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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.

Niet vrolijk
Terecht was Schooljournaal 17 pes-
simistisch van toon, gezien alle 
plannen in het regeerakkoord, zoals 
afbouwen van de Bapo en onderwijs 
op de nullijn. Directeuren in het on-
derwijs werden op televisie genoemd 
als groep die het meest geraakt 
wordt door de bezuinigingen. Keihard 
werken wordt niet meer beloond.  
De omgekeerde wereld! Verder las ik 
in Schooljournaal dat er geinvesteerd 
wordt in de kwaliteit van leraren en 
schoolleiders, alsof die niet goed 
genoeg is. En dan heb ik het nog 
niet eens over het feit dat ik drie 
studerende kinderen heb. Ik werd er 
allemaal niet vrolijk van.
Luuc Wilschut, Vuren

Managen 
verwachtingen
In Schooljournaal 17 stond de column 
van Liesbeth Hermans naast een 
pagina over een cursus Managen van 
verwachtingen. Hermans citeert een 
leerling die grote moeite heeft met 
rekenen. ‘Enne... als ik kapster ga 
worden, dan hoef ik toch geen pro-
centen enzo te kunnen?’
Ik kan u vertellen dat daar een 
geheel verkeerde verwachting uit 
spreekt. Om kapster te worden, zal 
ook deze leerling moeten voldoen 
aan alle eisen voor mbo niveau 2 
(junior kapper) of niveau 3 (kapper). 
Er zijn steeds meer mbo-studenten 
die dus toch geen kapster (of iets an-
ders) kunnen worden. Bijvoorbeeld 

omdat ze – ondanks al hun inspan-
ningen – niet aan alle examen 
eisen kunnen voldoen. Hier moeten 
voortgezet onderwijs en mbo dus 
flink inzetten op het managen van 
verwachtingen. 
Cor van Waveren

Jong en oud
Vorige maand verscheen in een groot 
aantal regionale kranten een artikel 
over jongeren in de vakbeweging. Ik 
las daarin bijvoorbeeld een pleidooi om 
alle pensioenen in een klap met zo’n 
15 % te verlagen om uit de zorgen te 
komen en ook jongeren uitzicht te ge-
ven op een riant pensioen. Dit gecom-
bineerd met het schoppen van vrij veel 
jongeren tegen ouderen en vakbewe-
ging, dan ga je al snel rechtop zitten 
van woede, ellende en schrik. Toch zijn 
die kreten en die discussie niet zo erg. 
We klagen al jaren over de vele profi-
teurs die, jong en ouder en oud, langs 
de kant staan. Wel de verworvenheden 
van langjarige vakbondsstrijd in het 
verleden en in de cao opslurpen, maar 
geen poot uitsteken om die verder 
modern uit te bouwen. Trouwens, ze 
worden vaak ook geen lid. De jongeren 
die in dit artikel aan het woord waren, 
doen dat veelal wel. Geweldig. Kom 
maar op, loop maar gerust voor de 
troepen uit. Als jongeren dat niet zou-
den mogen, wie dan wel? Maar dan wel 
lid worden van de brede vakbeweging 
én blijven, een vakbeweging die de 
belangen van alle leden behartigt. 
Wim Stoop, Santpoort

Brieven
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Chantage
Er komt extra geld voor onderwijs als de sociale partners 
de arbeidsvoorwaarden moderniseren. De werkgevers-
club PO-Raad is daar voor. Terwijl de werkgevers in het 
onderwijs geld oppotten, doen ze opeens niet meer aan 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. De Bapo wordt afge-
schaft. Trots meldt de PO-Raad dat ze dit met wekelijks 
lobbyen heeft bereikt: geslijm bij de borrel met kamer-
leden of op de golfbaan bij hole 19? Onderwijsbestuur-
ders met een visie op geld. Eerst de spaarrekening en de 
jaarrekening. Dan pas het personeel. Dus dan maar geen 
Bapo. Men chanteert ons met de gelden van de overheid, 
met belastinggeld, bestemd voor het onderwijs. Ik heb 
maar een conclusie: de PO-Raad, een uitvoeringsorgaan 
van het ministerie. Gewoon een beetje sneu.
Murko Greidanus
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‘Buitengewoon verheugend!’ reageert CNV Onderwijsbestuur-

der Patrick Banis op het nieuws dat onderwijsstaatssecretaris 

Sander Dekker met de werkgevers en vakbonden wil praten 

over het terugdringen van agressie in het onderwijs. De staats-

secretaris zegt geschrokken te zijn van de uitkomsten van het 

onderzoek van CNV Onderwijs naar respect voor onderwijs-

ondersteunend personeel. Dit antwoordt hij op vragen van 

PvdA-Tweedekamerlid Mohammed Mohandis. ‘Ieder incident 

dat zich op school voordoet is er een te veel’, schrijft Dekker. 

En incidenten zijn er helaas volop. Uit het onderzoek bleek bij-

voorbeeld dat 80 procent van het oop in het voortgezet onder-

wijs te maken had met verbale agressie en een derde zelfs 

– incidenteel – met fysieke agressie, variërend van mishande-

ling tot het opzettelijk beschadigen van een auto. Tegelijkertijd 

voelt de overgrote meerderheid van de oop’ers zich veilig en 

gerespecteerd. De staatssecretaris haalt een eigen onderzoek 

van het ministerie aan, dat deze uitkomsten bevestigt. Hij vindt 

ook dat het ministerie al veel doet tegen geweld, namelijk 

een expertisecentrum dat scholen helpt een veiligheidsplan 

op te stellen en een digitaal informatiepunt. CNV Onderwijs-

bestuurder Banis vindt dit onvoldoende: ‘Ik zou willen dat poli-

tiek en staatssecretaris uit gaan stralen en over gaan dragen 

dat ouders geen klant maar participant zijn. Klant ben je bij 

Albert Heijn. Ouders zijn namelijk een belangrijke oorzaak in 

het gebrek aan respect voor onderwijspersoneel, zo bleek ook 

al uit ons eerdere onderzoek naar gezag in het onderwijs. Er 

moet een breder debat komen over het pedagogisch partner-

schap van school en ouders. Ik ben heel blij dat de staats-

secretaris het signaal van CNV Onderwijs oppikt.’ 

CdG

Staatssecretaris	wil	actie	na	OOP-onderzoek	CNV	Onderwijs

Na een eerdere flashmob in oktober tijdens de Kinderboekenweek verrasten de leerlingen van 
basisschool De Waaier in Zutphen ditmaal het winkelend publiek van het nieuwe winkelcentrum 
Waterkwartier in de Gelderse stad. Dat gebeurde twee weken geleden op de maat van Hallo Wereld 
van Kinderen voor Kinderen.FOtOPatrick

van Gemert



Gigabezuiniging doodsteek voor Kenniscentra 
Het kabinet Rutte II draait de Kenniscentra min of 

meer de nek om door € 80 miljoen te bezuinigen op 

een totaalbudget van ongeveer € 100 miljoen. Het gaat 

om de instellingen die de wettelijke taken voor mbo en 

bedrijfsleven uitvoeren op het gebied van erkennen en 

begeleiden van leerbedrijven, onderhoud van de kwalifi-

catiestructuur, het afstemmen van vraag en aanbod op 

de arbeidsmarkt en ook bemiddelen bij stages. In het 

regeerakkoord wordt eufemistisch gesproken over het 

samenvoegen van Kenniscentra. Volgens CNV Onder-

wijs betekent een dergelijke bezuiniging vrijwel zeker 

het opheffen van de huidige 17 centra. Een deel van 

de huidige wettelijke taken wordt voortgezet onder de 

vlag van de Stichting Samenwerking Beroepsonder-

wijs Bedrijfsleven (SBB), een ander deel – vermoedelijk 

alle met de beroepspraktijkvorming (stages) samen-

hangende taken – zal worden overgenomen door de 

onderwijsinstellingen (roc’s, aoc’s en vakscholen). Dit 

zou budgettair neutraal gebeuren, dus voor deze extra 

taken zullen de instellingen geen extra middelen ont-

vangen. Daarmee komt de kwaliteit van de bpv, de  

beroepspraktijkvorming, (opnieuw) onder druk te staan. 

CNV Onderwijs betreurt het dat voor het luttele bedrag 

van € 80 miljoen een stelselwijziging wordt doorgevoerd 

die volgens haar afbreuk doet aan de kwaliteit van de 

stages bij de bol-opleidingen (beroepsopleidende leer-

weg) en bij het werkend leren in de bbl-opleidingen 

(beroepsbegeleidende leerweg) en daarmee aan de 

kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs. 

PM
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CNV Onderwijs viert 
kinderrechtendag in Limburg
Het was dinsdag schitterend weer in Limburg bij de aftrap van de Dag van de Rechten van het 

Kind. Deze dag, 20 november, wordt sinds 1989 door Unicef en de Verenigde Naties internationaal 

gevierd. Bij het eerste bezoek aan basisschool St. Alfonsus in Roermond zijn Patrick Banis, vice-

voorzitter CNV Onderwijs, Tom Boot, regiobestuurder CNV Onderwijs, Barbara de Vries van Theater 

Rabarber en kaderleden van de bond Jacqueline Arts, Els Cuypers, Joep Pieters en Yvonne Vaes. 

Banis, omringd door kinderen van groep 1 tot en met 8, vertelt op het schoolplein waarom deze dag 

belangrijk is voor CNV Onderwijs. De bond heeft een dubbele doelstelling: zich sterk maken voor 

de rechten van een ieder die in het onderwijs werkt en voldoende middelen beschikbaar stellen om 

goed onderwijs te kunnen geven in Nederland. Na het zingen van een lied over de rechten van het 

kind, leest Banis binnen een stukje voor uit het boek Groep 7 slaat terug van Jacques Vriens. Dit 

wordt overgenomen door De Vries die de thema’s pesten en lichamelijk geweld nog even theatraal 

benadrukt. Vervolgens wordt een pakket overhandigd. Hierin zitten prentenboeken, leesboeken 

en voorleesboeken. Volgens Vaes vonden de kinderen het erg interessant en waren ze blij met het 

cadeau. ‘Ik vind het fijn dat aan deze dag aandacht wordt besteed. In ons land wordt het recht op 

onderwijs als normaal ervaren. Het is goed om de kinderen er bewust van te maken dat sommige 

andere kinderen geen onderwijs krijgen.’ JP

Weten hoe 
je leert 
verbetert 
prestaties 
pabo-
studenten
Niet alleen weten wat je leert, 

maar ook hoe je het beste leert, 

zorgt ervoor dat pabo-studen-

ten gemotiveerder zijn en het 

geleerde beter kunnen toepas-

sen in de praktijk. En hoe je het 

beste leert, kun je niet zelf leren. 

Het geleidelijk ontwikkelen van 

docentsturing naar studentstu-

ring binnen leerprocessen is de 

sleutel tot succes. Dat conclu-

deert Emmy Vrieling, promo-

venda van de Open Universiteit 

uit haar onderzoek Promoting 

self-regulated learning in pri-

mary teacher education. Vrie-

ling ontdekte dat elkaar feed-

back geven bijvoorbeeld goed 

werkt: ‘Leer studenten wat het 

is, waar ze op moeten letten, 

geef aan hoe je het moet doen 

en oefen de techniek. Zo leren 

studenten hun eigen leren te 

sturen.’ 

Schoolnieuws

•	De	inkomensafhankelijke	zorgpremie	is	van	tafel.	een	
heel	sterk	staaltje	van	inspraak	van	het	volk.	De	burger	
liet	zich	horen	en	Rutte	en	Samsom	haalden	bakzeil.	
Zelden	een	groter	luisterend	oor	gezien.
•	Jammer	dat	de	plannen	die	ervoor	in	de	plaats	
komen	juist	de	middeninkomens	treffen,	en	dus	ook	
veel	onderwijspersoneel	dat	toch	al	jaren	op	de	nullijn	
zit	en	nu	ook	nog	de	Bapo	bedreigd	ziet	worden.

•	Maar	het	is	niet	alleen	maar	kommer	en	kwel.	
Integendeel.	Ik	vind	het	hoopvol	dat	de	stem	van	het	
volk	gehoord	wordt.	De	nieuwe	staatssecretaris	van	
Onderwijs	heeft	bijvoorbeeld	ons	onderzoek	naar	
agressie	tegen	onderwijsondersteuners	gelezen	en	wil	
nu	actie.	Van	je	laten	horen	helpt	dus.	We	weten	wat	
ons	te	doen	staat	de	komende	tijd!
Ciska de Graaff

Schooljournaal 6

jo
u

r
n

a
a

l

CNV Onderwijs-
bestuurder Patrick 
Banis met kin-
deren van de St. 
Alfonsus school uit 
Roermond en de 
attributen waar-
mee zij op eigen 
wijze de rechten 
van het kind tonen.
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Themadag identiteit 
over burgerschap
Politieke en Maatschappelijke vorming is op 30 januari het 

onderwerp op de jaarlijkse themadag van CNV Onderwijs 

rond identiteit. Anne Bert Dijkstra, bijzonder hoogleraar Toe-

zicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbestel, verzorgt de 

eerste plenaire inleiding over het internationaal vergelijkend 

onderzoek waarin Nederlandse scholieren een zeer lage 

score op burgerschapskenmerken haalde. Hoe is de hui-

dige stand van zaken rond het burgerschap van onze leer-

lingen en het burgerschapsonderwijs op de scholen? Moet 

dit beter? Kan dit beter? Hoe kan dit beter? In een forum 

gaan Dijkstra, Jaap Smit (voorzitter CNV) en Michel Rog 

(CDA-Tweede Kamerlid en oud-voorzitter CNV Onderwijs) 

en de beoogde nieuwe voorzitter van CNV Onderwijs met u 

in gesprek. Oud-docent en schoolleider Kars Veling, direc-

teur van het Huis van de Democratie, sluit de dag af met 

zijn visie op burgerschap en politieke en maatschappelijke 

vorming. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan drie 

workshops en kiezen uit onderwerpen als: debat in de klas, 

het toezichtskader burgerschap, maatschappelijke stage, 

burgerschap in het schoolplan, mentoraat/ begeleiden van 

leerlingen, versterken van kernkwaliteiten bij kinderen. Deel-

name aan de bijeenkomst in Utrecht kost € 75,- voor leden 

en € 150,- voor niet-leden. Voltijdstudenten hebben gratis 

toegang. Wie komt krijgt een bewijs van deelname. Aan-

melden via www.cnvo.nl/maatschapjij

Arrestatie verdachte 
moord Vaatstra 
besproken op scholen
Het was het gesprek van de dag op de basisscholen in 

Zwaagwesteinde en Oudwoude, de arrestatie van de 

verdachte van de moord op Marianne Vaatstra. Vooral 

de wat oudere kinderen hadden veel vragen en daarom 

hebben de scholen aandacht besteed aan het nieuws, 

vertelden woordvoerders van basisscholen De Westreen 

in Zwaagwesteinde en de Heemstraschool in Oudwoude 

aan het ANP: ’Normaal gesproken staan we ‘s och-

tends met één docent op het schoolplein, vanochtend 

met drie. Zo kunnen de ouders ook hun verhaal kwijt’, 

zei locatieleider José Westerhof van de Heemstraschool. 

In Zwaagwesteinde waren de jongste kinderen zich het 

minste bewust van de hele zaak. ‘Sinterklaas is belang-

rijker.’

6 november: De talentvolle leerling Maaike 
Tran (16) uit Maastricht wint de Stagedag van 
je Leven bij Shell. Maaike tekent een geheim-
houdingsplicht en loopt vervolgens samen 
met Dick Benschop, president-directeur van 
Shell, door de technology centres in Rijswijk en 
Amsterdam. (Bron: De Telegraaf)

9 november: Een voormalig directeur van een 
basisschool in Fleringen wordt ervan verdacht 
in drie jaar tijd enkele tienduizenden euro’s aan 
onderwijsgeld te hebben gestolen. In juni is al 
aangifte gedaan, maar de zaak moet nog door 
de rechter in behandeling worden genomen. 
(Bron: Algemeen Dagblad) 

12 november: Een leraar van het Friesland 
College in Heerenveen is op non-actief gesteld. 
Hij heeft tijdens de rekenles achter de compu-
ter een pornofilmpje laten zien. De woordvoer-
der van de school zegt dat hij niet meer voor de 
groep komt te staan. (Bron: NU.nl)
• Vermoedelijk is een leerling van het Scala 
College in Alphen aan den Rijn aangerand 
tijdens een schoolfeest op 1 november. Een 
groep van tien leerlingen dansten om haar 
heen waarna drie van hen het meisje betastten. 
(Bron: Omroep West) 

15 november: Bart Ongering geeft Engels op 
de Open Schoolgemeenschap Bijlmer en houdt 
een weblog bij met eerlijke, hilarische en lieve 
uitspraken van leerlingen. De blog is een grote 
hit en is meer dan 17.000 keer bekeken via 
meesterbart.tumblr.com. (Bron: Het Parool)

16 november: Een docent van het Isidoorn 
College in het Achterhoekse Warnsveld is met 
onmiddellijke ingang op non-actief gesteld. 
Er is een strafrechtelijk onderzoek naar hem 
ingesteld, omdat er een klacht is binnengeko-
men wegens ongewenst gedrag tegenover een 
leerling. (Bron: De Telegraaf)

Wat was!



Klassenbezoek. Altijd spannend wanneer er 
iemand in de klas een les komt bekijken. Vanuit de 
scholenstichting waar ik voor werk, komt er in de 
beginperiode van het invallen geregeld een bege-
leider langs om een les te observeren en deze te 
bespreken. Begin oktober is zij langs geweest om 
een les te bekijken. Wanneer je langere tijd op 
een school werkt komt er daarna iemand vanuit 
de school kijken, meestal de unitleider van de 
bouw waar je in werkt. Dit was bij mij deze week 
het geval. Ik kreeg zelfs bezoek van iemand die 
ook tijdens het afstuderen mijn begeleider was. 
Ondanks dat zij al vaker lessen van mij heeft 
gezien, voelt het deze keer toch anders nu ik ben 
afgestudeerd. Na de les een aantal goede tips 
gekregen waar ik echt iets aan heb. ’s Middags 
nog een studiemiddag meegemaakt. Deze ging 
over een nieuwe rekenmethode, Schatkist,  voor op 
de computers bij de kleuters. Leuk om te zien hoe 

deze methode goed aansluit bij de thema’s en de 
dingen waar de leerlingen nu mee bezig zijn.  
Het invallen in zijn algemeen begint nu steeds 
meer te lopen, ik heb elke week minstens drie 
en meestal vier dagen werk. De afgelopen weken 
weer drie nieuwe scholen gezien en deze week 
op naar de vierde nieuwe school. Fijn om op deze 
manier kennis te maken met de verschillende 
manieren van lesgeven en de verschillende 
scholen. 

Fo
to

: R
ub

en
 S

ch
ip

pe
r

Dagboek van een startende leraar

Laura de Groot
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De parochieschool ligt aan de basis van het Nederlandse onderwijs. 

Rond 1200 konden de kloosterscholen de kerstening niet meer al-

leen af in de snel groeide nederzettingen. Lekenscholen moesten 

uitkomst bieden. De zogenaamde parochiescholen waren verbon-

den aan door landeigenaren opgerichte parochiekerken. In opdracht 

van de katholieke kerk in Rome had iedere parochie een meester, 

meestal de koster of voorzanger van de kerk, die in zijn eigen huis 

les gaf. Informatie die uitvoerig is terug te vinden in De Canon van 

het Onderwijs, vorige week gepresenteerd door de Onderwijsraad. 

Het is een rijk geïllustreerd boek, waarin de Nederlandse onder-

wijsgeschiedenis in dertig vensters wordt belicht. Het boek is een 

cadeau aan het onderwijs ter gelegenheid van het afscheid  van 

Fons van Wieringen in 2011 als voorzitter van de raad. De belang-

rijkste onderwijsmomenten passeren de revu. Van de invloed van 

de grondlegger van het humanisme, Erasmus, met zijn uitgespro-

ken ideeën over opvoeding en onderwijs tot dichter Hieronymus van 

Alphen, auteur van Jantje zag eens pruimen hangen, voorloper van 

de kinderliteratuur. Een eigen hoofdstuk heeft ook Afke’s Tiental, het 

boek van Nienke van Hichtum, de vrouw van Pieter Jelles Troel-

stra, over het uitzichtloze lot van de arbeidersklasse, waar ook de 

kinderen noodgedwongen moesten werken. Het onderstreepte de 

noodzaak van de in 1901 ingevoerde Leer-

plicht. Verder ook aandacht voor de eerste 

ambachtsschool, onderwijspedagoog Theo 

Thijssen, de moedermavo en het puberbrein. 

De Canon van het Onderwijs is digitaal ont-

sloten op de site www.onderwijserfgoed.nl. 

Het boek is te bestellen bij uitgever Boom 

(www.uitgeverijboom.nl) of voor € 17,50 te 

koop in de reguliere boekhandel.

Canon van hetNederlandse Onderwijs



www.not2013.nl 

Aangeboden door:

t.w.v.
35 EuroReserveer nu je

de grootste vakbeurs 
voor het onderwijs
Jaarbeurs Utrecht - 22 t/m 26 januari 2013

gratis toegangskaart op
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Liefde maakt blind, luidt het 
spreekwoord. Maar geeft dat 

ook het recht om als leraar een 
relatie aan te knopen met een 
leerling? Veel mensen hoor je 

hier afkeurend op reageren. 
En toch gebeurt het, zo blijkt 

uit recente gevallen die het 
nieuws haalden.

Scholen vinden relatie tussen leraar en leerling taboe

‘Ik zou hem ontslaan’

Relaties tussen leraren en leerlingen 
zijn van alle tijden. Wim de Haan (78) 
werd in de jaren zeventig verliefd op 
een 24 jaar jongere leerling, met wie hij 
na 31 jaar nog altijd is getrouwd en vijf 
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kinderen heeft. ‘Mijn vrouw Martine 
zat vanaf de vierde tot de zesde in mijn 
economieklas, maar daar is nooit iets 
gebeurd. Na haar eindexamen kwam ik 
haar tegen en toen zijn wij een kop koffie 
gaan drinken. Na de zomervakantie zou 
ik bij een andere school aan de slag gaan. 
Daarom heb ik ook niets gemeld bij de 
school waar ik haar heb leren kennen. 
Daar hebben ze er natuurlijk lucht van 
gekregen en ik weet dat het mij niet in 
dank is afgenomen. Ik hoorde al snel 
reacties als: “Zie je wel, dat is al jaren 
gaande!”, terwijl dit helemaal niet het 
geval was. Je hebt een afhankelijkheids-
relatie met je leerling en je moet die 
grens niet overschrijden. Daar sta ik ook 
achter.’ 

OntsLaG
‘Er zijn twee redenen waarom een leraar 
geen relatie aan moet gaan met een leer-
ling’, zegt Teunis Wagenaar, lid College 
van Bestuur van Openbaar Onderwijs 
Groep Groningen. ‘Ten eerste gaat 
het meestal om een volwassene en een 
niet-volwassene en ten tweede is er een 
afhankelijkheidsrelatie. De één is leraar 
en heeft dus dingen te zeggen over de 
ander. Om dan een relatie aan te gaan, 
is vragen om moeilijkheden.’ Wagenaar 
had in zijn vorige functie als algemeen 
directeur van openbare scholengemeen-
schap Singelland in Drachten te maken 
met relaties tussen leraren en leerlingen. 
Het is zelfs tot ontslag gekomen. ‘Als 
kinderen naar een school gaan, mogen 
ouders er vertrouwen in hebben dat de 
kinderen veilig zijn bij ons. Dit is niet 
alleen fysieke veiligheid, maar ook geeste-
lijke veiligheid. Als er dan een relatie tus-
sen een 14-jarig meisje en een 39-jarige 
docent is, zoals op mijn vorige school, 
vind ik niet dat ik als schoolleider nog 
kan zeggen dat ik een veilig klimaat heb 
voor leerlingen. Ik kan mij dan niet meer 

verantwoorden tegenover de ouders en daarom ben ik in dit geval 
overgegaan tot ontslag.’

RaadseL
Een verbod op een relatie tussen leraar en leerling moet niet in 
een contract worden vastgelegd, volgens De Haan. ‘Ik vind het 
nonsens. Vroeger sprak je helemaal niet over het feit dat je geen 
relatie aan mocht gaan met een leerling. Je zit in het onderwijs en 
je weet hoe je je moet gedragen. Waarom het ook in een contract 
moet staan is mij een raadsel, want het artikel staat glashelder in de 
wet. In mijn jaren als leraar heb ik de wetstekst nooit gezien, maar 
ik heb altijd geweten dat je zoiets niet doet. Zelf heb ik er ook altijd 
rekening mee gehouden als een meisje extra uitleg nodig had. Dan 
zorgde ik dat er twee mensen in het lokaal waren en dat de deur 
open stond. Je moet heel voorzichtig zijn, want het eerste initiatief 
wordt vaak niet door de leraar genomen, maar door de leerling.’

tOnGzOen
Op het Haagse Segbroek College is begin november een leraar 
Frans ontslagen, omdat hij een relatie had met een leerling. Rond 
dezelfde tijd is er in Schiedam een 42-jarige docent en afdelings-
leider van scholengemeenschap Spieringshoek geschorst, omdat 
hij met een 18-jarige leerling had gezoend. In het Noord-Brabantse 
Heeswijk-Dinter heeft op het gymnasium Bernrode een soortgelijke 
gebeurtenis plaatsgevonden. Eind vorig schooljaar is daar een 
40-jarige docent ontslagen, omdat hij een 13-jarige leerling een 
tongzoen had gegeven. ‘Deze meneer ging ver over de grenzen 
heen’, zegt Wagenaar. ‘Ik zou hem als schoolleider ook ontslagen 
hebben, omdat dit gewoon niet kan.’ De Haan is het gedeeltelijk 
eens met Wagenaar. Hij vindt dit ook grensoverschrijdend gedrag, 
maar vindt ontslag te ver gaan. ‘Als ik dit hoor, dan zeg ik: “Joh, 
waar begin je aan?” Het mag een geintje zijn, maar je speelt met de 
hormonen van een jonge puber en die kunnen gieren. Dus zorg 
dat je weet waar je verantwoordelijkheid ligt. In dit geval vraag ik 
mij dan eerst af of er meer is geweest. Als het een eenmalige actie 
is, ontsla je toch niemand? Als hij als een losbol door de school 
loopt, hierop aangesproken is, maar er niets aan doet, dan snap ik 
de keuze wel.’

POLitiestaat
Leraren hebben een meldingsplicht. Als zij weten dat een collega 
een relatie is aangegaan met een leerling, moeten zij dit melden.  
De Haan vindt dat het met deze regeling op een politiestaat begint 
te lijken. ‘Als je een goede vriend bent, dan ga je niet achter zijn rug 
om naar het bestuur. Als je hier eenmaal op bent afgestapt, kun je 
niet meer terug. Het kwaad is geschied en je collega heeft zijn hoofd 

Scholen vinden relatie tussen leraar en leerling taboe

‘Ik zou hem ontslaan’
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omdat zij zelf ook inzien dat het fout is. Ik hoop dat docenten 
dit wel doen. Het kan een hoop ellende voorkomen.’

ByzOndeRe POsitie
In 2009 heeft Schooljournaal ook aandacht besteed aan relaties 
tussen leraar en leerling. Johan van der Veen, destijds algemeen 
directeur Esdalcollege in Emmen, zei toen: ‘Leerling en leraar 
verkeren in een byzondere positie ten opzichte van elkaar, 
namelijk een afhankelijkheidsrelatie. En zelfs al zou de bewuste 
docent geen les geven aan de leerling met wie hij iets heeft, het 
gaat wel om een volwassene, iemand met meer levenservaring, 
tegenover een puber.’ Wagenaar is het met Van der Veen eens 
als het gaat om een relatie binnen dezelfde school. De Haan 
vindt het onzin. ‘Als een jonge docent van een jaar of 23 een 
meisje van 17 van een hele andere school ontmoet op de sport-
club, moet dat gewoon kunnen. Het gaat om de invloed die hij 
op haar schoolwerk kan hebben. In dit geval hoeft dat niet altijd 
zo te zijn.’ 

RisicO’s
Karel Boone, toenmalig unitdirecteur havo-bovenbouw aan het 
Insula College in Dordrecht, zei in 2009: ‘Het brengt bepaalde 
risico’s met zich mee en die wil je koste wat het kost vermijden. 
Is die relatie een feit, dan raden we in ieder geval een andere 
klas aan.’ De Haan: ‘Daar pakt hij de zaak op het verkeerde 
moment aan. Hij accepteert de relatie. Hij moet op het 
moment dat de relatie ontstaat ingrijpen, hij moet het niet 
zover laten komen. Als schoolleiding ben je hier verantwoor-
delijk voor.’ Wagenaar vindt de aanpak ook slap. ‘Op het punt 
dat er een relatie is en je geeft de docent een andere klas, dan 
ben je het er kennelijk mee eens. Je moet meteen duidelijk zijn 
dat er geen relatie mag plaatsvinden tussen een docent en een 

leerling.’

Josine Putter

in de strop. Ik vind dat je als collega eerst 
naar hem toe moet stappen om te vragen 
hoe het nou zit en hem waarschuwen 
voor de mogelijke gevolgen. Als hij dan 
niet luistert en het heeft gevolgen die 
niet door de beugel kunnen, dan zou ik 

misschien wel naar de schoolleiding 
stappen. Maar ik vind eigenlijk 
dat zij hier zelf op moet letten.’ 
Wagenaar vindt niet dat het een 

meldingsplicht genoemd 
moet worden. ‘Leraren 

moeten aanvoelen dat 
iets niet kan. Niet 
een relatie melden 
omdat het een 

plicht is, maar 

JuRidische staPPen
‘CNV Onderwijs vindt relaties tussen onderwijspersoneel en leerlingen niet acceptabel’, zegt Erwin Warschau-
wer, manager individuele belangenbehartiging CNV Onderwijs. Hij legt uit wat een schoolbestuur moet doen bij 
vermoedens of bewijzen van een relatie tussen een bij een school werkzaam persoon en een minderjarige leer-
ling. ‘Het schoolbestuur moet stappen ondernemen als hij het vermoeden heeft dat er een relatie is of heeft 
plaatsgevonden met lichamelijke aspecten (ontucht). Met geruchten moet je echter heel erg oppassen. Als 
deze buiten de deur komen en uiteindelijk blijken ze niet waar te zijn, dan is iemand vaak levenslang gebrand-
merkt. Waarschijnlijk is zijn reputatie dan zo erg aangetast dat hij nergens anders bij een school aan het werk 
kan, ook al heeft hij niets misdaan. Dit betekent niet alleen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in de te nemen 
stappen maar ook in de communicatie. Bij concrete feiten en omstandigheden die in de richting van zo’n relatie 
met lichamelijke kanten wijzen, moet het schoolbestuur dit melden bij de Vertrouwensinspecteur. Als uit dit 
overleg blijkt dat het om een redelijk vermoeden gaat, dan moet het bestuur daarvan aangifte bij de politie 
doen. Daarmee wordt het strafrechtelijk proces in werking gezet. Het bestuur zal de betrokken persoon dan 
tot de uitspraak van de strafrechter op non-actief zetten. Vervolgens is het aan het bestuur om te beslissen. 
Bij vrijspraak wacht het bestuur de in praktijk lastige taak om de persoon in kwestie te rehabiliteren. Bij een 
veroordeling (een gevangenisstraf van maximaal 12 jaar is mogelijk) volgt in alle gevallen ontslag. Een bestuur 
heeft dan geen andere optie om de naam van de school en de kwaliteit van het onderwijs te beschermen.’



‘Mevrouw u Meent toch 
niet dat we hier nu 

een uur Moeten zitten?! 
dat is Marteling… 
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Mijke Pelgrim

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

Toen Barack Obama de verkiezingen won, dacht ik opeens 
weer aan Melvin, die vier jaar geleden in mijn 2havo men-
torklas zat. ‘Weet je wat ik altijd denk als ik die Obama 
op de televisie zie, mevrouw?’ zei hij. ‘Het maakt niet uit 
wat voor kleurtje je hebt. Als je lekker kunt ouwehoeren, 
dan kom je een heel eind.’ Wat Obama betreft klopt die 
uitspraak als een bus. Maar in het geval van Melvin lagen 
de zaken wat gecompliceerder. 
Regelmatig kwam hij de les binnen met een openingszin 
als: ‘Mevrouw, u meent toch niet dat we hier nu een úúr 
moeten zitten?! Dat is marteling… kindermishandeling 
gewoon.’ Soms haalde hij zijn stoel niet eens. Dan stond 
ik mijn bord nog schoon te vegen en zag ik vanuit mijn 
ooghoeken opeens een mollig lijf tussen twee rijen tafels 
doorschieten. Het was Melvin die probeerde of hij kon 
buikschuiven over de gladde vloer van het klaslokaal.

Melvin’s klasgenoten genoten van zijn capriolen, maar 
wisten ook dat hij een heel zorgzame kant had. Als 
iemand ziek was belde hij op, hij maakte een extra praatje 
met een klasgenoot in een moeilijke thuissituatie en als 
we in de mentorles spraken over problemen met docen-
ten, dan voerde hij op onnavolgbare wijze het woord.  
Over de Madrileense tekenlerares zei hij bijvoorbeeld: 
‘Het is gewoon een hater, mevrouw. Een Spaanse hater.’ 
Waarop de hele klas geestdriftig knikte. 

Melvin’s cijfers waren dramatisch en daar was niets 
tegenin te brengen. Het leek hem allemaal niks te 
doen, maar toen ik hem apart nam, kwam er een heel 
andere Melvin tevoorschijn. ‘Op school is het gezellig’, 
zei hij, ‘maar als ik thuiskom dan ga ik over dingen 
nadenken. En dan voel ik me slecht. Dan vind ik dat ik 
faal.’ De blik in de ogen van mijn klassenclown sprak 
boekdelen. Ik wist wat me te doen stond.
Een paar weken na de zomervakantie van dat jaar 
kreeg ik een mailtje van de moeder van Melvin. ‘We 
hebben geen treurige jongen meer op de bank’, schreef 
ze. ‘Hij is helemaal opgebloeid op het vmbo en wij 
genieten.’

Sommige kinderen zijn niet gemaakt voor tafeltjes, 
schriftjes en netjes recht zitten. Met intelligentie 
heeft dat niets te maken. Ze passen gewoon niet in de 
schoolvorm die wij in Nederland voor al die duizenden 
verschillende soorten jongens en meisjes hebben 
verzonnen.
Melvin zal zijn diploma inmiddels wel gehaald heb-
ben. Ik vermoed dat hij nu klasgenoten vermaakt en 
docenten tot wanhoop drijft op een roc, totdat hij stage 
mag gaan lopen. De werkgever die hem dan treft, deze 
wervelwind met zijn grote hart en zijn mooie observa-
ties, die heeft goud in handen.

het grote hart van Melvin 
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Bestuurder Banis windt zich op over te rooskleurig 
voorgestelde arbeidsvoorwaarden 

‘Ik begrijp werkelijk niet waarom de 

Volkskrant ruimte gaf aan deze klaagzang 
zonder enig tegengeluid. Want het is 
nogal vanuit de werkgever geredeneerd en 
ook niet waar.’ Patrick Banis, bestuurder 
van CNV Onderwijs, is daags na het 
paginagrote artikel nog altijd furieus over 
de uitspraken van een aantal personeels-
leden van een Eindhovens schoolbestuur 

‘We zijn best bereid om na te denken over een regeling voor het oudere personeel 
die voor beide partijen gunstig is, maar niet met het pistool op ons hoofd.’

Leraren hebben riante 
arbeidsvoorwaarden als ‘in 

beton gegoten’,  klaagde 
een lid van een Eindhovens 
schoolbestuur vorige week 
maandag in de Volkskrant. 

Een bouwcoördinator op een 
school van hetzelfde bestuur 

had het over een ‘feestje 
zonder verplichtingen’. Beide 
uitspraken worden door CNV 
Onderwijsbestuurder Patrick 

Banis afgedaan als dom. 
‘Na vier jaar de nullijn wordt 
hiermee het beeld versterkt 

dat het één groot luilekkerland 
is in het onderwijs. Ze hadden 

de redactionele ruimte beter 
kunnen benutten voor een 

oproep tot een nieuw Actieplan 
LeerKracht.’

‘Geen feeststemming
in onderwijs’ 
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dat de ‘dichtgetimmerde’ arbeidsrechten wegzette als ‘cadeautjes 
van Sinterklaas’. 
‘Ik snap de aanleiding wel van het verhaal. Het onderwijs wordt 
zogenaamd ontzien temidden van miljardenbezuinigingen en 
krijgt zelfs nog 340 miljoen extra als de arbeidsvoorwaarden 
worden gemoderniseerd, zoals het afschaffen van de Bapo. Het 
lijkt op het oog alsof het onderwijs minder hoeft te bezuinigen, 
maar dat is schijn. Er is voor het vierde jaar een nullijn voor 
het personeel, er wordt voor 80 miljoen euro gekort op de ken-
niscentra in het mbo, het hbo moet flink inleveren en er wordt 
gekort op de indexatie. Dat betekent dat kostenstijgingen niet 
volledig worden doorberekend in de lumpsum. Het kan over de 
verwarming gaan, maar ook over pensioenpremies. Dit laatste 
speelt trouwens al een paar jaar en daar gaat dit kabinet gewoon 
mee door.’ Scholen komen daardoor voor onverantwoorde 
keuzes te staan, weet Banis. ‘Moet de kachel lager, sturen we 
de onderwijsassistent of ambulant begeleider weg of, waar de 
laatste tijd steeds meer voor wordt gekozen, maken we de klassen 
groter? Het is nu eenmaal de handigste knop om aan te draaien. 
In het voorgezet onderwijs ligt het gemiddelde inmiddels boven 
de dertig leerlingen. Ik weet niet of je dan nog van een feeststem-
ming kunt spreken in het onderwijs.’

VeRKiezinGsRetORieK
Wat betreft de oproep tot modernisering van de ‘in beton 
gegoten’ arbeidsvoorwaarden, noemt Banis de rol van het 
kabinet buitengewoon merkwaardig. ‘Behalve voor de primaire 
arbeidsvoorwaarden in het primair onderwijs, de salarissen en 
de bovenwettelijke sociale zekerheid, is de overheid in de andere 
onderwijssectoren geen cao-partij, terwijl het zich nu wel in het 
cao-coverleg mengt. Natuurlijk, toenmalig fractieleider Stef Blok 
van de VVD, riep in Schooljournaal op om met de Bapo te stop-
pen, maar dat leek verkiezingsretoriek, want het stond ook in 
hun partijprogram. Maar nu staat het tot mijn stomme verbazing 
ook in het regeerakkoord. We zijn best bereid om na te denken 
over een regeling voor het oudere personeel die voor beide 
partijen gunstig is, maar niet met het pistool op ons hoofd. 
Daarbij, we voeren al een tijdje verkennende gesprekken over dit 
onderwerp met de werkgeversorganisaties en onze leden.’

KOffie
Over een andere opzet van de kleine Bapo (primair onderwijs; 
halve dag vrij per week vanaf 52 jaar) wil Banis best praten, maar 
vooralsnog niet over de grote Bapo (voortgezet onderwijs, mbo: 
een dag vrij per week vanaf 56 jaar). ‘Onderwijs is moeilijk te 
vergelijken met andere banen. Halverwege de vijftig treedt veelal 
slijtage op. Het is een zware baan zo in de frontlinie. Dat geldt 
zeker in mbo en voortgezet onderwijs waar je als docent zoveel 
verschillende groepen leerlingen in een lastige leeftijdsfase aan 
je voorbij ziet komen, in steeds vollere klassen. In het basison-
derwijs maken leraren lange dagen met kinderen die heel veel 
aandacht nodig hebben. Daarom is het volstrekt anders dan 
op kantoor waar je om half negen eerst je koffie drinkt. In het 
onderwijs moet je meteen vlammen en mag je niet verslappen, 

hou dat maar eens vol tot 67 jaar. Ik durf 
niet te garanderen dat iedereen ongeschon-
den de eindstreep haalt. Mensen als Blok 
nodig ik altijd uit om zelf les te gaan geven. 
En dan niet twee uurtjes zoals Mark Rutte 
doet op donderdagochtend, maar een 
fulltimebaan.’

OPGesOuPeeRd
Er waren nog wat ‘Eindhovense’ uitspra-
ken waar Banis zich aan ergerde, zoals over 
het afschaffen van de adv-dagen door de 
geïnterviewde bestuurder. ‘Hier’, wijst hij 
een passage in de krant aan: Dat lukt haar 

door de roosters aan te passen en niemand meer 

uren te laten werken dan in het contract staat. 
‘Dat is rommelen aan de arbeidsvoorwaar-
den. Maar ja, niet iedereen loopt naar 
de rechtbank, want je wilt in deze tijd je 
baan houden. Het geklaag over de gunstige 
vakantieregeling, ook zoiets. Menig leraar 
gebruikt die tijd om zich voor te bereiden, 
of om stapels nakijkwerk af te handelen, 
omdat ze daar in de reguliere tijd niet aan 
toekomen.’

De ook in het artikel genoemde zorg 
over de gevolgen van duobanen in het 
basisonderwijs, waardoor kinderen steeds 
wisselende gezichten zien, deelt Banis. 
‘Maar menig schoolbestuurder heeft boter 
op zijn hoofd. Ze adverteren bewust met 
een baan voor één of twee dagen, omdat 
ze het zo kunnen combineren tot een 
formatieplaats. Heus, voor riante arbeids-
voorwaarden moet je niet in het onderwijs 
zijn. Het salaris dat er met het Actieplan 
LeerKracht van toenmalig minister van 
Onderwijs Plasterk bij is gekomen, omdat 
het onderwijs zo achterliep, is straks door 
vier jaar nullijn in zijn geheel opgesou-
peerd. We zijn qua aantrekkingskracht 
van het beroep weer terug waar we tien 
jaar geleden stonden. En dat terwijl er een 
gigantisch arbeidsmarktprobleem dreigt 
in mbo en voortgezet onderwijs. Werken 
in het onderwijs, in veel te kleine ruimtes 
die niet gebouwd zijn op zoveel leerlingen, 
blijft een roeping.’

Peter Magnée 

onderwijs: ‘zware baan in 
de frontlinie’
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Helen J. van den Berg is kandidaat-
voorzitter van CNV Onderwijs. Als de 

Algemene Vergadering op  
28 november voorstemt, is ze per 
1 januari 2013 het nieuwe gezicht 

van de bond. ‘Met de poten in 
de klei’ en ‘hart voor onderwijs’ 

karakteriseren de 43-jarige wethouder 
in Nieuwegein. Zelf zegt ze in een 

kennismakingsinterview: ‘Ik stel 
onderwijs en de mensen die daar 

werken voorop.’ 

gens niet zeg dat oudere collega’s dat niet hadden. 
Er ging bij mij nooit iemand de klas uit voordat hij 
het begreep.’ 

TroTs
Het contact met leerlingen heeft Van den Berg 
altijd gehouden, ook toen ze naast het lesgeven 
richting management ging, directeur werd van 
twee vmbo-scholen (Alphen aan den Rijn en 
Amersfoort) en in mei 2010 wethouder in Nieuwe-
gein (met onder meer onderwijs, sport en jeugdbe-
leid in haar portefeuille). Regelmatig ontvangt ze 
een groep 8 in de Raadszaal, om de leerlingen zelf 
te laten ervaren hoe een raadsvergadering werkt. 
Verder heeft ze een jongerenraad opgericht met in 
gastlessen geworven leerlingen van drie middelbare 
scholen. 
Van den Berg zal straks met pijn in het hart afscheid nemen 
van Nieuwegein. ‘Ik heb binnen mijn onderwijsportefeuille veel 
dingen gedaan waar ik met plezier en trots op terugkijk.’ Ze somt 
op: ‘In september heb ik de eerste paal geslagen van de brede 
school, een proces van tien jaar dat ik heb vlotgetrokken. We zijn 
in gesprek met het Antonius Ziekenhuis over het opzetten van 
een hbo-opleiding gezondheidszorg. We hebben een convenant 
gesloten met allerlei partners over honderd procent dekkende 
voor- en vroegschoolse educatie. Verder hebben we op 24 scho-
len en bij negen sportverenigingen combinatiefunctionarissen 
rondlopen die er onder andere voor zorgen dat de jeugd meer 
gaat bewegen. Ook zijn we druk met het terugdringen van het 
aantal vroegtijdig schoolverlaters.’ 

NullijN
Op landelijk onderwijsniveau is er ook veel te doen, meent Van 
den Berg, in de startblokken om zich daar als CNV Onderwijs-
voorzitter druk over te maken. ‘Ik zie de vergrijzing als een groot 
probleem: straks verlaat een hele bups zeer ervaren leraren het 
onderwijs en moeten we maar weer zien of er voldoende nieuwe 
gekwalificeerde mensen instromen. Ik ben dan ook faliekant 
tegen de handhaving van de nullijn voor het onderwijspersoneel 
(het CDA is daarvoor, red). Waardering is heel belangrijk, ook 
in salaris, zeker als je de afweging maakt tussen een baan zoeken 
in het onderwijs of in het bedrijfsleven. Ik zal daar met mijn 

Verpleegkundige, docent Engels en 
biologie, rayonmanager in de farmaceu-
tische industrie, onderbouwcoördinator, 
opleidingsmanager, directeur, wethouder 
voor het CDA in Nieuwegein. Dat is zo 
ongeveer de weg die Helen van den Berg 
aflegde de laatste twee decennia. ‘Als voor-
zitter van CNV Onderwijs komen mijn 
bestuurlijke, politieke en onderwijserva-
ring mooi samen. Ik heb er ontzettend 
veel zin in en zal het onderwijs en de 
mensen die daar werken voorop stellen.’ 

Goede relaTie
Terugblikkend in haar werkkamer op het 
stadhuis van Nieuwegein: ‘Als kind wilde 
ik de verpleging al in, maar na drie jaar 
werken gaf het mij niet de voldoening die 
ik verwacht had. Ik wilde met kinderen 
werken en kennis overdragen. Toen ben 
ik de lerarenopleiding biologie en Engels 
gaan doen.’ Met een grote glimlach: ‘De 
eerste dag voor de klas was geweldig! Ik 
was 23 jaar, liep de klas in en kreeg te 
horen: “We hebben een nieuwe leerling!” 
en ik zei: “Maar deze leerling heeft wel 
een sleutel.” Doordat ik jong was, had ik 
een goede aansluiting bij de belevingswe-
reld van de leerlingen, waarbij ik overi-

‘Faliekant tegen
Kandidaat-voorzitter CNV Onderwijs:

nullijn’



den Berg op bezoek op de school. ‘Ik vond 
het een schrijnend verhaal. Het had niet 
hoeven gebeuren als de indicatiestelling voor 
rec 4, waar het bij deze leerling om ging, min-
der bureaucratisch en sneller was verlopen. 
De adjunct-directeur heeft goed gehandeld 
en er valt hem niets te verwijten. We zijn 
gewoon doorgeschoten in bureaucratisering, 
terwijl we kinderen centraal moeten stellen.’ 
Dat CNV Onderwijs het onderwerp gezag 
hoog op de agenda heeft staan, juicht ze toe. 
‘Als ouders hun kinderen bij de schooldeur 
afleveren en hun handen ervan af trekken, 
kun je het kinderen niet kwalijk nemen dat 
ze het gezag van het onderwijspersoneel niet 
accepteren. Ging een leerling vroeger over 
de schreef op school, dan kreeg hij thuis 
ook nog eens op z’n kop, nu komt de ouder 
naar school om verhaal te halen en de leraar 
op z’n kop te geven! Dat moet ophouden. 
Ouders die zo handelen en het gezag van 
de school ondermijnen, moeten maar een 
andere school zoeken.’

Ciska de Graaff
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voorganger Michel Rog, die nu CDA-TweedeKamerlid is, over 
spreken.’ 

PaPierwerk
De kandidaat-voorzitter heeft nog meer zorgen. ‘Passend onder-
wijs: is iedereen er klaar voor? En wat wordt er nu weer allemaal 
over de schutting van het onderwijs gegooid? Ik ben voor 
stabiliteit en rust in het onderwijs. Als er dan toch vernieuwd 
moet worden, leg dat dan niet op, maar laat de invulling aan de 
scholen zelf over. En creëer ruimte en tijd voor een vernieuwing. 
Er komt altijd iets bij, er gaat nooit iets af. En ik maak me zor-
gen over de enorme hoeveelheid papierwerk, de ongelooflijke 
bureaucratie. Daar moeten we echt vanaf!’ De opmerking in het 
Regeerakkoord dat scholen in krimpgebieden ongeacht deno-
minatie moeten gaan samenwerken, ziet Van den Berg als een 
bedreiging van de vrijheid van onderwijs. ‘Fuseren of samenwer-
ken moet altijd een keuze van de schoolbesturen zijn, niet een 
verplichting. De vrijheid van onderwijs is een groot goed, daar 
moeten ze afblijven.’

GezaG
Toen vorig jaar een Nieuwegeinse adjunct-directeur op het poli-
tiebureau belandde omdat hij een leerling in de kraag gevat zou 
hebben en de vader aangifte deed van mishandeling, ging Van 

regelmatig ontvangt Helen van den Berg een groep 8 in de raadszaal, om hen te laten ervaren hoe een raadsvergadering werkt.
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‘Het lesgeven heeft mij een positief
mensbeeld opgeleverd’

Lange werkdagen. Stapels nakijkwerk. Eindeloze vergaderingen. 
Maar ook: leuke kinderen. Inspiratie. En onbetaalbare momenten 

in de klas. Mijke Pelgrim, columnist voor Schooljournaal, 
schetst beide kanten van het vak in haar boek Juf in actie: 

belevenissen van een docent in barre tijden.

Schooljournaalcolumnist Mijke Pelgrim:

Met zogenaamd 
‘moeilijke pubers’ 
kan Mijke Pelgrim 
aardig overweg, 
omdat ze achter de 
stoere buitenkant 
altijd de kwetsbare 
kinderen ziet.
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Ik vind het prachtig om te zien hoe zij 
hun weg zoeken, en dat ik een stukje met 
ze op mag lopen. Ze zijn aardig, slim en 
gemotiveerd. Als we het in de klas heb-
ben over Steve Jobs of president Obama 
zijn ze oprecht geïnteresseerd, en ook 
het contact met de ouders is overwegend 
leuk. Als ik na een ouderavond laat in 
de trein zit, ben ik wel moe, maar kijk ik 
terug op leuke gesprekken. Het lesgeven 
heeft mij per saldo een positief mens-
beeld opgeleverd.’

Wat doe je als een leerling je uitnodigt op Facebook? Hoe ga je 
om met wat al te betrokken ouders? Dilemma’s die elke docent 
kent. Dat is precies de kracht van de columns van Mijke Pelgrim. 
Haar verhalen, waarin ze vertelt over haar werk als docent 
Engels, zijn grappig, aanstekelijk, herkenbaar en gekruid met een 
grote liefde voor haar vak. 
‘Lesgeven is een prachtig beroep, en dat wil ik graag laten zien. 
Wat het zo de moeite waard maakt zijn vooral de leerlingen.  
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‘Het lesgeven heeft mij een positief
mensbeeld opgeleverd’
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HefTiG
Ook met de zogenaamd ‘moeilijke pubers’ 
kan Pelgrim aardig overweg, omdat ze 
achter de stoere buitenkant altijd de 
kwetsbare kinderen ziet. ‘Dit is een hefti-
ge tijd om puber te zijn. Al die nadruk op 
de buitenkant, uitblinken, die constante 
zichtbaarheid… Ze moeten zich voortdu-
rend bewijzen, de beste zijn.’ En net zoals 
bij volwassenen levert dat stress op. 
Daarom hoopt ze de leerlingen naast 
Engels – ’mijn corebusiness’ – ook een 
beetje toe te rusten voor het leven. Ze ziet 
het als haar verantwoordelijkheid om de 
grenzen een beetje op te rekken en hun 
horizon te verbreden door ze ook dingen 
als literatuur en kunst mee te geven. ‘Ik 
probeer ze een beetje “op te tillen”. Soms 
vinden ze dat leuk. Soms heel vermoei-
end: ‘Daar komt mevrouw Pelgrim weer 
met een schilderij…’”, lacht ze.

BurNouT
In haar columns spat het plezier in 
lesgeven van de pagina’s af. Niet dat ze 
een geromantiseerd beeld van lesgeven 
geeft. Bepaald niet. Pelgrim weet uit eigen 
ervaring dat het vak ook beduidend min-
der mooie kanten heeft, zoals de steeds 
toenemende werkdruk. Iets waardoor ze 
vijf jaar geleden een burnout kreeg. ‘Dit 
is een fantastisch vak, maar er wordt mis-
bruik gemaakt van het feit dat de meeste 
docenten heel erg bevlogen zijn en echt 
liefde voor hun vak hebben. Een paar uur 
meer vinden we niet erg, maar inmiddels 
is het echt doorgeschoten.’ 

excelleNTie
De ziekte heeft haar wel veranderd. ‘Ik 
leg de lat nu bewust minder hoog. De 
cultuur van streven naar excellentie, daar 

word ik niet warm van. Het is niet vol te houden om voortdurend het 
uiterste uit jezelf te halen. Ik heb geleerd dat je soms genoegen moet 
nemen met een gemiddelde les – een 7 – in plaats van te streven naar 
perfectie, omdat ik weet dat ik anders weer omval.’ 
Het geld voor kwaliteitsverbetering wordt wat Pelgrim betreft verkeerd 
besteed. Die hele toestand rondom excellente scholen, docenten en 
leerlingen is typisch een uitvinding van ambtenaren. ‘Laat ze dat geld 
liever besteden aan kleinere klassen en meer tijd voor het voorbereiden 
van lessen. Dingen die wij als docenten echt belangrijk vinden.’ Stie-
kem droomt ze er wel eens van: de ideale lessituatie. ‘Ik denk dan aan 

wat voor een docent ik zou kunnen zijn als ik meer tijd had om lessen 
goed voor te bereiden en wat extra’s te doen. Hoeveel mooier het vak 
daardoor zou worden en hoeveel meer je de kinderen mee zou kunnen 
geven. Ik hoor leerlingen wel eens zeggen dat sommige lessen oppervlak-
kig zijn, en dat ze meer zouden willen leren. Maar er zit een grens aan 
wat je kunt doen als docent. Als ik nog meer tijd in mijn werk zou stop-
pen, zou er helemaal niets overblijven voor mijn leven naast school.’ Ze 
hoopt dan ook dat er in de nieuwe kabinetsperiode meer oog komt voor 
de realiteit op de werkvloer. ’Ik hoop dat de nieuwe minister van Onder-
wijs echt met de docenten gaat praten en naar hen luistert.”

scHrijveN
De burnout heeft haar ook geleerd wat echt belangrijk is: doen waar je 
plezier in hebt. Naast lesgeven is dat met stip: schrijven. Iets waar ze helaas 
te weinig tijd voor heeft. Het schrijven van columns helpt om gedachten 
te ordenen, dingen uit te drukken, iets te maken met een kop en een 
staart. Of Pelgrim ook een boodschap heeft met haar columns? Daar moet 
ze om lachen. ‘Ik ben een juffrouw!’ Met andere woorden: natuurlijk….! 
‘Maar geen boodschap in de zin van: “Ik weet het beter”. Het enige wat ik 
ermee wil, is “het erover hebben”. Waarom? Omdat het belangrijk is om 
dingen te delen. Door te delen wat er allemaal gebeurt in die klas, besef 
je dat je niet alleen staat in dit mooie maar moeilijke vak. Ik vind het zelf 
ook altijd prettig als een oudere collega, tegen wie ik enorm opkijk, ver-
zucht: “Vandaag had ik toch een havo 4-klas… Ik geloof dat ik maar een 
patatkraam ga beginnen…”. Ik ben niet de enige die het soms zwaar vindt, 
en door dat op te schrijven hoop ik dat anderen zich gesterkt voelen.’

Petra Pronk

‘soms moet je genoegen nemen met een gemiddelde 
les in plaats van streven naar perfectie’



Werk &recht
sociaal akkoord ver weg
Met het gewijzigde regeerakkoord heeft het kabinet 
Rutte II € 250 miljoen vrijgespeeld uit de begroting 
voor infrastructuur ten behoeve van de sociale agenda. 
Daarmee kunnen de zeer forse ingrepen in de WW 
en het ontslagrecht hooguit een klein beetje worden 
verzacht. De gevolgen van de beoogde nieuwe WW-
regels per 1 juli 2014 zijn keihard. De loongerelateerde 
uitkeringsduur wordt ingeperkt van maximaal 3 jaar 
en 2 maanden naar maximaal 1 jaar, gevolgd door 
maximaal 1 jaar uitkering op het niveau van het 
sociaal minimum. Maar dat is nog niet alles. Het 
WW-recht wordt voortaan zeer langzaam opgebouwd. 
Voor startende jongeren is er pas na 38 jaar werken 
recht op de volledige 2 jaar WW. Het overgangsrecht 
stelt ook al weinig voor. Voor 1 juli 2014 opgebouwde 
uitkeringsduur blijft weliswaar behouden, maar alleen 
binnen het nieuwe maximum van 2 jaar, waarvan  
1 jaar op minimumniveau. En dat terwijl er door de 
aanhoudende crisis steeds meer mensen werkloos 
raken. Volgens de nieuwste cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek zijn het inmiddels vooral 

45-plussers die hun baan kwijt raken. Zoals bekend 
komt deze groep zeer moeilijk aan een 

nieuwe baan. De bovenwettelijke 
werkloosheidsregelingen bieden ouder 

onderwijspersoneel, dat wordt ontslagen, 
nu nog een verlenging van de uitkeringsduur na afloop 
van de WW. Maar het kabinet Rutte II wil helemaal 
een eind maken aan alle extra inkomensbescherming 
voor overheids- en onderwijspersoneel.

afschaffing aow-partner-
toeslag bij hoog inkomen
Het nieuwe kabinet wil per 1 juli 2014 de AOW-
partnertoeslag schrappen bij een huishoudinkomen 
van meer dan € 50.000 (exclusief AOW). Ook voor 
bestaande gevallen. De politiek toont zich hier opnieuw 
onbetrouwbaar door wederom afbreuk te doen aan het 
perspectief dat de toeslag pas in 2015 en dan alleen 
voor nieuwe gevallen zou verdwijnen.

oproep melden regeldruk 
leraren
Het ministerie van OCW heeft Actal, het Adviescollege 
voor toetsing van regeldruk, gevraagd te adviseren over 
de regeldruk onder leraren in primair en voortgezet 
onderwijs, mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs.  
Ter voorbereiding van dit advies wil Actal de mening 
van leraren vragen. CNV Onderwijs weet maar al te 
goed dat veel leraren problemen hebben met de hoge 
regeldruk in het onderwijs en de baaierd aan admi-
nistratieve werkzaamheden. Door te veel te moeten 
registreren en te veel verantwoording af te moeten leg-
gen kunnen belangrijke primaire werkzaamheden van 
de leraar in de knel komen. Daarom roepen we onze 
leden op al hun ervaringen hiermee en tips voor verbe-
teringen bij Actal te melden. Actal kan dit vervolgens 
mee nemen in haar advies richting het ministerie. Ga 
naar www.actal.nl en klik door naar de pagina Onderzoek 

regeldruk leraren. Daar kan via een ‘feedback’-button 
worden gereageerd. Geef daarbij aan of het po, vo, mbo 
of hbo betreft.

Inkomensafhankelijke zorgpremie 
van de baan
VVD en PvdA hebben hun regeerakkoord 
aangepast na massieve kritiek vanuit vooral de 
achterban van de VVD. De inkomensafhankelijke 
zorgpremie gaat niet door en de zorgtoeslag blijft 
behouden. Het inkomensafhankelijk maken van 
het eigen risico vanaf 2015 gaat wel door. Het 
kabinet wil nu nivelleren door de algemene hef-
fingskorting en arbeidskorting te verhogen voor 
de lage inkomens en deze af te bouwen voor de 
hogere inkomens. De aanpassing betekent dat 
de hogere middengroepen (individueel inkomen 
tussen € 50.000 en € 75.000) wat minder zwaar 
moeten inleveren. Maar er blijft sprake van forse 
negatieve koopkrachteffecten, zeker voor AOW’ers 
met een redelijk tot goed aanvullend pensioen. 
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Overzicht regiOspreekuren 

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
donderdag 13 december Rotterdam
maandag 14 januari Utrecht
dinsdag 15 januari Assen
dinsdag 15 januari Roermond


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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In de teamvergadering vertelt de directeur dat iedereen 
voortaan na schooltijd tot vijf uur op school moet zijn. 
De regeling gaat in na de kerstvakantie. Woensdagmiddag 
geldt er een werktijd tot drie uur. Op die manier is het 
gemakkelijker om vergaderingen en scholingen te plan-
nen. Iedereen kan dan aanwezig zijn. Juf Moniek kijkt 
haar duo-collega zuchtend aan. Kan dat allemaal zo maar? 
En hoe regel ik dat nu met de kinderopvang van Mathijs? 
Als snel ziet ze dat ze niet de enige is met dit soort vragen. 
Samen met een paar collega’s maakt ze een lijstje met 
vragen en mailt die naar haar vakbond. Ruimschoots voor 
de volgende teamvergadering heeft ze antwoord. 
De directeur kan niet zo maar bepalen dat er een plaats- 
en tijdgebonden weektaak gaat gelden. De werktijdenrege-
ling moet de instemming hebben van de personeelsge-
leding van de MR. Daarnaast moeten de werkdagen en 
-tijden voor het begin van het nieuwe schooljaar voor elke 
werknemer zijn vastgelegd.  Invoering van zo’n regeling 
kan dus alleen aan het begin van een schooljaar. 
Hoe kan zo’n plaatsgebonden weektaak er uit zien? Een 
school werkt gemiddeld ongeveer veertig weken per 
schooljaar. De normjaartaak is 1659 uur. Verdeeld over 
veertig werkweken is dat afgrond 41,5 uur per week. Als 
een school vastlegt dat werknemers van half negen tot vijf 
uur aanwezig moeten zijn, en op woensdag tot drie uur, 

ik moet iedere dag tot 5 uur 
op school blijven. mag mijn 
directeur dat van mij vragen?

vraag:

dan is dat 8,5 uur per dag en 6,5 uur op woensdag. Daar 
gaat dan nog de middagpauze vanaf. We gaan uit van een 
middagpauze van een uur, ook op woensdag. 
Een fulltime leerkracht is dan per week dus 35,5 uur op 
school. In veertig weken is dat 1.420 uur. Er blijft dan dus 
nog 239 uur over die op een andere manier moet worden 
ingevuld. Die uren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt 
voor individuele scholing, ouderavonden, buitenschoolse 
activiteiten, etcetara. Voor parttimers geldt natuurlijk dat 
niet alleen gekeken moet worden naar de betrekkingsom-
vang  maar ook naar het maximaal aantal dagdelen dat 
deze werknemer mag worden ingezet.
Tot slot is het ook van belang dat er een reden is om te 
kiezen voor een plaatsgebonden weektaak. Een goede 
reden kan zijn dat een leerkracht bereikbaar is voor 
ouders na schooltijd, of dat gezamenlijke activiteiten als 
vergaderen en scholen beter te organiseren zijn. De vraag 
is of dat moet leiden tot een plaatsgebonden weektaak 
voor alle dagen. Je zou ook kunnen kijken of het werkbaar 
is dat de school bijvoorbeeld twee dagen per week tot vijf 
uur bereikbaar is voor ouders. 
Moniek en haar collega’s hebben in ieder geval munitie 
om de discussie over het plan van de directeur aan te 
gaan. Hopelijk leidt dat tot een afspraak waar iedereen 
zich in kan vinden.

antwOOrd:
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cursussen
Als lid van een MR of OR heb je niet altijd alle antwoorden direct paraat. Met het MR- of 
OR Partnerschap van CNV Onderwijs Academie zijn leden van (G)MR’en en OR’en verze-
kerd van persoonlijke begeleiding met een passende oplossing.

Kies voor MR- of OR-Partnerschap 

Voor wie bedoeld?
Het MR-Partnerschap is bedoeld voor MR’en  en 
GMR’en in het primair en voortgezet onderwijs. Met 
het Partnerschap heeft de (G)MR onder andere recht 
op een aantal uren dienstverlening per jaar dat naar 
eigen keuze kan worden ingevuld. Daarnaast biedt 
het Partnerschap mogelijkheden om met andere 
(G)MR’en in contact te komen. Om van elkaar te 
leren en om expertise te delen. Sinds kort bestaat 
het OR-Partnerschap dat aansluit op de OR, sinds 
maart 2011 op mbo’s en aoc’s de nieuwe vorm van 
medezeggenschapsstructuur. Met een MR- of OR-
Partnerschap wordt collectief een verbintenis aan-
gegaan met CNV Onderwijs. Voor een vast bedrag 
per jaar bestaat het recht op professionele hulp van 
een vaste contactpersoon. Deze staat (G)MR en OR 
bij als trainer, adviseur, sparringpartner of coach.

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.

Volgens Klaas Jurjens, 
trainer bij CNV Onderwijs 
Academie, voorziet het 
MR-Partnerschap in een 
duidelijke behoefte. “‘Is 
dat zo?”, “Klopt dat 
wel?” en “Hoe zit het nu 
werkelijk?”, zijn vaak 
voorkomende reacties 
in een MR of GMR. Zeker 
bij pas gekozen leden. Mail of bel ons voor snelle 
en relevante informatie. Wordt het te ingewikkeld, dan komen 
we persoonlijk langs voor een passende oplossing. Hot items 
zijn op dit moment vooral: schooltijden, en dan met name het 
continurooster, dreigend ontslag en overplaatsing. Ik zou zeggen 
maak vandaag nog gebruik van het MR-Partnerschap!’ Sinds 
kort bestaat het OR-Partnerschap voor het mbo.  Jurjens: ‘Ook 
daar dezelfde vragen. Waar moet de OR allemaal op letten? Wat 
willen we als OR bereiken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de 
OR haar tijd efficiënt gebruikt? Wat zijn de rechten en plichten 
van de OR? CNV Onderwijs Academie helpt met het beant-
woorden van deze vragen.’

Jouw partner in training en advies
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jan Bijstra
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Eerder deze maand maakte de 20-jarige Tim Ribberink uit 
Tilligte een eind aan zijn leven, omdat hij langdurig werd 
gepest en daar niet langer tegen bestand was. Door de 
afscheidsbrief die in de rouwadvertentie was opgenomen, 
kreeg de dood van Tim veel aandacht. Hoewel terughoudend-
heid van de media bij trieste gebeurtenissen als deze op zijn 
plaats is uit piëteit voor de nabestaanden, wil ik toch inhoude-
lijk reageren op twee punten waar de begeleider die namens 
de ouders een verklaring afgaf, op persoonlijke titel aandacht 
voor vroeg. De begeleider deed de dringende suggestie om 
weerbaarheidstrainingen zoals karate en judo onderdeel te 
laten worden van het sportonderwijs op kleuter- en basis-
scholen en in het voortgezet onderwijs. Ik heb grote twijfels of 
dit (een deel van) de oplossing is voor het pestprobleem. Ten 
eerste lijkt het alsof pesten daarmee synoniem is aan fysieke 
agressie en dat is niet het geval. Ten tweede: ‘bewapening’ 
pakt het probleem niet aan, zorgt slechts voor tegengeweld 
en vergroot daarmee de kans op verdere escalatie. Het is 
daarnaast de vraag of karate- of judovaardigheden passen bij 
en gebruikt gaan worden door zachtaardige jongens als Tim. 
Zou Tim zich gelukkiger hebben gevoeld wanneer hij in staat 
was geweest om fysiek zijn mannetje te staan? 
De begeleider constateerde verder dat pesten niet een 
natuurverschijnsel is waar weinig of niets aan gedaan kan 
worden. Is pesten inderdaad geen natuurverschijnsel? Dat 
is maar zeer de vraag. Uitsluiting van mensen, zondebok-

ken creëren, machtsmiddelen inzetten, geweld ….. het is 
van alle tijden en (dus blijkbaar) inherent aan het wezen van 
de mens. Pesten is niets meer of minder dan een uitings-
vorm hiervan. Dit betekent niet dat er niets aan pesten kan 
worden gedaan. Er zijn in de afgelopen jaren veel interven-
tieprogramma’s ontwikkeld die zich specifiek richten op het 
pestprobleem. Onderzoekers als Olweus en Van der Meer 
houden zich al heel lang hiermee bezig en recentelijk krijgt 
het in Finland ontwikkelde KiVa-programma veel aandacht. 
Daarnaast zijn er interventieprogramma’s als Leefstijl, PAD, 
Positive Behavior Support en Taakspel die in meer algemene 
zin werken aan het verbeteren van het sociaal-emotioneel 
functioneren van kinderen en daarmee mogelijk bijdragen 
aan het verminderen van pestgedrag. Het is dan ook bemoe-
digend dat sommige onderzoeken naar de effectiviteit van 
deze programma’s duidelijke successen rapporteren. Des-
ondanks moeten we toch ook constateren dat pesters hard-
nekkig kunnen zijn in hun gedrag: factoren als groepsdruk, 
verwerven en behouden van de status van stoere jongen in 
de klas, aangeleerd gedrag en een tekort aan cognitieve 
mogelijkheden om de consequenties van hun gedrag te 
kunnen begrijpen, spelen daarbij een rol. Misschien moeten 
we wel onder ogen zien dat er altijd pestgedrag zal blijven 
bestaan en dat er ook altijd slachtoffers zullen blijven. Het 
gaat ons helaas niet lukken om alle ellende de wereld uit te 
helpen.

Het is de vraag 
of karate- of 

judovaardigHeden passen 
Bij en geBruikt Worden 

door zacHtaardige 
jongens als tim

weerbaarheidstraining

column
jan Bijstra (55) is ont-
wikkelingspsycholoog, 
onderzoekscoordinator 
regionaal expertisecen-
trum noord-nederland 

en lector leren en  
gedrag Hanzehogeschool 

groningen
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Big Brother is 
watching 
de kleuters

Een onwaarschijnlijk mooie boomhut staat middenin de ruimte, 
die verder aandoet als een kleuterlokaal. Een kleurrijke bank in de 

hoek, digibord aan de muur en een aantal kleine tafels en stoeltjes. 
Daarnaast nog een geknutselde, levensgrote piratenboot. Maar die 

boomhut, met een metalen spijlenhekje met een soort kleurrijke, 
glimmende edelstenen, steelt de show. Welkom in het Speleon, 

de gezamenlijke onderzoeksklas van Hogeschool iPabo, de Vrije 
Universiteit en de met hen samenwerkende basisscholen.

Een laboratorium vermomd als klaslokaal

dat natuurlijk lastig te realiseren, maar 
de constructie die we hier hebben komt 
aardig in de buurt. In Canada hebben 
ze bijvoorbeeld een soortgelijk centrum, 
maar dan helemaal als apart gebouw op 
een universiteitscampus. Wij zijn in deze 
vorm de eerste en enige in Europa’, ver-
telt Wiechers enthousiast. 
Op dit moment komen er bij het Speleon 
drie verschillende groepen. Een kleuter-
klas van een reguliere school, een kleu-
terklas van het speciaal basisonderwijs en 
een voor- en vroegschoolse educatiegroep. 
‘Allemaal hier uit de buurt. Dat maakt 
het goed haalbaar om hier regelmatig te 
komen. Gemiddeld één keer per week 
een deel van de ochtend over een langere 
periode. En dat 6 tot 8 weken achter 
elkaar.’

GeeN uiTje
‘Dat het Speleon middenin het gebouw 
van hogeschool iPabo zit heeft veel voor-
delen. Studenten kunnen bijdragen aan 
onderzoeken, hun creativiteit kwijt in de 
inrichting van de ruimte en het geeft hen 
veel leermogelijkheden in hun studie. 
Tijdens de minor over het jonge kind 
richten studenten bijvoorbeeld de hoeken 
in. Ze kunnen dan met de hele klas obser-
veren. Wat werkt wel? Wat spreekt aan? 
En wat juist helemaal niet?’ Wiechers 
benadrukt dat groepen kinderen ‘hier 
niet op aanvraag kunnen komen. Het is 

‘Ontworpen door een collega en uitgevoerd door een kunste-
naar’, vertelt Hermien Wiechers, projectleider van het Speleon 
(spelen, leren, ontdekken). ‘Toen we deze ruimte  presenteerden 
aan collega’s, was de aantrekkingskracht van de boomhut ook 
enorm. Zaten ze daar boven aan het tafeltje, zogenaamd tosti’s te 
bakken en te eten. Ach, wie zegt dat je niet meer mag spelen als 
volwassene?’, lacht ze. 
Terwijl de fotograaf en ik plaatsnemen op de vrolijk gekleurde 
bank wijst ze op de spiegelende ramen aan de zijkant van de 
ruimte. ‘Daarachter is de observatieruimte. En die bolletjes aan 
het plafond, daar zitten de camera’s in.’ Big Brother kijkt mee, 
in naam van de wetenschap. ‘Door onder andere te observeren, 
willen we meer kennis opdoen over de ontwikkeling van het 
jonge kind.’

uiT de BuurT
Het Speleon, expertise- en onderzoekscentrum waar hogeschool 
iPabo, de Vrije Universiteit Amsterdam en de basisscholen 
samenwerken, wil een brug slaan tussen praktijk en onderzoek. 
Wiechers: ‘Ik hoorde laatst nog een treffende uitspraak: “Onder-
zoeken worden gedaan voor onderzoekers”. Er is geen vertaalslag 
naar het veld, dat wordt vaak helemaal niet bij het onderzoek 
betrokken. Hier willen we juist letterlijk vanuit de praktijk gaan 
onderzoeken. Idealiter zou iedere school een lokaal als dit heb-
ben, waar je goed kunt observeren en analyseren, want dat is 
één van je belangrijkste werkzaamheden als leerkracht. Nu is 



geen uitje, hoe leuk het misschien ook is 
voor kinderen. Want dat hopen we echt, 
dat de kinderen vantevoren een gevoel 
hebben van “yes, we mogen weer”. Het is 
niet voor niets dat we zo’n mooie boom-
hut hebben laten bouwen. De omgeving 
mag ook inspireren en moet zeker 
uitnodigend zijn. We werken nu samen 
met drie groepen en willen dat graag wat 
gaan uitbreiden in dit schooljaar. Daar-
naast hebben we om de groepen die hier 
komen een grote kring van  zogenaamde 
‘labschools’. Dat zijn de scholen waar 
we de onderzoeksresultaten ook zullen 
meten. Werkt het nou ook op de school 
zelf, in de klas? Of werkt het alleen in ‘het 
laboratorium’, bij het Speleon?’ 

Te veel Prikkels
Wat er exact onderzocht gaat worden 
hangt af van de vraag van de school, maar 
is altijd gericht op de ontwikkeling van 
het jonge kind. Wiechers: ‘Een onder-
zoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op de 
invloed van een rijke leeromgeving, zoals 
dit. Het speciaal basisonderwijs dacht in 
eerste instantie dat het Speleon te veel 
van het goede zou zijn voor hun kinde-

ren. Te veel prikkels, te veel afwijking van een normale routine. 
Maar wie zegt dat? Dat denken we. En wat is afwijken van de 
routine?’ 
Ze wijst erop dat de spullen van verschillende soorten materiaal 
zijn gemaakt. ‘Hoe reageren kinderen op bepaalde materialen, kan 
ook een onderzoeksvraag zijn. Of wat zijn triggers voor kinderen 
om dingen te gaan ontdekken? Daarnaast willen we bijvoorbeeld 
ook onderzoeken, hoe je als leerkracht kunt helpen de taalontwik-
keling bij kinderen met een achterstand te stimuleren als ze stil 
aan het spelen zijn. Wat is het beste om dan te doen, of juist te 
laten? Welke materialen of spelvormen kunnen daarbij helpen? 
Moet je zelf dingen gaan benoemen of juist niet?’

HaNdvaTTeN
’Met onderzoek gericht op leerkrachtinterventie kunnen we scho-
len ook handvatten geven. Vaak probeer je voor de klas van alles 
uit, om te kunnen bepalen wat wel of niet aanslaat. Als nu hier 
blijkt dat een bepaalde aanpak, manier of werkvorm effect heeft, 
kunnen leerkrachten dat overal toepassen en hoeft niet ieder 
voor zich het wiel uit te vinden’, ziet Wiechers de voordelen. ’Laat 
kinderen toch gewoon lekker spelen. Zeker als ze zo jong zijn, dan 
leren ze vanzelf, zeggen mensen snel. Dat  willen wij ook helemaal 
niet in de weg staan. Ons doel is om kinderen te helpen zich opti-
maal te ontwikkelen. Om hen een goede basis te geven  het leven 
aan te kunnen. Iedereen heeft er recht op dat zijn of haar talen-
ten tot uiting komen. Het onderzoek of het behalen van bepaalde 
resultaten staan niet voorop; het kind, dáár gaat het om.’

Inger Bout

‘Het speleon 
is geen uitje, 
hoe leuk het 
misschien ook is 
voor kinderen.’
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Uitreiking 
  
      aan oop’er 

De bladeren vallen van de 
bomen en het is weer tijd dat 

de oop’ers in het zonnetje 
worden gezet. Presentatrice 

Dieuwertje Blok, die de prijzen 
uitreikte tijdens de jaarlijkse 

OOP-dag in Utrecht, vat hun 
belang kernachtig samen: 

‘Onmisbaar, onontbeerlijk en 
onzichtbaar zijn o’s die eigenlijk 

bij de naam moeten worden 
gevoegd.’

‘November moet maand van de oop’er worden’

den opnemen.’ Oop’ers zijn volgens hem heel belangrijk om de 
eerste tekenen van pesten op te vangen. ‘Jullie rol is gigantisch. 
Jullie zien en horen alles en komen op plaatsen waar docenten 
niet komen. Leerlingen zien jullie soms eerder als een vertrou-
wenspersoon dan de leraar waar zij les van krijgen.’ 

Gezamenlijke aanpak
Toepasselijk is in dit verband de workshop De oop’er als spil bin-

nen de sociale veiligheid, van Henk Visschedijk van FiAC Opleidin-
gen & Trainingen. ‘Oop’ers kunnen de sociale veiligheid binnen 
een school positief beïnvloeden. Maar het is een gezamenlijke 
aanpak en dat wordt wel eens vergeten.’ Het hoogtepunt van 
de dag is uiteraard de uitreiking van de Gouden Steunpilaren. 
Deze worden overhandigd door presentatrice van het Sinterklaas-

journaal Dieuwertje Blok. ‘Het woord oop’er was voor mij geen 
vanzelfsprekendheid. Maar nu ik mij er in heb verdiept, vind ik 
dat jullie veel meer o’s mogen krijgen. Zoals de o van onmisbaar, 
onontbeerlijk en onzichtbaar. Jullie moeten gezien worden en 
daarom vind ik de Gouden Steunpilaren een prachtig initiatief.’ 

ToneelsTuk
Er blijken meer dan honderd oop’ers aangemeld. Hieruit zijn er 
drie voor het primair onderwijs genomineerd en drie voor het 
voortgezet onderwijs. Elke genomineerde heeft een fangroep 
meegenomen die hun laatste steentje bij dragen om de jury te 
overtuigen dat hun kandidaat moet winnen. De jury bestaat dit 
jaar uit Patrick Banis, vicevoorzitter CNV Onderwijs, Marlinde 
Bredewout, bestuurder stuurgroep OOP van CNV Onderwijs en 
Marloes Kolsté, partner van Prima Onderwijs.

Ger Roovers, conciërge en technisch vakman bij Visio Onderwijs 
in Breda is als eerste aan de beurt. ‘Hij heeft gouden handen 
en een gouden hart. Hij maakt aangepaste materialen voor onze 
meervoudig gehandicapte leerlingen en zegt zelfs zijn vakantie 
af om ons op school te helpen’, vertelt een collega aan de jury. 

              Gouden 
   Steunpilaar

‘De laatste tijd staat de oop’er goed in 
de picture. In Schooljournaal krijgen we 
meer aandacht en met chocoladeletters 
kwamen wij op de voorpagina van De 

Telegraaf met het onderzoek van CNV 
Onderwijs naar geweld tegen de oop’er. 
Daarom wil ik bij deze november uitroe-
pen tot maand van de oop’er.’ Dat zegt 
Piet Dekker, lid van de stuurgroep OOP 
van CNV Onderwijs, in cursus- en verga-
dercentrum Domstad in Utrecht. 
Na hem betreedt pestdeskundige Bob 
van der Meer het podium. Hij staat stil 
bij de zelfmoord van Tim Ribberink. 
‘Een leerling die op school gepest is en 
hier niet meer mee kon leven. Is het nu 
de schuld van de school? Ik vind dat die 
hier zeker een verantwoordelijkheid heb-
ben. Signalen van pesten kunnen gezien 
worden. Elke school moet daarom ook in 
zijn anti-pestbeleid duidelijk de voorbeel-
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Vervolgens wordt er een filmpje getoond waarop de leerlingen 
van Roovers hem bedanken voor alle hulp. De volgende 
genomineerde is Mieke Engels, administratief medewerkster 
bij SSOE de Taalbrug in Blerick. Zij is niet aanwezig dus leest 
Dieuwertje Blok de brief voor die een collega heeft opgestuurd. 
‘Je kunt op haar bouwen. Ze is altijd bereid om je te helpen 
en geen opdracht is te groot of te moeilijk voor haar’, luidt de 
tekst. Daarna is het de beurt aan de aanhang van Linda Maas, 
verzorgings- en onderwijsassistent bij mytylschool De Sprienke 
in Goes. Zij hebben een toneelstuk voorbereid waarbij Maas als 
Gouden Steunpilaar wordt verkleed. ‘Jij bent altijd onze Gouden 
Steunpilaar’, luiden de woorden van de collega’s. 

Transformer
De genomineerden voor het voortgezet onderwijs zijn wel alle-
maal aanwezig. Een collega van Doeke Korporaal, conciërge op 
scholengemeenschap Piter Jelles in Dokkum springt het podium 
op met een afbeelding van het populaire speelgoed Transformers 
achter hem. ‘Ik werk samen met een Transformer, de held van 
ieder kind. Doeke verandert van de ene held naar de andere 
held. Zonder hem zou de school het niet volhouden, want hij is 
het hart van de organisatie.’ Voor Liesbeth Wouterse, leraaron-

dersteuner op so/vso De Zwengel in Vught 
wordt een lied gezongen op de melodie van 
Beauty & de Brains van de Nederlandse zan-
ger Nielson. Want ‘zij is alles in één’ volgens 
haar collega’s. Als laatste is Alie Wolbers, 
onderwijsassistent op scholengemeenschap 
Winkler Prins in Veendam aan de beurt. 
‘Wij zien jou niet als oop’er maar als een 
volledige collega, want jij draait gewoon met 
alles mee’, wordt door collega’s gezegd voor-
dat het filmpje over Alie wordt afgespeeld. 
Nadat de jury in beraad is geweest om te 
bepalen wie de Gouden Steunpilaar ont-
vangt overhandigt Patrick Banis de prijzen. 
De winnaars dit jaar zijn Ger Roovers voor 
het primair onderwijs en Alie Wolbers voor 
het voortgezet onderwijs. Zij mogen de 
Gouden Steunpilaar op een ereplek neerzet-
ten en zich opmaken voor een verblijf in een 
luxe beachvilla voor zes personen van Beach 
Resort Makkum. 

Josine Putter

Winnaars Gouden steunpilaar. V.l.n.r. alie Wolbers (voortgezet onderwijs), Dieuwertje Blok, Ger roovers (primair onderwijs).
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webbedingetjes

@  Op www.huisvansinterklaasinutrecht.nl is alles te vinden 

over dit leerzame uitstapje van het Museum Catharijnecon-

vent. Speciaal voor groep 1 t/m 4 van het basisonderwijs 

is een les- en museumprogramma ontwikkeld. Leerlingen 

zullen op hun niveau iets te weten komen over de geschie-

denis van Sint-Nicolaas. Over de verschillende legenden 

die over Sint-Nicolaas bestaan en wat die te maken heb-

ben met hoe we tegenwoordig Sinterklaas vieren.

@  Op www.ouderbetrokkenheid.nl is informatie te lezen over het 

gelijknamige onderwerp. Zo is er een top tien te vinden van tips 

voor succesvolle ouderbetrokkenheid op scholen. Het is bijvoor-

beeld belangrijk om visie en verwachtingen op te stellen, ouders 

te benaderen als partner en waardering voor hen te tonen. 

@  Meer dan 17.500 uur aan filmpjes en radiofragmenten voor 

het onderwijs is terug te vinden op www.teleblik.nl. Het ma-

teriaal is te gebruiken als aanvulling op de lesmethode, of 

kan deze deels te vervangen. De collectie groeit nog steeds 

en is te gebruiken voor het primair en voortgezet onderwijs 

alsook het middelbaar beroepsonderwijs. 

@@@ @

@

@@@@@

@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak: 

Ook in het middelbaar beroepsonderwijs is meer ouder

betrokkenheid nodig

ApenstAArtjes

Getwitterd

Joop Witteveen:
In Utrecht nieuwe leden #CVNO uitleg gegeven 
over collectieve belangenbehartiging en het 
werk van de regiobestuurder. Goed initiatief.
Volg Joop Witteveen, regiobestuurder bij CNV Onderwijs, op 

Twitter: www.twitter.com/joopwitteveen

Stelling:
     In tijden van crisis is het terecht dat 
onderwijspersoneel op de nullijn wordt 
gehouden

In de LinkedIn-groep van Schooljournaal wordt gediscussi-

eerd over het artikel School veilige haven voor kind geschei-

den ouders. Zouden scholen naast een rouwprotocol ook 

een scheidingsprotocol moeten hebben? Een stappenplan 

wordt door enkele discussiedeelnemers wel als handig ge-

zien, maar het draait vooral om het besef dat een scheiding 

veel losmaakt bij een kind. Zo zegt een schooldirecteur: ‘Het 

besef dat scheiden veel emoties losmaakt bij kinderen en hun 

ouders is van groot belang. Vastleggen in protocollen bete-

kent niet direct dat er beter met het verdriet wordt omgegaan. 

Van belang is dat alle betrokkenen, leerkrachten, intern belei-

ders en directie de zorg voor het kind hebben’.



* 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.

Omring u met de 
zorg die bij u past.

Collectieve korting op uw VGZ zorgverzekering 
Zorg is persoonlijk. 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 zorg-
verzekering. 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!* 

VGZ biedt meer
Naast een goede basisverzekering hebt u bij VGZ ruime 
keuze in aanvullende verzekeringen! Én u kunt rekenen 
op uitstekende services en deskundig advies. Zoals gratis 
zorgadvies, snelle wachtlijstbemiddeling en handige zorg 
apps.

Kies nu de zorgverzekering die bij u past op vgz.nl/cnvo.

De  voordelen van een 
collectieve VGZ verzekering

• 10% korting op de basisverzekering 
•  5% korting op de aanvullende verzekering 

Beperkt, Uitgebreid en Plus 
• 5% korting op het Fit & Vrij Pakket en 

Gezin Pakket
• Extra diensten en ledenvoordeel

A4 Advertorial Collectief Gezin CNV Onderwijs.indd   1 09-11-12   08:51
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GEPENSIONEERDEN
rayon Heuvelland, rayon oostelijke - 
en rayon Westelijke mijnstreek
woensdag 12 december, 14 uur, najaars-
bijeenkomst/ontmoeting in kerstsfeer, 
Sint Martinuskerk Geulle aan de Maas, 
kerstconcert, aansluitend koffie/thee, 
huldiging jubilarissen, Harmoniezaal de 
Göalenaer, Hulserstraat 77, Geulle. 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 29 november, bijeenkomst 
voor de jubilarissen (25-jarig jubileum), 
inloop 15.30 uur, De Schakel, Nijkerk. 
Inhoud onder meer:  Social Media door Lei 
Scheuren + maaltijd en huldiging. Info/
aanmelden: ckeuten@dse.nl

VROUwEN
45+ vrouwen, noord-Holland, 
zuid-Holland en utrecht
Zaterdag 1 december, 10.15-15 uur, 
Golden Tulip Hotel Restaurant Lion d’Or, 
Haarlem, bijeenkomst 45+ vrouwen. Het 
ABP en mijn pensioen, door Willem Jelle 
Berg, bestuurder CNV Onderwijs. Voor-
lichting over Algemene facetten van regel-
geving voor je met (vervroegd) pensioen 
gaat, door Wanne Ho, juridisch adviseur 
bij CNV Onderwijs. Verder workshop 
Werkplezier en vitaliteit, door Jeannette de 

Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs Aca-
demie. Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl 
(o.v.v. bijeenkomst 01-12-12 Haarlem).

ANDERS ACtIEVEN
Woensdag 12 december, 12–16 uur, CNV 
Regiokantoor, Zonnedauw 30, Drachten, 
netwerk bijeenkomst. Inleiding: Actuele 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid, 
door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV 
Onderwijs. Verder workshop Lichaamstaal, 
door Jeannette de Haan-Dijkstra, trainer 
CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden 
(tot 1 december): Frits Eizema, feizema@
gmail.com of (06) 19 17 02 10. 
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In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten 
worden maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten 
uiterlijk 9 dagen voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. 
Voor een uitgebreide versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

advertentie

PASSEND ONDERwIjS
Woensdag 16 januari, 13.30-17.30 uur, 
Aristo, Eindhoven en woensdag  
6 februari, 13.30-17.30 uur, Windes-
heim, Zwolle: regionale bijeenkom-
sten. Thema: Kwartier maken voor 
passend onderwijs. Zijn we klaar voor 
passend onderwijs op 1 augustus 
2014? Onderwerpen voor de work-
shops zijn: coaching van leraarvaar-
digheden, gedrag, ontwikkelingsper-
spectief, referentiekader, de rol van 
MR/GMR en OPR, handelingsgericht 
en opbrengstgericht werken, ouder-
betrokkenheid, proeftuinscholen. Info/
aanmelden: www.cnvo.nl/academie

“Haar kinderboerderij staat nu 
ook in mijn testament”

www.goednalaten.nl 

Goed Nalaten doe 
je met je hart...
Meer weten over nalaten aan úw 

Goede Doel? www.goednalaten.nl 

of bel voor advies: 0900 1 144 441



Je gezin ook als jij overlijdt?

www.loyalis.nl/inkomensvooruitblik 
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Dag van het  
literatuuronderwijs
Op donderdag 29 november vindt de Dag 
van het Literatuuronderwijs plaats in 
Rotterdam. Tijdens deze bijeenkomst  
zal het Algemeen Letterkundig Lexicon 
worden gepresenteerd, het eerste 
complete digitale lexicon. Het verklaart 
ingewikkelde wetenschappelijke con-
cepten, maar kan ook voor schijnbaar 
eenvoudige termen als ‘roman’ en ‘rijm’ 
geraadpleegd worden. Ook krijgen 
bezoekers nieuwe invalshoeken en  
gerichte informatie aangereikt rondom 
literatuureducatie. Bovendien is er  
voldoende gelegenheid om gedachten en 
ervaringen uit te wisselen met vakgeno-
ten. Lezingen, workshops en presentaties 
onder het motto Weg van literatuur zijn 
er van onder andere schrijvers Ramsey 
Nasr, Peter Buwalda, Herman Koch,  
Nelleke Noordervliet en Annejet van der 
Zijl. Zie voor het volledige programma 
www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl. 

Dilemma’s rond internationale 
samenwerking
Er is veel discussie over internationale samenwerking. Zowel 
politiek als burgers staan steeds kritischer tegenover de 
inspanningen in deze sector. Geld blijft aan de strijkstok 
hangen en hulp is ineffectief, volgens de tegenstanders van 
ontwikkelingssamenwerking. Hulp is noodzakelijk, effectief 
en een morele verplichting volgens de voorstanders. Wie 
heeft er gelijk? De werkelijkheid is niet zo zwart-wit als 
vaak wordt voorgesteld. Daarom zijn er twee scenario’s 
ontwikkeld waarin mensen kennis maken met de dagelijkse 
praktijk van de ontwikkelingsorganisaties IKV Pax Christi en 
Gered Gereedschap. Door een scenario te doorlopen, kruipen 
gebruikers in de huid van medewerkers van deze organisa-
ties, bepalen ze hun eigen keuzes en worden ze geconfron-
teerd met de gevolgen van die keuzes. Voor het voortgezet 
onderwijs is gratis lesmateriaal ontwikkeld voor de vakken 
maatschappijleer en aardrijkskunde. Het materiaal is 
daarnaast ook vakoverstijgend in te zetten. Na het doorlopen 
van de scenario’s kunnen leraren met hun leerlingen een of 
meerdere bijbehorende lesactiviteiten uitvoeren. Zo zijn er 
suggesties opgenomen voor een debat en kunnen leerlingen 
zelf het budget voor internationale samenwerking opnieuw 
vaststellen. Meer informatie, het lesmateriaal en de volledige 
docentenhandleiding is te vinden op www.benjijbaas.nl. 

sinterklaas op het muiderslot
Op 1 en 2 december logeert Sinterklaas in het 
Muiderslot. Hij ontvangt in de Slotkapel kinderen die 
hem een handje willen geven of met hem op de foto 
willen. Bezoekers kunnen ook een kijkje nemen in het 
slaapvertrek van de Sint. Sinterklaas is natuurlijk niet 
alleen. Er is ook een aantal Zwarte Pieten aanwezig 
in de Postkamer om tekeningen voor de Sint in 
ontvangst te nemen. In de bakkerij van het kasteel 
worden pepernoten gebakken. Het is ook mogelijk 
om vanaf IJburg met de Pakjesboot te varen naar 
het Muiderslot. Op beide dagen vertrekt de boot om 
11 uur en om 13.30 uur vanaf de haven aan de Krijn 
Taconiskade. Wie mee wil varen moet tevoren online 
kaarten kopen via www.veerdienstmuiderslot.nl. 
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ipad-app helpt kinderen 
leren omgaan met geld
In de Week van het Geld introduceert expert 
Annelou van Noort haar nieuwe iPad-app Kidz 
’n Cash. Hiermee kunnen kinderen van 6 tot 
12 jaar spelenderwijs bekend raken met din-
gen als zakgeld, spullen kopen, geld sparen 
en geld opnemen met een pinpas. De app kost 
normaal € 3,59, maar tot en met 31 december 
is er een speciale introductieprijs van € 0,89. 
Meer informatie: www.kidzncash.nl. 

B Bezig
voor de ond

Naam: 
Jacomine 
Wels-
Kruizinga

Leeftijd: 
65 jaar

Beroep: 
Intern begeleider zmok-school Boxtel, nu 
gepensioneerd

Vrijwilligerswerk: 
Rayoncontactpersoon sectorraad 
Gepensioneerden Boxtel

Motivatie: 
In het verleden heeft CNV Onderwijs mijn 
man prima geholpen.  Nu ik zelf niet meer 
werk, kan ik mijn steentje bijdragen en iets 
voor CNV Onderwijs doen. Ik leg bijvoor-
beeld bezoekjes af aan leden bij bijzondere 
verjaardagen, ziekte of overlijden.

Boeken over probleemgedrag
‘Als het de ambitie is om in het kader van passend 
onderwijs meer leerlingen te ondersteunen dan 
tot nu toe gewoon was, dan kan dat alleen als er 
vroegtijdige signalering plaatsvindt waarop snelle, 
lichte oplossingen volgen.’ Dat staat in het boek 
Groepsplan gedrag, planmatig werken aan passend 
onderwijs van gedragsdeskundige Kees van Over-
veld. In de beleving van leraren komt probleem-
gedrag steeds vaker voor en wordt het intenser en 
moeilijker. Groepsplan Gedrag is een schriftelijk 
planningsmodel, waarmee gedragsproblemen 
voorkomen kunnen worden door het aanbieden 
van goed onderwijs. Hierbij staat centraal het 
aandacht besteden aan álle kinderen, zodat ze de 
ondersteuning krijgen die ieder kind nodig heeft. 
Het boek is uitgegeven door Uitgeverij Pica en kost 
€ 21,95. 
Een ander boek over hetzelfde onderwerp is Voor-
kom probleemgedrag, strategieën die werken op de 
basisschool. Het is een naslagwerk dat leraren en 
gedragsspecialisten in het basisonderwijs hand-
vatten biedt voor het leggen van een goede basis in 
de klas. Het gaat in op zaken als klassenklimaat, 
fysieke ruimte, adequate instructie en omgaan 
met papierwerk. Duidelijk beschreven zijn de 
leerkrachtvariabelen die verschil maken in werk-
houding, leerattitude, leermotivatie en preventie 
van probleemgedrag. Het boek is uitgegeven door 
uitgeverij SWP en kost € 44,90.

Wil je ook actief lid worden? 
Stuur dan een mail naar Marieke Dufour, 
mdufour@cnvo.nl.



patrick van Veen met 
alfavrouw jill.
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Bioloog en gedragsdeskundige Patrick van Veen:

Hij weet alles van het gedrag van Bonobo’s, die hij vaak vergelijkt 
met mensen. En net als wij kunnen de leden van deze genetisch 

sterk aan ons verwante apensoort elkaar flink pesten. Het verschil is 
volgens bioloog en gedragsdeskundige Patrick van Veen, dat het bij 
hen gaat om de rangorde in de groep. ‘Dezelfde dag nog wordt de 
vrede getekend. Bij sommige mensen lijkt die rem soms volledig te 

ontbreken.’ Dat hun slachtoffers lang niet altijd tegen het fysieke en/
of verbale geweld zijn opgewassen blijkt uit de zelf gekozen dood 

van pabo-student Tim Ribberink.
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‘Pestprotocollen 
werken averechts’
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‘Pestprotocollen werken eerder averechts 
dan dat ze een positief effect hebben’, 
gooit apendeskundige Patrick van Veen 
meteen de knuppel in het hoenderhok. 
Of, in dit geval de winterverblijfplaats van 
de Bonobo’s in dierenpark De Apenheul 
in Apeldoorn, waar ik met hem en de 
fotograaf heb afgesproken. ‘Ze zijn reac-
tief. De actie volgt op het pesten, in plaats 
van het te voorkomen. Het Finse anti-pest-
programma KiVa waar nu veel aandacht 
voor is vergelijkt appels met peren, omdat 
in de controlegroep louter vragenlijsten 
moeten worden ingevuld. Alleen de 
onderzoeksgroep krijgt een gerichte 
aanpak. Zo weet je nooit of de effecten het 
gevolg zijn van deze anti-pestaanpak.’ Een 
pestcontract werkt volgens hem al beter, 
omdat het pro-actiever is. ‘Ondertekenaars 
weten zich gebonden aan een afspraak die 
voor iedereen valt te controleren.’ Prima 
werkt ook volgens hem het vragenlijstje 
waarover een gepensioneerde leraar 
onlangs melding maakte in de brievenru-
briek van Schooljournaal. Die liet een paar 
keer per jaar door zijn leerlingen een paar 
vragen beantwoorden over hun welbe-
vinden. Van Veen: ‘Heel vaak zoeken we 
ontzettend complexe aanpakken, terwijl 
dit soort simpele voorbeelden, waarbij 
leraren hun leerlingen op een eenvoudige 
wijze bij het probleem betrekken, prima 
helpen. Dit heeft zeer waarschijnlijk effect 
in de groep, want kinderen denken erover 
na. Het is spotgoedkoop en kost weinig 
energie. Zo zie je, het hoeft allemaal niet 
zo zwaar te worden opgeblazen.’  

alfaVrouW
Stoïcijns monstert een vrouwtjesaap 
belangstellend haar bezoek. Van Veen: 
‘Dat is Jill. Ze is inmiddels 27, maar al 
jaren de baas van haar groep: de alfa-
vrouw. De kerels (zich schuilhoudend 
in de voor ons niet zichtbare beneden-
verdieping) kunnen niet tegen haar op, 
omdat zij heel slim coalities smeedt met 
de andere vrouwen.’ Zelfs de jonkies, die 
veel met elkaar stoeien, durven daardoor 
de enkele man die zich laat zien soms 
uit te dagen. ‘Zo leren ze betekenis en 
gevolg van natuurlijke functies als sociale 
verkenning, onzekerheidsvermijding en 
dominant gedrag. Het is hun manier van 
het aanleren van normen en waarden. Dat 

het zelden uit de hand loopt komt, doordat mensapen als Bonobo’s, 
Chimpansees en Orang Oetans sociale groepen vormen die 24 uur 
op elkaars lip zitten. Stabiliteit en rust zijn belangrijk, afgedwongen 
ook door de leider van de groep. Mensen daarentegen leven in ver-
schillende sociale groepen, waarin we ons ook verschillend gedragen: 
gezin, school, werk, vrienden, de sportclub. Daardoor is er niet 
voortdurend een alfaman- of vrouw (ouders, leerkrachten, trainers) 
aanwezig om te corrigeren. Bovendien kunnen pesters zich in een 
andere groep totaal anders gedragen.’

sTaTus
Volgens Van Veen straffen we in Nederland de gepeste. In zijn recent 
verschenen boek Pestkop, Apenkop schrijft hij dat de gepeste als eerste 
initiatief moet nemen om het pesten te stoppen. Die moet over zijn 
psychologische grens van angst en schaamte heenstappen om iets te 
laten gebeuren. De Eijsdense bioloog noemt dat een reactieve aanpak, 
waarbij een deel van de bewijslast bij het slachtoffer wordt gelegd. 
Hij schrijft: We plaatsen gepesten in trainingen om met pesten om te gaan. 

Daarbij zeg je dus indirect tegen de gepeste: ‘jij moet veranderen of je gedrag 

aanpassen’. Ook weerbaarheidstrainingen zeggen indirect: ‘jij doet iets fout’. 

We willen ook dat gepeste en pester er samen uitkomen. Het is alsof een 

rechter een juwelier die overvallen is samen met de overvaller in een kamer zet 

en zegt: ‘Jullie komen er samen wel uit’. In het uiterste geval zoeken we een 

andere school voor de gepeste. Andersom is zelden het geval. Volgens Van 
Veen zitten daardoor in Nederland 800 gepeste kinderen noodge-
dwongen thuis.
‘Pesten is vaak lonend voor de pester. Hij krijgt dingen voor elkaar en 
daardoor een vorm van ontzag of respect van zijn groep. Die status 
is weliswaar veelal afgedwongen door agressie of fysiek of verbaal 
geweld, maar het levert tal van voordelen op. Er zijn kinderen die 
daar specifiek gebruik van maken. Dit komt voor in alle leeftijdsgroe-
pen en alle sociale klassen, zelfs bij kinderen die sociaal goed onder-
legd zijn. Ze calculeren van te voren “de winst”, die het hen oplevert.’

placeBo
‘Essentieel bij de aanpak van pesten is ook dat scholen zich richten 
op het omstanderseffect’, leg Van Veen uit. ‘Het niet ingrijpen of 
stilzwijgend toestaan dat er gepest is een belangrijk onderdeel van 
het succes van de pester. In het feit dat niemand iets doet ziet hij zijn 
gelijk. En natuurlijk, als jou niets gevraagd wordt, waarom zou je dan 
klikken? Juist als je kinderen bewust maakt van hun aandeel als toe-
schouwer, ontneem je ze hun anonimiteit. Als je niks invult op zo’n 
vragenlijstje ben je ineens mededader. Die aanpak werkt goed in het 
basisonderwijs, maar ik denk dat ook in het voortgezet onderwijs suc-
ces valt te boeken door pestgedrag bespreekbaar te maken. Juist daar 
komt pesten vaak voor op plekken waar weinig toezicht is. Denk aan 
de gymles waar kinderen toch in een zwakke positie, de kleedkamer, 
aan elkaar worden blootgesteld, bij het verlaten van het schoolplein 
of bij het naar huis fietsen. Er zijn veel anti-pestprogramma’s op de 
markt, maar in plaats van veel geld uit te geven, zou het misschien al 
een placebo-effect hebben als een schoolteam een keer per maand of 
kwartaal het pestgedrag evalueert en daar ouders bij betrekt. Alleen al 
de aandacht zou best wel eens een positief effect kunnen hebben op 
de mate van pesten in een klas.’

Peter Magnée



Rechtspositiegids downloaden of bestellen?

Ga direct naar www.cnvo.nl/rechtspositiegids

In de Rechtspositiegids vind je heel gemakkelijk antwoorden op vragen over 

arbeidsvoorwaarden, regelgeving, cao-afspraken, recente salaristabellen en meer.  

Zo blijf je goed op de hoogte van jouw rechten en plichten in het onderwijs.

Hoe zit het met de cao-afspraken en waar zijn alle 
arbeidsvoorwaarden terug te vinden?

Download nu de jaarlijkse Rechtspositiegids 
gratis voor leden van CNV Onderwijs!

Digitale Rechtspositiegids 
gratis voor leden 
De Rechtspositiegids is dit jaar voor 
het eerst digitaal beschikbaar.  
De voordelen? Je kunt gemakkelijk 
op onderwerp zoeken en de gids  

is altijd up-to-date!

Leden van CNV Onderwijs kunnen 

de Rechtspositiegids (t.w.v. € 49,90) 

gratis downloaden. 

De gids toch liever op papier?
Heb je de Rechtspositiegids toch 
liever op papier? Ook dat kan. 
Als lid betaal je slechts de    
druk- en verzendkosten à € 4,95.



MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP
NVAO geaccrediteerd!

Bent u schoolleider en wilt u opbrengstgericht leiderschap 
effectief inzetten ter verbetering van leerlingresultaten? 

Schrijf u dan nu in voor de Master Educational Leadership! 
De master start in januari 2013. 

Meer informatie: www.pentanova.nl

Meld u nu
aan voor 

de master!

Direct regelen? 
Ga naar www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Een zorgverzekering kiezen is lastig, net als het 

uitzoeken van uw vergoedingen. Daarom heeft 

OHRA niet alleen een zorgverzekering die bij u 

past, maar zorgen wij ook dat u altijd direct weet 

waar u aan toe bent. 

Op www.ohracollectief.nl/cnvo3725 kunt u:

•   direct het juiste pakket kiezen

•  direct zien wat uw zorgverzekering vergoedt

•   zien op hoeveel vergoedingen u nog recht heeft 

•   de stand van uw eigen risico bekijken

Met de OHRA Zorgverzekering voorkomt u 

verrassingen achteraf!

Profiteer van 9% korting

Bij OHRA krijgt u 9% korting op de 

zorgverzekering. U betaalt € 97,09 per maand. 

Bij OHRA weet u direct waar u aan toe bent! 
Als lid van CNV Onderwijs betaalt u € 97,09 
voor de OHRA Zorgverzekering

ZCO0946 1112.indd   1 20-11-2012   07:50:01
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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
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    Spectrum-SPCO
    Christelijke Basisschool 
    Prins Willem-Alexander

wij zoeken een inspirerende directeur (m/v)
voor 0,8 - 1,0 wtf      

Spectrum-SPCO, staat voor Protestants Christelijk Basisonder-
wijs, is verantwoordelijk voor negen basisscholen in Lansinger-
land met ruim 2300 leerlingen en 200 medewerkers. Hiertoe 
behoort CBS Prins Willem-Alexander uit Berkel en Rodenrijs. 
De school heeft ruim 350 leerlingen met 16 groepen en een en-
thousiast team van 25 medewerkers. De groepen zijn gehuisvest 
in twee gebouwen die naast elkaar staan aan de Anjerdreef. In 
de loop der jaren heeft de school een uitstekende naam opge-
bouwd.

Visie Christelijke Basisschool Prins Willem-Alexander 
Ons motto is: Ieder kind telt. Binnen de kaders van handelings-
gericht werken wil het team  op inspirerende wijze onderwijs 
verzorgen dat aansluit bij de tijd waarin wij nu leven. De school 
moet verder een veilige plek zijn voor leerlingen, ouders en 
personeel. Een goed leefklimaat op school is de basis voor de 
ontwikkeling van hoofd, hart en handen. De Prins Willem-Alex-
anderschool realiseert een goede onderwijskwaliteit door een 
duidelijke structuur.

Wij zijn op zoek naar een directeur die:
 - vanuit een persoonlijke geloofsbeleving inhoud wil geven  
  aan de Protestants Christelijke identiteit van de school, maar 
  ook respectvol omgaat met andere geloofsovertuigingen 
 - kerkelijk betrokken is
 - gezien de grootte van de school ervaring heeft als directeur
 - beschikt over goede managementkwaliteiten en een ver- 
  bindend leider is
 - op hoofdlijnen stuurt en oog heeft voor ieder individu 
 - leiding kan geven aan veranderingsprocessen inzake han- 
  delingsgericht werken
 - ervaring heeft in het lesgeven binnen het basisonderwijs
 - de schoolleideropleiding heeft gevolgd of wil gaan volgen
 - bereid is een bijdrage te leveren in het directieoverleg op  
  Spectrumniveau

Informatie
De functie is ingeschaald in salarisschaal DB en kan ingaan op 1 
maart 2013.
Uw sollicitatie met uw CV kunt u uiterlijk tot 2 december a.s. 
inzenden naar Spectrum-SPCO t.a.v. de heer A.J. van Zanten, 
postbus 96, 2660 AB Bergschenhoek of per e-mail naar info@
spectrum-spco.nl (u kunt via dit mailadres een informatiepakket 
opvragen, voor informatie kunt u bellen naar het bestuurskan-
toor 0105221657/0622510731).
De procedure wordt voor 1-1-2013 a.s. afgerond. Een assess-
ment zal onderdeel uitmaken van de procedure. De sollicitatie-
rondes zijn gepland op maandag 10 en 17 december.
Kijk ook op de website van de school: www.pwabasisschool.nl.   

school-spectrum spco 121119.indd   1 19-11-12   15:43

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 



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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het Open Leercentrum van het VeenLanden College in 
Mijdrecht. Dat ze in het onderwijs terecht zou komen lag 
aanvankelijk niet in het verschiet. ‘Ik was schoonheids-
specialist, maar daarin vond ik op een gegeven moment 
geen voldoening meer. Dat kreeg ik weer terug met 
het werk dat ik nu doe. Aanvankelijk in groep 1-2 in het 
basisonderwijs, maar sinds vier jaar op deze school. 
Bovendien is het ook goed te combineren met mijn 
gezin.’ Zelf docent zijn is niet wat Elseliek ambieert. ‘Het 
is een hele  verantwoordelijkheid, die verder gaat dan 
alleen het lesgeven. Ik denk daarbij aan de contacten 
met ouders, het overleg met collega’s, het vele nakijk-
werk. Ik heb het prima naar mijn zin in deze functie, 
want ik neem niets mee naar huis.’ PM

‘Een collega adviseerde mij om lid te worden van CNV 
Onderwijs. Het is een onzekere tijd en dan is het toch 
fijn om ergens terecht te kunnen voor advies en onder-
steuning’, zegt Elseliek de Leeuw, onderwijsassistent in 

Elseliek de Leeuw 
(33): ‘Meer voldoening 
dan werk als schoon-

heidsspecialist’ 
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