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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.

Praktijkmensen
In Schooljournaal 15 heeft SGP’er 
Bisschop het erover dat er ‘zonder 
praktijkmensen ongelukken gebeu-
ren’. Hij vergeet daarbij te ver-
melden dat er ook OOP’ers zijn die 
keihard werken om de kwaliteit van 
het onderwijs op niveau te houden. 
In Schooljournaal gaat het vaak over 
de docent en niet zo vaak om de 
onderwijs ondersteuner. Natuurlijk, 
de docenten zorgen voor het inhou-
delijke deel van goed onderwijs, 
maar ook buiten de klas moeten 
we werken aan een goed klimaat.  
In aanloop naar de OOP-dag op  
15 november is het goed ook eens 
stil te staan bij het werk  buiten de 
klas. Ik ben hoofdconciërge en heb 

veel certificaten behaald (Conciërge 
in het onderwijs, BHV, EHBO, BMI- 
controle, omgaan met agressie), 
heb jarenlange ervaring en ben 
eigenlijk 24 uur per dag met mijn 
vak bezig, maar voor mij geen func-
tiemix of prestatiebeloning hoor. Ik 
ben blij met mijn baan en met de 
waardering van collega’s. Wij zijn 
dienstbaar en zonder ‘deze praktijk-
mensen gebeuren er ongelukken.’  
Eeltje van der Wal, Leeuwarden

Pesten
In de hoognodige strijd tegen pes-
ten heb ik een aantal praktische 
tips. 1. Wees open en eerlijk, vooral 
recht door zee. Kweek vertrouwen 

over en weer. 2. Ga op huisbezoek. 
Je leert een kind pas kennen als 
je weet uit welk gezin het komt. 3. 
Trek niemand voor. Dat het ene kind 
meer aandacht nodig heeft dan het 
andere, moet in de groep duidelijk 
zijn. 4. Straf nooit langer dan een 
minuut, laat dan excuses aanbieden 
en doorwerken. 5. Maak een acti-
verend schoolplein: spelfiguren in 
het plein, knikkerpotjes, klimrekken 
etcetera. 6. Bied naschoolse acti-
viteiten, zoals tafeltennisles, dam- 
en schaakles, en doe mee aan alle 
sporttoernooien. 7. Ga vooral met 
de hoogste groepen eens drie dagen 
kamperen, geef per groep zak-
geld en laat de groepjes zelfstandig 
winkelen. 8. Organiseer zomaar in 
school een feestavondje met kinde-
ren en ouders. Zorg dat alle kin-
deren iets doen en eindig met een 
stoelendans voor ouders, leerlingen 
en onderwijspersoneel.
Als je deze acht punten naleeft, 
is er geen ruimte voor pesten. En 
dan kun je ook nog kleine scholen 
maken met hooguit 200 leerlingen, 
stoppen met schoolreisjes op de 
fiets (levensgevaarlijk!) en ophou-
den met onzinnige acties zoals de 
beste meester, beste juf of beste 
school van Nederland. De beste 
school is voor mij de school waar 
kinderen voor elkaar op komen en 
waar niemand wordt gepest.
R.P. Kleiker, Stadskanaal

Brieven
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Nullijn
Vreemd dat iedereen altijd spreekt over de nullijn. Het zou 
beter zijn te spreken over een ‘jaarlijke loonsverlaging’. 
Immers, door de inflatie van de consumentenprijzen (in 
2011 2,3 procent en in 2012 waarschijnlijk nog meer door 
de BTW-verhoging), gaat door een zogenaamde nullijn, nu 
ook weer in het Regeerakkoord opgenomen, het inkomen 
van onderwijspersoneel er keer op keer op achteruit.  
Ook het CDA, met daarin onze oud-voorzitter Michel Rog, 
staat achter deze jaarlijkse loonsverlaging.
Jan Hoesen, Gennep

Naschrift redactie
Wat CNV Onderwijs van de nullijn vindt, staat te lezen op 
pagina 13.
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Pesterijen drijven student lerarenopleiding 
tot zelfmoord
Tim Ribberink (20), geschiedenisstudent aan de lerarenoplei-

ding van Hogeschool Windesheim in Zwolle, heeft een eind 

aan zijn leven gemaakt. In een afscheidsbrief aan zijn ouders 

schrijft hij dat dit komt door aanhoudende pesterijen. Zijn vader 

en moeder hebben een deel van zijn brief bij de rouwadver-

tentie geplaatst in De Twentsche Courant Tubantia: ‘Lieve pap 

en mam, Ik ben mijn hele leven bespot, getreiterd, gepest en 

buitengesloten. Jullie zijn fantastisch. Ik hoop dat jullie niet boos 

zijn. Tot weerziens, Tim.’

In de afgelopen weken is het plegen van zelfmoord vanwege 

pesterijen vaker voorgekomen. Een 15-jarig meisje in Canada 

kondigde via een filmpje op internet haar zelfmoord aan en een 

even oud meisje in Amerika is voor de trein gesprongen omdat 

zij niet meer tegen de pesterijen kon. Zal dit gedrag gekopi-

eerd worden en kan de school hier wat aan doen? Psycho-

loog en pestdeskundige Bob van der Meer, die een inleiding 

over pesten verzorgt op de OOP-dag van CNV Onderwijs op  

15 november in Utrecht, is stellig: ‘Je kan er vergif op innemen 

dat dit vaker zal voorkomen. Het is heel goed mogelijk dat deze 

kinderen elkaar aansteken. Je ziet het bij terroristen ook. De 

een maakt een filmpje om de aanslag op te eisen en vervolgens 

doet een ander precies hetzelfde. Dankzij social media worden 

deze gevallen bekend en dat vind ik erg goed. Zo kan ieder-

een zien wat de gevolgen zijn van pesten.’ Van der Meer heeft 

ook advies voor scholen. ‘In het begin van elk leerjaar moet de 

school de leerlingen laten weten hoe belangrijk dit probleem is. 

Het moet besproken worden in elke klas en er moeten regels 

opgesteld worden waarin staat dat leerlingen elkaar moeten 

controleren op hun gedrag. Het personeel kan immers ook niet  

alles zien.’ JP

Vlak voor hun rondleiding over het Binnenhof liepen leerlingen uit vwo-6 van het Stedelijk Gymnasium 
Nijmegen vorige week dinsdag stomtoevallig Mark Rutte tegen het lijf. De premier heeft in de hectiek 
rond het regeerakkoord en de komst van zijn nieuwe kabinet even tijd voor een foto en een praatje. 
Naast hem Eerste Kamer-voorzitter Fred de Graaf (links, VVD) en senator Klaas de Vries (PvdA).fOtOHANskouwenhoven
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‘Het is helemaal geen slecht idee meer beroepsmensen aan te 

trekken in het mbo. Maar we blijven op ons standpunt staan 

dat ze uiteindelijk wel bevoegd moeten zijn om voor de klas 

te staan. Iemand kan een prima monteur zijn, maar hoeft niet 

noodzakelijkerwijs een goede docent te zijn.’ Dat zegt CNV 

Onderwijs-bestuurder Joany Krijt naar aanleiding van de vrees 

van Loek Nieuwenhuis, hoogleraar bij LOOK (Wetenschappelijk 

Centrum Leraren Onderzoek) aan de Open Universiteit, voor een 

dreigend tekort aan praktijkdocenten in het mbo. Nieuwenhuis 

baseert zijn sombere toekomstbeeld op een vergelijking van 

internationale studies met de prestaties van het mbo in Neder-

land. Hij waarschuwt voor verschoolsing. In Sp!ts van afgelopen 

dinsdag zei hij daarover dat de instellingen voor beroepsonder-

wijs tot veredelde havo’s worden, door een gebrek aan vakmen-

sen. ‘Er is te veel aandacht voor de algemene vakken, zoals 

taal, Engels en rekenen. Er zou meer gericht aan de praktijkop-

leidingen gewerkt moeten worden.’ Hij zegt ook dat docenten in 

spe op de lerarenopleidingen te veel opgeleid worden tot alge-

meen docent, met daardoor gebrek aan kennis van bepaalde 

beroepsvakken. Ook door een gebrek aan stageplaatsen 

komen studenten steeds minder met de praktijk in aanraking. 

‘Scholen verzinnen dan iets. Bijvoorbeeld dat ze beveiliging van 

de school overlaten aan de leerlingen van die richting.’ 

Krijt: ‘Meer instructeurs zou een oplossing kunnen zijn. Maar 

ze zijn en blijven ter ondersteuning van een verantwoordelijke 

docent. Er mag nooit een verschuiving in die balans optreden. 

Dat gaat onherroepelijk ten koste van de kwaliteit van het onder-

wijs.’ PM

Vrees	voor	verschoolsing	mbo	door	tekort	
praktijkdocenten



Met de komst van Jet Bussemaker (PvdA) als 

minister van Onderwijs in het kabinet Rutte II 

staat er iemand aan het roer die zelf les heeft 

gegeven. Ze was tussen 1991 en 1998 univer-

sitair docent politicologie en bestuurskunde aan 

de Universiteit van Amsterdam. In datzelfde jaar 

maakte de nieuwe bewindsvrouw, die zich zal 

richten op mbo, hbo en de lerarenopleidingen, 

de overstap naar de Tweede Kamer. Na de val 

van het kabinet Balkende IV (2007-2010), waarin 

ze staatssecretaris was van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, trad Bussemaker (1961) toe tot 

het gecombineerde college van bestuur van de 

Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool 

van Amsterdam. Tevens was ze rector van de 

Hogeschool van Amsterdam. In die hoedanig-

heid berichtte ze eerder dit jaar in een column in 

Schooljournaal, naar aanleiding van vermeende 

diplomafraude: ‘Goed onderwijs is van zo cruci-

aal belang voor een samenleving, dat ik het volko-

men terecht vind dat overheid en maatschappij daar goed naar kij-

ken en hoge eisen stellen. Kom maar op met dat vergrootglas, zou 

ik zeggen.’ Het ANP tekende vorige week donderdag na afloop 

van haar gesprek met formateur Mark Rutte uit haar mond op, dat 

ze er ‘zin in heeft om aan de slag te gaan’ in de Hoftoren. Het is 

een prachtig departement.’ En verder: ‘Het gaat om de kwaliteit 

van het onderwijs en de meesters en juffen.’

VVD’er Sander Dekker, ex-wethouder van Onderwijs en tot zijn 

beëdiging als staatssecretaris van Onderwijs, wethouder van 

Financiën en Stadsbeheer in Den Haag, gaat de portefeuilles pri-

mair onderwijs en voortgezet onderwijs beheren. Dekker (1975) 

die bestuurskunde studeerde, gaf vervolgens ook jarenlang les 

over dit onderwerp aan de Universiteit Leiden. Na zijn gesprek met 

Rutte zei hij dat het onderwijs echt is ontzien in de plannen van 

VVD en PvdA. ‘Ten opzichte van het Lenteakkoord dat begin van 

dit jaar door vijf partijen werd gesloten, is er zelfs geïnvesteerd.’ 

Hij keek ‘enorm uit’ naar zijn werkzaamheden als staatssecretaris. 

PM

Schoolnieuws

•	Wij	maken	ons	druk	om	de	nullijn.	en	terecht!	er	zijn	
straks	heel	veel	nieuwe	leraren	nodig.	Zij	moeten	dan	
geld	lenen	om	de	pabo	of	lerarenopleiding	te	doen.	
Dat	moeten	ze	ooit	terug	betalen	van	een	loon	dat	al	
jaren	achterblijft	bij	andere	sectoren.	en	dat	voor	een	
beroep	dat	zo	ontzettend	gewaardeerd	wordt	door	
het	nieuwe	kabinet!
•	Maar	terwijl	wij	ons	daar	druk	over	maken,	pleegt	
de	2O-jarige	tim	zelfmoord	omdat	hij	altijd	bespot	en	

gepest	is.	De	scholen	waar	hij	opzat	zijn	verbijsterd	
en	zeggen	niets	gemerkt	te	hebben.	Misschien	werd	
hij	buiten	school	gepest,	misschien	niet.	We	weten	het	
(nog)	niet.	
•	Maar	laten	we	ons	toch	realiseren	hoe	ontzettend	
belangrijk	onderwijs	is!	en	welke	rol	leraren,	
onderwijsondersteuners	en	schoolleiders	kunnen	spelen	
in	de	levens	en	de	toekomst	van	kinderen.
Ciska de Graaff
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Jet Bussemaker (PvdA)

Bussemaker en Dekker:  
twee (ex-)universitair docenten op Onderwijs
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Bewust nadenken over het leerproces tijdens het leren 

leidt niet tot betere leerprestaties. Maar het is wel goed 

voor de leerervaring. Dankzij de reflectie doen studenten 

vaardigheden op die nodig zijn voor een leven lang leren. 

Ze worden betere lerenden. Dat concludeert Dominique 

Verpoorten, promovendus bij de Open Universiteit, uit 

zijn onderzoek Reflection Amplifiers in Self-Regulated 

Learning. Hij liet studenten tijdens het leren reflecteren 

met zogenaamde reflectieversterkers in het elektronisch 

studiemateriaal. In geen van die experimenten kon een 

direct effect op de leerprestaties worden vastgesteld. 

Wel hadden de lerenden een betere controle op het 

leerproces, een beter besef van de tijd die ze aan het 

leren hadden besteed en beter inzicht in zichzelf al 

lerende persoon.

CdG

15 november organiseert 
CNV Onderwijs weer de 
jaarlijkse OOP-dag

Schrijf je snel in via www.goudensteunpilaar.nl

GOUDEN
STEUNPILAAR

VOOR DE OOP-ER VAN HET JAAR!

CREATIVITEIT
HUMOR

DOORZETTINGSVERMOGEN
INZET

EN MEER...

2012

Reflecteren verbetert 
leerprestaties niet Wat was!

 voor 
   nieuwe leden: Wie 
zijn wij en wat denk jij?!
Om ècht kennis te maken met CNV Onderwijs, organiseren 

wij een bijeenkomst voor (nieuwe) leden. Wil jij weten wat 

onze actieve leden, bestuurders en medewerkers doen? 

Waar CNV Onderwijs voor staat? Meepraten over onze 

toekomst en nieuwe kennis opdoen over debatteren, pas-

send onderwijs of je loopbaan? Kom dan naar de nieuwe 

leden-bijeenkomst op woensdag 14 november van 16 tot 

20.30 uur naar de Tiberdreef 4 in Utrecht. Maak kennis met 

CNV Onderwijs en praat mee!

29 oktober: De 48-jarige directeur van particu-
liere school Agnus Dei in Valkenswaard wordt 
een week vastgezet op verdenking van ontucht 
met een leerling. De school verzorgt onderwijs 
aan kwetsbare kinderen die bijvoorbeeld hoogbe-
gaafd of autistisch zijn. (Bron: NU.nl)
31 oktober: Twee basisschoolklassen ontbijten 
samen met vijfentwintig Kamerleden midden 
in de Statenpassage van de Tweede Kamer. Dit 
Binnenhofontbijt vindt plaats in het kader van Het 
Nationaal Schoolontbijt, dat zijn 10e editie viert. 
Parlementair verslaggever Frits Wester helpt de 
kinderen met vragen over het ontbijtgedrag van 
de Kamerleden. (bron: www.schoolontbijt.nl) 
1 november: Een 42-jarige gymdocent en 
afdelings leider van scholengemeenschap 
Spieringshoek in Schiedam wordt geschorst. Dit 
omdat hij meer dan één keer heeft gezoend met 
een 18-jarige leerlinge. Er is gestart met een ont-
slagprocedure tegen de docent. (Bron: NU.nl)
2 november: De oud-penningmeester van de 
scholenvereniging Iris in Kampen heeft 2,8 mil-
joen euro achterovergedrukt, blijkt uit onderzoek 
van het accountantskantoor Deloitte. Tegen de 
voormalige penningmeester loopt een strafrech-
telijk onderzoek. (Bron: Dagblad TC Tubantia) 
6 november: Leerlingen uit de bovenbouw van 
Het Ichthus College in Kampen begeleiden leer-
lingen uit de onderbouw met hun huiswerk. De 
oudere leerlingen krijgen een stoomcursus huis-
werkbegeleiding, ondertekenen een contract en 
krijgen betaald voor hun hulp. (Bron: De Stentor) 

Speciaal



Afgelopen week weer druk aan de slag geweest 
na een fijne week herfstvakantie. Maandag en 
dinsdag gewerkt in groep 1, waar ik al een aantal 
weken aan de slag ben. De kinderen zijn na de 
herfstvakantie weer enthousiast om naar school 
te gaan. Begonnen met een nieuw project: herfst. 
Leuk om te zien dat de kinderen zo gedreven zijn 
om ermee aan de slag te gaan, vooral omdat ze 
dit project echt beleven en alles om zich heen zien 
gebeuren. Donderdag en vrijdag ingevallen op een 
andere school in groep 4/5. Voor mij de eerste 
keer dat ik tijdens het invallen een combinatie-
groep had, anders dan groep 1/2. Erg druk maar 
ook erg leuk om ervaring in op te doen. Het was 
opvallend dat deze kinderen al erg zelfstandig zijn. 
Zij wisten dat wanneer ik met de andere groep 
bezig was zij zelf hun vragen/problemen moesten 
oplossen en deden dit ook netjes. ’s Ochtends 
hard gewerkt en ’s middags lekker creatief bezig 
geweest met het herfstproject. Het leuke aan 
invallen is het opdoen van ervaringen in allerlei 

verschillende klassen, zoals nu in een week groep 
1 en groep 4/5. Het is af en toe lastig, maar vooral 
heel erg leerzaam. Ik geef nog tot de kerst les aan 
de groep 1 waar ik nu werk. Deze zekerheid voelt 
fijn. Ik weet dat ik in ieder geval nog zeven weken 
twee dagen per week kan werken. Voor de rest 
ben ik druk bezig met het vinden van vacatures, 
druk zoekend naar meer vastigheid. Helaas is dat 
iets wat op dit moment erg lastig is. Daarom ben 
ik blij met het beetje zekerheid dat ik nu heb.
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Dagboek van een startende leraar

Laura de Groot
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CONCIËRGES VOGELVRIJ. Met deze chocoladeletters open-

de de Telegraaf ruim twee weken geleden de voorpagina. Het 

gevolg was dat RTL Nieuws, NOS Journaal, Jeugdjournaal 

en veel andere media dit bericht razendsnel oppikten. Aanlei-

ding voor het tumult waren de resultaten van een onderzoek 

naar respect voor en agressie tegen onderwijsondersteunend 

personeel, uitgevoerd door de Onderwijs Innovatiegroep in 

opdracht van CNV Onderwijs. 80% van de respondenten, 

werkzaam in het voortgezet onderwijs, heeft te maken met 

verbale agressie en 1 op de 3 van alle ondervraagden met 

fysieke agressie van leerlingen. Daar staat gelukkig tegenover 

dat 88% zich gerespecteerd voelt. De eigen veiligheid wordt 

zelfs met een 7,92 gewaardeerd. Sijbout Jaasma, secretaris 

van de Stuurgroep OOP van CNV Onderwijs en facilitair me-

dewerker/conciërge op Bogerman, een school voor vmbo, 

havo en vwo in Sneek, is niet verbaasd over deze cijfers. ‘Wij 

horen dit soort geluiden natuurlijk veel vaker onder collega’s 

en schrokken er dus niet zo heel erg van. Er gebeurt natuurlijk 

veel op een scholengemeenschap, maar bij ons valt het nog 

wel mee. Onder andere dankzij de goede afspraken die we 

hebben met de wijkagent.’ Volgens Jaasma kunnen scholen 

zaken verbeteren en onderwijsondersteuners nog veel meer 

geholpen worden. ’Tijdens de OOP-dag op 15 november be-

spreken we het onderzoek met mensen die een soortgelijke 

functie hebben. Zij werken vaak in de vuurlinie door de con-

tacten met leerlingen en ouders en kunnen daarom met hun 

kennis en ervaring een belangrijke rol spelen om een school 

veiliger te maken. Maar dan moeten ze wel eerst zelf normaal 

hun werk kunnen doen met steun van schoolleiding en col-

lega’s. Op de OOP-dag willen we luisteren naar ervaringen, 

maar ook tips geven.’ 

MvO

Veiligheid onderwijsondersteuners kan beter
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Ook als je lang ziek bent?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik 
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Bapo geofferd 
voor extra geld 
onderwijs?

CNV Onderwijs betwist dat nieuwe kabinet 
investeert

Onderwijs en wetenschap in Nederland zijn van hoog niveau, 
maar onze ambitie reikt verder: we willen tot de top vijf van 

de wereld gaan horen. De kwaliteit van de man of vrouw voor 
de klas of in de collegezaal is daarbij van doorslaggevende 

betekenis. Zo schrijft het nieuwe kabinet Rutte/Asscher. 
Opvallendste maatregelen hierbij: investeren in opleiding 
van leraren en handhaving van de nullijn. CNV Onderwijs 

concludeert: er wordt per saldo niet geïnvesteerd, zoals het 
kabinet beweert, maar bezuinigd.

hypotheekrenteaftrek, de verhoging van 
het eigen risico in de zorg, de inperking 
van het ontslagrecht en de inkorting van 
WW-rechten hakken er flink in. Voor 
onderwijs komt daar de nullijn in 2012 
en 2013 nog bovenop. Voor deze sector is 
er dus geen cent extra om de maatregelen 
enigszins te compenseren. Dat is het 
slechte nieuws. Het goede nieuws is dat 
onderwijs niet net als de zorg geconfron-
teerd wordt met miljardenbezuinigingen.

Bapo afBouwen
Maar helemaal vrij van bezuinigingen 
blijft onderwijs niet, al beweert het 
kabinet iets anders. Het belang dat het 
kabinet hecht aan goed onderwijs, wordt 
volgens het regeerakkoord onderstreept 
door het feit ‘dat wij onderwijs buiten de 
bezuinigingen hebben weten te houden 
en er in deze crisistijd zelf in investeren’. 
Vanaf 2017 wil het kabinet 340 miljoen 
euro investeren in de verbetering van de 

Marieke van Roozendaal, directeur Sbo De Toermalijn, Zaltbommel

TwijfeL
‘Ik vind het moeilijk in te schatten hoe het zal uitwerken, er is nog zo 
weinig uitgekristalliseerd.’ Dat zegt Van Roozendaal op de vraag wat 
ze ervan vindt dat het leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)en het 
praktijkonderwijs onder de vlag van het passend onderwijs gaan vallen. 
Tegelijkertijd wordt er 50 miljoen gekort. ‘Alles onder het samen-
werkingsverband zou efficiënter werken, maar daar twijfel ik aan. 
Vooral ook omdat er tegelijkertijd wordt bezuinigd. Het vorige kabinet 
koos ervoor om deze vormen van onderwijs niet mee te nemen in de 
discussie over passend onderwijs. Ik hoop dat dit kabinet niet aan de 
specifieke onderwijsbehoeften van deze kinderen voorbij gaat. Ik zit 
met een school voor praktijkonderwijs in een gebouw, waar veel van 
onze leerlingen naar toe gaan en zie dagelijks van dichtbij wat deze 
kinderen nodig hebben.’ 

Het is crisis in Nederland en dat zullen we weten ook. De 
afgelopen weken ontstond er een waar volksprotest tegen de 
inkomensafhankelijke zorgpremie. En ook maatregelen als de 

onderhandelaars 
Rutte (VVD) en 
Samsom (pvda) 
trekken meer 
geld uit voor kwa-
liteitsverbetering 
van het onder-
wijs, maar niet 
voor salarissen.
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kwaliteit van leraren en schoolleiders. 
Maar voor niets gaat de zon op: daar 
moeten de sociale partners wel eerst iets 
voor doen, namelijk de arbeidsvoor-
waarden moderniseren. Daaronder valt 
wat het kabinet betreft onder meer een 
afbouw van de ouderenregeling Bapo, 
het zo effectief mogelijk benutten van 
kostbare onderwijstijd en modernisering 
van de wettelijke onderwijstijdnorm. 
Vervolgens wil het kabinet afspraken met 
het veld maken over die verbetering van 
de kwaliteit van leraren en schoolleiders: 
betere begeleiding van starters, profes-
sionalisering van het personeelsbeleid, 
terugdringing van het aantal onbevoegde 
docenten, minder verantwoordingsdruk 
voor goede en excellente scholen, meer 
opleiden in de praktijk.

inVeSTeRinG mBo
Een andere investering is die van 250 mil-
joen euro in het mbo. Doel: vollere roos-

Jaap Smit, voorzitter CNV Vakcentrale 

SnoeihaRD
‘Het regeerakkoord oogt snoeihard. Het kabinet gaat de komende 
jaren flink bezuinigen en dat raakt iedereen. Voor het CNV is het de 
vraag of de pijn op een eerlijke manier wordt verdeeld.’ Smit heeft 
met name moeite met de plannen voor onder meer WW, Ziektewet 
en Ontslagrecht. ‘Die moeten beter. Het kabinet lijkt te kiezen voor 
hervormingen, maar dat kan niet zonder draagvlak. De discussie 
hierover moet met de sociale partners worden gevoerd. Hervorming 
van de arbeidsmarkt kan alleen met gericht beleid op van-werk-
naar-werk-trajecten, investeren in mobiliteit en het terugdringen 
van flexibiliteit, voordat er wordt ingegrepen in het ontslagrecht 
en de WW. Met alleen gepeuter aan het ontslagrecht tast je een 
waardevol systeem aan, dat nu voorziet in rechtsbescherming van 
werknemers en hen zicht biedt op continuïteit om in hun eigen inko-
men te kunnen voorzien. Als het ons lukt meer mensen, gezonder en 
tegen een rechtvaardig loon aan het werk te krijgen en te houden, is 
dat goed voor iedereen. Dan is er pas sprake van hervorming op de 
arbeidsmarkt.’
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Het aantal opleidingen en uitstroomprofielen wordt ingekrom-
pen. Verder komt er 150 miljoen meer voor fundamenteel 
onderzoek. Al eerder werd bekend dat de langstudeerdersboete 
wordt afgeschaft en eerder betaalde boetes worden terugbetaald. 
En dat de eerder geplande bezuiniging op passend onderwijs 
niet doorgaat. Tot zover de investeringen.

SchRappen
Jongeren die in 2014 of later aan een studie beginnen, moeten 
het doen zonder basisbeurs en (vanaf 2015) OV-kaart. De beurs 
wordt namelijk omgezet in een sociaal leenstelsel en de OV-kaart 
wordt omgezet in een kortingskaart. Lichtpuntje is dat dan ook 
mbo-studenten recht hebben op zo’n treinkaart. Verder worden 
de gratis schoolboeken ten grave gedragen en gaat het mes in het 
aantal subsidies. Hogescholen worden met 100 miljoen gekort 
en kenniscentra mbo raken 80 van hun 100 miljoen euro bekos-
tiging kwijt. De maatschappelijke stages worden afgeschaft.  
Het leerwegondersteunend en praktijkonderwijs gaan vallen 
onder het stelsel van passend onderwijs en krijgen een korting 
van 50 miljoen euro te verduren. 
Ook grijpt dit kabinet in in de rechtspositie van onderwijsperso-
neel. Die wordt namelijk in overeenstemming gebracht met die 
van andere werknemers en dat betekent dat de mogelijkheden 
om slecht functionerende docenten aan te pakken toenemen. 
Verder blijkt de vrijheid van onderwijs niet helemaal heilig: in 

Voor niets gaat de zon op, investeren betekent volgens dit kabinet ook afbouw van de Bapo-regeling.
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ters, uitdagende opleidingen, voldoende 
aandacht voor basisvaardigheden taal en 
rekenen en een sterke praktijkoriëntatie. 

Han de Vries, leerkacht groep 7, basisschool  
De Overlaat, Rosmalen

BeTeR LokmiDDeL
‘Ík vind dit geen goede zaak, we zitten al drie of vier 
jaar op de nullijn. Straks lopen we weer vreselijk 
achter op het bedrijfsleven. Dat is niet goed voor het 
imago.’ Dat stelt De Vries naar aanleiding van het 
kabinetsvoornemen de nullijn te handhaven. ‘Zo trek 
je geen mannen, en daar lopen er al zo weinig van 
rond op de basisscholen. Ik vind het prima om het 
niveau te verbeteren. Maar hoe dan: via de Leraren-
beurs, lumpsum, het scholingsbudget? Als ik het 
voor het kiezen had zou ik alle leraren een generieke 
salarisverhoging geven. Dat hebben ze wel verdiend  
na zoveel jaar en het is volgens mij een beter lok-
middel ook.’
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krimpgebieden moeten scholen samenwerken met welke andere 
school dan ook, ongeachte denominatie of fusietoets. 

cnV onDeRwijS TeLeuRGeSTeLD
CNV Onderwijs is ronduit teleurgesteld over het vasthouden 
van de nullijn voor het onderwijspersoneel in 2012 en 2013. Dat 
vindt de bond niet een manier om de kwaliteit van leraren te 
belonen. Daarbij vindt de bond het onrechtmatig dat het nieuwe 
kabinet wil ingrijpen in de cao’s door investeringen afhankelijk 
te maken van een voorgeschreven aanpassing/modernisering van 
de arbeidsvoorwaarden. Met deze eis zetten VVD en PvdA op 
voorhand de onderhandelingen van de sociale partners onder 
druk. CNV Onderwijs vindt dat de nieuwe coalitie hiermee haar 
hand overspeelt. De eis tot afbouw van de ouderenregeling Bapo 
is hiervan het meest in het oog springende voorbeeld. De Bapo 
maakt het voor oudere werknemers in het onderwijs morgelijk 
om op een vitale manier langer door te werken. De bond wil 
geen geborrel aan de Bapo.
CNV Onderwijs betwist dat dit kabinet investeert. De CPB-
doorrekening laat zien dat er een netto bezuiniging van  

60 miljoen euro plaatsvindt. In totaal 
wordt er voor 960 miljoen bezuinigd in 
primair en voortgezet onderwijs, mbo en 
hbo en voor 689 miljoen (2017) tot 808 
miljoen (2018) geïnvesteerd, deels nog 
afhankelijk van de vraag of de arbeids-
voorwaarden gemoderniseerd worden. 
De voorgenomen bezuiniging op 
leerwegondersteunend onderwijs en 
praktijkonderwijs  van 50 miljoen euro 
wordt door CNV Onderwijs sterk afge-
keurd. Opnieuw wordt een (beperkte) 
stelselwijziging – het onderbrengen van 
deze onderwijsvormen onder passend 
onderwijs - op voorhand belast met een 
korting die ten koste gaat van kwetsbare 
kinderen. 
Verder maakt de bond zich zorgen over 
de toegankelijkheid van het onderwijs. 

Binnen enkele jaren verlaten door een 
pensioengolf veel leraren het onderwijs. 
De nieuwe leraren die nodig zijn mogen 
een studie gaan doen die ze middels het 
sociaal leenstelsel zelf moeten betalen. 
Vervolgens moeten ze als leraar die lening 
terugbetalen van een loon dat achterblijft 
bij de markt. Jezelf in de schulden steken 
voor een maatschappelijke baan die de 
samenleving hard nodig heeft, is CNV 
Onderwijs een brug te ver. 

Ciska de Graaff
Peter Magnée

Eelco van den Dool, docent bedrijfskunde, 
Christelijke Hogeschool Ede

DoeL VooRBij
‘Ik vind het spannend wat de gevolgen zijn van 
het invoeren van het sociaal leenstelsel. Heeft 
het wel of geen effect op de toevloed van stu-
denten?’ Dat vraagt Van den Dool zich af naar 
aanleiding van het voornemen de studiefinancie-
ring in het hoger onderwijs af te schaffen. ‘Als ze 
hierdoor doelgerichter gaan studeren vind ik het 
een voordeel, als het een belemmering wordt 
schiet het hele idee zijn doel voorbij. Dat zou 
jammer zijn.’

Mieke van Schaik, leerkracht groep 2, Speel en 
Werkhoeve, Bodegraven

appeLS meT peRen
‘Niet slim. Beslist niet doen’, zegt Van Schaik over 
afbouwen van de Bapo.’ Juist deze regeling voor 
ouder personeel, om minder uren te werken, maakt 
dat ze ‘op adem komt. Ik heb die ene dag echt nodig. 
Als ze willen dat we tot 67 jaar doorwerken moeten 
ze de regeling handhaven. Wat denk je niet dat 
vroegtijdig stoppen de schatkist kost? Het is appels 
met peren vergelijken, want onderwijs is zo arbeids-
intensief.’     

Ton Claassens, directeur basisschool  
’t Meesterwerk, Schiedam

VaaG
‘Dit is typisch weer iets wat achter het bureau is 
bedacht’, zegt Claassen, over de honderden mil-
joenen extra die Rutte II uittrekt om het niveau 
van leraren en schoolleiders op te poetsen. 
’Natuurlijk is het een flink bedrag, maar ik denk 
dat schoolbesturen er meer aan hebben als zij 
dit zelf kunnen regelen met het geven van eigen 
trainingen. Ik vind dit te vaag. Ik heb liever dat 
de lumpsum wordt verhoogd.’   

Voor meer informatie over sociaal-
economische maatregelen van dit 
kabinet zie pagina 2O.
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School veilige haven voor kind 
gescheiden ouders

‘Kind heeft nul schuld aan scheiding, leg dat uit!’ 

‘Was ik maar niet zo’n adhd’er geweest, dan waren papa 
en mama niet gaan scheiden.’ Dat kan een kind denken als 
zijn ouders uit elkaar gaan. Jaarlijks krijgen 70.000 kinderen 

daarmee te maken, met alle gevolgen van dien. De school 
kan daarbij een veilige haven zijn, de leraar een stabiele 

factor. Maar waar veel scholen wel een rouwprotocol hebben, 
hebben ze nauwelijks een scheidingsprotocol, terwijl er toch 

veel meer ouders scheiden dan overlijden.
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rouw noemen. Kinderen hebben nul 
schuld, maar toch denken ze: “Wat heb ik 
gedaan dat mijn ouders uit elkaar gaan?” 
Ze ontwikkelen overlevingsstrategieen: 
in zichzelf terugtrekken, isoleren, weinig 
vriendjes maken of juist vastklampen. 
Echtscheiding zonder schade voor het 
kind is een illusie.’ 

ankeRpunT
Fiddelaers beschrijft een aantal gedrags-
patronen die kinderen van gescheiden 
ouders kunnen laten zien en die levens-
lang kunnen duren: hechtingsproblemen, 

‘“Was ik niet lief genoeg voor papa om te blijven?” Zelfs een 
baby voelt dat al en neemt dat mee in zijn lijfje,’ vertelt rouw-
deskundige Riet Fiddelaers-Jaspers aan de bijna tweehonderd 
aanwezigen op het door Medilex georganiseerde congres 
Gescheiden belangen. ‘Worstelen met een scheiding kunnen we 
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moeilijk relaties aan kunnen gaan, moeite 
met afscheid nemen. ‘Kinderen willen 
altijd hun ouders weer herenigen. Ze 
kunnen gaan vermijden: “Ik ga daar niet 
spelen, want daar is een papa en mama”. 
Ze kunnen zich boven hun ouder stellen, 
gaan zorgen voor bijvoorbeeld hun zwakke 
moeder of zielige vader. Een jongetje van 
6 jaar dat zegt: “Mijn mama heeft even 
een knuffel nodig.” Een school kan de 
stabiliserende factor zijn voor zo’n kind. 
Onderschat je rol als leerkracht niet! Het 
kind kan bij jou zichzelf zijn. Je kunt het 
kind laten voelen dat het gezien wordt, je 
kunt een ankerpunt zijn, een luisterend 
oor. Je hoeft geen psycholoog te zijn, blijf 
vooral in je eigen rol en zie het kind.’ 

ScheiDinGSpRoTocoL
Mediator Gert-Jan Hoitink noemt een 
paar gevolgen van lijden onder een schei-
ding: concentratieproblemen, spanningen 
in omgaan met klasgenoten, agressief 
gedrag, laag zelfbeeld, angst, depressieve 
gevoelens. ‘En op lange termijn’, vervolgt 
Hoitink, ‘lager eindniveau opleiding, min-
der inkomen, groter risico op depressie, 
zwakkere band met ouders, groter risico 
om zelf te scheiden. Gescheiden ouders 
moeten stoppen met de onderlinge strijd 
als partners en doorgaan als betrokken 
ouders. Doen ze dat niet, dan is het kind 
de dupe.’ Hoitink is sterk voorstander van 
een scheidingsprotocol op scholen, maar 
slechts zes van de tweehonderd aanwezi-
gen hebben op school een dergelijk proto-
col. ‘Hierin kun je opnemen wat de wette-
lijke bepalingen zijn voor een school, aan 
wie je informatie moet verstrekken over 
een kind, wat de rol is van de leerkracht, 
hoe je omgaat met 10-minutengesprekken 
als ouders niet door een deur kunnen en 
dergelijke. Heel belangrijk!’ 

funcTioneLe STiLTeS
Alle sprekers op het congres benadruk-
ken dat de leraar geen hulpverlener is, 

maar het kind echt zien, een 
veilige plek bieden en 
een luisterend oor 
zijn, kan wel. Smits 
benadrukt dat 
dat het beste 
werkt door 
bijvoorbeeld te 
communiceren 
zonder te oor-
delen over (een 
van) de ouders 
en door functio-
nele stiltes te laten 
vallen vol empathie. 
Andere tips voor 
leraren: niet dramatiseren 
of meehuilen met het kind, niet 
bagatelliseren, nooit het vertrouwen van 
een kind schenden, uitleggen dat het kind geen schuld heeft aan de 
scheiding, even wat lagere eisen aan het kind stellen. Later laat hij 
met een actrice – die telkens een case vanuit de zaal naspeelt – zien 
hoe een gesprek kan lopen. Zo praat hij met een meisje uit groep 6 
dat geen opstel wil schrijven over hoe lief haar moeder is, omdat ze 
haar moeder stom vindt ‘omdat zij een andere vriend had en papa 
toen weg moest en nu op een zolderkamer woont.’ Met stiltes en 
empathie laat het meisje veel meer los dan ze vooraf van plan was.

SchuLDGeVoeL
Ook zijn er diverse lespakketten en methodes op de markt om met 
een klas of met kinderen individueel te praten over rouw en verlies 
door scheiding. Zo kan de landkaart van Nexzus helpen, leggen 
Gerda en Janet Schmidt uit. Janet: ‘Sommige kinderen doen uit 
zichzelf hun verhaal, anderen hebben wat hulp nodig. Met deze 
landkaart kunnen de kinderen op een plekje gaan staan waar ze zich 
thuis voelen of waar ze graag zouden zijn, bijvoorbeeld op het hart, 
in de stilte, bij het dal van gemis of op het troostpad. Zo had ik een 
keer een jongetje van 8 jaar, met adhd, die op de stilte ging staan. 
“Hoe vind je het daar?”, vroeg ik. “Ik ben nog nooit zo stil geweest!”, 
zei het jongetje. “Was ik maar eerder zo stil geweest en niet zo’n 
vervelende adhd’er, dan waren mijn ouders niet gescheiden toen ik 
vier jaar was!” Ik heb toen met de ouders gesproken en die hebben 
dat schuldgevoel bij het jongetje weg kunnen nemen.’ 

Ciska de Graaff 

Meer informatie: www.verliesopdekaart.nl, www.in-de-wolken.nl, 
www.jongehelden.nl, www.kiesvoorhetkind.nl.

fragment uit brief 
van kinderen 
aan gescheiden 
ouders, www.
villapinedo.nl
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‘Aan heel veel 
luxe doen we 

gewoon niet’
2012 blijkt geen goed jaar voor een aantal 
mbo-instellingen. Ging het in maart al fout 
bij scholengroep Amarantis (Amsterdam/

Utrecht/Amersfoort), nu trekken ook donkere 
wolken samen boven onder meer Roc Zadkine 

(Rotterdam), Roc Leiden en Roc Zeeland. 
De voornaamste oorzaak lijkt geldnood door 

terugloop van studenten, het wegvallen 
van educatiecursussen met bijbehorende 

subsidie en veel te dure gebouwen. Toch zijn 
er ook lichtpuntjes, zoals het reformatorische 

Hoornbeeck College, al twee jaar de beste 
brede mbo-school van Nederland.

Succesvol reformatorisch roc let op de kleintjes

ingegeven door een calvinistische levenshouding, is volgens De 
Potter maar een deel van het antwoord. ‘Ik zal niet ontkennen 
dat het een rol speelt. We zijn zuinig, letten scherp op de kosten. 
Zodra er financieel iets uit de hand dreigt te lopen proberen we 
snel maatregelen te treffen. We willen ook voor de lange termijn 
de kosten goed in beeld hebben inzake leningen en gebouwen. 
Maar is dat calvinistisch? Het is volgens mij een kwestie van 
goed bestuur om zo veel mogelijk ingrijpende fluctuaties te 
voorkomen. Wij streven naar rust, omdat dat dat goed is voor 
het personeel en voor de studenten.’ Hij wijst op de talrijke mbo-
instellingen die wel goed draaien, maar niet reformatorisch zijn. 
‘Je kunt als school ook overvallen worden door een plotseling 
dalende studentenstroom of regeringsbeleid. Neem educatie. 
Dat was eerst een zaak van de roc’s. Vervolgens kwam de ver-
antwoordelijkheid bij de gemeenten te liggen, die niet verplicht 
waren zaken te doen met het mbo. Als je als overheid dat soort 
forse beleidswijzigingen doorvoert, moet je ook niet versteld 
staan dat het consequenties heeft. De toenmalige verantwoor-
delijke bewindspersoon had de gevolgen beter moeten overzien. 
Een onderwijsinstelling is geen bedrijf die wat makkelijker op 
arbeidsomstandigheden kan inspelen. Je investeert als school op 

‘Uiteraard willen wij voor onze studen-
ten ook kwalitatief onderwijs, goede 
huisvesting en de beste docenten voor de 
groep, maar we proberen toch altijd enige 
vorm van soberheid te betrachten.’ Dat 
zegt Willem de Potter, bestuursvoorzitter 
van het Hoornbeeck College, dat vijf 
mbo-vestigingen telt in Goes, Rotterdam, 
Kampen, Amersfoort en Apeldoorn. 
Daarnaast bestuurt hij het Van Loden-
stein College, een school  voor voortgezet 
onderwijs. ‘Aan buitensporig  veel luxe 
doen we gewoon niet. Op heel veel fron-
ten. We hebben geen grote stafafdelingen. 
Hoewel we de laatste jaren flink zijn 
gegroeid, is onze overhead relatief kleiner 
dan op een gemiddelde mbo-instelling. 
Voor ons staat voorop dat we zo min 
mogelijk geld willen onttrekken aan het 
primaire proces. Studenten,  docenten en 
instructeurs staan voor ons op de eerste 
plaats. Maar, waarschuwt De Potter, ‘het 
mbo is wel heel complex met zoveel ver-
schillende niveaus en opleidingen. Daar 
heb je iets meer overhead voor nodig 
dan in het voortgezet onderwijs om alles 
in goede banen te leiden. Het mbo kent 
bijvoorbeeld geen centrale examinering, 
zoals het voortgezet onderwijs, en heeft 
ook nog eens een behoorlijke stagecom-
ponent.’

Huren of kopen
Dat terughoudendheid tegenover luxe 
en overhead op zijn instelling wordt 



Schooljournaal 17

het te verwachte aantal educatie-studenten. Je huurt of koopt 
gebouwen, neemt personeel aan. Maar daar ben je niet ineens 
weer vanaf; je kunt docenten niet zomaar op straat zetten.’ 

onverwacHte situaties
‘Nou heb ik makkelijk praten, want wij hebben nauwelijks 
volwasseneneducatie, maar het blijft opvallend’, vindt De Potter, 
‘dat een aantal roc’s met enorme educatiepoten, niet in financië-
le problemen is gekomen. Volgens hem zijn de problemen die er 
nu zijn niet eenduidig te verklaren. Natuurlijk hebben studenten 
recht op een goede studieplek, en is het prettiger werken in een 
mooi gebouw, maar hij hanteert wel een aantal vuistregels. ‘Hou 
te allen tijde rekening met wisselende studentenstromen. Zelfs 
in augustus en daarna komen er nog een heel wat aanmeldingen 
binnen, terwijl je je formatie voor het nieuwe cursusjaar al ruim 
voor de zomer rond moet hebben. Je weet dus wel wat  je kosten 
zijn, maar je weet nog niet exact wat de inkomsten zijn. Je moet 
als bestuur ook niet uitgaan van het geld dat je van de overheid 
binnenkrijgt. Dat weet je pas in het najaar van het begrotings-
jaar. Omdat je de zaken financieel niet kunt voorspellen en altijd 
rekening moet houden met onverwachte situaties, sturen we uit 
eigen beweging bij waar het kan. Zo letten we heel scherp op de 
personeelsuitgaven, de grootste kostenpost.’

positieve kanten 
‘Wat de huisvesting betreft zitten we in een nadelige situatie met 
vijf vestigingen verspreid over heel Nederland. Dat betekent voor 

ons relatief zware huisvestingskosten. 
Goed opletten dus of we huren, kopen, 
iets nieuws bouwen of verbouwen. Voor 
je het weet zit je twintig tot veertig jaar 
vast aan een contract. En dat terwijl je 
in het mbo nog geen vijf jaar vooruit 
kunt kijken.’
Toch voelt De Potter zich comfortabel 
op zijn kleinschalig opgezette scholen. 
‘Het Hoornbeeck College herbergt samen 
met haar zusterschool in het voortgezet 
onderwijs zo’n tienduizend jongeren. Dat 
lijkt veel, maar ik weet van alle vestigingen 
wat er gebeurt. Dat vind ik een enorm 
voordeel, waarmee ik uiteraard niet beweer 
dat een grote school niet goed bestuurd kan 
worden.’
Hij hoopt dat de nieuwe minister van 
Onderwijs aandacht heeft voor de positieve 
kanten van het mbo. ‘Zonder goed opge-
leide mbo’ers loopt het maatschappelijk 
leven spaak. Natuurlijk moeten financiële 
problemen in de publiciteit komen, maar 
we moeten ons niet alleen door dat soort 
berichtgeving laten leiden. Het blijven inci-
denten, wees zuinig op ons imago.’

Peter Magnée   

willem de 
potter:’Je kunt 
als school ook 
overvallen  
worden door  
een plotseling  
dalende studen-
tenstroom of 
regeringsbeleid.’
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‘Ik ga haar heel erg missen!’
‘Ze geeft me energie, structuur, relativeringsvermogen.’ 

Dat zegt leerkracht Angela Kouwenhoven (31) over 
haar co-teacher Nettie Hermus (66). Ik spreek ze op  

2 juli, de laatste werkdag van Hermus. ‘Ik kijk er als een 
berg tegenop om te stoppen, maar ik wil plaats maken 

voor de jongere generatie.’

Jong en oud ijzersterk team

Toen Hermus 55 jaar was, stopte ze 
met werken om te gaan reizen met haar 
man. Die werd echter ziek en overleed 
en Hermus ging weer aan de slag in 
het onderwijs. ‘Toen ik 65 jaar werd en 
moest stoppen met werken, vond ik dat 
helemaal niks. Ik wilde doorgaan en dat 
mocht van de directeur. Dat ik nu toch 
stop is omdat mijn verstand zegt dat ik 
plaats moet maken voor jonge mensen die 
niet aan de bak kunnen komen. Maar ik 

Er is overduidelijk chemie tussen de twee juffen. Aan een half 
woord hebben ze genoeg om elkaar te begrijpen en ook privé 
gaan ze met elkaar om. Kouwenhoven, voorzitter van de  
Stuurgroep Jong van CNV Onderwijs, en Hermus werken al vijf 
jaar samen op de Rotterdamse Van Brienenoordschool. Tegen-
woordig staan ze nog één dag met z’n tweeën voor groep 4.  



‘Ik ga haar heel erg missen!’

‘eigenlijk zou 
elke jonge 
leerkracht 
een oudere 
co-teacher of 
coach moeten 
hebben.’
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zie er wel als een berg tegenop. Met mijn 
kennis, kunde en energie kan ik wel door 
tot ik tachtig ben. Maar dat lijkt me niet 
verstandig.’

Bemoederen
Haar jonge collega vindt de reden waar-
om Hermus stopt goed en nobel: ‘Onze 
lio komt bijvoorbeeld niet aan de slag. 
Maar ik ga Nettie wel heel erg missen.  
Ik heb zo veel van haar geleerd! Eigenlijk 
zou elke jonge leerkracht een oudere co-
teacher of coach moeten hebben. We vul-
len elkaar heel goed aan.’ Hermus knikt: 

‘Ja, Angela is een kei met computers en ik niet, dus dat heb ik 
van haar geleerd.’ Lachend: ‘Ik heb nu ook redelijk door hoe het 
digibord werkt bijvoorbeeld. Verder heb ik van Angela geleerd om 
in niveaugroepen te werken. Niet dat ik daar echt een voorstander 
van ben – want je zou als leerling maar altijd in dat laagste groepje 
zitten! – maar deze school werkt zo en ik dus ook.’ Kouwenhoven 
somt op wat Hermus haar allemaal geleerd heeft: ‘Het hoofd koel 
houden in hectische tijden, strak organiseren, structuur aanbren-
gen, energiek zijn, je motor gebruiken. Normaal ben ik zelf wel 
vrij georganiseerd en gestructureerd, maar als dat even niet zo 
is, is Nettie daar. Waar ik anderen bemoeials of betweters vind, 
neem ik van Nettie dingen aan. Ik laat me soms lekker door haar 
bemoederen.’

relativeren
Wat jong vooral van oud geleerd heeft, is relativeren. Kouwenho-
ven: ‘Ik ben gedragsspecialist en ben veel bezig met kijken naar 
symptomen van mogelijke stoornissen, met stickertjes plakken, 
labelen. Maar Nettie zegt: “Dat kind komt gewoon niet mee.”  
Zo kun je het ook zien ja. En die meer accepterende houding geeft 
vaak betere resultaten dan dat labelen.’ Hermus beaamt: ‘Er was 
vroeger geen adhd of pdd-nos, want die termen bestonden nog 
niet. We zagen alleen dat sommige kinderen niet mee kwamen. 
Dat waren er niet zo veel. Ik weet niet wat beter is, toen of nu.  
Ik denk wel dat kinderen nu specifieker geholpen worden.  
Vroeger kwam het héle kind niet mee.’
Waar beide dames zich wel aan ergeren is de enorme administra-
tieve last van tegenwoordig. Hermus: ‘De enorme stapels nakijk-
werk die Angela op haar bureau heeft! En dan heb ik het nog niet 
eens over de groeps- en handelingsplannen en onderwijskundige 
rapporten.’ Kouwenhoven haakt in: ‘Tien van de dertig kinderen 
in mijn klas hebben te maken met externe partijen, zoal psycho-
logen, jeugdzorg, maatschappelijk werk. Daar onderhoud ik ook 
contacten mee. Dat is niet erg, dat hoort erbij, maar waarom alles 
op papier zetten en stapels bewijzen leveren voor een indicatie en 
extra hulp? Wij komen niet uit een ei hoor! We gaan echt geen 
hulp aanvragen als er geen hulp nodig is.’ 

uitHuilen
Hermus betwijfelt of haar aanwezigheid in de groep zin heeft 
voor de kinderen. ‘Ja, voor Angela heeft het zin, maar worden de 
kinderen er beter van?’ Kouwenhoven vindt van wel: ‘Ja zeker, wij 
kunnen op die dag de groep van dertig splitsen in twee groepen 
van vijftien. Dan kunnen we bijvoorbeeld aandacht besteden aan 
de pennengreep of de netheid van het schrift.’ Hermus knikt, 
maar zegt ook: ‘Het is een druppel op de gloeiende plaat. Als je 
de leerlingen écht genoeg aandacht wilt geven, moet je terug naar 
groepen van twintig leerlingen.’
Hoe nu verder, zonder elkaars steun? Kouwenhoven: ‘Uithuilen. 
En dan steeds als ik het even niet meer zie, bedenken: “Hoe zou 
Nettie dit doen?”’ En Hermus zelf: ‘Ik ga mezelf verder bekwamen 
in computeren en me meer met kunst bezighouden. En vooral 
leuke dingen doen! Maar Angela mag altijd wat werk komen bren-
gen hoor!’

Ciska de Graaff



Werk &Recht
 

sterke beperking 
pensioenopbouw
Het nieuwe kabinet wil vanaf 2015 het maximum per-
centage fiscaal gefaciliteerde pensioenopbouw met liefst 
0,4 procentpunt verlagen. Deze versobering komt boven-
op de verlaging met 0,1 procentpunt vanaf 2014, die nog 
uit de koker van de Kunduz-coalitie kwam. Willem Jelle 
Berg, bestuurder CNV Onderwijs en lid van het bestuur 
van ABP: ‘Ik kan het niet meer volgen. Aan de ene kant 
wil de politiek dat pensioenfondsen zich arm rekenen 
ter bescherming van de pensioenrechten van jongeren, 
maar nu willen VVD en PvdA de pensioenen van jonge-
ren met tot wel 25 procent verlagen. Zo wordt het alleen 
maar moeilijker ons pensioenstelsel op een eerlijke en 
evenwichtige manier toekomstbestendig te maken’.

secundaire arbeids-
voorwaarden onder vuur
VVD en PvdA lijken met hun regeerakkoord een fron-
tale aanval in te zetten op een aantal zeer gewaardeerde 

secundaire arbeidsvoorwaarden in het onderwijs, zoals 
de ouderenregelingen en de bovenwettelijke werkloos-
heidsregelingen. Zo wordt extra geld voor onderwijs 
afhankelijk gesteld van een modernisering van de arbeids-
voorwaarden (waaronder afbouw van de Bapo). Verder 
meldt het regeerakkoord dat de nullijn in 2012 en 2013 
wordt gehandhaafd als budgettaire nullijn. Dat bete-
kent dat afschaffen van secundaire arbeidsvoorwaarden 
mag worden ingezet voor loonstijging. De nullijn wordt 
niet verlengd, maar PvdA en VVD schrappen wel het 
volledige budget voor incidentele loonontwikkeling in 
2016 en 2017.

rechtspositie op de tocht
De nieuwe paarse coalitie wil het makkelijker maken 
om slecht functionerende leraren aan te pakken door 
hun rechtspositie in overeenstemming te brengen met 
die van werknemers in de private sector. Ook dit wijst 
op de ambitie een einde te maken aan de bovenwette-
lijke sociale zekerheid voor onderwijspersoneel. Samen 
met de vergaande versobering van de WW vanaf 1 juli 
2014 en beperking van de hoogte van de ontslagvergoe-
dingen dreigt daarmee een zeer forse aantasting van de 
inkomenszekerheid.

verhoging aow-leeftijd en 
arbeidsongeschiktheid
In de vorige Werk & Recht is ingegaan op de proble-
men van de verhoging van de AOW-leeftijd bij vroeg-
pensioen en bij werkloosheid. De gevolgen bij (gehele 
of gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid vallen mee of 
zijn zelfs positief. WAO- en WIA-uitkering 
gaan langer doorlopen tot de nieuwe 
AOW-leeftijd. De aanvullende uitkering 
van ABP (IP, HPT of AAOP) blijft ein-
digen op de eerste dag van de maand van 
65 jaar worden. Het ouderdomspensioen 
gaat dan in (en wordt niet gekort op de 
WAO of WIA). De hogere AOW-leeftijd 
pakt daarmee over het algemeen gunstig 
uit, omdat de WAO- of WIA-uitkering 
meestal hoger is dan de AOW.

Regeerakkoord komt hard aan
Het CNV noemt de plannen van VVD en PvdA snoei-

hard. Daar is niets te veel mee gezegd. Voor onderwijsper-
soneel komt de rechtspositie sterk onder druk te staan. 
En voor wie meer dan ongeveer € 40.000 per jaar ver-
dient dreigt vanaf 2014 ook nog eens een forse verlaging 
van de koopkracht. In dat jaar wordt een inkomensaf-
hankelijke zorgpremie ingevoerd, die voor de hogere mid-
deninkomens onvoldoende door een belastingverlaging 
wordt gecompenseerd. Negatieve koopkrachtgevolgen 
kunnen al in 2013 optreden door onder andere de bezui-
niging op de kinderopvangtoeslag en de verhoging van 
het eigen risico in de zorgverzekering naar € 350,-. Vanaf 
2014 verdwijnen de algemene tegemoetkomingen voor 
chronisch zieken en gehandicapten en de fiscale aftrek 
van specifieke zorgkosten. Ook vanaf 2014 wordt het 
maximale aftrekpercentage van de hypotheekrente met 
een half procentpunt per jaar verlaagd. Vanaf 2015 wordt 
het eigen risico in de zorg inkomensafhankelijk en gaat 
voor de hogere inkomens omhoog naar circa € 595,-.
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Overzicht regiOspreekuren 

maandag 12 november Utrecht
dinsdag 13 november Assen
donderdag 15 november Den Bosch
donderdag 22 november Rotterdam
dinsdag 27 november Roermond
maandag 10 december Utrecht
dinsdag 11 december Assen
dinsdag 11 december Roermond
donderdag 13 december Den Bosch
donderdag 13 december Apeldoorn


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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MR-werk is boeiend, maar kost veel tijd. De raad heeft 
dan ook de volledige inzet van ieder lid nodig. Als een 
MR-lid langdurig niet aanwezig kan zijn wegens ziekte, 
is dat niet alleen voor de betrokkene een treurige zaak, 
maar ook de MR zal het direct merken bij de verdeling 
van zijn werkzaamheden. En dan rijst de vraag: mogen 
we dit lid vervangen? Het antwoord is even duidelijk 
als vervelend: dat mag niet. De Wet Medezeggenschap 
op Scholen (WMS), staat dit niet toe. MR-leden wor-
den gekozen uit de achterban. Het kan dus niet zo zijn, 
dat iemand tijdelijk plaats neemt in de MR zonder 
gekozen te zijn.
Wat nu te doen? Er zijn verschillende mogelijkheden. 
De eerste is de meest voor de hand liggende, maar wel 
een omslachtige. De raad kan het MR-lid dat langdurig 
geen vergaderingen kan bijwonen, verzoeken zijn plaats 
op te geven. Hierdoor ontstaat er een vacature en kun-
nen er tussentijdse verkiezingen plaatsvinden. In dat 
geval moet de MR eerst nagaan of er nog mensen op 
de ‘wachtlijst’ staan. Het kan zijn dat er bij de laatste 
reguliere verkiezingen meer kandidaten dan vacatures 
waren. Bij deze verkiezingen zijn de kandidaten met 
de meeste stemmen direct in de MR gekozen. Van de 
anderen die buiten de boot vielen, mag degene die de 
meeste stemmen heeft vergaard nu plaats nemen in de 
MR. Deze persoon zit dan de zittingstermijn uit van 
zijn voorganger die voortijdig is vertrokken. Een voor-

Mogen zieke MR-leden 
worden vervangen?

vraag:

beeld: er waren 2 vacatures en 4 kandidaten. Heleen 
kreeg 12 stemmen, Joost kreeg 9 stemmen, Beau kreeg 
7 stemmen en Peter kreeg 4 stemmen. Daarmee zijn 
Heleen en Joost destijds bij de reguliere verkiezingen in 
de MR gekozen. Op de wachtlijst staat Beau nu boven-
aan met 7 stemmen en mag dus nu in de MR. 
De meeste MR’en zitten echter niet in deze luxe positie 
waardoor er tussentijdse verkiezingen moeten plaats-
vinden. Overigens kan het MR-lid dat langdurig ziek 
is, wel gevraagd worden zijn of haar plaats af te staan, 
maar dat kan nooit afgedwongen worden.
De tweede mogelijkheid is om binnen het eigen team 
of bij de ouders te zoeken naar een adviseur van de 
MR. Een adviseur kan op uitnodiging van de raad bij 
alle vergaderingen aanwezig zijn en meepraten over de 
onderwerpen die op de agenda staan. Een nadeel is dat 
een adviseur geen stemrecht heeft, voordeel is dat de 
MR er iemand bij heeft die kan ondersteunen.
Als derde kan de MR adviseurs van buitenaf inhuren, 
die een aantal werkzaamheden kunnen overnemen. 
De MR kan dan iemand inhuren met een specifieke 
deskundigheid die op dat moment aan de orde is, bij-
voorbeeld bij een reorganisatie op school of een fusie. 
Overigens kan de MR ook iemand inhuren die breed 
georiënteerd is op medezeggenschap en zaken die in 
een school kunnen spelen. Denk daarbij aan het MR-
Partnerschap van CNV Onderwijs.

antwOOrd:
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Cursussen
Bouwcoördinatoren zitten vaak klem tussen twee vuren. Enerzijds de belangen en verwachtingen 
van de teamleden, anderzijds die van de directie. Een lastige positie die vraagt om goede onder-
steuning om te voorkomen speelbal van de omgeving te worden. 

Cursus managen verwachtingen 

Inhoud en kosten
Bouwcoördinator en het managen van 
verwachtingen heet de cursus van CNV 
Onderwijs van twee dagen (4 dagdelen) 
op het CNV-kantoor aan de Tiberdreef in 
Utrecht, waarbij precies wordt geleerd wat 
de verantwoordelijkheden en bevoegd-
heden zijn als bouwcoördinator. Wat hoort 
wel of niet bij de functie of taak en hoe te 
manoeuvreren tussen de verwachtingen 
van teamleden en directie ? De cursussen 
op 16 januari en 13 februari (terugkom-
dag) zijn geschikt voor bouwcoördinatoren 
en middenmanagement in het primair on-
derwijs. De kosten bedragen € 390,- voor 
leden. Niet-leden betalen € 780,-. 

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

Henk Hospes, trainer bij CNV 
Onderwijs Academie legt uit 
dat de cursus vooral bedoeld is 
om collega’s te leren kennen 
en ervaringen uit te wisselen. 
‘Bouwcoördinatoren zijn 
zoekende. Door met elkaar 
te praten wordt beter zicht 
verkregen op wat het werk 
werkelijk inhoudt. In het 
ene geval is de bouwcoördi-
nator een soort regelneef, in het andere geval 
betreft het een echte kaderfunctie. Daarom wisselen we taak- en 
functieomschrijvingen uit om na te gaan of het dagelijks werk 
daarin past, en/of aanpassing is vereist. Zo dwingen we cursisten 
na te denken of wat zij dagelijks doen, past in het beeld van wat 
de school verwacht van een bouwcoördinator. Op de tweede 
dag, als cursisten in de tussentijd hebben gesproken met team 
en directie over het invullen van hun taak, komen ook belangen-
tegenstellingen aan bod. Daarnaast worden deelnemers specifiek 
getraind in vaardigheden, waardoor het werk effectiever en met 
meer plezier kan worden uitgevoerd.’

Jouw partner in training en advies
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Liesbeth Hermans
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Voor mijn neus zit Laurie. Lang, slank en met prachtige 
blonde haren tot op haar middel. Soms steekt ze ze op, 
soms draagt ze ze in een staart, maar elke dag is haar 
kapsel anders. Als die niet ’s morgens een hele tijd voor 
de spiegel staat! Rond haar ogen zitten fraaie lijntjes 
zwarte kohl. Nou ja, mooi? Aan het eind van de dag lijken 
het meer rouwrandjes, maar dat vindt Laurie niet erg. Ze 
is duidelijk heel erg bezig met hoe ze eruit ziet en hoe ze 
overkomt. Dat hoort ook zo, als je puber bent! 

Wat wil je worden, Laurie? Weet ik nog niet juf, iets met 
mode, denk ik. Kapster of zo, of schoonheidsspecialiste. 
Denk je dat ik dat wel kan halen? 
Ja hoor meid, dat is een mooi vak en het past heel 
erg goed bij jou, ik vind het een prima keuze. Maar nu 
gaan we weer rekenen, Laurie. Kom maar mee naar 
de verlengde instructietafel, want we doen breuken en 
procenten. Bij de toets vond je die nog erg moeilijk, dus 
we gaan er vandaag weer flink mee aan de slag. Ik heb al 
wat materialen klaargelegd.

Ach nee hè juf, moet dat nou, ik wil niet aan de verlengde 
instructietafel! Dan kan iedereen zien, dat ik het niet 
snap. Altijd moet ik met een meester of met een juf apart 
zitten. Vorig jaar en volgens mij daarvóór ook. Ik wil dat 

niet. Echt niet, ik schaam me dood, juf. Trouwens, het 
helpt niet eens, want ik ben toch altijd de slechtste 
van de klas. 
Enne… als ik kapster ga worden, dan hoef ik toch 
geen procenten en zo te kunnen? 
Ach toe juf, laat me nou op mijn plaats zitten! Mag ik 
niet samen met mijn maatje werken?
Die legt het me vast wel uit, dat doet Manon altijd. Ze 
kan echt heel goed uitleggen, hoor, bijna net zo goed 
als jij, juf. En dan schaam ik mij tenminste niet zo. 
Dan doe ik heel goed mijn best. Veel beter dan als ik 
met jou aan die aparte tafel zit, want dan kan ik echt 
niet nadenken. Dan kijkt iedereen zo naar mij. Echt 
waar, juf. Toe juf!

Wat moet ik nou? Ik snap haar zo goed, die lieve 
puber van me. Die wil zich verschuilen in de groep en 
vooral niet opvallen. Behalve dan met zwarte randjes 
langs de ogen, maar dat is haar eigen keus. Maar 
apart aan een instructietafel zitten, en dan nog wel 
samen met een volwassene? Nee, dat is niet zo des 
pubers! 
Laurie ziet mijn twijfel. Ze pakt vlug haar rekenboek 
en gaat heftig aan de slag. De hele verdere les zie ik 
haar hard werken... 

ALs ik kApsteR gA 
WoRden, dAn Hoef ik 
toCH geen pRoCenten 

en zo te kunnen?

kapster

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

steenwijk. 

column



‘Leerlingen doen te 
weinig leuke proefjes’

Kinderen zijn gek op natuur- en 
techniekproefjes. Maar het is voor hen lastig 
om de ervaringen die ze hiermee opdoen te 

koppelen aan theoretische kennis, zo weten ze 
bij science center Nemo in Amsterdam. 

‘Nemo-professor’ wil meer interesse bèta-wetenschappen

en techniekverschijnselen die ze in het 
dagelijks leven tegenkomen, ook echte 
kennis opdoen? Raijmakers hoopt dat 
daardoor meer kinderen voor de bèta-
wetenschap zullen kiezen en niet afhaken 
in de puberteit, zoals nu veel voorkomt.  
Voor dat afhaken zijn volgens haar veel 
verschillende redenen te bedenken. 
Een hiervan is dat leerlingen op de 
middelbare school een slechte ervaring 
opdoen met bètavakken. ‘Daar worden 
ze vooral geconfronteerd met in hun 
ogen saaie dingen en doen ze juist weinig 

‘Weet jij het verschil tussen drijven en zinken? Makkelijk toch? 
Maar kun je ook precies uitleggen waaróm het één aan de opper-
vlakte blijft en het ander kopje onder gaat?’ Dat vraagt bijzonder 
hoogleraar bij science center Nemo in Amsterdam, Maartje 
Raijmakers, aan ondergetekende. ‘Er zijn maar weinig mensen 
die daar een goed beeld van hebben. Ze hebben wel ervaringen 
opgedaan, maar daar niet de expliciete kennis, het conceptuele 
begrip aan kunnen koppelen.’
Precies het maken van die verbinding tussen praktijk en theorie 
onderzoekt ze bij kinderen; hoe kunnen zij van allerlei natuur- 

maartje raijmakers: 
‘op middelbare 
scholen doen 
leerlingen weinig 
leuke proefjes 
die aansluiten bij 
het begrip dat ze 
daadwerkelijk 
hebben.’
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‘Leerlingen doen te 
weinig leuke proefjes’
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leuke proefjes die ook aansluiten bij 
het begrip dat ze daadwerkelijk hebben. 
Hun zoekende houding voor de aspecten 
die leerlingen zelf interessant vinden, 
wordt daardoor niet altijd gestimuleerd. 
In de toekomst dreigt een groot tekort 
aan mankracht in de sector natuur en 
techniek,terwijl onze kenniseconomie 
hen juist hard nodig heeft.’

spelen met 
scHaduwen
Raijmakers doet als onderzoeker in de 
cognitieve ontwikkelingspsychologie aan 
de Universiteit van Amsterdam vooral 
studie naar het leren bij kinderen. In 
mei is ze officieel benoemd tot bijzonder 
hoogleraar bij science center Nemo. In dit 
technologisch museum kunnen (jonge) 
bezoekers dingen ontdekken over natuur 
en techniek, vaak door middel van proef-
jes. Ook levert het centrum educatieve 
materialen aan en verzorgt projecten in 
het primair en voortgezet onderwijs.  
‘Zelf onderzoek doen blijkt tot veel 
enthousiasme te leiden. Proefjes zijn 
ontzettend populair. In een nationaal 
project, TalentenKracht, analyseert mijn 
onderzoeksgroep samen met Nemo hoe 
kinderen zodanig kunnen leren dat ze 
geïnteresseerd raken en blijven in natuur 
en techniek.’ Ze geeft een voorbeeld. 
‘Een kind ontdekt al snel de werking van 
schaduwen en speelt ermee. Maar het 
echt begrijpen is iets anders, net als bij 
het voorbeeld over drijven en zinken. Wij 
zoeken naar methoden om kinderen te 
stimuleren diep na te denken over wat ze 
doen. Dus niet alleen hands on maar ook 
brains on.’

intuïtieve kennis 
Inspelen op individuele kennis is mak-
kelijker gezegd dan gedaan in een klas 
met kinderen met uiteenlopende begrips-
niveaus, of een gezin met totaal verschil-
lende kinderen. Raijmakers beaamt dat. 
‘Soms weet een twaalfjarige meer dan 
een volwassene, of juist minder dan een 
zesjarige. In workshops voor basisschool-
docenten geven we handvatten om hierop 
in te spelen.’ 
Zo adviseert ze om bij een experiment in 
de klas iedereen eerst te vragen voorspel-
lingen te doen, zoals bij een proefje over 

EErstE hulp bij ExpErimEntErEn
Maartje Raijmakers en haar collega’s ontwierpen een les-

schema voor leerkrachten, waarbij zo veel mogelijk verbin-

ding wordt gemaakt van de praktijkervaring naar expliciete, 

bewuste kennis.
•   Laat ieder kind zelf voorspellingen maken over relevante 

situaties, zonder die gelijk te beargumenteren

•   Laat de leerlingen die vervolgens in duo’s bespreken

•   Laat kinderen zelf experimenteren

•   Neem de tijd om het resultaat goed te bespreken, wederom 

in duo’s

schaduwgrootte. ‘Daarmee stimuleer je dat kinderen ook hun 
intuïtieve kennis aanspreken over het onderwerp. Bovendien kan 
de leerkracht een indruk krijgen wie in de klas denkt dat alleen 
de grootte van het object bepalend is voor het resultaat, of dat er 
ook al kinderen zijn die weten dat de afstand tussen het object en 
de lichtbron er ook toe doet.’ 
De deelnemers hoeven bij hun voorspelling niets uit te leg-
gen, benadrukt Raijmakers. ‘Als je een voorspelling maakt op 
intuïtieve kennis kun je niet altijd goed verklaren waarom je iets 
vermoedt.’ Dat komt in de tweede fase aan de orde. Na het doen 
van de voorspelling bespreken de kinderen in tweetallen hun 
ideeën. ‘Dan bedenken ze zich: ik dacht dat ik het wist, maar 
eigenlijk weet ik het niet. En dán raken ze echt nieuwsgierig, 
ondanks dat ze zich misschien ook wel een beetje ongemakkelijk 
voelen.’ Vervolgens vindt de proef plaats en ten slotte wordt er 
weer overlegd over het resultaat. In de laatste stap proberen de 
kinderen de nieuwe ervaringen te integreren in hun oorspron-
kelijke ideeën. ‘Maar dat is een hele kunst op zich. Het is al een 
prachtig resultaat als een kind voortaan extra op schaduwen gaat 
letten. Het denkproces gaat dan vanzelf wel door.’

denken in metaforen
Toch zijn veel docenten niet zeker genoeg over hun bètakennis 
en daardoor bang om proefjes te doen met hun klas, ziet Raijma-
kers. ‘Het geeft helemaal niet als je iets zelf niet weet. Sterker nog: 
het kan een mooie aanleiding zijn om er samen achter proberen 
te komen. Ga niet gelijk googlen, want dan kan je je uitleg niet 
koppelen aan je eigen ervaring uit de proef. Vertel eerlijk dat 
je het niet weet en ga samen met de klas op zoek naar het ant-
woord.’ 
Laatst had ze het zelf thuis aan de hand, toen haar zesjarige 
dochter een vraag stelde. ‘Bestaat er ook een cijfer dat kleiner is 
dan het getal nul, vroeg ze. Ik wist het antwoord wel, maar niet 
de optimale manier om het uit te leggen. In zo’n situatie is mijn 
advies: probeer wat uit en overleg met anderen hoe zij dit zouden 
aanpakken. En denk in metaforen. Ik heb uiteindelijk een flatge-
bouw met niveaus onder de grond gebruikt voor mijn dochters 
vraag over negatieve getallen. Zelf krijg je ook weer een beter 
begrip als je gedwongen wordt iets op een begrijpelijke manier uit 
te leggen.’ Lachend: ‘Mijn dochter tekent nu aan een stuk door 
flats met kelders.’ 

Josephine Krikke



Kookles op de 
Huishoudschool 
Laan van 
Meerdervaart in 
1955. 
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‘Lessen zijn tegenwoordig meer op gezondheidszorg gericht’

Wassen, strijken, stoffen, breien en borduren. Dat leerden 
de leerlingen vroeger op de huishoudschool, blijkt uit een 

overzichtstentoonstelling over 125 jaar huishoudonderwijs.  
Tegenwoordig is het allemaal moderner geworden en dat 

bewijst het Vakcollege Zorg van het Stedelijk College in 
Zoetermeer. Deze vmbo-school leidt kinderen op die al vanaf 
het eerste jaar weten dat zij later met mensen willen werken, 

maar niet per se in de huishouding. 
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ling om te kijken of zij een vergelijking 
zien met hun eigen lessen. De conclusie 
kon snel worden getrokken. Tegenwoordig 
is alles moderner en gericht op andere 
dingen, zoals het verplegen en verzorgen 
van jong tot oud, maar ook op thema’s als 
gezond eten, een gezond lichaam, milieu, 
duurzaamheid en ergonomisch werken. 

GezondHeidszorG
Op de zolder van het museum staat veel 
oud huishoudgerei, zoals een mattenklop-
per, verschillende soorten strijkbouten, 
een koffiemolen, een weegschaal, een oud 
fornuis en houten wasstampers. Docent-
assistent Carla Vlek heeft vroeger op de 
huishoudschool gezeten en vertelt over 
de voorwerpen die op de tentoonstelling 
te zien zijn. Als aan de leerlingen wordt 
gevraagd of zij een voorwerp herkennen, 
wordt er een enkele keer gezegd: ‘Ja, mijn 
oma heeft dat nog wel.’ Verder weten zij 
van veel spullen niet precies hoe het werd 
gebruikt. Op de huishoudschool werd de 
leerlingen vooral aangeleerd hoe zij voor 
een gezin moesten zorgen. Zij moesten 
bijvoorbeeld kunnen koken, wassen, strij-
ken, schoonmaken, breien en borduren. 
Docent Renate Willeboer legt uit dat 
het tegenwoordig meer gericht is op de 
gezondheidszorg. ‘Leerlingen leren onder 
andere hoe zij baby’s moeten verschonen 
en ouderen of zieken moeten verzorgen. 
Zij leren niet meer hoe zij op de ouder-
wetse manier een tafel moeten dekken of 
een huis moeten schoonmaken.’ 

Haarstudio
De lessen Mens en Dienstverlenen die 
de leerlingen in Zoetermeer nu krijgen, 

In 1888 werd de Haagsche Kookschool opgericht, de eerste 
huishoudschool in Nederland. Deze school is opgericht vanuit 
de gedachte dat de kwaliteit van voedsel in Nederland verbeterd 
moest worden. Zij verzorgde onder meer kookcursussen voor def-
tige dames, dienstbodes en arbeiderskinderen. In het Haags Histo-
risch Museum op de tentoonstelling De Spinazieacademie, 125 jaar 

Haags Huishoudonderwijs, staan spullen die vroeger gebruikt werden 
in het huishoudonderwijs en foto’s en filmpjes over deze scholen. 
Een klas tweedejaars van het Vakcollege Zorg (vmbo en mbo) van 
het Stedelijk College in Zoetermeer, ging mee naar de tentoonstel-

Huishoudonderwijs zou niet meer in 
deze tijd passen



bejaardenhuis krijgen de leerlingen les in het aantrekken van een 
pyjama bij een oudere. De ene leerling mag op een bed liggen 
waarna een andere leerling een pyjama bij haar aan doet. In het 
bejaardenhuis leren zij ook hoe er omgegaan moet worden met 
een rolstoel of hoe zij iemand van een stoel op bed moeten tillen. 
Deze lesstof is heel anders dan die van de huishoudscholen. Het 
poetsen, schoonmaken of breien komt hier helemaal niet in terug. 
Het koken daarentegen staat ook tegenwoordig nog op het rooster. 

Beroep
In de andere lessen wordt rekening gehouden met de richting die 
de leerlingen op willen. Bij Engels leren zij bijvoorbeeld lichaams-
namen te vertalen, bij Nederlands komen moeilijke woorden die 
gebruikt worden in de zorg naar voren en bij wiskunde leren zij 
onder andere het aflezen van maten, hoeveelheden en gewichten 
die zij weer kunnen gebruiken in de keuken. In het eerste tot en 
met het derde jaar richten de leerlingen zich vooral op mens en 
dienstverlening. Zij krijgen hier veel theorie in samenhang met 
praktijklessen. In leerjaar vier tot en met zes verschuift het accent 
naar leren in de praktijk. De leerlingen moeten stage lopen om zo 
een idee te krijgen voor een later beroep. Wat erg opvalt in deze 
klas is dat er veel in de kinderopvang willen werken. De meesten 
weten dit al zeker, al denkt een enkeling eraan om kraamverzorg-
ster, verpleegster of ambulancemedewerker te worden; beroepen die 
niet bereikbaar waren met de huishoudschool. Wie zo’n diploma 
had, werd geacht bij een gezin in de kost te gaan of een eigen huis-
houden te runnen.

Josine Putter
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zijn verdeeld in theorie- en praktijkonder-
delen en worden in het eerste en tweede 
jaar negen uur per week gegeven. Ver-
schillende kanten van beroepen in zorg, 
welzijn en (sociale) dienstverlening pas-
seren hier de revue. Deze lessen zijn door 
de werkmaatschappij van het Vakcollege 
in Amersfoort weergegeven in digitale 
lesbrieven. De praktijklessen worden 
gegeven aan de hand van onderdelen uit 
de lesbrieven of thematisch in praktijklo-
kalen. Deze lokalen zijn verdeeld in ver-
schillende afdelingen, zoals een keuken, 
ziekenhuis, haarstudio, kinderopvang, 
voedingscentrum en een zorgcentrum/
bejaardenhuis. Wat opvalt in het prak-
tijklokaal met een klas tweedejaars, is 
dat er twee jongens in zitten. Er wordt 
begonnen met theorie die zij volgen uit 
een lesbrief. Aan de hand hiervan gaan zij 
praktijkvaardigheden oefenen. 

Gifwijzer of 
fruitHapje
De leerlingen in de keuken beginnen met 
het lezen van het recept en verzamelen 
de ingrediënten. Nadat zij de hygiëne-
regels hebben gevolgd, leren zij hoe een 
zalmtaartje te bereiden. Eerder hebben 
zij al pannenkoeken, pizza, ragout en 
een glutenvrij gerecht gemaakt. Tijdens 
het koken leert het andere groepje in 
het ziekenhuis hoe zij een bed moeten 
verschonen. In andere lessen is getoond 
hoe zij een mitella of snelverband moeten 
aanleggen, een gifwijzer moeten lezen of 
zieke mensen te eten moeten geven. In de 
kinderopvang wordt er geleerd hoe een 
fruithapje voor een kleuter klaargemaakt 
moet worden. Er wordt uitgelegd waarop 
de leerlingen moeten letten. Pas als zij 
denken dat het eetbaar is, controleert de 
docent de fruithapjes. Tijdens andere 
lessen leren de leerlingen hoe zij een baby 
in bad moeten doen of hoe zij een baby 
moeten verschonen. In het zorgcentrum/
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Leerlingen 
Vakcollege 
zorg, stedelijk 
College, 
zoetermeer, aan 
het werk in de 
keuken.

Huishoudonderwijs zou niet meer in 
deze tijd passen
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webbedingetjes

@  Kidsweek in de Klas heeft een nieuwe digitale leeromgeving 

ontwikkeld waarin de leerlingen, naast het werkboekje,  

leuke en leerzame opdrachten voor begrijpend lezen 

kunnen oefenen. Elke donderdag zijn nieuwe, actuele  

opdrachten te vinden op www.kidsweek.nl/leraren.  

@  Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf heeft samen met 

Zorn Uitgeverij vijf weblessen over de slagerij en vlees ont-

wikkeld. Op de site www.slagerindeklas.nl kunnen docen-

ten deze downloaden of gebruiken via een digibord. De 

weblessen zijn bestemd voor de groepen 6 tot en met 8 

van het basisonderwijs. 

@  Leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen met hun 

leerlingen in de digitale stad op www.wecycle.nl/city een 

ontdekkingsreis maken in de wereld van inzameling en 

recycling.

De webredactie van CNV Onderwijs 

plaatst regelmatig een poll op www.cnvo.nl. 

De komende weken vragen we uw mening over 

de uitspraak: In tijden van crisis is het terecht dat 

onderwijspersoneel op de nullijn wordt gehouden.

ApenstAArtjes

Getwitterd
Esther Kleuver:
Als #TimRibberink had geweten wat een impact 
zijn dood heeft, dan had hij zich wellicht niets 
van dat handjevol losers aangetrokken. (naar 
aanleiding van de zelfmoord van een hbo-
student die jarenlang werd gepest)
Volg Esther Kleuver, Telegraafjournalist, op Twitter:  

www.twitter.com/estherkleuver

In de Schooljournaal LinkedIngroep is de laatste weken veel 

gediscussieerd over het artikel rond schoolangst en school-

weigering uit SJ15. Leerlingen moeten desnoods onder 

dwang naar school, zo betoogde psycholoog, pedagoog en 

onderwijskundig adviseur Bieneke Nienhuis in het verhaal. 

Een aantal deelnemers aan de discussie herkent het pro-

bleem en heeft er zelf mee te maken gehad. Zo vertelt een 

basisschooldirecteur: ‘Op mijn school heb ik een tweetal ge-

vallen meegemaakt. (…) Als het kind eenmaal op school is; 

gaat het vaak goed. Afscheid nemen,vooral van de moeder, is 

erg lastig. Wij hebben kinderen ook wel eens met dwang naar 

school moeten halen. Uiteindelijk is het in beide gevallen toch 

nog goed gekomen (wel met enige moeite en lang volhou-

den).’ Een student Orthopedagogiek is geen voorstander van 

dwingen: ‘Niet dwingen en ook niet bevestigen (door bijvoor-

beeld schoolwerk naar huis te brengen), maar aanpakken.  

Ga onderzoeken (schoolzorgcommissie, orthopedagoog etc.) 

en schakel hulp in voor waar het probleem zit (klas, kind, ge-

zin). Er is een reden waarom een kind niet naar school gaat, 

pak het probleem aan en dan heb je een blijer en school-

gaand kind.’ Kijk voor meer reacties op deze discussie in de 

LinkedIngroep van Schooljournaal. Hier zijn ook discussies te 

vinden over de nieuwe minister van Onderwijs, het handhaven 

van de nullijn en agressie tegen onderwijsondersteuners.
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‘Is het een moeilijke opleiding?’, vroeg ik aan de directeur 
toen ik nog op de pedagogische academie zat. ‘Als je maar 
veel wilt doen en doorzet, kan je het halen’, was zijn ant-
woord. Vooral als schaatser heb ik meer bereikt met doen, 
doorzettingsvermogen en discipline, dan met het talent 
voor deze sport. Zo heb ik mijn droom om wereldkampioen 
te worden verwezenlijkt. Door me zo te focussen bestond 
wel het gevaar dat ik mijn motivatie zou verliezen als ik 
mijn doel eenmaal had bereikt. Ik onderving dat door ieder 
jaar persoonlijke records te schaatsen. Ik kreeg er een 
goed gevoel van mezelf te overtreffen. 
Volgens mij is dit principe ook toepasbaar in het onderwijs. 
Ik hoor wel eens een docent wanhopig roepen: ‘Die leerlin-
gen doen gewoon niks.’ Als je dan vraagt: ‘Waarom moeten 
ze iets doen?’, is het antwoord: ‘Ik mag toch wel van ze ver-
langen dat ze huiswerk maken?’ Prima, maar dan moet je 
jezelf ook voortdurend de vraag stellen wat de uitdaging is 
voor de leerling. Want ga maar eens experimenteren met 
het halen van doelen in het mbo. Zo zijn er uitkomstdoelen 
(3F voor Nederlands en rekenen) en meesterschapdoelen 
(hoger dan 3F voor deze vakken). Sommige doelen liggen 
deprimerend ver weg voor studenten, maar met discipline, 
doorzettingsvermogen en wat hulp komen ze best ver. 
Docenten zouden ook meer uit zichzelf kunnen halen met 
deze manier van werken, al begrijp ik best dat niemand kan 
toveren.

Kort geleden sprak ik Gerard Kemkers (coach Sven Kramer) 
over de voorbereiding van zijn pupil op de volgende Olym-
pische Spelen. Hij vertelde mij dat hij meer bezig was Sven 
te managen hoe de dag door te komen, dan met coachen op 
trainingsarbeid. Optredens op tv, reclamefilmpjes, het geven 
van interviews en sponsor-optredens maken het Sven niet 
makkelijk om op zijn doel te blijven focussen: goud op de 
Olympische Spelen.
Afgelopen schooljaar rondde een studente een vierjarige 
opleiding in twee jaar af. Het eerste jaar was wennen 
geweest aan de school, de opdrachten, etcetera. Toen ze 
erachter kwam dat ze met meer inspanning ook complexere 
projecten aankon kreeg de leerstof voor haar meer beteke-
nis. Ze ging als een wervelwind door de opleiding door heel 
proactief te zijn en zelf initiatief te nemen. Als zij bij docenten 
aanklopte koste het geen energie, maar gaf het haar juist 
energie. Iedereen was bereid haar te helpen de studie in 
twee jaar af te ronden.
Ik wil hiermee niet zeggen dat alles zal lukken als je maar 
hoge, uitdagende doelen stelt. Ook hier de nuance dat niet 
iedereen de top kan halen, maar met maatwerk en in overleg 
moet het mogelijk zijn het beste uit de student te halen.
Mijn doel dit jaar is om met de docenten de klanttevreden-
heid een stap hoger te krijgen. Volgens mij kan dit door 
samen met studenten uitdagende doelen te stellen en hen 
de vaardigheden bij te brengen deze te realiseren.

Sommige doelen liggen 
deprimerend ver weg 
voor Studenten, maar 
met diScipline en door-

zettingSvermogen  
komen ze beSt ver

uitdagende doelen stellen

column

Hilbert van der duim (55) is  
opleidingsmanager Sport en 
bewegen bij het drenthe  

college in emmen en assen.

Hilbert van der duim
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gepenSioneerden
rayon Midden Limburg
Woensdag,14 november, De Molshoof, 
Rijksweg Zuid 3, Kelpen, rayon-
bijeenkomst, huldiging jubilarissen. 
Thema: Pensioenen: Wanneer? Met of 
zonder korting?, door Frans Hintzen, 
Optreden van De Soetse.
Info/aanmelden: (0495) 55 17 18

rayon utrecht
Donderdag 15 november, 10–15.30 uur 
(+ lunch), ontmoetingsdag, Jeruëlkapel, 
Ivoordreef 2, Utrecht Overvecht-Noord, 
origineel programma met o.a. veel 
muziek. Aanmelden: met de antwoord-
kaart die u ontvangen hebt of mailen 
naar dclaseur@gmail.com.  
Info: Arie Breur (0348) 47 52 55

rayon rivierendelta
Vrijdag 16 november, 13.10 uur, jaar-
vergadering, wijkzaal prot. gemeente  
De Levensbron, Jan Luykenstraat 
10, Ridderkerk, 10-13 uur huldiging 
jubilarissen (alleen voor jubilarissen + 
partner). 13.30-15.30 uur, jaarvergade-
ring + lezing met uitleg over de ABP-
pensioenen, door Astrid de Cock (CNV 
Onderwijs). Info/aanmelding: J.J. Buur, 
(010) 438 36 41 of j.buur@planet.nl

rayon noordholland-noord
Dinsdag 20 november, inloop 10 uur, 
ledenvergadering (+ lunch), restaurant 
De Waard-In, Muiderwaard 244, 
Alkmaar. Spreker en gelegenheid tot 
vragenstellen over de pensioenen,  
Cor Duinmaijer. Bezoek en rondleiding 
Noord-Hollands Dagblad, Edisonweg 10, 
Alkmaar). Kosten € 10,-.  

Info/Aanmelden: atm.bouma1@upcmail.nl of  
(072) 511 67 91

rayon Heuvelland, rayon oostelijke, rayon 
westelijke Mijnstreek
Woensdag 12 december, 14 uur, najaarsbijeen-
komst/ontmoeting in kerstsfeer, Sint Martinus-
kerk, Geulle aan de Maas, kerstconcert, 
aansluitend koffie/thee, huldiging jubilarissen. 
Harmoniezaal de Göalenaer, Hulserstraat 77, 
Geulle, Aanmelden: M. van Rangelrooy,  
Meidoorn 102, 6226 WC, Maastricht (vóór  
20 november) Info: Heuvelland: Leo Jaspers, 
(043) 455 16 12 of Theo Kruijsen (043) 364 51 76, 
Oostelijke Mijnstreek: Jos Janssen  
(045) 541 10 81, Westelijke Mijnstreek: Truus 
De Bruijn-Diris, (046) 485 17 52

voortgezet onderwijS
Donderdag 15 november, inloop 15.30 uur,  
bijeenkomst voor jubilarissen (40-jarig jubi-
leum), Geldmuseum, Utrecht. Inhoud: o.a. 
rondleiding museum, maaltijd, huldiging.  
Info/aanmelden: ckeuten@dse.nl
Donderdag 29 november, inloop 15.30 uur, 
bijeenkomst voor de jubilarissen (25-jarig jubi-
leum), De Schakel, Nijkerk. Inhoud o.a. lezing 
social media door Lei Scheuren, maaltijd, 
huldiging. Info/aanmelden: ckeuten@dse.nl

rayon ‘s-Hertogenbosch
Dinsdag 20 november, 14 uur, ledenbijeen-
komst, SCC De Helftheuvel, Helftheuvelpas-
sage 115, ’s-Hertogenbosch. Lezing: Sprekende 
beelden langs de openbare weg, door Jan Poort. 
Info/aanmelden: Gerrit Mol, (0735) 21 41 09

oop
Donderdag 15 november, 9.30-17 uur, cursus- 
en vergadercentrum Domstad, Konings-
bergerstraat 9, Utrecht. Ledenvergadering 

Schooljournaal 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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stuurgroep OOP, Thema: Pesten op school. 
Uitreiking gouden steunpilaar. Workshops 
over o.a. De cao, Signaleren kindermishande-
ling, Sociale veiligheid en de Pedagogische 
conciërge. Info/aanmelden via www.cnvo.nl

netwerk overijSSel
Woensdag 21 november, 16.30-20 uur,  
Rehobothschool, Populierenstraat 18,  
Kampen. Ledenbijeenkomst (voor alle leden 
van CNV Onderwijs in de regio) door Stuur-
groep OOP, Stuurgroep Vrouwen en Sector-
raad Primair Onderwijs i.s.m. LAG Overijssel. 
Keuzeworkshops (2 rondes): De kwaliteit van 
de leraar, door Mark Oortwijn, Lichaamstaal, 
door Jeanette de Haan-Dijkstra, Hoogsen-
sitiviteit, door Rita Mulder. Info/aanmelden: 
netwerkoverijssel@cnvo.nl o.v.v. bijeenkomst 
21-11-2012

netwerk groningen
Donderdag 22 november, 16.30-20 uur,  
Groningen, ledenbijeenkomst (Stuurgroep 
OOP, Stuurgroep Vrouwen en Sectorraad 
Primair Onderwijs i.s.m LAG Groningen. 
Keuzeworkshops (2 rondes): Lerarenregister, 
door Henk Hospes, Lichaamstaal, door 
Jeannette de Haan-Dijkstra en Braingym, door 
Jacoba van der Wal-Monkel. Info/aanmelden: 
netwerkgroningen@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 
22-11-2012)

vrouwen
noord-Brabant
Woensdag 14 november, 16 uur, Aloysius/De 
Roosten, Eindhoven. Over: De Stad van Axen 
[vervolg], door Adrion de Wit en Ellen Schaap, 
regioadviseurs voor het Vervangingsfonds/
Participatiefonds. Info/aanmelden: Leonie van 
Heijst, l.vanheijst@veldvest.nl

45+ vrouwen, Groningen, Friesland en Drenthe
Zaterdag 24 november, 10.30-15 uur, Van der 
Valk Hotel Restaurant, Zuidbroek. Voorlichting 
over Algemene facetten van regelgeving voor 
je met (vervroegd) pensioen gaat, door Wanne 
Ho, juridisch adviseur bij CNV Onderwijs en 

workshop Werkplezier en vitaliteit, door 
Jeannette de Haan-Dijkstra, trainer CNV 
Onderwijs Academie. Info/aanmelden:  
vrouwen@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 
24-11-12 Zuidbroek).

45+ vrouwen, noord-Holland, 
zuid-Holland en utrecht
Zaterdag 1 december, 10.15-15 uur, 
Golden Tulip Hotel-restaurant Lion 
d’Or, Haarlem. Lezing over Het ABP en 
mijn pensioen, door Willem Jelle Berg, 
bestuurder CNV Onderwijs. Verder 
voorlichting over Algemene facetten 
van regelgeving voor je met (vervroegd) 
pensioen gaat, door Wanne Ho, juridisch 
adviseur bij CNV Onderwijs en workshop 
Werkplezier en vitaliteit, door Jeannette 
de Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs 
Academie. Info/aanmelden:  
vrouwen@cnvo.nl (o.v.v. bijeenkomst 
01-12-12 Haarlem)

anderS actieven
Donderdag 22 november, 12–16 uur, De 
Broeierd, Hengelosestraat 725, Enschede, 
regionale bijeenkomst, kennismaking en 
uitwisseling, informatie over Actuele ont-
wikkelingen in de sociale zekerheid, door 
Wanne Ho, juridisch adviseur CNV Onder-
wijs. Info/aanmelden (voor 14 november): 
Karin Frugte, weijler-frugte@home.nl of 
(038) 460 07 98

jong
Woensdag 14 november, (inloop 14.30 uur), 
15-18.30 uur (+ lichte maaltijd), Pro Rege, 
Oudedijk 113, Rotterdam, netwerkbijeen-
komst. Thema: De kracht in leerkracht. 
Onderwerpen: In je recht als leerkracht!, 
door Melanie de Zeeuw, consulent star -
ters en studenten bij CNV Onderwijs,  
Van werkdruk naar werkplezier, door Angela 
Kouwenhoven. Toegang gratis, ook voor 
niet-leden. Info/aanmelden:  
jongeren@cnvo.nl
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Leerzaam schuifjesboek
Van Holkema 
& Warendorf 
heeft het 
nieuwe boek 
Ontdek woord-
jes met Dribbel  
van Eric Hill 
uitgegeven. 
In dit vrolijke 
boek gaat de 

lezer samen met Dribbel op reis door de 
wereld van taal. Kinderen kunnen door 
middel van speciale schuifjes woorden 
leren en illustraties ontdekken. Het boek 
(ISBN: 9789000308958) kost € 14,99. 

CNV Onderwijs op Dag van  
de Rechten van het Kind
CNV Onderwijs wil op de Dag van de Rechten van 
het Kind duidelijk maken dat het zich sterk maakt 
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 verstrekken van kinderboekpak-
ketten. In zo’n pakket zitten prentenboeken, 
leesboeken en voorleesboeken. De eerste veertig 
inschrijvers krijgen dit boekenpakket: er zijn nu 
nog tien pakketen over. Op drie scholen zal CNV 
Onderwijs een bezoek brengen en een professionele 
verteller meenemen. Limburgse scholen die een 
kinderboekenpakket willen ontvangen, kunnen 
zich tot 13 november aanmelden bij  
jacquelinearts@hetnet.nl.

ONLINE CURSUS over 
kindermishandeling
Hoe herken je kindermishandeling, hoe 
weet je als leraar of je vermoedens klop-
pen? En wat kun je vervolgens doen? 
Speciaal voor leraren en medewerkers met 
een zorgtaak in het primair onderwijs heeft 
e-academy The Next Page de online cursus 
Omgaan met vermoedens van kindermishande-
ling ontwikkeld. De cursus en meer informatie 
zijn te vinden op www.thenextpage.nl. 

jaarcongres vmbo
Het Jaarcongres VMBO: Het VMBO 
dichterbij! richt zich op vmbo-docenten 
(in opleiding), teamleiders en opleiders 
met als doel een bijdrage te leveren aan 
enerzijds de kwaliteitsverbetering van 
‘het onderwijs in het veld’ en anderzijds 
aan de kwaliteitsverbetering van de 
lerarenopleidingen en pedagogiek-
opleiding. Dit congres vindt plaats op 
dinsdag 22 januari in de Reehorst in  
Ede en deelname kost € 275,-. Aan-
melding vóór 15 november zorgt voor 
€25,- korting. Meer informatie:  
www.vmbodichterbij.nl.  

Inspiratiedag Werkdruk

Voor professionals in het onderwijs worden er 

inspiratiedagen georganiseerd. Op donderdag 

29 november vindt de Inspiratiedag Werkdruk 

plaats van 9.30 tot 16.30 uur in Theater  

De Berenkuil in Utrecht. Tijdens deze dag 

vertellen verschillende experts over het thema.  

De kosten zijn € 349,- en inschrijven kan via 

www.inspiratiedagwerkdruk.org.  

Training contact- en 
vertrouwenspersoon
Project Preventie Seksuele Intimidatie (PPSI) organiseert 
21, 22 januari, 11 en 12 februari een vierdaagse training 
genaamd Een stevige basis voor interne en externe 
vertrouwenspersonen. Deze personen kunnen werken in 
het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs 
en bouwen een basis op voor de vertrouwensfunctie op 
school. In deze vier dagen komen alle aspecten van het 
vertrouwenswerk aan bod. Deelname kost € 1.749,- en is 
inclusief overnachting, maaltijden en trainingsmaterialen. 
Meer informatie en inschrijven kan via www.ppsi.nl. 
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Praktijktrainingen 
leerlingbegeleiding 
Ortho Consult organiseert in dit schooljaar diverse 
praktijktrainingen rond leerlingbegeleiding met de 
volgende thema’s: psychopathologie en sociale vaardig-
heden in school. Deze trainingen worden gehouden in 
zalencentrum Regardz La Vie in Utrecht. Voor de data 
en meer informatie: www.orthoconsult.nl/traingen.php. 

Congres docenten Frans
Le français à la carte is het tweejaarlijkse congres 
voor docenten Frans en vindt plaats op 22 en  
23 maart in De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout. 
Het doel van het congres is vernieuwing, bijscholing 
en verdieping. Het aanbod is à la carte: deelnemers 
kunnen zelf hun programma samenstellen. Inschrij-
ven is mogelijk tot 20 januari en kan gedaan worden 
op www.congresfrans.nl. 

MOTIVATIEWAAIER
Hoe krijg je leerlingen in beweging die niet van plan 
lijken om te gaan leren? En hoe kun je klassen en 
individuen verleiden om zich in te zetten voor je 
vak? Ivo Mijland, trainer en opleider voor mentoren 
en personeel in het onderwijs, heeft hier een spe-
ciale Motivatiewaaier voor ontworpen. Hierop staan 
naast theoretische en praktische uitwerkingen ook 
twaalf nieuwe lesvormen om leerlingen in de doen/
willen-stand te krijgen. De motivatiewaaier wordt 
uitgegeven door Uitgeverij Quirijn en kost 
€ 9,95. Meer informatie:  
www.uitgeverij-quirijn.nl.  

B Bezig
voor de ond

naam: 
Tineke van 
Manen

leeftijd: 
58

beroep: Secretaresse

werk: Secretaresse op bovenschools 
kantoor van Vereniging De Oorsprong, met 
basisscholen in Driebergen, Doorn, Wijk bij 
Duurstede en een nevenvestiging in Werk-
hoven + werkzaam op de leerlingadministratie 
van de basisschool in Driebergen.

vrijwilligerswerk: Penningmeester van 
de stuurgroep OOP en bestuurslid namens het 
OOP van de sectorraad primair onderwijs.

motivatie: Ik wil de OOP’ers een gezicht 
geven in het ‘grote’ CNV-onderwijs en helpen 
hun positie te verbeteren. Zo hebben we 
als stuurgroep een loopbaanconsulent die 
meedenkt in de volgende carrièrestap van 
onderwijsassistenten. Op 15 november houden 
we onze jaarlijkse OOP-dag. Aanmelden is nog 
mogelijk en toegang is gratis voor leden!
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Congres verandering in primair 
onderwijs
Veranderingen komen veel voor in het primair 
onderwijs en hoe ga je daar in de praktijk mee om? 
Het proces van veranderen wordt tijdens het congres 
De verandering meester! vanuit verschillende invals-
hoeken belicht. Op 21 november vindt het congres 
plaats in Media Plaza in Utrecht en deelname kost  
€ 125,-. Meer informatie:  
www.congres-veranderingsfonds.nl. 
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stemmen op 
de algemene 
Vergadering 
van 30 mei.

28 november, Congrescentrum De Eenhoorn, Amersfoort
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s voorgedragen voor een tweede termijn 
als lid van het Dagelijks Bestuur.  
De Sectorraad Hoger Onderwijs draagt 
Wiep Koehoorn voor als kandidaat voor 
de geschillencommissie. De Sectorraad 
Gepensioneerden draagt drie kandida-
ten aan voor de geschillencommissie: de 
heren Booltink, Frijlink en Koelewijn. 
De voordrachten kunt u vinden op  
www.cnvo.nl/actueel/agenda.

opVraGen teKsten  
aV-stuKKen
Alle kaderleden ontvangen de komende 
dagen de AV-stukken per e-mail.  
De leden die zich hebben aangemeld 
voor de AV krijgen in de week voor  
28 november het agendaboek thuisge-
stuurd. Bent u geen deelnemer, maar 
wilt u toch de stukken ontvangen, stuur 
dan een e-mail naar av@cnvo.nl.

spreKen tijdens aV
Tijdens de AV heeft iedereen het recht 
om het woord te voeren. Om de verga-
dering ordelijk te laten verlopen, is het 
echter prettig als van te voren bekend is 
of iemand over een bepaald onderwerp 
iets wil zeggen. Mocht bij het bestude-
ren van de stukken het idee ontstaan 
dat dit vanuit uw verenigingsorgaan 
het geval is, neem dan voorafgaand 
aan de vergadering contact op met 
bestuurssecretaris Janneke de Groot, 
Postbus 2510, 3500 GM Utrecht, e-mail 
jdegroot@cnvo.nl.

VraGen aan 
VereniGinGsBestuur
Wilt u vragen stellen aan het verenigings-
bestuur? Ook dan kunt u het beste 
vooraf contact opnemen met de bestuurs-
secretaris. U wordt dringend verzocht uw 
vragen schriftelijk in te sturen.

VoorsteLLen, aMendeMeMenten  
en Moties
Leden konden tot en met 30 oktober amendementen indie-
nen op de voorstellen die in het Schooljournaal van 6 oktober 
gepubliceerd zijn. Er zijn geen moties ingediend. Het rayon 
Noord-Holland Noord heeft een amendement ingediend op 
het bestuursvoorstel voor actiekas en vermogen. Het rayon stelt 
voor om in plaats van een ledenwerfcampagne een deel van het 
vermogen in te zetten voor contributieverlaging. De tekst van dit 
amendement met het preadvies van het bestuur vindt u op www.

cnvo.nl/actueel/agenda. Hier kunt u ook alle overige AV-stukken 
downloaden.

Kandidaat Voorzitter
De afgelopen weken is de sollicitatiecommissie druk bezig 
geweest met het selecteren van een kandidaat voor het 
voorzitterschap van CNV Onderwijs. De commissie stelt 
Helen van den Berg, wethouder van onder meer Onderwijs 
in Nieuwegein, kandidaat voor de functie van voorzitter van 
CNV Onderwijs. De commissie heeft er alle vertrouwen in dat 
Van den Berg deze functie op een goede manier zal vervullen. 
De volledige voordracht kunt u lezen op www.cnvo.nl/actueel/

agenda. In Schooljournaal 18 van 24 november wordt de kandidaat 
voorgesteld.

oVeriGe Kandidaten
Algemeen secretaris Cees Kuiper is door de sollicitatiecommissie 

Algemene Vergadering
 

let op: de av 
op 28 november 

begint om  
14 uur. uiterlijk 
21 uur wordt 
de vergadering 

afgesloten.



Algemene Vergadering

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42)
mede-organisator KWF 
SamenLoop
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

Leerlingen verwachten een schoolomgeving waar ze tot hun recht komen en 
kunnen leren. Ouders en leerkrachten verlangen een school die goede leer-
resultaten weet te behalen en de veiligheid van kinderen weet te waarborgen.

Meer weten?
Telefoon: (036) 548 94 05 E-mail: info@kanjertraining.nl
Fax: (036) 532 69 66 

....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.

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

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

www.voion.nl

Het creëren van goede arbeidsomstandighe-
den voor werknemers binnen uw school is uw 
verantwoordelijkheid. Maar hoe weet u aan welke 
specifieke eisen het beleid moet voldoen? 
De Arbocatalogus-VO biedt duidelijkheid. 

Met de Arbocatalogus-VO, de digitale handleiding 
met alle arbonormen, weet u precies hoe u de 
arbeidsrisico’s zo veel mogelijk kunt wegnemen 
voor uw personeel en weet u zeker dat u aan alle 
eisen voldoet.

www.arbocatalogus-vo.nl

	 Word	Arbowijzer	met	de	

Arbocatalogus-vo	
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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

aan directie,    

 en leerkracht

Meld u aan op www.cards4cliniclowns.nl
of bel de infolijn 0499-370482

Cards4CliniClowns is dé goede doelen-actie voor het primair onderwijs. Alle kinderen van school 
maken een mooie, vrolijke tekening. Van deze tekeningen drukken wij echte ansichtkaarten!  
De kleine kunstenaars verkopen hun eigen kaarten vervolgens aan ouders, familie en iedereen 
in hun omgeving. De opbrengst van de kaartverkoop komt ten goede aan het werk van Stichting 
CliniClowns Nederland. Met één tekenles maakt u dus een heleboel zieke kinderen blij.  
Doen jullie mee?

Teken met je klas voor een lach!

Één tekenles
zorgt

voor een
onvergetelijk
moment !

Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
1 op de 5 mensen krijgt dementie, waarvan Alzheimer de meest voorkomende vorm is. 
www.alzheimer-nederland.nl

Waar drinkt u koffie uit?

Met dit gevoel hebben Alzheimerpatiënten dagelijks te kampen.
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Omring u 
met de zorg 
die bij u past.
Bij VGZ vinden we dat u de zorg 
moet kunnen kiezen die bij u 
past. Daarom organiseren we de 
zorg rondom uw wensen. Dat 
begint bij uw zorgverzekering. 
Op vgz.nl/cnvo kiest u deze 
zelf zodat u verzekerd bent 
van goede zorg die aansluit op 
uw leven. Via CNV Onderwijs 
profiteert u van een korting 
tot €148!*

* De maximale korting is berekend over het totaal van de premies 2013 van de VGZ Natura Basisverzekering en de meest uitgebreide aanvullende zorg- en tandverzekering. Hierbij is rekening gehouden met 
de gemaakte afspraken die gelden binnen uw collectiviteit. Deze korting geldt per betalende verzekerde per jaar.

Profiteer
van een 

korting tot
€ 148!*

        p.p.

Kies úw
zorgverzekering

op vgz.nl/cnvo

Adv a5 Collectief Gezin CNV Onderwijs.indd   1 05-11-12   14:56

Ik zoek een...
juf/meester!

Voor álle vacatures in 
het primair onderwijs!

www.Onderwijsvacaturebank.nl
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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 Sharon de Vries, 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  
€ 106,– excl. BTW.

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

sOCiAAl fONds CNV ONderwijs
Voor hulp en ondersteuning aan leden en hun 
gezinnen met financiële problemen:
secretaris-penningmeester H.M. Holslag, 
Hinkelenoord 6, 4617 NC Bergen op Zoom.  
tel.: (0164) 24 90 38, fax: (0164) 24 90 23, e-mail: 
sociaalfondscnvonderwijsbond@gmail.com 
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. J.H.A.M. Damhuis

(06) 29 22 90 91
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnV onderwijs
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erg divers. Van haar hoofdtaak, het ondersteunen van de 
onderwijsmanager van de tweedegraads lerarenoplei-
ding Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde, tot 
het ondersteunen van docenten van die opleiding, alles 
is vernieuwend. ‘Ik archiveer onder meer portfolio’s van 
studenten. Het geeft een goed gevoel als ik weer een 
pareltje voorbij zie komen. Daar merk ik aan hoe gedre-
ven sommigen zijn.’
Ze werkt twintig uur per week omdat ze thuis een druk 
gezin heeft. ’Momenteel wil het met mijn gezondheid 
niet zo lukken, maar als het goed gaat, ben ik altijd 
bezig. Van cupcake’s bakken tot meubelstofferen. met 
een afgeronde mbo-opleiding Mode en Kleding is dat ook 
niet zo raar. Ik was altijd al bezig met stofjes. Wie weet 
begin ik nog eens een eigen brocante. Want stilzitten is 
niet echt mijn ding.’ HD

‘Sinds eind vorig jaar heb ik een vast contract als 
management-ondersteuner bij Hogeschool Leiden. 
Door goede ervaringen uit een eerder lidmaatschap van 
een vakbond en een aantal verschuivingen binnen het 
managementteam, ben ik lid geworden van CNV Onder-
wijs’, zegt Jolien Brakenhoff. ‘Het idee dat er mensen zijn 
die terzake kundig zijn als er wat aan de hand is, geeft 
me een fijn gevoel.’ Ze vindt het werk op deze instelling 

Jolien Brakenhoff (46): 
‘Wie weet begin ik nog 

eens een eigen brocante’
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