg leuk 
om te zien hoe dit jongetje reageerde op alles wat 
er om hem heen gebeurde.

Dagboek van een startende leraar

Laura de Groot
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Congres over 
leiderschap
Op donderdag 1 november organiseert de 

Stuurgroep CNV Schoolleiders een congres 

over leiderschap. Er zijn lezingen over op-

brengstgericht leiderschap en het inzetten van 

talenten van docenten, passend onderwijs en 

opleidingskundig leiderschap. Deelnemers 

kunnen twee workshops volgen, over bijvoor-

beeld HR-beleid, Co-teaching/Coaching on 

the job, effectieve schoolprofilering, passend 

leiderschap en talentontwikkeling. Doelgroep: 

bovenschools managers, middenmanagers, 

teamleiders, schoolleiders, afdelingsleiders, 

coördinatoren uit het voortgezet en pri-

mair onderwijs en andere belangstellenden.  

Locatie: Zalencentrum Den Hommel, Kenne-

dylaan 9, Utrecht. Kosten: Leden € 95,-, niet-

leden € 295,-. Aanmelden via www.cnvo.nl/

schoolleiders.

Fo
to

: R
ub

en
 S

ch
ip

pe
r

Herverkiezing Cees Kuiper
Wegens het verstrijken van de zittingstermijn van 
Cees Kuiper, lid van het dagelijks bestuur van CNV 
Onderwijs, vindt op de Algemene Vergadering van  
28 november een (her)verkiezing plaats. Kuiper stelt 
zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandi daten kunnen 
zich tot 15 oktober melden. Meer informatie vindt u 
op www.cnvo.nl.

In verband met de  

herfst vakantie verschijnt het 

volgende Schooljournaal niet 

op 20 maar op 27 oktober.



‘Een tablet 
voor alle 
leerlingen 
dat moet 
hier toch ook 
kunnen?’
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‘Kabinet, stop met opgelegd beleid’
Financieel ontlopen VVD en Pvda elkaar niet zo veel als het 
gaat om investeren ( 1,3 om 1,6 miljard euro) en bezuinigen 
(1,1 om 1 miljard) in onderwijs. Anders is het bij de concrete 

invulling. Waar voor de sociaal-democraten korten op passend 
onderwijs een gepasseerd station is, is het volgens de liberalen 

bittere noodzaak. Dat worden fikse onderhandelingen, 
waarbij de informateurs alvast rekening kunnen houden met 

onderstaande wensen uit het ’veld’. 
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woordelijken zich nog lelijk mee vergissen. 
Wat mij ook ergert is dat we keer op keer 
horen hoe onmisbaar we zijn, maar extra 
uren of meer salaris: ho maar! Ik snap best 
dat leraren voorgaan, maar het is hart-
stikke druk en onderwijsondersteuners 
krijgen hun werk amper af. Wil je een 
uurtje extra blijven, wordt dan gevraagd. 
Nou, zeg maar geen nee, want dat is niet 
bevorderlijk voor de werksfeer. Geld krijg 
je er in de meeste gevallen niet voor, je 
moet het compenseren. Maar we hebben 
nauwelijks tijd om die dagen op te nemen. 
Zonder ons loopt het in de soep, maar 
we zijn de sluitposten op de begroting. 
Dit nieuwe kabinet zou zich wat meer om 
ons moeten bekommeren, qua salaris en 

Tineke van Manen, bovenschools administratieve kracht bij 
schoolbestuur De Oorsprong, Wijk bij Duurstede en bestuur-
der Stuurgroep OOP CNV Onderwijs

‘OOP sluitpost van de begroting’ 
‘Er wordt flink bezuinigd, hoor ik zo her en der. Op veel scholen 
moeten onderwijsassistenten eruit, of komen er geen nieuwe bij 
en dat terwijl de klassen groter worden. Daar kunnen de verant-



‘Kabinet, stop met opgelegd beleid’
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rechtszekerheid. Uit onderzoek van CNV 
Onderwijs bleek vorig jaar dat klassen- en 
onderwijsassistenten niet zelden voor 
een eigen groep staan. Dat mag eigenlijk 
niet, maar in de praktijk, hoor ik links en 
rechts, gebeurt het nog steeds.’

Daniëlle Wentholt, intern begeleider 
Sbo De Steenen Kamer, Zwijndrecht

‘Specialisten steeds minder 
gebruikt. Zonde!’
‘Ik vind het zonde dat door de bezui-
nigingen steeds minder ruimte is voor 
specialisten, omdat die mensen voor de 
klas moeten staan. Er zijn verscheidene 
collega’s met een master SEN-opleiding, 
maar hun kwaliteiten kunnen ze bijna 
alleen nog na schooltijd inzetten. Ik zie 
best wel mogelijkheden voor passend 
onderwijs, maar als er alleen geld afgaat, 
wat is dan nog de toegevoegde waarde van 
het speciaal basisonderwijs?’  

Edwin de Weers, directeur op dezelfde 
school

‘Overdenk bezuinigingen 
goed ’
‘Mijn grootste wens is om niet weer met 
veranderend beleid te worden geconfron-
teerd. Ik zou ook willen dat van te voren 
goed wordt overdacht wat de effecten 
zijn van bezuinigingen voor het speciaal 
onderwijs en het speciaal basisonderwijs. 
Het zou wel eens op termijn duurder 
kunnen uitpakken. Vso-lom moest 
verdwijnen, zodat deze kinderen zo veel 
mogelijk naar het reguliere voortgezet 
onderwijs zouden doorstromen. Nu 
zitten ze voor het grootste deel op de 
praktijkschool. Dus wat is er gewonnen? 
Met een stevig sbo is de kans aanwezig dat 
ze, wellicht met leerwegondersteunend 
onderwijs, toch naar een reguliere kader- 
of basisberoepsgerichte vmbo-opleiding 
kunnen. Veel zorgleeringen vallen nu in 
het reguliere basisonderwijs tussen de 
wal en het schip, omdat de klassen door 

de bezuinigingen steeds groter worden. Hoe scholen ook hun 
stinkende best doen,  soms zijn sbo of speciaal onderwijs voor 
een kind echt beter.’

Luuk Joosten, docent veehouderij (mbo) en dierhouderij 
(vmbo-groen), AOC Citadelcollege, Horst en voorzitter 
Stuurgroep agrarisch CNV Onderwijs

‘Niet weer zoiets als competentiegericht 
onderwijs’
‘De nieuwe regering zou iets moeten doen aan de werkdruk in 
het mbo. Die loopt echt op. De leerling van nu is niet meer te 
vergelijken met die van twintig jaar geleden. Er zijn veel meer 
zorgleerlingen bijgekomen. Daardoor hebben we ook steeds meer 
te maken met maatschappelijke problemen. Bovendien moet alles 
ook nauwkeurig worden bijgehouden. Er zijn zo veel instanties 
bijgekomen.Ik zou ook wensen dat we er wat salaris bij krijgen, 
om een beetje marktconform te blijven. Niet steeds die nullijn, 
ook voor ons worden de zorgkosten hoger. Ik hoop verder dat de 
nieuwe minister ons niet opnieuw opzadelt met zoiets als compe-
tentiegericht onderwijs. De politiek gaat nog te vaak uit van de 
gedachte dat er maatregelen moeten komen omdat er iets mis zou 
kunnen gaan. Ik zou tegen het nieuwe kabinet willen zeggen: stop 
met dat van bovenaf opgelegde beleid. Laat ons met rust en geef 
scholen de vrijheid.’  

Leerkracht groep 8, basisschool De Regenboog, Holten, bezig 
met de opleiding tot directeur 

‘Kabinet, kijk naar tempo invoering passend 
onderwijs’
‘Mijn collega’s en ik zouden graag willen dat nog eens naar 
het tempo wordt gekeken waarmee passend onderwijs wordt 
ingevoerd. Wij hebben het idee dat met name het reguliere 
basisonderwijs hier nog niet klaar voor is. Of in ieder geval niet 
duidelijk weet wat er van hen wordt verwacht. Kortom, nieuw 
kabinet kijk er nog eens kritisch naar. Moet het wel op deze wijze 
worden ingevoerd, of kan het op een later tijdstip? Het is niet 
dat we er tegen zijn, maar het is vooral de combinatie met het 
opbrengstgericht werken, waarbij je resultaten moet halen. En dat 
terwijl er door passend onderwijs meer zorgleerlingen in de klas 
komen. Wij ervaren dat echt als een grens. Zeker nu door bezuini-
gingen de klassen toch al groter worden. De rek is er een keer uit. 
Wij vinden het wel goed dat wordt gestimuleerd jezelf te professi-
onaliseren. Wat ons betreft mogen de eisen best wat aangescherpt 
worden om de kennis te vergroten. Het Lerarenregister? Alleen als 
daarin je kundigheid wordt vermeld. Niet als daarin alleen maar 
komt te staan dat je een papiertje hebt behaald. Het moet geen 
controlemiddel zijn.’



Marjolijn Jaspers, directeur  
St. Antoniusschool, Amsterdam

‘Overheidsbeleid is af en toe 
hilarisch’ 
‘Laten we vooral geen geld bij het onder-
wijs weghalen, er moet juist bij. Verhou-
dingsgewijs besteden wij per burger heel 
weinig aan het onderwijs, dat percentage 
ligt in Frankrijk en Zweden veel hoger. 
Laat het nieuwe kabinet scholen alsjeblieft 
ook meer vrijheden geven. Wij schrijven 
ons helemaal de blubber als basis-
schooldirecteuren aan schoolplannen en 
zorgplannen, schoolgidsen en protocollen. 
Je bent net een schrijfmachine om alles 
te verantwoorden. Het vervelende is dat 
je niet alleen met de landelijke overheid 
te maken hebt, gemeenten hebben ook 
zo hun eisen. Neem de voor- en vroeg-
schoolse educatie. Ik moet een zorgplan 
schrijven over de voorschool, maar dat 
heet dan ineens een ondersteuningspro-
fiel. Ik voorspel: over vier jaar mag dat 
geen ondersteuning meer heten vanwege 
de negatieve bijklank. Dan moeten we het 
vast aandachtsprofiel noemen. Het is af en 
toe gewoon hilarisch. 
Ik zou ook meer waarborgen willen heb-
ben voor het aanstellen van vakdocenten, 
zoals voor gym en handvaardigheid, maar 
ook voor filosofie. Kinderen leren dat de 
wereld niet zwart-wit is, maar dat er ook 

grijstinten zijn. Een keer in 
de week een uur kinderen 
leren nadenken en relati-
veren, dat is echt een wens 
van mij.’

  Theo Wisgens, docent 
levensbeschouwing 
en gelukslesssen, 
Beroeps college (vmbo), 
Landgraaf

‘Alle leerlingen een 
tablet’
‘Laten ze de gratis school-
boeken in het voortgezet 
onderwijs afschaffen. Het 
is niet alleen onnodig, het 
is daardoor ook lastig voor 
uitgevers om te innoveren. 
Maak nu eens haast met 
de digitalisering, in combi-
natie met gratis wifi voor 
de scholen. En wie dat dan 

moet betalen, de overheid of de scholen gezamenlijk, dat maakt 
me nu even niet uit. In Zuid-Korea krijgen alle leerlingen een 
Samsung-tablet, dat moet hier toch ook kunnen. Wat ik ook goed 
vind is als docenten verplicht getraind worden in de omgang met 
social media, met een certificering. Leerlingen gaan zo snel in 
die ontwikkeling, en wij lopen steeds verder achter. Ik vind ook 
dat  docenten erop moeten kunnen worden afgerekend als zij de 
gestelde doelen van de school niet halen. Ja, dat mag van mij best 
in het Lerarenregister worden opgenomen.’   

Harry Frantzen, directeur beweging en educatie Hogeschool 
Windesheim, Zwolle

‘Rust om afspraken na te komen’
‘Ik zou willen dat we de tijd kregen om de prestatieafspraken die 
we met staatssecretaris Zijlstra gemaakt hebben in alle rust uit te 
voeren. Dat gaat onder meer over rendement, topopleidingen, 
innovaties en tevredenheidsregistratie. En daarna nadenken 
over welke innovaties we willen en daaraan ook consequenties 
verbinden, zoals rond de inzet van ict. Neem de rigiditeit rond 
de 1.040-urennorm in het voortgezet onderwijs. Als ik dat op een 
andere manier opbrengstgericht kan realiseren met behulp van 
ict, dan moet dat ook mogelijk zijn. 
Nee, ik heb geen moeite met het stellen van kwaliteitseisen aan 
de opleidingen, maar de politiek moet ophouden met klagen 
over de massaliteit in het hbo. Daar wordt aan gewerkt, want 
het is ook onderdeel van de prestatieafspraken met Zijlstra. 
Maar ik zit niet te wachten op maatregelen om een eventueel 
tekort in het (sterk vergrijsde) hbo-docentencorps op te vangen. 
Het vinden en vasthouden van nieuw talent is een zaak van de 
instellingen. En ik denk ook wel dat het economische tij in ons 
voordeel werkt.’ 

Peter Magnée  

Schooljournaal 12
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‘Met een stevig sbo 
kunnen leerlingen  
wellicht toch naar 
een reguliere  
kader- of basisbe-
roepsgerichte vmbo-
opleiding 



Liesbeth Hermans

Schooljournaal 13
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Op een zonnige woensdagmiddag in de maand mei van 
het jaar 1973 kwam ik huppelend thuis van school. Mijn 
halve klas had afgesproken te gaan rolschaatsen op de 
Kerklaan, daar lag zulk lekker glad asfalt. Moeder zat al 
klaar met het brood en de melk, ik propte alles achter 
elkaar naar binnen. Haast! O ja, Liesbeth, gisteravond 
is meester nog even langs geweest. Hij denkt dat je wel 
naar de atheneumbrugklas kunt na de zomervakantie. 
Goed, hè? Leuk mam, maar ik ga nu eerst rolschaatsen, 
hoor! En vrolijk en onbezorgd bond ik de ijzers onder.  
Van spanning geen last. Rolschaatsen, dat vond ik met 
mijn twaalf jaar opwindender en belangrijker. 
Zo ongeveer is het gegaan, mijn vervolgkeuze na de 
basisschool. Alleen de eerste dag van de brugklas was 
een beetje spannend, want ik moest tien kilometer 
fietsen en ik wist de weg niet. Volgens mijn moeder ben 
ik gewoon met de horde meegereden van Erica naar 
Emmen. Meer kan ook zij zich er niet van herinneren. 

Hoe anders gaat het heden ten dage! Mijn achtste groe-
pers maken zich maandenlang zorgen om de Eindtoets. 
In de klas werken we daar gericht naar toe. Op maat van 
elke leerling zoeken we passende oefeningen en die keu-
zes bespreken we netjes met het thuisfront. In november 
geven we een voorlopig advies voor het voortgezet 
onderwijs, zodat ouders en kinderen goed voorbereid 

kunnen rondkijken bij de Open Huizen. Vanaf januari 
presenteren alle middelbare scholen zich immers 
tijdens spetterende Open Dagen. Kom naar ons, het is 
hier zo gezellig! Samen met hun ouders bezoeken de 
meeste van onze leerlingen een stuk of drie schoolge-
meenschappen. Moeilijke keus, hoor! Op de ene plek 
krijg je mooie pennen cadeau, ergens anders mag 
je lichtgevende slimy maken, glibber die het midden 
houdt tussen snot en gel…. Leuk! Nog leuker! Leukst! 
Juf, wat zou jij doen, als jij mij was? 
Vanaf begin maart vragen mijn jongens en meiden 
dagelijks of de uitslag van de Eindtoets al binnen 
is. En als ik daar eindelijk “ja” op kan antwoorden, 
bespreken ze het resultaat onder elkaar uitgebreid. 
En wij, leerkrachten, doen dat op onze beurt met 
ouders en zoon of dochter. Is het definitieve besluit 
ten slotte na rijp beraad gevallen, dan komt het 
volgende spannende moment: de middelbare school 
geeft inspraak bij de indeling van de klassen. Bij wie 
kom ik in de klas, juf? Weet je dat al? Hebben ze de 
indeling al opgestuurd? Deze opwinding speelt in mei. 
En omdat het grote gebeuren niet lang genoeg kan 
duren, mogen ze daarna, tot aan de grote vakantie, 
ook nog een paar keer komen sfeer proeven. Stage 
lopen, zogezegd, kennismaken met de nieuwe school.
Lekker ontspannen!

Juf, wat zou 
JiJ doen, aLs 
JiJ miJ was? 

Naar de brugklas: weet waar je aan begint!

Liesbeth Hermans 
(5o) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
daltonschool in 

steenwijk. 

column



Annet Dries: 
‘We vragen van 
ouders echte 
betrokkenheid.’
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Maandagmiddag 4 uur, kinderen van groep 7 en 8 op de 
Agnesschool in de Rotterdamse achterstandswijk Feijenoord 
krijgen filosofie. Ze discussiëren over de stelling Kinderen die 

gepest worden, moeten het zelf oplossen. Sinds dit schooljaar 
krijgen deze leerlingen 36 uur les per week. Directeur Annet 

Dries: ‘Meer uren onderwijs helpt, als je het maar goed invult.’
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omdat onze leraren bekend en vertrouwd 
zijn voor onze leerlingen en ouders. 
Doordat we extra geld krijgen, kunnen we 
de leraren die na 3 uur lesgeven, overdag 
compenseren, zodat ze niet van half 9 tot 5 
aan het lesgeven zijn.’ Dries moet toegeven 
dat het wennen is. ‘Het teammoment aan 
het eind van de dag zijn we kwijt. De kin-
deren zijn drie dagen tot 5 uur op school, 
woensdag tot ongeveer half 5 en vrijdag tot 
3 uur.’ Op den duur wil de school mis-
schien ook wat externen er bij betrekken. 
‘We leggen contact met het Scheepvaart- 
en Transport College, met als doel dat 
er straks meer leerlingen naar die school 
gaan en daarmee meer kans maken op een 
baan. Zo kan een basisschool al bijdragen 
aan een goede beroepskeuze’, meent Dries. 
‘Dat kan misschien helpen het enorme 
aantal voortijdig schoolverlaters in  
Rotterdam terug te dringen.’ 

‘TEGEN!’
Ouders staan buiten op hun kinderen te 
wachten. De leerlingen van groep 7 en 8  

Children’s Zone heet het project waaraan de Agnesschool deel-
neemt, een uit het New Yorkse Harlem overgewaaide methode 
om kansarme kinderen meer bagage mee te geven. De katho-
lieke, voor honderd procent zwarte Agnesschool is de eerste 
van de Rotterdamse achterstandsscholen die aan het project 
deelneemt. Directeur Dries: ‘Eerdere projecten met meer onder-
wijstijd werden vooral gevuld met creatieve zaken en hadden niet 
het gewenste effect. Door de ervaringen in Harlem weten we dat 
Children’s Zone wel werkt: tien extra uren, meer ouderbetrok-
kenheid en zorg vanuit wijkteams.’

VErTrouWD
De tien extra uren voor de groepen 7 en 8 op de Agnesschool 
worden gevuld met rekenen, taal, Engels, studievaardigheden, 
filosofie, gym, huiswerkbegeleiding, techniek en loopbaanoriën-
tatie. Op woensdagmiddag gaan de leerlingen vervolgopleidingen 
of bedrijven bezoeken of met de politie op pad. De uren worden 
gegeven door de eigen leerkrachten, maar met de subsidie kunnen 
ook externen ingehuurd worden. Dries: ‘Dat is een bewuste keuze, 

Van half 9 tot 5 op de basisschool



Lagerhuisdiscussie: 
‘Jij zit toch in de 
Tegen-groep en nu 
ben je voor?’
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blijven echter nog even. Door ziekte 
van de filosofieleerkracht geeft adjunct-
directeur Karin Lammers discussieles aan 
de leerlingen. In een Lagerhuisopstelling 
leren de kinderen argumenten bedenken, 
die te verwoorden, te luisteren en een 
mening te vormen. ‘Deze groep is tegen, 
deze groep is voor. Bedenk maar argu-
menten waarom je het eens of oneens 
bent met de volgende stelling: Dierproeven 

moeten stoppen; die testjes kunnen ook gewoon 

op mensen uitgeprobeerd worden.’ Een jongen 
uit de tegen-groep gaat staan en zegt: ‘Ik 
ben voor, want je doet een dier kwaad.’ 
Lammers: ‘Maar je zit toch in de tegen-
groep?’ De jongen gaat zitten om een 
tegen-argument te bedenken. Een meisje: 
‘Ik ben voor, want dieren hebben ook 
een leven. En het kan ook op mensen 
uitgetest worden.’ Een ander vindt juist: 
‘Ik ben tegen, want er kunnen mensen 
aan dood gaan.’ 
Lammers probeert een nieuwe stelling: 
Kinderen die gepest worden, moeten het zelf 

oplossen. Een meisje uit de tegen-groep: 
‘Nee, als je gepest wordt omdat je lelijk 
bent enzo, kun je best naar de juf stap-
pen voor hulp.’ En een groepsgenoot: 
‘Tegen, want sommige kinderen gaan er 
zelfmoord door plegen.’ Een meisje uit 
de voor-groep: ‘Als je zelf hulp vraagt 
aan een volwassene, los je het eigenlijk 
ook zelf op.’ 

SCorES oMHooG
Wouter van der Windt van groep 
8 is één van de leraren die 
de extra uren geeft. Hij 
geeft Engels, techniek en 
huiswerkbegeleiding en 
gaat met leerlingen naar 
bedrijven en middelbare 
scholen. ‘Ik vind het 
een uitstekend 
idee, 
omdat de 
leerlingen 
in de wijk 
Feijenoord 

vaak kampen met een achterstand en allerlei problemen in de 
gezinnen. De scores moeten en kunnen omhoog. De kinderen 
vinden het leuk, zijn positief en enthousiast. En ik ook! Natuurlijk 
is het best wel eens zwaar, zowel voor kinderen als leraren, maar het 
enthousiasme maakt veel goed. Vaak roepen kinderen “Nu al?” als ik 
ze zeg dat het vijf uur is. En je weet waar je het voor doet. Bovendien 
krijg ik er ambulante tijd voor terug.’

BIJSLEpEN
Alle kinderen die meedoen aan het project hebben een contract 
getekend waarin staat dat ze gemotiveerd zijn en zich zullen gedra-
gen. Ook ouders tekenen een contract, waarin staat dat ze naar 
ouder- en rapportavonden komen en hun kinderen niet ongeoor-
loofd zullen laten verzuimen. ‘En we zullen ze er met de haren bijsle-
pen als ze zich er niet aan houden!’ belooft Dries. ‘Ouders hoeven 
niets te betalen voor het extra onderwijs dat we bieden, maar we 
vragen er wel iets voor terug, namelijk échte betrokkenheid. De 
ouders zijn zich er trouwens best van bewust dat als hun kinderen 
iets willen bereiken, ze daar iets voor moeten doen. En ze realiseren 
zich dat zij soms niet de bagage of mogelijkheden hebben om hun 
kinderen goed te stimuleren en dat hangen op straat ook niet alles 
is. Op school zitten is dan een beter en functioneler alternatief.’

Ciska de Graaff

. Een meisje uit de tegen-groep: 
‘Nee, als je gepest wordt omdat je lelijk 
bent enzo, kun je best naar de juf stap-
pen voor hulp.’ En een groepsgenoot: 
‘Tegen, want sommige kinderen gaan er 
zelfmoord door plegen.’ Een meisje uit 
de voor-groep: ‘Als je zelf hulp vraagt 
aan een volwassene, los je het eigenlijk 

MHooG
Wouter van der Windt van groep 
8 is één van de leraren die 
de extra uren geeft. Hij 
geeft Engels, techniek en 
huiswerkbegeleiding en 
gaat met leerlingen naar 
bedrijven en middelbare 
scholen. ‘Ik vind het 

Van half 9 tot 5 op de basisschool



‘Zonder praktijkmensen 
gebeuren er ongelukken’

Paul van 
Meenen (D66): 
‘Leraar zijn is 
het mooiste vak 
dat er is.’
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Tweede Kamer twee onderwijsspecialisten rijker 

Ik weet zeker dat een aantal van mijn 
nieuwe collega’s zich zou bedenken als ze 
zouden weten wat de gevolgen zijn.’ 
Van de zomer nog kieperde hij een 
oproep van het ministerie om werk te 
maken van het predikaat excellerende 
school zo in de prullenbak. ‘’Kenniseco-
nomie is belangrijk, maar dit was te veel 
gericht op de intellectuele bovenlaag. 
De grote massa van vmbo’ers werd in dit 
programma te veel genegeerd.’ 

OntwikkeLingsLanD 
Bisschop geeft nog een ander voorbeeld 
over de enorme behoefte aan kwaliteits-
controle. ‘Begrijpelijk, want het is cruciaal 
voor het onderwijs, maar waarom moet 
de opbrengst tot drie cijfers achter de 
komma worden gemeten? Daar gaat zo 
veel tijd in zitten dat je je afvraagt of 
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‘Wil je voorgenomen onderwijsbeleid op waarde kunnen schat-
ten, dan moet je uit de praktijk weten wat het effect er van is. 
En dan denk ik zowel aan de mannen en vrouwen voor de klas 
als aan de schoolleiding.’ Dat zegt net benoemd SGP-Kamerlid 
Roelof Bisschop (55), de afgelopen week nog actief met de 
overdracht van zijn directeurschap van het Wartburg College, 
locatie Revius, in Rotterdam. Hij vindt het een meerwaarde dat 
hij uit eigen ervaring weet waarover hij straks namens zijn partij 
het woord voert in de Kamer. ‘Ik heb jaren geschiedenis gegeven, 
daarna een aantal directietaken vervuld en de afgelopen jaren 
diende ik het onderwijs als rector. Daardoor weet ik welke maat-
regelen over met name het voorgezet onderwijs zijn uitgestrooid. 

Er zijn talrijke voorbeelden van (ex-)parlementariërs met 
een onderwijsachtergrond: Tineke Netelenbos, Maria van 

der Hoeven, Gerdi Verbeet, Arie Slob. Wat dat betreft 
sluiten Roelof Bisschop (directeur voortgezet onderwijs, 
SGP) en Paul van Meenen (bestuursvoorzitter, D66) aan 

bij een rijke traditie. Aan hen de vraag of het een pre is om 
als beoogd onderwijswoordvoerder in de Tweede Kamer 

rechtstreeks van de werkvloer te worden geplukt.
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het geld niet beter aan kleinere klassen kan worden besteed. 
Nederland geeft zo weinig uit aan onderwijs dat scholen uit pure 
arremoede de klassen weer gaan vergroten. En laten we nou niet 
meteen de schuld bij de directies leggen voor verkeerde keuzes, 
want volgens de Oeso zitten we wat betreft investeringen op het 
niveau van een ontwikkelingsland.’
Het viel hem op dat de lijsttrekkers tijdens hun verkiezingscam-
pagne vooral de salarissen wilden verbeteren. ‘Maar daar zit het 
probleem dus niet. De ideale klas heeft een omvang van 20 tot 
25 leerlingen. Dat verhoogt met name de pedagogische kwaliteit 
met sprongen, en het is ook nog eens goed voor het welbevinden 
van leraar en leerling. Er ontstaat dan meer ruimte voor per-
soonlijke aandacht voor leerlingen.’ 
Bisschop is tegen een eventueel besluit van het nieuwe kabinet 
om de maatschappelijke stage voor scholieren zonder meer te 
schrappen. ‘Die discussie heeft acht jaar geduurd. We zijn nu 
twee jaar bezig en dan zou het alweer stoppen? Hoe geloofwaar-
dig wil je als overheid dan nog zijn met onderwijsbeleid?’ 

tweeDehanDs Dienstfiets 
‘Ik ben op mijn achttiende wiskunde gaan studeren met maar 
een doel voor ogen: leraar worden; het mooiste vak dat er is’, 
weet Paul van Meenen (56), sinds een ruime week Kamerlid 
namens D66. Hij werkte achtereenvolgens als wiskundedocent 
in mbo en hbo, als rector van een middelbare school, en sinds 
enige jaren als bestuursvoorzitter van scholengroep Spinoza in 
Leidschendam-Voorburg en Den Haag. ‘Acht scholen, met 5.300 
leerlingen en 700 man personeel. Ja, inderdaad een middelgrote 
onderneming, maar ik kwam gewoon op een tweedehands 
dienstfiets – mijn enige luxe – en ik werkte vanuit een heel sober 
kantoor. Ik zou het overigens niet anders hebben gewild, de 
mensen voor de klas gaan wat mij betreft voor.’
Met pijn in het hart nam Van Meenen afscheid van het school-
leven. Hij kiest voor de landelijke politiek omdat hij vindt dat in 

Roelof Bisschop 
(sgP): ‘De 
ideale klas heeft 
een omvang 
van 20 tot 25 
leerlingen.’

Den Haag nogal eens onverstandige dingen over 
het onderwijs worden gezegd. ‘Daar heb ik me 
vaak druk over gemaakt, en dat wil ik ten goede 
veranderen. Kijk, ik snap best dat de Tweede 
Kamer niet vol specialisten kan zitten, maar zon-
der praktijkmensen gebeuren er ongelukken.’

sLuiPenDe Bezuinigingen
‘Ik ga me ervoor inzetten om het vertrouwen van 
de Haagse politiek in het onderwijs te herstellen. 
Geef ze de ruimte. Het is nu overgeorganiseerd 
wantrouwen’, vindt Van Meenen. ‘Daar gaat veel 
tijd en energie aan verloren en dat komt de kwa-
liteit van het onderwijs niet ten goede. Daarnaast 
constateer ik dat er in toenemende mate financi-
ele problemen ontstaan in het basis- en voortgezet 
onderwijs. Er zijn sluipende bezuinigingen gaande. 
Grotere klassen zijn er een signaal van. Als we daar 
nu niet iets aan doen, gaan we scholen verliezen. 
Verder wil ik streven naar een hogere kwaliteit 
van docenten. Hoe beter die is, hoe beter het 
onderwijs.’
Hij heeft liever niet dat de informateurs van het 
in de steigers staande VVD-PvdA-kabinet zich 
op onderwijs storten. ‘Dan krijg je weer van die 
afspraken waar niemand op zit te wachten, zoals 
de 1.040-urennorm en gratis schoolboeken.’
In tegenstelling tot zijn collega Bisschop is Van 
Meenen geen fan van de maatschappelijke stage. 
‘Het kost per jaar 50 miljoen euro, terwijl ik niet 
geloof dat het onderwijs er veel beter van is gewor-
den. Nee, ik zou er geen traan om laten als dat 
tijdens de formatie van tafel verdwijnt.’

Peter Magnée
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Schoolangst en schoolweigering vroeg aanpakken

zelf, in de ouders/het gezin en op school. Risicofactoren in het 
kind zijn bijvoorbeeld: verlegen, teruggetrokken gedrag, hoge 
eisen stellen aan zichzelf, lage dunk van zichzelf, moeite om 
vrienden te maken, psychiatrische problematiek, lichamelijke 
ziekte. Bij ouders/gezin kan het gaan om opvoedingsvaardighe-
den, overbezorgdheid, hechte ouder-kindrelatie, relatieproble-
men, weinig contact buiten het gezin, psychiatrische problemen. 
En risicofactoren op school zijn: onveilig pedagogisch klimaat, 
plagen en pesten, te hoge eisen, leraarwisselingen en gebrekkige 
verzuimregistratie. In het boek staat: Het ontstaan van schoolwei-

gering is te verklaren als een aangeleerd patroon van het vermijden van 

lastige situaties op school en daarbij een positieve bekrachtiging van 

het thuisblijven. Nienhuis licht toe: ‘Het kan zijn dat een kind te 
hoge eisen aan zichzelf stelt, opziet tegen overhoringen, spreken 
voor de klas of groepswerk, niet met andere kinderen durft om 
te gaan, gepest wordt. Allerlei dingen die de school een onpretti-
ge plek maken, een plek om te vermijden dus. En als ouders dat 
dan belonen door het kind toe te staan thuis te blijven en het 
daar ook nog gezellig maken, dan wordt schoolangst beloond en 
bekrachtigd en is schoolweigering een feit.’

OveRgeven
‘Ik heb alle begrip voor ouders die hun kind niet losgewrikt 
krijgen van de deurpost, een kind met maagpijn, overgevend, 
huilend, schreeuwend. Dan is het enorm moeilijk om toch door 

Bieneke Nienhuis komt in haar werk als 
onderwijsadviseur van cluster 4 in de 
drie Noordelijke provincies leerlingen 
tegen die soms al anderhalf jaar niet naar 
school gaan. Ongeveer één procent van 
alle schoolgaande jeugd heeft last van 
schoolangst, resulterend in schoolweige-
ring, meestal beginnend in het eerste of 
tweede jaar van het voortgezet onderwijs. 
‘Dat is iets anders dan spijbelen’, bena-
drukt Nienhuis. ‘Bij schoolweigering is 
sprake van angst, depressie, lichamelijke 
klachten – die overigens vaak verdwijnen 
als het kind thuis mag blijven -, de ouders 
zijn vaak op de hoogte, het kind is thuis 
onder schooltijd en blijft gemotiveerd 
om schoolwerk te doen. Bij spijbelen is 
dat allemaal niet het geval. Daarom is het 
van groot belang dat scholen niet alleen 
het verzuim registreren, maar het ook 
analyseren. Is het vaak op maandag of na 
een vakantie? Is het kind vaak een paar 
dagen ongeoorloofd afwezig? Dat kan 
allemaal duiden op schoolangst. Bij vroeg 
ingrijpen kan hier veel aan gedaan wor-
den.’ Ze zucht: ‘Maar van kinderen die er 
niet zijn heb je geen last, dus er zijn ook 
scholen die wel proberen het kind terug 
te krijgen, maar die het er na een tijdje 
ook maar bij laten zitten.’

hOge eisen
De oorzaken van schoolangst liggen 
meestal op meer terreinen: in het kind 

‘Desnoods breng 
je het kind onder 
dwang naar school’

‘Ik heb alle begrip voor ouders die hun kind niet 
losgewrikt krijgen van de deurpost omdat het 

kind niet naar school durft of wil, maar ga er niet 
in mee! Desnoods breng je het kind onder dwang 

naar school’, zegt psycholoog, pedagoog en 
onderwijskundig adviseur Bieneke Nienhuis. Ze 

schreef het boek Schoolangst en schoolweigering 
bij kinderen, iets waar één procent van de 

leerlingen last van heeft.
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te zetten. Maar desnoods brengen ze het kind onder dwang 
naar school’, zegt Nienhuis onomwonden. ‘Vraag je aan ouders 
of ze willen dat hun kind naar school gaat, dan zal geen ouder 
nee zeggen. Dan moeten ze daar ook iets voor doen. Zeg tegen 
je kind: “Je moet naar school, dat is de wet, dus daar is geen 
discussie over mogelijk. Wat kan ik doen om je te helpen naar 
school te gaan?” Vaak is thuisblijven op korte termijn de oplos-
sing voor ouders, ze vinden het nú zielig voor hun kind, willen 
het beschermen. Maar op de lange termijn komt dit kind aan de 
zijlijn te staan, leert het geen vak, wordt het geen sociaal burger. 
Ouders moeten er dus niet in meegaan, het kind gewoon naar 
school brengen en het thuis zo onaangenaam mogelijk maken 
als het kind tóch weigert. Thuis moet het niet leuker zijn dan op 
school. Blijft het kind volhouden dat het ziek is, behandel het 
kind dan ook als ziek: in bed, op de eigen kamer, niet vertroete-
len.’

sneL hanDeLen
Als school, ouders en hulpverlening snel aan de bel trekken 
en samenwerken, is schoolangst vrij eenvoudig op te lossen, 
meent Nienhuis. In haar boek staat daarvoor een stappenplan 

beschreven. De eerste stap is melding bij 
de leerplichtambtenaar, gevolgd door een 
gesprek met de ouders en de hulpverle-
ner, een gesprek tussen leraar en leerling, 
een terugkeertraject, evalueren en afspra-
ken voor de toekomst en signaleren van 
eventuele terugval. ‘Kern: zorg dat het 
kind zo snel mogelijk weer naar school 
gaat. Hoe eerder, hoe beter. Ga vooral 
niet als school het huiswerk thuis bren-
gen bij de leerling, want daarmee maak 
je het voor de leerling onnodig om 
naar school te gaan’, waarschuwt 
Nienhuis. ‘Ga ook niet – heel 
hulpvaardig – als leraar de leerling 
thuis ophalen. Daarmee onder-
mijn je het gezag van de ouders en 
bevestig je dat het de ouders niet 
lukt om het kind naar school te 
krijgen.’

Ciska de Graaff

Il
lu

st
ra

ti
e:

 S
us

i B
ik

le

‘Desnoods breng 
je het kind onder 
dwang naar school’

Schoolangst en 
schoolweigering bij kinderen, Bieneke Nienhuis, ISBN 
9789401400435, Uitgeverij 
LannooCampus,  
€ 17,99.



Werk &Recht
Cnv Onderwijs en aBP 
teleurgesteld over 
aanpassing rekenrente
Demissionair staatssecretaris De Krom heeft het 
pakket maatregelen bekend gemaakt met aangepaste 
financiële regels voor pensioenfondsen voor de korte 
termijn. Het nieuwe kabinet zal de knopen moeten 
doorhakken over meer definitieve regels in de nieuwe 
Pensioenwet die vanaf 2014 van kracht zou moeten 
worden. De tijdelijke maatregelen zijn een stapje in  
de goede richting, maar gaan niet ver genoeg om pen-
sioenfondsen echt in beter vaarwater te krijgen. CNV 
Onderwijs en ABP betreuren het vooral dat de rente, 
waarmee pensioenfondsen de waarde van hun ver-
plichtingen moeten uitrekenen, maar zeer bescheiden 
wordt aangepast. Het is een technisch ingewikkeld 
verhaal, maar het komt er op neer dat voor het uitre-
kenen van de waarde van alle pensioen uitkeringen die 
de komende 20 jaar tot uitbetaling komen, onverkort 
de extreem lage risicovrije marktrente blijft gelden. 
Voor het uitrekenen van de waarde van de verplich-
tingen op langere termijn dan 20 jaar is er met ingang 
van 30 september een lichte correctie op de marktrente 
gekomen, die langzaam oploopt met de termijn van de 
verplichting. Bij de huidige stand van de marktrente is 
de gecorrigeerde rekenrente bij een verplichting over  
60 jaar nog altijd maar 3,3 procent. ABP, als betrek-
kelijk rijp fonds, heeft relatief weinig verplichtingen op 
de zeer lange termijn en profiteert daarom niet veel van 
deze toch al kleine correctie. De gemiddelde rekenrente 
van ABP stijgt maar heel licht, wat resulteert in een 
verbetering van de dekkingsgraad met niet meer dan  
2 procentpunt.

Pensioenpremie 2013 
onzeker
Het pakket van De Krom biedt ABP 

mogelijk voldoende ruimte om een zeer forse verho-
ging van de pensioenpremie in 2013 te voorkomen. 
Maar dan moet het fonds aan een aantal harde voor-
waarden voldoen. De vervelendste is dat de pensioen-

richtleeftijd voor nieuwe opbouw al in 2013 naar 67 
moet en niet pas in 2014. Een andere, materieel gelijk-
waardige beperking van de nieuwe pensioenopbouw 
in 2013 mag ook. ABP kan hier niet zelf toe beslissen, 
want de sociale partners in de Pensioenkamer gaan over 
de inhoud van de pensioenregeling.

Cao-overleg kenniscentra ligt 
plat
Het overleg over een nieuwe Cao Kenniscentra is door 
werkgevers opgeschort. Aanleiding was de wens van 
de vakbonden dat een bapo-vervangende regeling een 
fatsoenlijke overgangsregeling moet bevatten voor werk-
nemers die vlak voor de entreeleeftijd van 55 jaar zit-
ten. Werkgevers zijn van mening dat de daarvoor nood-
zakelijke middelen ontbreken. Zij gaan nu eerst hun 
achterban raadplegen. Afhankelijk van het resultaat zal 
het overleg wel of niet worden vervolgd. Ondertussen 
blijven alle bepalingen in de huidige geëxpireerde Cao 
Kenniscentra van kracht waaraan de medewerkers een 
individueel recht kunnen ontlenen. Dus – zonder enige 
vorm van voorbehoud – ook de regeling ouderenverlof, 
beter bekend als de baporegeling.  

Verdere pensioenkorting dreigt
Zeer waarschijnlijk gaat de al aangekondigde 
pensioen korting van 0,5 procent per 1 april 2013 nu 
door. Blijft de rente de komende maanden onveran-
derd laag, dan zal ABP een volgende korting moeten 
aankondigen van circa 5 procent per 1 april 2014. En 
die korting kan nog hoger worden (onder voorwaar-
den maximaal 7 procent in april 2014, eventueel dan 
nog resterende korting in april 2015) als onverhoopt 
zou blijken dat ABP eind 2013 nog steeds niet uit 
het dekkingstekort is (dekkingsgraad onder de 104,3 
procent). CNV Onderwijs blijft er alles aan doen 
dat er eind 2013 een realistischer rekenrente geldt, 
vooruitlopend op de overgang in 2014 naar een reëel 
pensioencontract onder de nieuwe Pensioenwet.
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Overzicht regiOspreekuren 

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
donderdag 15 november Den Bosch


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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Het schooljaar is begonnen en de eerste MR-vergaderin-
gen worden gehouden. Wat gaan we doen het komende 
jaar? Natuurlijk zijn er altijd de vaste onderwerpen als 
formatie en functiemix, begroting en jaarrekening, 
de schoolgids, arbo, enzovoort. Ook interessant om 
te weten is hoe de school dit jaar uitvoering gaat 
geven aan het schoolplan. Die wordt eens per vier jaar 
geschreven en is in de meeste gevallen in 2011 beschre-
ven en dus vastgelegd tot 2015. Uit een schoolplan 
moet uiteraard een jaarplan voortkomen. Zo houd je 
de vinger aan de pols: wat hadden we afgesproken en 
welke doelstellingen willen we dit jaar bereiken? Voor 
de MR is het daarbij uiteraard van belang om te weten 
welke rol de raad hierbij kan of moet spelen.

Als eerste moet de MR het jaarplan in bezit hebben.  
De voorzitter draagt er vervolgens zorg voor dat alle 
MR-leden dit jaarplan goed doornemen en verzamelt 
de eventuele verhelderingsvragen. Tevens zoekt een 
van de leden uit welke rol de raad bij de verschillende 
onderwerpen kan of moet spelen. Sommige onderwer-
pen zijn ter advisering, andere ter instemming en som-
mige onderwerpen komen ter informatie. Daarnaast 
mag de MR te allen tijde ongevraagd advies geven over 
aangelegenheden of voorstellen doen tot ontwikkeling 
van nieuw beleid of wijziging van het staande beleid.

Hoe zit het met jaarplan?
vraag:

Vraag vervolgens een overleg aan met de directeur. In 
dit overleg neemt u gezamenlijk het jaarplan door en 
bespreekt u samen op welke wijze en wanneer de MR 
betrokken wordt bij de vaststelling of uitvoering van het 
voorgenomen beleid. Waar mogelijk spreekt u alvast af 
in welke vergadering de raad welke beleidsstukken of 
informatie kan verwachten. Op deze wijze kan de MR 
zich terdege voorbereiden op de onderwerpen. Heeft de 
raad zelf speerpunten en komen die niet aan de orde in 
het jaarplan? Dan is het nu de tijd om dat aan te geven. 
Daarbij zal de MR dan het initiatief moeten nemen en 
met voorstellen moeten komen. Dat kost natuurlijk wel 
wat tijd, maar het maakt het werk nog boeiender dan 
het al is. Als de MR duidelijke afspraken maakt wat aan 
de orde moet komen en welke speerpunten dit jaar aan 
de orde moeten komen, dan heeft u aan het eind van 
het schooljaar een mooie kapstok om het jaarverslag 
aan op te hangen.
Wilt u de achterban meer betrekken bij de werkzaam-
heden van de MR? Meld dan aan de achterban welke 
onderwerpen aan de orde komen, wat de speerpunten 
zijn en wat de raad dit jaar hoopt te bereiken. Nodig de 
achterban uit om mee te denken met de onderwerpen 
die aan de orde komen. Wilt u ondersteund worden 
in dit traject? Neem dan eens contact op met CNV 
Onderwijs Academie. 

antwOOrd:
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Cursussen
Eerder stoppen met werken klinkt aanlokkelijk. Eindelijk voldoende tijd om te 
reizen, voor de kleinkinderen, de hobby’s of om het huis op te knappen. Maar wat 
zijn de mogelijkheden, waar moet je rekening mee houden en wat moet je regelen?

Cursussen over pensioen (en het leven daarna)

Inhoud en kosten
CNV Onderwijs biedt twee informatie
bijeenkomsten over de individuele 
gevolgen van pensionering. Een  
themamiddag Wat en hoe rond pensioen 
(leden € 97,50, niet leden € 195,) gaat 
over de regelingen die samenhangen 
met het pensioen. Daarnaast is er  
een tweedaagse cursus Op weg naar 
pensioen (met overnachting: kosten 
€ 445,, met partner € 735,. Deel
nemers aan de middagcursus betalen 
de helft) over voor wat het voor mensen 
persoonlijk betekent om niet meer aan 
het arbeidsproces deel te nemen.  

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

Marianne van Wessel is trainer 
bij CNV Onderwijs Academie 
en organiseert congressen. ‘Op 
de themamiddag Wat en hoe 

rond pensioen zou een vraag 
kunnen zijn wat een goed 
moment is om met (keuze)
pensioen te gaan? Hoe regel 
je dat en wanneer en met 
wie moet je dat bespre-
ken? Wat zijn de gevolgen voor het 
besteedbare inkomen? Hoe zit het met de AOW en even-
tuele uitkeringen? Mag je langer doorwerken en bijverdie-
nen? Allemaal vragen die op je afkomen als je wilt stoppen 
met betaald werken. Verder geeft een notaris (financiële) 
tips rond pensionering en zijn er persoonlijke verhalen. 
In de cursus Op weg naar pensioen krijgt u zicht op de 
veranderingen in uw persoonlijk leven die horen bij het 
stoppen met werken en hoe het nieuwe leven waardevol 
kan worden ingevuld.’

is trainer 
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Jouw partner in training en advies
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Eens kijken wat Rutte en Samson het onderwijs gaan 
opleveren. Weliswaar beloven PvdA en de VVD te inves
teren in goed onderwijs, maar wat zijn deze beloftes 
waard als we weten dat – ondanks allerlei verkiezings
beloftes – de afgelopen jaren geen cent extra is geïn
vesteerd in onderwijs? Er is slechts wat geschoven met 
posten en bezuinigd op de salarissen. 
Gelukkig hebben we voor het actieplan Focus op Vak-
manschap een jaar extra gekregen om het goed te doen. 
Duidelijk is al wel dat de kwaliteit moet worden verhoogd 
met minder bekostiging. Het gevolg is: meer contacttijd, 
maar minder stage. Conclusie: minder focus op vakman
schap.
Het actieplan wil onder meer dat docenten de ruimte 
krijgen zich te professionaliseren. Verder moet er onder
wijs op maat komen en meer aandacht voor de student. 
Op papier lijkt het zo simpel, maar in de schaatssport 
waar ik vandaan kom heeft de introductie van profes
sionalisering een lange periode nodig gehad die liep van 
Ard Schenk tot Rintje Ritsma. Dan hebben we het wel 
over een periode van twintig jaar met alle ups en downs 
er tussenin. Professionalisering in het onderwijs gaat 
ook tijd en energie kosten. Daarnaast is men er in de 
sport allang achter dat een trainingschema niet voor 
iedereen dezelfde uitwerking heeft en dat er een klik 
moet zijn met de trainer om de prestaties op een hoger 

niveau te krijgen. En dan hebben we het nog over 
sporters die intrinsiek gemotiveerd zijn en weten 
welk doel ze na streven. Kortom, ook onderwijs op 
maat wordt een arbeidsintensief proces en is niet 
iets wat je kunt automatiseren.
Om financieel het onderwijs rond te krijgen zie je 
nu al dat klassen groter worden en meer zorgleer
lingen krijgen. Eén docent op 22 tot 30 leerlingen is 
geen uitzondering. Ik geef het ze te doen studenten 
dan nog op maat te bedienen en motiveren. Onder
wijs moet inspirerend en betaalbaar zijn, maar mag 
er een onsje meer bij?
Minister Van Bijsterveldt wilde in het kader van 
haar actieplan ook af van de zogenaamde pret
opleidingen. Sport en Bewegen, een studie waarvan 
ik opleidingsmanager ben op het Drenthe College,  
wordt als voorbeeld gegeven. Nu, ik kan haar 
verzekeren, wij leiden niet op voor werkeloosheid. 
Onze leerlingen hebben natuurlijk passie voor sport, 
maar komen hier niet om beter te worden in sport, 
maar om andere mensen enthousiast maken voor 
bewegen en sporten, zodat deze tot hun 67ste fit 
meedoen in het arbeidsproces. Zeker, we hebben 
gediplomeerde mbo’ers nodig in de techniek, maar 
ook aan afgestudeerden Sport en Bewegen is bewe
zen behoefte.

ONdeRWIjS mOet 
INSpIReReNd eN 

BetaaLBaaR zIjN, 
maaR mag eR eeN 
ONSje meeR BIj?

Pretopleiding

columncolumn
Hilbert van der duim

Hilbert van der 
duim (55) is  

opleidingsmanager 
Sport en Bewegen 
bij het drenthe 

College in emmen 
en assen.
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Project moet taalontwikkeling vmbo-leerling bevorderen

‘De motor achter taalontwikkeling is het 
lezen van boeken’, vertelt Theo Witte, 
hoogleraar Nederlands aan de Rijksuni-
versiteit Groningen. ‘Dat is voor iedereen 
belangrijk, ook voor vmbo-leerlingen. 
Het initiatief van Stichting Lezen om De 

Weddenschap op te zetten, waarbij bekende 

Lezen vmbo-leerlingen meer dan alleen de 
Donald Duck? En helpt het lezen van boeken 

tegen een taalachterstand? Stichting Lezen heeft 
het leesbevorderingsproject De Weddenschap 
opgezet om vmbo-leerlingen meer boeken te 
laten lezen. Bekende Nederlanders dagen de 

kinderen uit om net als zij drie boeken te lezen in 
een half jaar tijd. 

voorlezen in de klas helpt de leerlingen ook bij hun taalontwikkeling. 
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‘Laat zien aan 
leerlingen dat lezen leuk is’
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Nederlanders Fatma Genç 
(Spangas), Ajouad el Miloudi 
(Puberruil) en motorcoureur 
Jasper Iwema leerlingen uitdagen 
om drie boeken in een half jaar 
tijd te lezen, vind ik daarom 
erg goed. Veel leerlingen die 
het vmbo verlaten, worden als 
functioneel analfabeet geïdentifi-
ceerd. Daar moet wat aan gedaan 
worden.’ 

te MOeiLijk
Voor Witte is het belangrijkste 
dat lezen als positief wordt 
ervaren, want anders pakken 
veel leerlingen de volgende keer 
geen boek meer. ‘Als ze dan iets 
lezen, moet het wel aanspreken, 
vooral als ze hier weinig ervaring 
mee hebben. Als een kind het als 
negatief ervaart, is het heel moei-
lijk om hem te stimuleren een 
nieuw boek te lezen.’ Leerlingen 
kunnen lezen als straf ervaren als 
zij de verkeerde boeken voor zich 
krijgen. Een te moeilijk boek is 
niet leuk om te lezen. ‘Docenten 

moeten daarom weten welk leesniveau 
een leerling heeft. Als zij een boek kiezen 
dat daar bij past, pakken de leerlingen 
de volgende keer sneller zelf iets uit de 

kast’, laat Witte weten. ‘Niet alle leerlin-
gen lezen te moeilijke boeken. Uit eigen 
ervaring heb ik gemerkt dat sommigen 
snel een te eenvoudige titel uitkiezen 
om het zichzelf makkelijk te maken. Dat 
bevordert evenmin taalontwikkeling.’ Hij 
heeft samen met anderen de website www.

lezenvoordelijst.nl opgezet, waar leerlingen, 
docenten, ouders en bibliotheekmedewer-
kers het leesniveau van kinderen kunnen 

vinden. Deze site bestaat al voor bovenbouwleerlingen, maar is nu 
in ontwikkeling voor onderbouwleerlingen. 

sCannen van LeeRLingen
‘Lezen is een belangrijk onderdeel van de taalontwikkeling van 
leerlingen’, zegt Daniella van den Beemt, directeur van de vmbo-
afdeling van het Minkema College in Woerden. ‘Bij ons op school 
zien wij dat veel leerlingen met taalachterstand binnenkomen. Dat 
kan niet alleen frustrerend werken voor hen, maar ook bij docenten. 
Een leerling snapt de tekst niet en gaat dus vervelend doen in de 
klas. De docent wordt boos, maar weet niet dat de leerling de tekst 
niet begrijpt en daarom zo doet. Om deze situatie te voorkomen zijn 
wij dit jaar begonnen met het scannen van leerlingen als zij bij ons 
op school komen. Wij kunnen dan van ieder van hen het taal- en 
leesniveau bepalen, om vervolgens aan te geven welke aandacht ze 
nodig hebben.’ Een leerling moet niet gedwongen worden om te 
lezen, volgens Van den Beemt. Het leren en lezen moet leuk gevon-
den worden en dat kan als de leerstof aansluit bij de leerling. Op het 
Minkema College worden wel eens gastsprekers uitgenodigd en Van 
den Beemt raadt dit andere scholen aan. ‘Als de leerlingen met de 
schrijver van een boek kennismaken, worden velen van hen enthou-
siast. Zij horen het verhaal achter het boek en krijgen interesse. Het 
voorlezen van stukken uit boeken helpt de kinderen ook met taal-
achterstand. Zij moeten leren luisteren en omgaan met literatuur. 
Wat ook helpt, is een enthousiaste leraar. Zorg dat je lezen onder 
de aandacht brengt en wees er enthousiast over, dan kun je het als 
“leuk” overbrengen bij de leerlingen.’

LeeskiLOMeteRs
‘Bekende Nederlanders zijn een voorbeeld voor de kinderen. Als 
zij anderen zien lezen, zijn ze eerder geneigd om dat over te nemen. 
Het is een heel mooi project’, vertelt Wim Vosseberg, docent Neder-
lands op het Schaersvoorde College in Aalten. Hij is erg over het 
leesbevorderingsproject te spreken en vindt dat vmbo-leerlingen 
gestimuleerd moeten worden om te lezen. ‘Zij hebben een hele 
korte tijd, vergeleken met havo- en vwo-leerlingen, om enthousiast 
gemaakt te worden. Veel vmbo-leerlingen hebben een grote taalach-
terstand als zij bij ons op school komen. Lezen helpt zeker om die in 
te lopen. Wij werken dan ook in de bovenbouw met het programma 
Leesdok. Hiermee bouwt de leerling een leesportfolio op, waarin het 
ontwikkelen van leesplezier en het maken van leeskilometers voorop 
staan. Zelf gebruik ik dit programma ook in de onderbouw bij 
mijn leerlingen. Het zit goed in elkaar en helpt de kinderen bij hun 
ontwikkeling.’ Een belangrijk punt benadrukt Vosseberg: docenten 
hebben een voorbeeldfunctie. ‘Laat zien dat lezen leuk en belangrijk 
is. Laat weten dat je zelf leest en welke boeken dit zijn. Voorlezen is 
een goede methode om de leerlingen te prikkelen. Door een span-
nend boek uit te kiezen en ze een stukje te laten horen, daag je ze uit 
om zelf het boek verder uit te lezen. Als je Nederlands of een andere 
taal geeft, wees er dan wel bewust van dat je een taaldocent bent. 
Sommige woorden kunnen voor jou heel voor de hand liggend zijn, 
maar dat is vaak niet het geval bij de leerlingen. Zorg daarom dat je 
de woorden goed uitlegt. Zo begrijpen zij meer en wordt hun woor-
denschat meteen uitgebreid.’ 

Josine Putter 

‘Laat zien aan 
leerlingen dat lezen leuk is’
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Een veel gehoorde klacht in het 
onderwijs is de hoge werkdruk. 

Werkplezier wordt minder, 
stressklachten nemen toe. De 

methode Voortgezet Werkplezier 
pakt de werkdruk aan en brengt 

de passie voor het werk weer 
terug. Scholengemeenschap 

Panta Rhei in Amstelveen pakte 
het aanbod om als testschool te 
fungeren met beide handen aan.

satie Voion (voortgezet onderwijs in ontwikkeling), opgericht 
op initiatief van de sociale partners, ontwikkelde de methode 
Voortgezet werkplezier. Het idee erachter is heel simpel: samen 
met een paar collega’s, het hele team of een locatie neem je de 
tijd om te onderzoeken hoe de werksituatie nu is en hoe je deze 
kan verbeteren. De methode werkt met diverse werkvormen om 
met elkaar in gesprek te gaan. Hierdoor wordt men zich bewust 
van de oorzaken van de werkdruk, waarna er concrete oplossin-
gen bedacht worden. De methode besteedt niet alleen aandacht 
aan de werkdruk, maar ook aan de positieve kanten van het 
werk. Wat maakt het vak zo mooi? Waar haal je voldoening 
uit? Voortgezet werkplezier gaat er van uit dat als een of een paar 
personen met plezier werken, ze andere collega’s meetrekken 
in hun enthousiasme, waardoor het hele schoolklimaat kan 
verbeteren.

Veranderen
Scholengemeenschap Panta Rhei in Amstelveen kreeg het 
aanbod om als testschool te fungeren. ‘Wij pakten dit met 
beide handen aan,’ vertelt Patrick Kroon, teamleider en docent 
Nederlands. ‘We vonden dit om twee redenen belangrijk. Ten 
eerste om de samenwerking tussen de docenten onderling en 
tussen de docenten en het MT te vergroten. Tevens wilden we 
het korte verzuim terugdringen.’ Voordat Voortgezet Werkplezier 
ingezet werd, was de aanpak om de werkdruk te verlagen op 
de Panta Rhei veelal topdown. Door de inzet van de methode 
Voortgezet Werkplezier wordt de verandering op de werkvloer in 
gang gezet. 
Er doen ongeveer 22 docenten van deze school mee aan het 
project. Zij vinden de opdrachten ongedwongen. Er zijn geen 
waardeoordelen en door de afwisseling in de werkvormen 
komen de docenten in een ontspannen modus. ‘Allen ervaren 
het als prettig en dat maakt het project bijzonder,’legt Kroon 
uit. ‘Het is echter wel belangrijk om in de beginfase een trainer 
te hebben. Hij helpt je in alle drukte die je in een school 
ervaart op het juiste spoor.’
Met de methode gaan mensen met elkaar de diepte in, waarna 
het de bedoeling is dat ze tot verandering komen. Door met 
elkaar in gesprek te gaan, ontdekken ze wat de oorzaken van 

Van werkdruk naar 
werkplezier

Het onderwijs is een bruisende sector. 
Er gebeurt veel. Personeel werkt hard en 
maakt veel mee. Hierdoor kan enerzijds 
werkdruk ontstaan, anderzijds is er ook 
werkplezier, want er gaat ondanks de 
werkdruk veel goed. De nieuwe organi-

Kennis maKen?
Scholen kunnen kennismaken met de methode 
Voortgezet Werkplezier in het voortgezet onder-
wijs. Dat kan door een verkenningsbijeenkomst 
in school. Het betreft een informerende work-
shop die door teamleiders, docenten, mede-
zeggenschapsraad en het managementteam 
samen gevolgd wordt. Daarnaast bestaat er een 
train-de-trainer-bijeenkomst. Deze richt zich op 
interne coaches, P&O’ers en leidinggevenden 
die de methode Voortgezet Werkplezier in school 
willen gebruiken. Meer informatie vindt u op 
de website www.voortgezetwerkplezier.nl. Voor 
meer informatie kunt u ook terecht bij trainer 
Henk Hospes van CNV Onderwijs Academie: 
hhospes@cnvo.nl.



Schooljournaal 27

de werkdruk zijn. Deze zijn voor iedereen verschillend, want 
werkdruk zit vaak niet in de hoeveelheid werk, maar in hoe de 
docent het werk ervaart. Vanuit de inzichten ontstaan ideeën 
die leiden tot inspiratie om iets uit te proberen. Docent Kroon 
licht toe: ‘Voortgezet Werkplezier zorgt er voor dat er iets veran-
dert in de hoofden van het team. Wat kan ik er aan doen om 
mijn werkdruk te verkleinen? Hoe sta ik in de organisatie ten 
opzichte van anderen? Het bewustwordingsproces maakt dat 
docenten steeds positiever in de organisatie staan.’ 

TijdsinVesTering
De methode Voortgezet werkplezier pakt de werkdruk op een 
creatieve en oplossingsgerichte manier aan, vinden de ontwik-
kelaars. Dat kost wel tijd en dat klinkt, als er al een hoge 
werkdruk is, niet echt aantrekkelijk. Verhoogt dit de werkdruk 
niet nog eens extra? Kroon vertelt eerlijk dat hij het zeer lastig 
vond om naast alle activiteiten ook nog de bijeenkomsten voor 
werkplezier in te plannen. ‘De drukte zou het schooljaar niet 
afnemen, omdat we net in een nieuw schoolgebouw zaten en 
tegelijkertijd ook een nieuw onderwijssysteem invoerden. We 
besteden relatief weinig tijd aan voortgezet werkplezier, maar het 
is de tijdsinvestering zeker waard.’ Kroon legt uit dat drie facet-
ten hem en het team erg goed geholpen hebben. Ten eerste 

was het aangenaam om te ontdekken 
wat nu precies de energiegevers en de 
energievreters zijn. Bij de energievreters 
werd gekeken waar die in de organisatie 
opgelost konden worden. Het tweede 
facet was de opdracht “duwen tegen de 
muur”. Deze opdracht laat zien dat het 
geen zin heeft om problemen op te los-
sen waar jij geen eigenaar van bent. Zorg 
er daarbij voor dat het op de juist plek 
terecht komt. Ten derde werd het team 
zich bewust van de invloed van de wijze 
van communiceren met elkaar. Deze was 
nogal cynisch. Kroon: ‘We hebben een 
hoop plezier en lachen het probleem 
vaak weg, maar cynisme geeft nooit de 
positieve drive om het werkplezier te ver-
groten. Ik ben zelf wel een fan van ironie 
en cynisme, maar ben me nu heel bewust 
geworden van het feit dat een andere 
wijze van communiceren het plezier van 
iedereen vergroot.’ 

Maaike de Bruijn

‘Het bewustwordingsproces maakt dat docenten steeds positiever in de organisatie staan.’ 
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webbedingetjes

@  De digitale module DonorWise over orgaan- en weefsel-

donatie biedt de bovenbouw van het voortgezet onderwijs 

een les aan. Op www.donorwise.nl komen leerlingen met 

animaties, ervaringsverhalen en diverse opdrachten meer 

te weten over orgaandonatie. Tegelijkertijd oefenen zij  

belangrijke examenvaardigheden.

@  Scholen kunnen samen met het team werken aan onder-

wijsvernieuwing of een innovatief plan. Scholen aan Zet is 

een programma dat helpt bij het uitvoeren hiervan en is te 

vinden op www.schoolaanzet.nl. 

@  Op www.toetsenopschool.nl is het online boek Toetsen op 

school te vinden. Hierin staat van alles over de ontwikke-

ling, het gebruik en de kwaliteit van toetsen als instrument 

om de prestaties van leerlingen, docenten, scholen en  

onderwijssystemen te beoordelen. 

     De nieuwe minister van Onderwijs 
moet zelf voor de klas hebben gestaan.

@@@

@ @@@@@@@@

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:

Als het nieuwe kabinet geld in onderwijs steekt, moet dat 

naar klassenverkleining.

ApenstAArtjes

Getwitterd

CNV Onderwijs:
Gratis naar NOT 2O13? Reserveer nu al je 
gratis toegangskaart t.w.v. 35 euro op 
not2O13.nl.
Volg CNV Onderwijs op twitter: www.twitter.com/cnvonderwijs

Stelling:

In de Schooljournaal LinkedIngroup blijven de verkie-

zingen nog even nazingen. De mening van de SP dat de 

helft van de (midden)managers in het onderwijs het veld 

moet ruimen, krijgt steun én kritiek. Een paar reacties: 

‘Opnieuw wordt de oplossing helaas gezocht in kwantiteit 

in plaats van kwaliteit. Mijn ervaring op honderden scho-

len is dat de kwaliteit van het leiderschap de belangrijk-

ste variabele is voor duurzaam succes.’ ‘Er moet kritisch 

gekeken worden naar het aantal mensen dat “buiten” de 

klas werkt.’ En vanuit China: ‘Het Nederlandse onderwijs 

is één van de meest “waterhoofdige”van Noord-Europa.’



Schoenmaatjesgezocht!

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

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

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

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

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

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

Naam school, club, vereniging of kerk:

Contactpersoon:       Dhr./Mevr. 

Adres:                         adres school/kerk

Postcode:   Plaats:  

Telefoon:   E-mail:

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

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

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

Ja, wij willen graag meer weten over Schoenmaatjes. Stuur ons een gratis infopakket.
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Meer informatie? Kijk op www.edukans.nl/schoenmaatjes of bel met Edukans (033) 460 60 10.

Een 

cadeau 

van kind 

tot kind
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Gepensioneerden
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 of 
(0182) 61 55 79

rayon achterhoek
Maandag 22 oktober, 14-17.30 uur, jaarverga-
dering, 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), 
ontmoetingsdag, hotel Valk Akersloot. Thema: 
Respect, door Wim Stoop met citaten en gedich-
ten. ’s Middags liedjes van Davids, Sonneveld, 
Kan en Hermans.. Leden: € 7,50 Introducés  
€ 25,- Uitnodiging per post volgt. Info/aanmel-
den: 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 Erfgoed-
centrum, rondleiding. Info / aanmelden (voor  
20 oktober) verbrug@home.nl of (0485) 45 14 82

rayon nijmegen, maas en Waal
Dinsdag 30 oktober, 13.30 uur (zaal open  
13 uur), jaarvergadering/ontmoetingsdag. 
Spreker: Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs. 
Info/aanmelden (voor 22 oktober) J. Baarends, 
(024) 641 53 87 of j.baarends1@upcmail.nl

rayon Zeeland
Vrijdag 9 november, jaarvergadering, Hulst. Tevens 
bezoek aan de Vernieuwde Bierkaai (cultureel 
evenement). Leden ontvangen uitnodiging per post en/of 
e-mail.

onderwijsdienstVerleninG
Vrijdag 2 november, 9.30-15 uur, Tiberdreef 4, Utrecht, 
conferentie, in samenwerking met de AOB, met als titel 
De professionele 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. 
Aansluitend ledenvergadering ODV-leden van 15-16 uur. 
Info: fhuisman@cnvo.nl Aanmelden: www.cnvo.nl

schoolleiders
Donderdag 1 november, 9.30-16.30 uur, congres voor 
schoolleiders en middenmanagement uit primair en 
voortgezet onderwijs. Thema: Van opbrengstgericht 
leiderschap tot opleidingskundig leiderschap. Zalen-
centrum Den Hommel, Kennedylaan 9, Utrecht. Info/
aanmelden: www.cnvo.nl/schoolleiders

lAG-Groep BrABAnt-ZeelAnd
Woensdag 7 november, 15-18 uur [+ broodjes] Boerke 
Mutsaers, Vijverlaan 2, Tilburg [LAG Brabant-Zeeland] 
(G)MR-bijeenkomst. Thema: Gevolgen van instemming 
met meerjarenbestuursformatieplan, door de regiobe-
stuurder. Ontmoeting en uitwisseling met (G)MR-leden 
uit de regio. Info/aanmelden: cnvolagbrabantzeeland@
hotmail.com

Anders ActieVen
Woensdag 7 november, 10.30–16 uur, jaarvergadering 
en ontmoetingsdag, CNV Kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht. 
Thema: Wat te doen met het gat in de pensioensopbouw 
voor uitkeringsgerechtigden?, door Willem Jelle Berg, 
bestuurder CNV Onderwijs. Workshops: Reik elkaar 
de hand, door Karin Frugte; Hoe deel jij je tijd in?, door 
Annemieke Schoemaker. Rechtspositiespreekuur op 
aanvraag. Info: liavanvelzen@tiscali.nl of (023) 785 06 16. 
Aanmelden voor 12 oktober: andersactieven@cnvo.nl

oop
Dinsdag 23 oktober, 16-20 uur (+lichte maaltijd), loop-
baanworkshop voor onderwijs- en klassenassistenten 
in het primair onderwijs, CNV Kantoor Utrecht. Wil jij 

Schooljournaal 30Schooljournaal 30Schooljournaal 30

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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doorgroeien binnen jouw school als ondersteuner? In deze 
bijeenkomst ga je in gesprek met een coach. Samen onderzoek 
je hoe je dit kunt aanpakken. Na deze bijeenkomst heb je stof 
tot nadenken! Aanmelden via scholing@cnvo.nl. 

primAir onderwijs
Zuid-Holland
Woensdag 10 oktober, 15–18 uur, onderwijsmiddag (+ brood-
maaltijd), 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) 
452 03 45 of CNVOprimoZH@telfort.nl, sms (06) 33 65 32 93

VroUwen
Overijssel
Woensdag 10 oktober , 16 uur, Hogeschool Windesheim,  
Zwolle. Over Hoogsensitiviteit, door Mieke Vijn, schrijfster en 
trainer. Ze begeleidt jongeren op het gebied van faalangst-
reductie 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,regiomanager Eigen Kracht Overijssel.  
Info/aanmelden: Betsy Coes, betsy.coes@home.nl

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

Zuid-Holland
Woensdag 17 oktober, 16 uur, Johanneskerk, Rotterdam.  
Over Werk en privé, hoe houd ik het in balans?, door Astrid de 
Cock, beleidsmedewerker CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Lydia Maria, LydiaMaria@live.nl

drenthe
Woensdag 17 oktober, 16 uur, basisschool De Krullevaar,  
Hoogeveen. Over Omgaan met hoogbegaafde leerlingen, door 
Lammy van Midwoud-Klomp, intern begeleider en specialist in 
werken met hoogbegaafde leerlingen. Info/aanmelden:  
Meena Wentink-ter Haar, m.g.wentink@hotmail.com

noord-Holland
Woensdag 31 oktober, 16 uur, ’t Trefpunt, Alkmaar. Over Rots 
en Water, door Annelies Jonk-Brouwer, trainer en coach. 
Info/aanmelden: Bernadette de Groot, b.m.degroot@tabijn.nl

Zuid-Holland
Woensdag 31 oktober, 16 uur, Roc Leiden, 
Leiden. Over Passend Onderwijs vanuit jouw per-
spectief, door Bo Rodenhuis, werkzaam bij Roc 
Mondriaan. Hij heeft het beroepsprofiel gemaakt 
voor de gedragsspecialist in het primair onder-
wij. Info/aanmelden: Nelie Langeveld-van Beem, 
nelielangeveld@gmail.com

Utrecht
Woensdag 31 oktober, 16 uur, CNV kantoor, 
Utrecht. Over Mindfulness, door Adrion de Wit en 
Ellen Schaap, regioadviseurs voor het Vervan-
gingsfonds/Participatiefonds. Info/aanmelden: 
Mariska Leunk, mariskaleunk@gmail.com

Flevoland
Woensdag 31 oktober, 16 uur, Sbo De Vogelveste, 
Lelystad. Over De online leraar en Social media 
in het onderwijs, door Arno van Zanten, regio-
bestuurder CNV Onderwijs. Info/aanmelden: 
Lisenka van Midden, l.van.midden@isg-arcus.nl

Landelijk najaarscongres
Zaterdag 3 november, 10-16 uur, najaarscon-
gres Vrouwen CNV Onderwijs, In de Driehoek, 
Utrecht. Uitdaging en vooruitgang staan op dit 
congres centraal. Workshops rondom thema’s 
als: Wat is voor jou de top? Wat zijn onontdekte 
kanten van jezelf? Wat wil je in jezelf ontwikkelen? 
Hoe ontwikkel je je (ambitie)? Welke carrièremo-
gelijkheden zijn er voor vrouwen? Welke kansen 
hebben vrouwen op het gebied van management? 
Plenaire inleiding door Anouke Bakx (lector 
Fontys hogescholen) over Carrièremogelijkheden 
en je ontwikkelen in de breedte. Leden betalen 
voor deze dag € 35,-, niet-leden € 70,-. Info/
aanmelden op www.cnvo.nl/agenda

middelBAAr Beroepsonderwijs
Dinsdag 6 november, 16-20 uur, Utrecht, CNV 
Kantoor, Tiberdreef 4, uitwisselings- en infobij-
eenkomst voor OR-leden in het mbo (+ maaltijd). 
Thema’s: Doelmatigheid in het mboO, Veiligheid 
en werkdruk, Ziekteverzuim en preventie. Aan-
dacht voor de rol van de OR op deze punten. 
Open voor leden en niet-leden, toegang gratis. 
Info: (030) 751 17 47 Info/Aanmelden:  
aanvraagopmaat@cnvo.nl (o.v.v. naam instelling 
en aantal personen.)
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Advertentie

Boek rouwproces 
kinderen
Veel kinderen hebben steun nodig bij 
afscheid(sdiensten) van dierbaren. 
Riet Fiddelaers-Jaspers is deskundige 
op het gebied van verlies en rouw en 
heeft een boek samengesteld om deze 
kinderen te helpen. In het boek Waar 
ben je nu, zie je me nog? staan verhalen 
en gedichten voor kinderen die hen 
kunnen helpen bij het samenstellen 

van een afscheids-
dienst. ISBN 
9789077179130, 
Uitgever: Publicatie-
bureau In de  
Wolken. De prijs van 
het boek is tot  
1 januari 2013  
€ 15,95 en daarna 
kost het €17,50. 

Conferentie over krachtige 
leeromgeving
Leren faciliteren: de krachtige leeromgeving is de titel 
van een congres over ontwikkelingen in het basison-
derwijs. Het wordt georganiseerd door OinO-Advies 
en wordt gehouden op dinsdag 13 november in het 
congrescentrum Orpheus in Apeldoorn. Hier zijn 
onder anderen Marc Lammers (ex-bondscoach 
dames hockeyteam) en opiniepeiler Maurice de Hond 
aanwezig. Meer informatie: www.oino-advies.nl/
congressen. 

Tweedehands 
schoolmaterialen (ver)kopen
Veel scholen, pabo-studenten of andere 
onderwijsinstellingen houden materialen over 
die zij niet meer gebruiken en weggooien. 
Scholenmarktplein.nl is de nieuwe website 
waarop deze materialen geplaatst worden, 
zodat anderen kunnen hergebruiken. Dit is 
niet alleen goed voor het milieu maar scheelt 
scholen, studenten en instellingen ook geld. 
Meer informatie: www.scholenmarktplein.nl. 

Conferentie over pilotopbrengsten 
De opbrengsten van de pilots doorlopende leerlijn 
taal en rekenen zijn bekend. Deze opbrengsten 
worden tijdens een drietal conferenties over-
gedragen door SLO, de pilotscholen en andere 
samenwerkingspartners. Zij bieden gelijk  
praktische handreikingen aan voor het creëren 
dan wel verbeteren van de doorlopende leerlijn.  
De conferenties vinden plaats op maandag  
19 november in Zwolle, woensdag 21 november in 
Utrecht en donderdag 29 november in Eindhoven. 
Meer informatie: www.slo.nl/agenda. 

Vervanging IB-ers

Schoolbesturen hoeven vanaf nu niet zelf meer 

voor vervanging te zorgen als de Interne Begeleider 

uitvalt. OinO-Advies en Randstad Payroll Solutions 

zijn samen gaan werken om een taak uit handen 

te nemen van de schoolbesturen. Zij kunnen een 

beroep doen op de vervangingspool via OinO-Advies 

dat de werving en selectie van de kandidaten ver-

zorgt. Meer informatie: www.OinO-Advies.nl. 

Tweedehands 

WIN concert Ralf Mackenbach
Het milieu helpen is altijd een goede zaak. Eeko de Eekhoorn en zanger Ralf Mackenbach steken daarom 
graag hun handen uit de mouwen hiervoor. Zij organiseren een inzamelingsactie voor lege cartridges 
en gebruikte mobiele telefoons om ze vervolgens te laten recyclen. Van maandag 8 oktober tot en met 
vrijdag 7 december kunnen scholen meedoen aan deze actie. Door hieraan deel te nemen, maakt de 
school kans op een concert van Ralf Mackenbach. Meer informatie: www.eeko.nl.  
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Actie CNV Onderwijs op  
Dag van de Rechten van het Kind
CNV Onderwijs wil zich op de Dag van de Rechten van het Kind 
sterk maken voor het recht op goed onderwijs voor kinderen. 
Op dinsdag 20 november wordt in Limburg de aftrap gegeven 
van deze speciale dag en dat wordt gedaan door het verstrek-
ken van kinderboekpakketten. In zo’n pakket zitten prenten-
boeken, leesboeken en voorleesboeken. De eerste veertig 
inschrijvers krijgen dit boekenpakket. Op drie scholen zal CNV 
Onderwijs een bezoek brengen en een professionele verteller 
meenemen. Limburgse scholen die een kinderboekenpakket 
willen ontvangen, kunnen zich tot 3 november aanmelden bij 
jacquelinearts@hetnet.nl.

Conferentie leren en gedrag 
De Opleidingen Speciale Onderwijszorg van Hoge-
scholen Fontys en Windesheim organiseren de 
Nationale School Wide Positive Behavior Support 
conferentie. Die vindt plaats op 16 en 17 november 
op Hogeschool Windesheim in Zwolle. De expert op 
dit gebied, de Amerikaan Rob Horner, spreekt over 
de relatie tussen leren en gedrag en het belang van 
een schoolbrede aanpak. Tijdens het congres zal 
hij een workshop en een masterclass verzorgen. 
Deelname kost op 16 november € 170,- en op  
17 november € 100,-. Voor meer informatie:  
www.swpbsconferentie.nl. 

B Bezig
voor de ond

naam:
Bert van 
Dijk

leeftijd:
73 jaar

Beroep:
Leerkracht basisonderwijs, nu gepensioneerd

Vrijwilligerswerk:
Leden Activiteiten Groep (LAG) Gelderland, 
huldigen van jubilerende leden

motivatie:
Het contact met de leden is heel belangrijk en 
waardevol. Ik wil de leden opzoeken op hun 
werkplek om ze te laten ervaren dat de bond 
meer is dan Schooljournaal, ze een gezicht van 
de bond laten zien, hun verhalen aanhoren, 
hun meningen vragen, ze attenderen op 
alle hulp, cursussen en informatie die CNV 
Onderwijs voor ze in petto heeft. We gaan 
twee keer per jaar als LAG de scholen in onze 
provincie in om, onverwacht, leden te huldigen 
die zoveel jaar lid zijn. Ze krijgen – te midden 
van hun collega’s of leerlingen – een speldje 
en oorkonde en voor het team nemen we een 
overheerlijke krentenwegge, pakje roomboter 
en wat spullen van de bond mee. 
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CONGRES Medezeggenschap
Het zesde WMS congres heeft als thema Verder op 
weg met de WMS. Deze bijeenkomst vindt plaats 
op woensdag 21 november in Congrescentrum 
de Reehorst in Ede. Inschrijving is vanaf heden 
geopend en de deelnamekosten zijn € 90,- per 
persoon inclusief lunch. Het volledige programma 
is te vinden op http://www.deelnameregistratie.nl/
upload/brochure298.pdf.  

Dag van de Zorgcoördinator 
De Dag van de Zorgcoördinator komt er aan. Op 
donderdag 22 november organiseert de NVSNVL de 
zesde editie in Congres centrum 1931 in Den Bosch 
onder de naam Richting geven aan gedrag. Tot donder-
dag 25 oktober kan ingeschreven worden via de site 
www.dagvandezorgcoordinator.nl. Op deze dag worden 
er 41 verschillende workshops gegeven waaruit er 
drie gekozen kunnen worden. 
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•   Voorstel voor een geactualiseerd 7-puntenplan voor 
het Passend Onderwijs. Ingediend door de stuurgroep 
Passend Onderwijs.

•   Voorstel voor het vergroten van de actiekas. Ingediend 
door het rayon Amsterdam e.o. van de sector Gepensio-
neerden.

•   Motie die oproept tot meer diversiteit in verenigingsorga-
nen. Ingediend door de commissie Diversiteit.

•   Voorstel om een erelidmaatschap in te stellen. Ingediend 
door het bestuur.

Verenigingsorganen kunnen tot uiterlijk dinsdag  
30 oktober 17 uur amendementen indienen op deze 
voorstellen. Dit kan door het sturen van een e-mail aan de 
bestuurssecretaris Janneke de Groot (jdegroot@cnvo.nl)  

VerKieZing BeZOLdigd 
BesTUUrder 
VerenigingsBesTUUr
•   De zittingstermijn van algemeen secretaris Cees Kuiper 

loopt af. Hij stelt zich beschikbaar voor een nieuwe 
termijn.

VerKieZing VOOrZiTTer
•   Met het vertrek van Michel Rog is er een vacature voor 

voorzitter van CNV Onderwijs. De sollicitatiecommis-
sie draagt (bij een succesvolle sollicitatieprocedure) op 
de Algemene Vergadering een kandidaat voor.

VerKieZing Leden 
gescHiLLencOmmissie
De zittingstermijnen van Rex Frijlink (ODV), Henk  

Koelewijn (HO) en Marie-José Groen (VO) lopen af. Mevrouw 
Groen heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te willen stellen. 
De heren Koelewijn en Frijlink kunnen niet meer vanuit hun 
oude sector kandidaat gesteld worden. Dit betekent dat er drie 
vacatures ontstaan. 
Volgens de statuten en het eigen reglement bestaat de geschillen-
commissie uit vijf leden die worden benoemd door de Algemene 
Vergadering. De leden van de commissie zijn belanghebbende 
bij het aandachtsgebied van verschillende sectorraden en hebben 
geen zitting in een ander orgaan van de vereniging.
Op dit moment zijn de aandachtsgebieden Onderwijsdienst-

28 november, Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort

Algemene Vergadering
 

Graag nodig ik u namens het bestuur uit voor onze 24e Alge-
mene Vergadering (AV). Voor deze vergadering zijn door de 
verenigingsorganen drie voorstellen en een motie ingediend. 
Het bestuur dient zelf ook enkele voorstellen in. Naast deze 
ingekomen voorstellen willen wij met u in gesprek gaan over de 
thema’s Vrijheid van Onderwijs, de toekomst van CNV Onderwijs en 
de arbeidsvoorwaardennota 2013. 
Tijdens de AV van 30 mei heeft de commissie Diversiteit het 
thematische deel van de vergadering verzorgd. Dit is een groot 
succes gebleken. Het bestuur heeft daarom besloten dat elke AV 
een verenigingsorgaan de gelegenheid krijgt om het themadeel in 
te richten. Op 28 november is dit de stuurgroep Passend Onderwijs. 
De stuurgroep verzorgt diverse workshops en heeft Annemiek Mol-
Lous uitgenodigd om als keynotespeaker op te treden. Annemiek 
Mol-Lous is lector Passend Onderwijs aan de Hogeschool Leiden. 
Natuurlijk komen ook de gebruikelijke agendapunten van de AV aan 
bod, zoals het bestuursbeleid en de begroting voor 2013. De vergade-
ring begint deze keer om 14 uur. Op deze manier hoopt het bestuur 
dat meer jonge leden deel kunnen nemen. De vergadering wordt 
uiterlijk om 21 uur afgesloten. Natuurlijk zorgen wij voor een warme 

maaltijd. Het bestuur hoopt velen van u te mogen ontmoeten.

cees Kuiper, algemeen secretaris cnV Onderwijs

let op: in tegenstelling tot eerdere berichten 
begint de AV om 14 uur. Uiterlijk 21 uur wordt 

de vergadering afgesloten.

VOOrsTeLLen 
•   Voorstel voor het slechts gedeeltelijk 

indexeren van de contributie. Inge-
diend door het bestuur.

•   Voorstel voor de omvang van actiekas 
en vermogen. Ingediend door het 
bestuur.
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verlening (mw. N. van Dijk) en Primair 
Onderwijs (mw. V.d. Heuvel-Ornee) verte-
genwoordigd.
Kandidaten kunnen tot 30 oktober 17 uur 
worden voorgedragen. Dit kan door een 
e-mail te sturen aan de bestuurssecretaris 
Janneke de Groot (jdegroot@cnvo.nl). 
In Schooljournaal 18 van 24 november 
2012 worden de voorgedragen kandidaten 
bekend gemaakt. Dit is vrij kort voor de 
AV. Daarom kunt u de namen al eerder op 
onze website lezen.

OpVragen aV-sTUKKen
Kaderleden die een bestuursfunctie heb-
ben binnen CNV Onderwijs ontvangen 
de AV-stukken per e-mail. Andere geïn-
teresseerde leden kunnen deze stukken 
opvragen door een e-mail te sturen aan 
av@cnvo.nl. 

aanmeLding 
Het aanmelden van de stemgerechtigde 
deelnemers aan de AV verloopt via de sectorraden en stuur-
groepen. Zij hebben hiervoor inmiddels de nodige informatie 
ontvangen. Wilt u als stemgerechtigd lid bij de AV aanwezig 
zijn, meldt u zich dan bij de secretaris van uw sectorraad of 
stuurgroep.
Daarnaast zijn álle leden van CNV Onderwijs welkom als 
belangstellende op de AV. U kunt zich aanmelden via de sector-
raad of stuurgroep van het aandachtsgebied waar u onder valt. 

inspraak op 
de algemene 
Vergadering van 
30 mei.
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Algemene Vergadering agenda
De voorlopige agenda van de 
Algemene Vergadering ziet er als 
volgt uit:
1.     Welkomstwoord
2.    Inleiding door Annemiek Mol-

Lous
3.   Mededelingen
4.    Aanwijzing notulencommissie, 

stemcommissie en telcommissie 
5.    Bespreking bestuursbeleid aan 

de hand van de besluitenlijst en 
de verantwoording besluiten AV 
30 mei 2012 en eventuele actuele 
beleidsontwikkelingen

6.    Begroting 2013 
-    Voorstel Contributie

       -   Voorstel Actiekas en Vermogen
7.    Verkiezing bezoldigd lid bestuur

8.      Verkiezing voorzitter
9.    Verkiezing drie leden geschil-

lencommissie
10.  Workshops passend onderwijs en 

pensioenen
11.  Vrijheid van Onderwijs
12.  Arbeidsvoorwaardennota 2013
13.  Toekomst CNV Onderwijs
14.  CNV Internationaal
15.  Voorstel Stuurgroep Passend 

Onderwijs
16.  Voorstel Gepensioneerden, 

Rayon Amsterdam e.o.
17.  Motie commissie Diversiteit
18.  Voorstel Erelidmaatschap
19.  Rondvraag
20.  Rede van de voorzitter
21.  Sluiting

meer informatie over voorstellen, preadviezen, 
verkiezingen en het indienen van amendementen 

en moties is te vinden op www.cnvo.nl.

Ook kunt u een mail sturen aan av@cnvo.nl. Aanmel-
dingen moeten uiterlijk woensdag 31 oktober bij ons 
binnen te zijn.
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Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

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 

....Meedoen aan ons ontwikkelingsonderzoek 
en gratis toetsen uitproberen?

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

www.diataal.nl
tel. 050 8200 120

het leerlingvolgsysteeM voor taal en lezen

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

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

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

medische zorg geven met een huisdierenverzekering van OHRA. 

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

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

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

bij OHRA nu extra aantrekkelijk! Het collectieve verzekerings-

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

premie van de huisdierenverzekering krijgt.

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

declareren.

- Alle rassen honden en katten zijn te verzekeren.

- Kies zelf uw dierenarts.

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

Daar berekent u heel makkelijk uw premie inclusief de collectieve 

korting. Uw huisdier direct online verzekeren is ook mogelijk.  

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

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

We helpen u graag.

SCO2903 0912.indd   1 30-08-2012   09:11:28
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Sluit voor 5 november 2012 een FBTO verzekering en krijg 
een gratis KARWEI KadoKaart. Hoe meer verzekeringen, hoe 
meer kaarten. Sluit je de FBTO Autoverzekering? Dan krijg je 
een KadoKaart van € 50,-. Kies je voor de FBTO Aansprake-
lijkheids-, Doorlopende Reis-, Inboedel-, Rechtsbijstand- 
of Woonhuisverzekering? Dan krijg je een kaart van € 25,-. 

Dubbel voordeel voor leden
Naast de KARWEI KadoKaart krijg je ledenkorting op de 
verzekeringen van FBTO. Dubbel voordeel dus voor leden 
van CNV Onderwijs. Deze aanbieding is alleen geldig als je 
de verzekering afsluit via fbto.nl/CNVonderwijs of belt 
naar (058) 234 58 85. Collectiviteitscode T16.

Gratis KARWEI 
KadoKaart én 
ledenvoordeel

110240056_FBTO woon CNVO 90x130mm.indd   1 25-09-12   09:47school-hervormde scholen 121002.indd   1 02-10-2012   15:29:33

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL

nr. 16 27 oktober

nr. 17 10 november

nr. 18 24 november

nr. 19 8 december

CBS de Akker 
te Meppel zoekt: 

intern begeleider

www.pcbomeppel.nl

school-pcbo meppel 121001.indd   1 01-10-2012   17:07:53

SCH12_0539_TDS15_3e ktrn.indd   37 02-10-12   17:17
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Voor onze missie en visie kijk op:
www.pcboamersfoort.nl en 
www.bolster-pcboamersfoort.nl

Wij zoeken de duodirecteur die:
•   open, toegankelijk en benaderbaar is,
•   het team weet te motiveren en verder 

te professionaliseren,
•   een verbindende rol heeft in de school,
•   ouders en leerkrachten weet te 

stimuleren tot educatief partnerschap,
•   daadkrachtig voor zijn team en 

de school staat,
•   ervoor kiest om identiteitsdrager te zijn,

•   zich niet alleen richt op de ontwikkeling 
van de school, maar ook op maat-
schappelijke veranderingen die van 
invloed zijn op het onderwijs en 
daarnaar handelt,

•   constructief samenwerkt en in staat 
is om in een open sfeer feedback 
te geven en te ontvangen,

• een bruggenbouwer is.

Wij bieden:
•  een school met 2 locaties op loop-

afstand in karakteristieke gebouwen,
•  een leeromgeving met zorg en 

aandacht voor iedereen,
•  goed onderwijs voor ieder kind,
•  actieve en betrokken ouders,
•  een sterk, betrokken en professioneel 

team,
•  een open christelijke identiteit die vorm 

en inhoud krijgt door team en ouders,
•  een wtf van 0,7732

Herken je jezelf in wie wij 
zoeken? ...dan moet je 
zeker solliciteren!
Voor meer informatie:  
Luus Wesseling duodirecteur de Bolster 
06 - 118 893 24 en 
Anneke Boswinkel 06 - 229 903 27 
directeur bestuurder PCBO Amersfoort. 

De sluitingstermijn voor je sollicitatiemail 
of -brief is woensdag 17 oktober. 
De eerste gespreksronde is op 
29 oktober of 1 november.

Sollicitatie naar: 
Anneke Boswinkel directeur bestuurder, 
Fahrenheitstraat 50, 
3817 WE Amersfoort, 
email: stichting@pcboamersfoort.nl

De Vereniging voor Protestants Christelijk Primair 
Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk

zoekt per 1 januari 2013 een

Directeur Personeel en Onderwijs 
m/v (0,8 – 1,0 fte)

Voor meer informatie over deze vacature kunt u kijken op: 

www.pcpobr.nl

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

PCPO
Barendrecht en Ridderkerk

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,-
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Advertentie

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

TELEFOONNUMMERS EN 
E-MAILADRESSEN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIAAL FONDS CNV ONDERWIJS
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met fi nanciële 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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Bedankt voor jouw inzet!

Samen hebben 
we 600 scholen 
door heel  
Nederland  
bezocht!

Blijf als eerste op de hoogte, 
volg CNV Onderwijs ook op facebook!
facebook.com/cnvonderwijs
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