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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.

40 jaar in het 
onderwijs
Zit u ook 40 jaar in het onderwijs? 
Ik ben benieuwd hoe collega’s/
lotgenoten dit hebben ervaren. Ik 
wil u daarom oproepen mij in een 
mail/brief te laten weten op welke 
manier er vanuit de school en/of 
organisatie aandacht is besteed 
aan dit feit. Welke folkloristische, 
streekgebonden activiteiten zijn 
er uit de kast gehaald? Bent u 
ook op een kar door het dorp 

gereden? Taart bij de koffie? 
Etentje met de collega’s? Of hoe 
sneu: is er geen aandacht aan 
besteed? Door deze gegevens te 
verzamelen wil ik komen tot een 
soort column over dit thema. Ik 
zou door uw respons erg geholpen 
zijn. Heeft u overigens de wettelijke 
bonus ontvangen voor 40 jaar in 
overheidsdienst? Heeft dat veel 
moeite gekost of werd het netjes  
op uw rekening gestort toen u  
40 jaar in het onderwijs zat? En hoe 

is uw loopbaan eigenlijk verlopen in 
die 40 jaar? Hartelijk dank voor uw 
medewerking.
Kees Kooijman, Glindhorst 32, 3794NJ 
De Glind, Kooijma@hotmail.com

Normjaartaak
In het vorige Schooljournaal werd 
in de rubriek Vraag en Antwoord 
een voorbeeld uitgewerkt van 
een normjaartaak. Een schooldag 
duurt dan van 8.30 tot 17 uur en de 
woensdag van 8.30 tot 15 uur. Elke 
dag is er een uur middagpauze. 
Het is jammer dat door dit soort 
aannames weer de indruk wordt 
gewekt dat het wel meevalt met 
de werkdruk in het onderwijs. De 
realiteit : de schooldag begint voor 
de meesten van ons tussen 7.30 en 
8 uur, een uur middagpauze is een 
utopie (hooguit 20 minuten, daarna 
weer gauw aan het werk) en we 
gaan vaker later dan eerder weg 
dan de genoemde eindtijden. Door 
dit alles komt het aantal uren per 
week zeker wel op 42, nog afgezien 
van alle andere activiteiten buiten 
schooltijd. En toch doe ik dit werk 
al ruim 38 jaar met veel plezier en 
ik ben nog lang niet opgebrand!!!
Kor van der Heiden, Puttershoek
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Te zot
Het is toch eigenlijk te zot voor woorden dat wij, als 
onderwijzend personeel, zelf de investeringen in het 
onderwijs moeten betalen. Door ons op de nullijn te zetten, 
gaat het kabinet goede sier maken met zogenaamde 
investeringen in het onderwijs. Voor hetzelfde loon moeten 
we, naast de hoge werkdruk die er al is, nog meer gaan 
doen. Namelijk studeren en passend onderwijs mogelijk 
maken. Ik begrijp dat we niet ontkomen aan bezuinigingen in 
deze tijd. Maar als er geen geld is voor het één, waarom dan 
wel voor het ander? Is dat omdat onderwijzers het namelijk 
toch allemaal wel gaan doen? Omdat ze gedreven zijn? 
Omdat ze het beste uit de kinderen willen halen? Omdat ze 
zo graag voor elk kind iets willen betekenen? Ik vraag mij af 
wanneer onze grenzen zijn bereikt.
Bonnie Tolsma, Oosterwolde
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Lessen trekken uit wantoestanden Amarantis
Twee leaseauto’s, een OV-kaart en een taxivergoeding. Die 

woorden zullen wel eens eeuwig aan Amarantis kunnen blijven 

kleven. Dat er een hoop mis was op onderwijskolos Amarantis 

is wel duidelijk. ‘Als maar de helft waar is, hebben de betrok-

ken bestuuders een enorm groot probleem met mij’, reageerde 

minister Jet Bussemaker. Ze laat de mogelijke zelfverrijking nu 

nader onderzoeken onder leiding van oud-GroenLinks-leider 

Femke Halsema. Op basis daarvan zal Bussemaker beslui-

ten of er aangifte zal worden gedaan tegen bestuurders van 

Amarantis. Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs: ‘We moe-

ten oppassen dat onderwijsinstellingen niet te veel op grote 

ondernemingen gaan lijken en de relatie tot de kwaliteit van het 

onderwijs uit het oog verloren wordt. In een sector waar het 

gaat om de ontwikkeling van mensen moet de menselijke maat 

centraal staan. Als zo’n onderwijskolos dan ook nog slecht 

wordt bestuurd, ontstaan grote problemen.’ Er ligt ook een 

morele plicht bij de onderwijssector zelf, meent Krijt. ‘Als een 

bestuurder of toezichthouder faalt moet een onderwijsinstel-

ling die een bestuurder zoekt zich wel drie keer achter de oren 

krabben of dat iemand moet zijn die gedrag heeft vertoond wat 

onverantwoord is. En verder moet het verscherpt toezicht voor 

een onderwijsinstelling ook wel echt iets voorstellen. Als dit niet 

gebeurt, houden we dit gedrag in stand.’ De commissie die 

de misstanden op Amarantis heeft onderzocht, beveelt aan dat 

de minister van Onderwijs de mogelijkheid moet krijgen om de 

voorzitter van een raad van toezicht te schorsen, als dat in het 

belang is van het onderwijs. Ook moet de minister zich sneller 

met een school kunnen bemoeien als er sprake is van slecht 

bestuur of wanbeleid. De Onderwijsinspectie moet bij ver-

scherpt financieel toezicht niet alleen om nadere informatieve 

vragen, maar ook een verbeterplan eisen.

CdG

Tijdens het slotdebat van de Derde Kamer, een gezamenlijk initiatief van  Tweede Kamer en 
Eerste Kamer, gingen de drie winnende basisscholen met elkaar in discussie over een drietal 
maatschappelijke thema’s. Leerlingen uit groep 7/8 van de Lyts Luchtenveldskoalle uit Joure, 
de Johannes Calvijnschool uit Sliedrecht en De Sleye uit Heel spraken onder leiding van Eerste 
Kamervoorzitter Fred de Graaf (VVD) over gehoorschade door geluidsoverlast, onderwijs en sociale 
media en acties van supermarkten gericht op kinderen.fOtOHANskouwenhoven
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De bezuinigingen op kenniscentra zullen zo’n 1.200 mensen 

hun baan kosten. Kenniscentra zorgen ervoor dat er vol-

doende stages en leerwerkplekken zijn van goede kwaliteit en 

met de juiste begeleiding. Door 80 procent van het huidige 

budget weg te snijden slaat het kabinet in een klap een brug 

tussen onderwijs en bedrijfsleven weg.

‘Met deze bezuiniging gooit het kabinet het kind met het 

badwater weg,’ zegt bestuurder Joany Krijt van CNV Onder-

wijs. ‘Wij hebben een unieke infrastructuur met kenniscentra 

waarin kennis over onderwijs én bedrijfsleven aanwezig is. Ik 

ben bang dat het marginaliseren ervan ten koste zal gaan van 

de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het beroepsonder-

wijs. Straks ontstaat er een probleem bij het vinden van goede 

beroepskrachten en hebben we de oplossing wegbezuinigd.’

Met hun kennis en verbondenheid aan zowel het bedrijfsle-

ven als het onderwijs vormen de kenniscentra een belangrijke 

schakel tussen onderwijs en bedrijfsleven en de begeleiding 

en ondersteuning van 220.000 erkende leerbedrijven. De 

bezuiniging zal leiden tot opheffing van de huidige kenniscen-

tra, waardoor de verantwoordelijkheid voor de beroepsprak-

tijkvorming (bol en bbl) in zijn geheel wordt overgedragen aan 

de roc’s, aoc’s en vakscholen. Dit zijn juist de onderwijsinstel-

lingen die nu al vaak tekortschieten in de begeleiding van de 

studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming (bpv). De extra 

taken zonder bijbehorend budget zullen de kwaliteit van de 

bpv en daarmee de kwaliteit van het middelbaar beroepson-

derwijs geen goed doen. 

MvO

twaalfhonderd	banen	op	de	tocht		
bij	kenniscentra



Roc van Twente 
zet webcare-
team in
Roc van Twente heeft een webcareteam om social 

media in de gaten te houden. ‘Eén van hen houdt 

voortdurend het scherm met de berichten van social 

media in de gaten. Als er goede berichten binnen-

komen retweeten wij dit, als er vragen zijn, beant-

woorden wij die en als wij negatieve berichten in het 

vizier krijgen, dan gaan we hier achteraan’, vertelt 

adviseur online-communicatie Hans Schouten van 

Roc van Twente. Als studenten onjuiste berichten 

over deze instelling online zetten, dan komt er een 

studieloopbaanbegeleider in beeld. Deze gaat in 

gesprek met de student. Vorig jaar is er een veront-

rustend bericht op Twitter geplaatst door een jon-

gen die een bloedbad wilde aanrichten op een van 

onze vestigingen in Hengelo. ‘Dit was geen jongen 

die bij ons op school zat. Maar nadat wij deze tweet 

hadden gelezen, hebben wij dit doorgegeven aan 

de politie. Zij hebben actie ondernomen.’ De school 

heeft een webcareteam in het leven geroepen, 

omdat jongeren voortdurend op social media zitten. 

‘Als organisatie moeten wij ook mee met de tijd, dus 

wij hebben nagedacht over het gebruik van social 

media. Destijds hebben we gekozen om een web-

site te bouwen om onze doelgroepen te bereiken. 

Dus waarom nu geen social media? Zo proberen wij 

onder andere te voorkomen dat er geen vervelende 

berichten over ons online rondzwerven.’ 

JP

Schoolnieuws

•	sinterklaastijd:	wie	zoet	is	krijgt	lekkers?	Of	wie	goed	
is	krijgt	lekkers?	in	dit	schooljournaal	de	weergave	
van	een	grote	loopbaanenquete.	Conclusie:	onderwijs	
is	geen	walhalla	van	carrierekansen	en	geen	plek	voor	
vastgeroeste	mensen.	De	waarheid	ligt	ergens	in	het	
midden.
•	Vriendjespolitiek	is	er	ook.	Daar	hoeven	we	niet	
dramatisch	over	te	doen,	want	waar	komt	dat	niet	
voor?	Maar	jammer	is	het	wel.	Als	kansen	op	dubieuze	

of	onduidelijke	gronden	verdeeld	worden,	kan	dat	
mensen	frustreren	en	het	onderwijs	uitjagen.
•	tijd	dus	voor	goed	personeelsbeleid	in	het	onderwijs.	
en	voor	heldere	communicatie.	Waarom	de	een	wel	
een	promotie	en	de	ander	niet?	Waarom	de	een	twee	
leaseauto’s	en	de	ander	schaal	4	en	nooit	een	cursus?	
elke	werknemer	in	het	onderwijs	is	hard	nodig	en	
goud	waard!
Ciska de Graaff 
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CNV Onderwijs 
vervalt vanaf 2013
Tot op heden ontvangen leden van CNV Onderwijs elk 

jaar een nieuwe ledenpas. De pas is een bewijs voor het 

lidmaatschap van CNV Onderwijs, maar heeft vanwege 

nieuwe digitale mogelijkheden geen specifieke func-

tie meer. Vanaf 2013 zal de ledenpas dan ook vervallen. 

Het lidmaatschapsnummer blijft hetzelfde. Leden kunnen 

zich hiermee nog steeds registreren op bijeenkomsten, 

kosten declareren of inloggen op Mijn CNVO. Om leden 

vanaf volgend jaar nog steeds te kunnen voorzien van een 

inschrijvingsbewijs, zullen zij voortaan elk jaar een Bewijs 

van Lidmaatschap ontvangen. Hierin staat tevens het lid-

maatschapsnummer vermeld. Leden van CNV Onderwijs 

wordt geadviseerd het document  goed te bewaren en 

het lidmaatschapsnummer eventueel te noteren in bijvoor-

beeld agenda of telefoon. Ook kunnen leden ervoor kiezen 

om een kleinere versie van het Bewijs uit te knippen en in 

hun portemonnee te bewaren. Zo hebben zij het lidmaat-

schapsnummer altijd bij de hand. Het Bewijs van Lidmaat-

schap is vanaf 2013 ook te downloaden via Mijn CNVO 

op www.cnvo.nl. De papieren versie wordt bij het eerste 

nummer van Schooljournaal in januari gevoegd.

Ledenpas
22 november: Niet alleen volwassenen zijn 
geschikt voor vrijwilligerswerk. Dankzij Fennie 
Tiemens (54) uit Heerde tekenden 172 kinderen 
van alle basisscholen in de Gelderse gemeente 
een contract om in 2013 klusjes te doen. ‘Als 
elk kind er vier doet, zijn dat er 680 in heel 
Heerde.’ (Bron: Reformatorisch Dagblad)
28 november: Al het geld dat studenten door 
de langstudeerboete hebben betaald, is terug-
gestort, aldus Onderwijsminister Jet Bussemaker. 
Studentenorganisaties schatten dat in totaal 
ongeveer 40.000 studenten de langstudeer-
boete geheel of gedeeltelijk hebben betaald. 
(Bron: NU.nl)
29 november: Een poging om de dyslectische 
zeilbroers Enrique (15) en Hugo (13) uit Vijf-
huizen op een school te plaatsen, is wederom 
mislukt. De jongens keerden niet terug van hun 
zeilreis om aandacht te vragen voor thuiszit-
ters. Nu het aanbod van de school is verlopen, 
stopt het ministerie met bemiddelen.  
(Bron: NU.nl)
1 december: Kleine vestigingen van middelbare 
scholen krijgen van de Onderwijsinspectie veel 
vaker een onvoldoende dan grote. Dat blijkt 
uit onderzoek van RTL Nieuws. Zo krijgt 16,9 
procent van de afdelingen op scholen met min-
der dan 750 kinderen een onvoldoende, terwijl 
dat op scholen met meer dan 1500 leerlingen 
slechts 4,5 procent is. (Bron: www.rtlnieuws.nl)
• Leraren die in krimpgebieden als Groningen 
en Limburg met werkloosheid worden bedreigd 
zouden moeten worden verleid om naar de 
Randstad te verhuizen. De minister en staatsse-
cretaris willen binnenkort in overleg met de vier 
grote steden om te kijken of verhuizing aantrek-
kelijker kan worden gemaakt. (Bron: NU.nl)
4 december: Volgens aanbieders van commer-
ciële hbo-opleidingen is er niets mis met het 
niveau van hun deeltijdstudies. Brancheorga-
nisatie NRTO zegt zich niet in de kritiek van de 
Onderwijsinspectie te herkennen dat sommige 
studieprogramma’s te licht zijn. Van de dertien 
onderzochte deeltijdopleidingen stelden elf te 
weinig voor. (Bron: Trouw)

Wat was!

Bijeenkomst 
voor invallers
Op woensdag 16 januari is de eerste netwerkbijeenkomst 

van CNV Onderwijs voor invallers. Werk je in het primair 

onderwijs en ben je invaller? Dan ben je op die dag van  

17 tot 20 uur welkom op basisschool Het Timpaan, Nieuw 

Wehlseweg 23 in Wehl. Invallers werken steeds weer op 

een andere school, met een andere groep leerlingen en met 

andere collega’s. Er wordt veel van je verwacht en verlangd, 

maar wordt er ook naar je geluisterd? CNV Onderwijs wil 

graag weten waar invallers tegen aan lopen en wat we 

voor je kunnen doen om je positie te versterken. Ook pra-

ten we over professionaliseren, hoe het zit met de nieuwe 

bekwaamheidseisen en wat het Lerarenregister is. Leden 

en niet-leden zijn welkom. Deelname kost 10 euro (inclusief 

broodmaaltijd), te betalen op de dag zelf. Meld je aan via 

www.cnvo.nl/invallersnetwerk. Ook is er op LinkedIn een 

discussiegroep voor invallers: CNV Onderwijs Invallers.

De redactie van Schooljournaal dankt alle respondenten 

van het loopbaanonderzoek heel hartelijk voor hun mede-

werking. De uitkomsten van deze peiling staan beschre-

ven op de pagina’s 10 tot en met 15 van dit nummer.



Sinterklaas. Een hectische, maar ontzettend 
leuke tijd om te werken in het onderwijs. Heerlijk 
om te zien hoe de kinderen, zowel de jonge als de 
wat oudere, bezig zijn met alle aspecten die bij 
dit feest horen. Ze zijn druk bezig met het maken 
van knutselwerkjes om de klas mee te versieren. 
Enthousiast vertellen ze over het zetten van hun 
schoen, en de cadeaus die zij al hebben gekregen 
van Sinterklaas en Zwarte Piet. Ook maken ze 
mooie tekeningen voor de Sint en oefenen ze op 
de liedjes, zodat ze die extra goed kennen als de 
goedheiligman de school komt bezoeken. 
In de kleutergroep, waar ik nu al langere tijd 
aan het werk ben, mochten de kinderen dit jaar 
een hele bijzondere schoen zetten. Een moeder 
uit een van de andere kleutergroepen had voor 
elk kind een houten klomp geregeld, die ze zelf 
mochten beschilderen. Het was een mooi en 
kleurrijk gezicht. 
Afgelopen week heb ik ook nog twee dagen 
ingevallen in een andere kleutergroep. Ook hier 
waren de kinderen helemaal vol van het komende 

bezoek van Sinterklaas. In de Sinthoek werden 
de Sint en zijn knecht  fanatiek nagespeeld. De 
klas was mooi versierd en veel van de kinderen 
hadden Sinterklaas en Zwarte Piet al gezien en 
vertelden hier enthousiast over. Er werd ook veel 
aandacht besteed aan het Sinterklaasjournaal. De 
kinderen waren ook hier intensief mee bezig en 
wisten goed te vertellen wat er gebeurde en hoe 
ze hoopten dat het verder ging. Volgende week is 
de pret weer voorbij en gaan we meteen door met 
de volgende drukke maar leuke periode, Kerst. 
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Dagboek van een startende leraar

Laura de Groot
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Omroep BNN wil een documentaireserie maken van 

een middelbare school. Hiervoor zijn zij van plan om 

de school vol te hangen met camera’s. Zij hebben 

meer dan honderd scholen aangeschreven om mee 

te doen aan dit project, slechts een aantal heeft over-

wogen om hieraan deel te nemen. Eén van deze scho-

len is christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz in 

Alkmaar. Zij hebben een ouderavond belegd om de idee-

en van de omroep te bespreken. Hierin is verteld dat er 

35 camera’s in de school worden opgehangen; in klas-

lokalen, de aula, kantine, lerarenkamer en de ingang van 

de school. Carla Neijts, rector van Hervormd Lyceum 

West in Amsterdam, zou in eerste instantie niet ingaan op 

het verzoek van BNN. ‘Ik denk niet dat wij daar behoefte 

aan hebben. Voor mij staat onderwijs voorop en niet een 

documentaireserie over de school. In dagenlang fi lmen 

zie ik niet de meerwaarde die het heeft op het gedrag 

en prestaties van leerlingen. Het Jan Arentsz zal vast 

zijn eigen overwegingen hebben, maar mijn eerste reac-

tie zou zijn om het niet te doen. Wij hebben liever geen 

camera’s in de school. Zelfs controlecamera’s hebben 

wij niet. We willen onze leerlingen een vertrouwde en 

veilige leeromgeving bieden.’ 

JP

BNN hangt school vol camera’s 
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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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Onderwijs als veilige haven voor vastgeroeste 
mensen die niet van hun plek te branden 
zijn? Of onderwijs als het walhalla van de 
carrièrekansen? Schooljournaal peilde de 

mening onder 37.000 onderwijsmensen over 
loopbaanmogelijkheden. En ontdekte: de 

waarheid ligt ergens in het midden.

Onderzoek naar loopbaan onderwijs: 
‘Waar een wil is, is een weg’

44 procent misschien en 24 procent niet. Welke stap dat dan 
zou zijn? De grootste groep (41 procent) wil de huidige functie 
verdiepen, 19 procent wil een functie buiten het onderwijs, 
17 procent wil een andere taak/functie op de eigen school, 
12 procent wil dezelfde functie op een andere school en 12 pro-
cent wil doorstomen naar het management. Over het algemeen 
geldt dat de ambitie afneemt en de tevredenheid toeneemt 
naarmate de leeftijd hoger is, de ervaring langer en het aantal 
jaren aan de school groter. Opvallend is dat een kwart van de 
61-plussers een functie buiten het onderwijs wil.

MEER SALARIS
Op de vraag Wat vind je belangrijker als er geld te besteden zou 

zijn voor personeelsbeleid in het onderwijs? antwoordt 45 procent 

Wie zoet is, 
krijgt lekkers?

•   ‘We kijken samen met de leerkracht naar hun kwali-
teiten en hoe we die kunnen inzetten. Tijdens voort-
gangs- en functioneringsgesprekken vragen we waar 
ze over een paar jaar willen staan en wat ze daarvoor 
nodig hebben.’

•   ‘Als je wilt, dan mag je! Eigen initiatief wordt altijd 
beloond.’ 

•   ‘Er wordt op maat gereageerd naar de ambities die 
collega’s hebben. Mits mogelijk binnen de band-
breedte van de school, worden mensen zeker gesti-
muleerd om zich te ontwikkelen.’ 

•   ‘Ik word gestimuleerd om cursussen te volgen en 
krijg daar alle ruimte voor.’ 

•   ‘Ik ben zelf in de functiemix gezet en heb al eerder 
een loopbaanontwikkeling doorgemaakt van leer-
kracht naar intern begeleider.’ 

•   ‘Bij ons op school is alles bespreekbaar, initiatieven 
worden enthousiast aangehoord en besproken. 
Mensen zijn eerlijk tegen elkaar en proberen positieve 
feedback te geven, waardoor iedereen zich kan blijven 
ontwikkelen.’

•   ‘Ik ben heel blij dat ik door de Lerarenbeurs kan 
studeren naast mijn werk.’

•   ‘Zeer te spreken over hoe er op mijn school wordt 
omgegaan met loopbaanmogelijkheden. De directie 
spreekt teamleden aan op hun sterke kanten en er is 
budget voor scholing.’ 

•   ‘Tijdens functioneringsgesprekken kun je eventuele 
wensen aangeven. De bomen groeien niet tot in de 
hemel, maar waar een wil is van beide kanten, is ook 
wel een weg te vinden.’ 

•   ‘Alle docenten worden gefaciliteerd om master te worden.’ 

POSITIEVE VOORBEELDEN LOOPBAANBELEID

Van de 3.334 respondenten is 46 procent 
ontevreden over carrièremogelijkheden 
in het onderwijs, 35 procent tevreden en 
19 procent heeft geen mening. Vooral 
mannen, jongeren en onderwijsonder-
steuners zijn ontevreden. 29 procent wil 
een volgende stap maken in de loopbaan, 
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‘meer salaris’ (bij onderwijsgevenden en schoolleiding staat dit 
antwoord op de eerste plaats), 40 procent meer professionali-
seringsmogelijkheden (favoriete antwoord bij het oop) en 
15 procent meer carrièrekansen. In het Regeerakkoord staat 
dat er wel meer geld komt voor professionalisering, maar niet 
voor salarissen (nullijn). Dit strookt dus niet met de wensen van 
de meerderheid van de mensen op de werkvloer.

SCHOLING VOLGEN
In onderwijsdienstverlening, voortgezet onderwijs en (voortgezet) 
speciaal onderwijs is de ambitie om een volgende stap in de loop-
baan te zetten het grootst. Een functie buiten het onderwijs wordt 
vooral in de onderwijsdienstverlening (31 procent) en het basison-
derwijs (20 procent) geambieerd. In het mbo en voortgezet onder-
wijs zijn ze het minst tevreden over de carrièremogelijkheden. 
Hoe hoger in de organisatie, hoe tevredener over de carriè-
remogelijkheden in het onderwijs: schoolleiding 58 procent, 

TINY OOSTERINK-VAN GENNEP, DOCENT 
CHRISTELIJK COLLEGE SCHAERSVOORDE 
IN AALTEN: ‘Ik ben heel tevreden over de 
loopbaanmogelijkheden in het onderwijs. Ik ben 
er zelf een voorbeeld van. Op mijn 42ste ben ik de 
lerarenopleiding gaan doen voor machineschrijven/
tekstverwerken. Ik heb tien jaar lang opvanglessen 
gegeven, die werden gehonoreerd in een oop-salaris. 
Sinds dit schooljaar heb ik een baan én salaris van 
een docent: ik geef informatica en godsdienst. Ik ben 
ook coördinator van de maatschappelijke stage op 
onze locatie. Ik ben heel tevreden over wat ik heb 
bereikt. Ik ben nu 60 jaar en volg geen opleiding meer, 
maar nog wel de cursussen die de school mij biedt. 
Dus ik blijf me ontwikkelen.’

ERWIN KÜHNE, CONCIËRGE OP EEN CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP VOOR 
VWO/HAVO/MAVO: ‘Loopbaanmogelijkheden voor onderwijsondersteuners zijn nihil. Je mag van 
alles doen, maar je wordt er niet voor betaald. Ik heb een enorm breed takenpakket – repro, bedrijfs-
hulpverlening, EHBO, secretaris van de MR, pedagogisch werk, en zou me best willen scholen, maar 
heb het gewoon te druk – ook in de avonduren – om dat te doen. Ik heb al minimaal acht avonden per 
jaar scholing om mijn EHBO bij te houden en vijftien avonden dienst op school. Er is dus wel geld om te 
scholen, maar geen tijd. Ik vind dat het oop het hardst werkt: ik zie zelden een docent zweten. Daarom 
moeten de salarissen voor het oop omhoog.’
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ROB BOVEE, VOORZITTER STUURGROEP 
CNV SCHOOLLEIDERS: ‘Ik zie een toename van het aantal vrouwen in 
de schoolleiding de afgelopen jaren, maar het blijft scheef. Deels zal dat, 
zoals uit het onderzoek blijkt, door gebrek aan ambitie komen, deels door 
druk zijn met andere dingen, zoals zorgtaken. Dat schoolleiders het meest 
tevreden zijn over carrièremogelijkheden, vind ik logisch. Zij hebben vaak 
al een heel pad doorlopen en dus gezien wat er mogelijk is. Er is best wat 
mogelijk in het onderwijs, maar je moet het wel zien. Denk aan functies 
teamleider, intern begeleider, locatieleider, bouwcoördinator, adjunct-
directeur, directeur. 87 procent van de schoolleiders heeft de afgelopen 
vijf jaar een individuele cursus gevolgd, tegen maar 47 procent van de 
oop’ers. Ook dat is niet gek, want er is de afgelopen jaren veel geïnves-
teerd in professionalisering van schoolleiders. Er zijn dus mogelijkheden. 
Bovendien is er een noodzaak, want zaken als lumpsum en functie- en 
beoordelingsgesprekken zitten niet in de opleiding. Dat de indruk bestaat 
dat er vriendjespolitiek heerst bij het toekennen van de functiemix, herken 
ik wel. Maar ik ken ook hele goede verhalen.’

onderwijsgevende 32 procent, onder-
wijsondersteuner 24 procent. Vooral 
onderwijsondersteuners (34 procent) 
willen een volgende stap maken in hun 
loopbaan, gevolgd door onderwijsgeven-
den (28 procent) en schoolleiding 
(27 procent). Alle categorieën willen 
vooral de huidige functie verdiepen, 
maar de oop’ers willen toch ook wel erg 
graag (33 procent) een andere functie of 
taak op de eigen school. Oop’ers volgen 
niet vaak een individuele scholing, blijkt 
uit het onderzoek. Ruim de helft heeft 
de afgelopen vijf jaar géén individuele 
scholing gevolgd, tegenover een derde 
van de onderwijsgevenden en een vijfde 
van de schoolleiding. 70 procent van alle 
respondenten heeft invloed op te volgen 
cursussen, 30 procent niet.
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REGELINGEN
De meerderheid van de respondenten 
(81 procent) weet wat de functiemix is. 
Bij driekwart wordt de functiemix 
daadwerkelijk uitgevoerd op school, bij 
16 procent niet en 10 procent weet het 
niet. Op de vraag of er gelijke kansen zijn 
op toekenning van een hogere functie in 
het kader van de functiemix, antwoordt 
41 procent ‘nee’, 36 procent ‘ja’ en 
23 procent weet het niet. 
Van de respondenten heeft 59 procent 
een bekwaamheidsdossier, 29 procent 
niet en 12 procent weet het niet. Ook 
heeft 64 procent een persoonlijk ontwik-
kelingsplan. Ruim de helft voert elk jaar 
een functioneringsgesprek, een kwart 
eens per twee jaar, 15 procent minder dan 
eens per twee jaar en 5 procent nooit. 
Beoordelingsgesprekken staan minder 
vaak op de agenda: een kwart heeft dat 
nooit, een kwart minder dan eens per 
twee jaar, 28 procent eens per twee jaar 
en 22 procent elk jaar. Hoe ouder, hoe 
minder vaak een beoordelingsgesprek.

TAMARA JOOSTEN, INTERN BEGELEI-
DER OP DE KONING DAVIDSCHOOL EN 
DE KLEINE PRINS IN EDE: ‘Ik heb over 
het algemeen een positief beeld van de loop-
baanmogelijkheden in het onderwijs. Er is een 
periode geweest dat ik alleen de beperkingen 
van een loopbaan in het onderwijs zag. Vanaf het 
moment dat ik in mogelijkheden ging denken, 
zag ik ineens ook andere functies, zoals trainer, 
schoolbegeleider, coach, zaken die aan de school 
gerelateerd zijn. Dat heeft mij geïnspireerd en 
mijn ogen geopend. Op dit moment heb ik nog 
voldoende uitdaging in mijn baan als intern be-
geleider en geef ik zo nu en dan trainingen aan 
leraren, maar ik sluit een functie buiten het on-
derwijs niet uit. Ik denk echt: waar een wil is, is 
een weg. Mensen die gemotiveerd en leergierig 
zijn, moet je geven waar ze behoefte aan hebben. 
Zelf heb ik de Master Special Educational Needs 
gedaan en de NLP Practioner-opleiding. Ik wil 
dolgraag meer doen op het gebied van training en 
coaching en zal dus zeker niet stil blijven zitten.’

•   ‘Het neigt mijn inziens te veel naar ons-kent-ons. Ik 
zou loopbaanmogelijkheden liever gekoppeld zien aan 
wat je daadwerkelijk doet, dan aan fl ink je best doen.’ 

•   ‘Algemene scholingsdagen zijn verplicht maar vaak 
nutteloos.’

•   ‘Mijn direct leidinggevende heeft geen idee wat ik doe, 
wil en kan. Alle interessante functies en taken gaan 
naar minder geschikte collega’s die langer in dienst 
zijn.’

•   ‘Er zit veel verschil tussen scholen: op de ene school 
kan alles, op de andere kan niks.’

•   ‘Op mijn school bepaalt de directeur in zijn eentje 
welke opleidingen gedaan moeten worden om in aan-
merking te komen voor een hoger betaalde functie.’

•   ‘Waarom meer inzet voor je werk als het je per saldo 
niets oplevert?’ 

•   ‘Op onze school wordt alleen gekeken en geluisterd 
naar de grootste schreeuwerds.’ 

•   ‘Het is een en al vriendjespolitiek: ben je bevriend met 
de directeur, dan ga je goed, anders niet.’ 

•   ‘Ik ben bezig met een masteropleiding, maar ga 
daardoor niet meer verdienen. En ik kom ook niet in 
aanmerking voor de functiemix, omdat ik niet genoeg 
dagen voor de klas sta.’ 

•   ‘Docenten krijgen de kans om hun tweedegraads-
bevoegdheid te halen en de oop’ers moeten blij zijn 
met af en toe een cursus die gegeven wordt door het 
bestuur.’ 

•   ‘Functiemix is niet volgens de eisen ingevuld: intern 
begeleiders die niet voor de klas staan hebben de 
plekken ingenomen.’

•   ‘Oudere werknemers worden niet meer gehoord en 
niet serieus genomen.’

•   ‘Een paar jaar geleden begonnen in schaal 4. Taak-
omschrijving omvatte drie regels. Nu is het twee 
A4’tjes groot. Ik zal echter tot mijn pensioen in schaal 
4 blijven.’ 

•   ‘Waarom is er alleen een Lerarenbeurs, niet een 
beurs voor al het onderwijspersoneel?’ 

•   ‘Als je braaf bent, zijn er mogelijkheden.’ 

NEGATIEVE VOORBEELDEN LOOPBAANBELEID
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INVALLER IN EEN KRIMPREGIO: ‘Er is helemaal geen vast werk te vinden. Als ik me wil laten bijscholen, 
is dat allemaal voor eigen rekening en tijd, tijd die ik dus niet kan invallen. En niet werken is geen geld verdie-
nen. Dat is heel erg. Het frustreert me mateloos. Ik heb veel ervaring, maar wordt toch altijd gezien als de inval-
ler. Ik wil graag een vaste baan op een vaste school. Ik kan dan weer de leerkracht zijn die ik ben, gewaardeerd 
worden in mijn werk, een relatie opbouwen met de leerlingen, deelnemen aan scholingen, misschien gebruik 
maken van de Lerarenbeurs. Ik denk op zich wel dat er loopbaanmogelijkheden zijn in het onderwijs, maar niet 
zolang je invaller bent. Toch blijf je altijd leerkracht, ook na scholing, je hebt alleen meer kennis. Voor mij geen 
teamscholingen, geen Lerarenbeurs, geen klassenbezoek, geen pop’s, geen functioneringsgesprekken.’

SCH12_0688_TDS19_2e ktrn.indd   14 04-12-12   16:59



Schooljournaal 15

De Lerarenbeurs is bij 86 procent van de respondenten bekend 
en 13 procent maakt er daadwerkelijk gebruik van. Deskun-
digheidsbevordering wordt heel breed gezien: natuurlijk vallen 
cursussen, congressen en het lezen van vakliteratuur daaronder, 
maar volgens de respondenten ook het lezen van Schooljournaal, 
het kijken naar het Jeugdjournaal, het lezen van de krant en met 
collega’s praten over het werk.
Iets meer dan de helft (53 procent) weet wat het lerarenregister 
is, 44 procent vindt het goed dat het bestaat en 58 procent vindt 
het een goede zaak dat leraren die zich hier inschrijven verplicht 
hun bekwaamheid op peil moeten houden.

VROUWEN EN MANNEN
Even veel mannen als vrouwen willen een stap maken in 
hun loopbaan. Vrouwen willen iets vaker dan mannen een 
andere functie/taak op de eigen school en mannen willen iets 
vaker dan vrouwen het management in. Meer vrouwen 
(30 procent) dan mannen (19 procent) zien de combinatie 
werk/privé als belemmering voor het maken van loopbaanstap-
pen. Ook zijn vrouwen iets tevredener dan mannen over de 
carrièremogelijkheden. Op de vraag wat volgens de responden-
ten de belangrijkste oorzaak is van de ondervertegenwoordiging 
van vrouwen in de schoolleiding, antwoordt 48 procent van 
de vrouwen ‘vrouwen hebben het te druk met andere dingen, 
zoals zorgtaken’, tegen 29 procent van de mannen. De man-
nen (37 procent) zoeken de oorzaak meer in ‘minder ambitie 
bij vrouwen’, 30 procent van de vrouwen denkt dat zelf ook. 
80 procent van de vrouwen denkt dat duo-schoolleiderschap 
vrouwen zou stimuleren om schoolleider te worden, 56 procent 

VERANTWOORDING ONDERZOEK
Van de 37.000 onderwijsmensen vulden 3.334 res-
pondenten het onderzoek in de afgelopen weken. 
Dat is een respons van 9 procent, ruimschoots 
genoeg om conclusies te trekken. De groep is repre-
sentatief voor het ledenbestand van CNV Onderwijs. 
70 procent is vrouw, 30 procent is man. 47 procent 
is tussen de 51 en 65 jaar, 21 procent is tussen de 
41 en 50 jaar, 20 procent is tussen de 31 en 40 jaar 
en 12 procent is tussen de 21 en 30 jaar. 95 procent 
werkt, 5 procent is werkzoekend. 65 procent werkt 
in het basisonderwijs, 10 procent in het (voortgezet) 
speciaal onderwijs, 15 procent in het voortgezet 
onderwijs, 6 procent in het mbo, 3 procent in het hbo 
en 1 procent in de onderwijsdienstverlening. 69 pro-
cent is onderwijsgevende, 6 procent schoolleiding, 
5 procent onderwijsondersteuner en 19 procent 
anders. 56 procent is kostwinner.

PATRICK BANIS, WAARNEMEND VOORZITTER CNV ONDERWIJS: ‘Ik 
ben geschrokken van de uitkomsten van dit onderzoek. Het toont eens te meer aan 
dat we echt werk moeten gaan maken van een goed personeelsbeleid. Dat één op de 
vijf mensen overweegt een functie buiten het onderwijs te zoeken, vind ik op zich niet 
vreemd. Dat gebeurt in elk gezond bedrijf. Het voorkomt ook verzuring. Maar ik denk 
wel dat het gebrek aan loopbaanmogelijkheden debet is aan dit hoge percentage. Als 
er goed personeelsbeleid zou zijn, zou dat percentage omlaag kunnen. Bijna de helft 
is ontevreden over carrièremogelijkheden. Laten we eens kijken of we Finland hierin 
kunnen volgen: daar worden onderzoekstaken niet de school uitgehaald, zoals hier, maar 
door leraren uitgevoerd. Dan kan een docent naast zijn lesgevende taak onderzoek doen 
naar bijvoorbeeld de vraag waar een autistische leerling bij gebaat is of hoe passend 
onderwijs mogelijk is in een groep met 25 leerlingen. Dat maakt het werk interessanter. 
Het is jammer dat de functiemix is omgeven met het gevoel van vriendjespolitiek. Ik hoor 
die geluiden ook. Ik beschouw het als een wake-up-call aan werkgevers en schoolleiders: 
ga de functiemix nu echt gebruiken, voer daar goede gesprekken over, stimuleer 
werknemers, leg uit waarom de een wel een hogere functie krijgt en de ander niet. Ik 
schrik ook van de verhalen van invallers. Ik ben blij dat we in januari starten met een 
werkgroep Invallers om op die manier na te gaan waar zij tegen aan lopen en wat wij voor 
ze kunnen betekenen. En dat een meerderheid van het onderwijspersoneel eerder voor 
meer salaris zou gaan dan voor meer professionalisering, vind ik niet meer dan terecht 
nu we voor het vierde jaar op de nullijn staan!’

van de mannen deelt die mening. Van 
de vrouwen is 41 pocent kostwinner, van 
de mannen 89 procent. Van de vrouwen 
werkt 44 procent (bijna) fulltime, van de 
mannen 88 procent. 

Ciska de Graaff
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‘Vrouwen hebben aansporing nodig’
Zelfvertrouwen wonderolie voor succesvolle loopbaan

‘Het probleem met vrouwen is hun zelf-
beeld. Ondanks jaren van emancipatie 
is er nog altijd die onzekerheid: “Kan ik 
het wel?”, “Is het wel iets voor mij?” Man-
nen hebben veel meer zelfvertrouwen, 
kennen minder twijfels en zijn vaak ook 
overmoediger over hun capaciteiten.’ 
Volgens Marjan Vermeulen, universitair 
hoofddocent aan de lerarenuniversiteit 
van de Open Universiteit, zetten vrouwen 
op die manier eigenhandig de bijl in de 
treden van hun maatschappelijke ladder. 
‘Misschien is het genetisch bepaald, maar 
we zijn onze grootste tegenstander. Als er 
geen mannelijke collega was geweest die 
zich over mij had ontfermd, was ik nooit 
gepromoveerd, zo weinig was ik ervan 
overtuigd dat dit ook voor mij was weg-
gelegd. Onzin natuurlijk, en ik wil dit ook 
niet als belangrijkste oorzaak aanwijzen 
dat er nog zo weinig vrouwelijke hooglera-
ren zijn, maar enig causaal verband zal er 
wel zijn. Bij vrouwen moet vaak het hele 
plaatje kloppen: heb ik voldoende kennis 
in huis, voel ik me hier straks gewaar-
deerd en valt het te combineren met 
mijn gezin en/of sociaal leven?’ Juist die 
laatste overweging, weet Vermeulen, 
die zelf bewust voor haar carrière 
koos, is de reden dat zoveel vrouwen 
in Nederland in deeltijd werken. 

Wat glazen plafonds daargelaten, hebben vrouwen 
in Nederland in potentie net zoveel kans op 

een glanzende, maatschappelijke 
carrière als mannen. Dat dit niet altijd 

gebeurt, is volgens de Brabantse 
universitair docent en onderzoeker 

Marjan Vermeulen voor een belangrijk 
deel terug te voeren op houding en 

keuzes. ‘Gezin, sociaal leven, geloof 
in eigen kunnen; bij vrouwen moet 

het hele plaatje kloppen.’

Wat glazen plafonds daargelaten, hebben vrouwen 
in Nederland in potentie net zoveel kans op 

‘Mannen gaan efficiënter met hun carrière om, bij vrouwen is het meer toeval.’
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‘Vrouwen hebben aansporing nodig’

Schooljournaal 17

‘Hoewel kinderen opvoeden ook leiding-
geven aan is, manoeuvreer je je met de 
keuze voor een traditioneel rolpatroon 
niet in de positie voor de betere banen. 
Daardoor doen vrouwen ook minder 
ervaring op, en ziet hun cv er na verloop 
van tijd minder indrukwekkend uit dan 
die van een man met dezelfde opleiding 
en maatschappelijke startpositie. Mannen 
gaan efficiënter met hun carrière om, bij 
vrouwen is het meer toeval.’
  
Kansen grijpen
Het is Vermeulen, tevens kennismanager 
(onder meer opbrengstgericht werken, de 
leraar als onderzoeker) bij KPC Groep 
in Den Bosch, een doorn in het oog dat, 
nog zoveel mannen op leidinggevende 
posities zitten. ‘Dat zij meer geschikt zou-
den zijn is uiteraard fictie, maar dan moe-
ten we wel onze kansen grijpen als die 
zich voordoen.’ Ze doelt op de moeite die 
veel scholen in het basisonderwijs hebben 
bij het vinden van een schoolleider. ‘Ik 
hoor die verhalen ook van mannelijke 
directeuren die het vrouwelijke talent in 
hun school niet weten te overtuigen om 
zelf de kar te gaan trekken. Er wordt wel 
eens gezegd dat het onderwijs een platte 
organisatieopbouw kent met weinig car-
rièremogelijkheden, maar volgens mij valt 
dat wel mee. Je kunt kiezen voor boven-
schools management of voor schoolleider, 
maar ook voor adjunct-directeur, remedial 
teacher, intern begeleider of bouwcoördi-
nator. En wat te denken van het expertise-
schap in, rekenen, taal of het ontwikkelen 
van lesmateriaal? Het hoeft niet altijd iets 
leidinggevends te zijn. Doe gewoon een 
keer mee met de sollicitatieprocedure, 
en kies dan wat het dichtst bij je interes-
segebied ligt.’ Vermeulen adviseert school-
leiders het vermeende vrouwelijke talent 
in hun team een beetje te paaien: ‘Je 
kunt het!’, ‘We willen je graag op die plek 
hebben’. ‘Er komt zeker psychologie bij 

kijken, want vrouwen zijn vaak twijfelaars. Ze hebben die aansporing 
soms nodig. Ze willen graag benadrukt krijgen wat ze goed doen. Van 
hun kant moeten scholen een situatie scheppen waarin vrouwen stu-
die en baan kunnen combineren. Rooster tijd vrij voor je personeel. 
En als ze liever in deeltijd blijven werken, ook als leidinggevende, 
speel daarop in en creëer een duo-directiebaan. Werkt ook prima.’

Blijven ontwiKKelen
Voor Vermeulen lijkt het nascholingstraject een grabbelton van 
leuke opleidingen. ‘Managementopleidingen op hbo- of universitair 
niveau, maar ook hele leuke masteropleidingen, zoals leren inno-
veren’, zegt ze genietend. De Lerarenbeurs vindt ze dan ook een 
uitkomst. ‘Heel stimulerend als je de kans krijgt te studeren. Alleen 
moet niet iedereen voor dezelfde studie kiezen. Laatst klaagde een 
schoolleider dat er liefst zes mensen op zijn school de master Special 
Education Needs (SEN) deden. Daar had hij helemaal geen behoefte 
aan, want “ze kunnen niet allemaal hogerop”. Hij was bang een aan-
tal leraren kwijt te raken of voor een ruzieachtige sfeer in het team. 
Vooropgesteld, ik ben ervoor als mensen zich blijven ontwikkelen. 
Leerlingen van nu zijn niet meer te vergelijken met die van twintig 
jaar terug, en ook inzichten veranderen, net als de eisen van de 
Inspectie. Daarbij vergroot nascholing de mobiliteit en daar hebben 
beide partijen wat aan. Ik vind echter wel dat de schoolleiding mede 
mag bepalen wie wat gaat studeren. Zij weten waar behoefte aan is en 
wie waar goed in is. Het is niet slim als iedereen dezelfde specialiteit 
heeft.’

MoszKowicz
In haar werk voor de Open Universiteit is professionalisering van de 
leraar voor Vemeulen een belangrijk onderdeel. ‘Als lid van de com-
missie-Van Es, over de toekomst van het leraarschap, pleitte ik twintig 
jaar geleden al voor functioneringsgesprekken. Ik werd op verjaarda-
gen verketterd door vriendinnen uit het onderwijs’, lacht ze. ‘Tegen-
woordig klagen ze dat hun school er onvoldoende werk van maakt. 
Het is goed als je af en toe geconfronteerd wordt met je goede en 
zwakke punten. Het is ook een mooi moment om het over scholing 
te hebben. Voor veel functies is het zelfs een plicht. Denk maar aan 
artsen en advocaten; Bram Moszkowicz, werd voor zijn nalatigheid op 
de vingers getikt. Ik zou willen dat het voor onderwijs ook gold.’ 
Ze zou jonge, vrouwelijke leraren op het hart willen drukken om vroeg 
te beginnen met professionalisering en nascholing. ‘Tegen de tijd 
dat het eerste kind komt en de ruimte voor studie ontbreekt, is je cv 
bijgewerkt en heb je wellicht werkervaring opgedaan in een kader- of 
leidinggevende functie. Carrièreplanning is altijd een stap vooruit 
denken.’ 

Peter Magnée
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Jouw loopbaan, de reis van je leven is het thema van CNV 
Onderwijs op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling van  

22 tot en met 26 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. De keus 
is niet toevallig gemaakt, want net als in het werkelijke leven, 

kennen onderwijscarrières pieken en dalen. Soms zit het 
tegen, op andere momenten lijk je de hele wereld aan te 

kunnen. In beide gevallen biedt de bond uitkomst: als hulp in 
nood, maar ook voor verdere ontwikkeling. CNV Onderwijs is 

jouw partner gedurende je hele loopbaan!

baan? Wil jij je ontwikkelen of heb je 
de ambitie om leiding te geven? Hecht 
je meer waarde aan loyaliteit of aan een 
goed salaris? Als leraar, onderwijsonder-
steuner of schoolleider heb jij zo je eigen 
redenen voor het maken van bepaalde 
keuzes in je loopbaan. CNV Onderwijs 
zal/wil je in ieder geval helpen om jouw 
doel te bereiken. Dit doen we via belan-
genbehartiging voor jou bij overheid en 
werkgevers, maar ook door het aanbieden 
van trainingen, workshops, evenementen, 
loopbaanonderzoek, adviezen en tips & 
trics.

De ontwikkeling van haar leden, jouw ontwikkeling, is voor 
CNV Onderwijs een belangrijk streven. Allereerst omdat profes-
sionalisering bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid van mensen, 
anderzijds omdat een betere kwalificatie van belang is voor de 
concurrentiepositie van Nederland. Daarnaast dragen persoon-
lijke ontwikkeling en het leren van nieuwe vaardigheden bij aan 
het plezier in je werk en je productiviteit.

loopBaanscan
De NOT 2013 staat daarom in het teken van jouw loopbaan. 

Daar hoort een korte loopbaanmotievenscan bij. Na het 
maken daarvan ontvang je een mooie tas. Verder kun je 
met de uitkomst van je scan een van onze balies bezoeken, 

waar je advies krijgt over je carrièrekansen. Vind je een 
goede werk/privé-balans belangrijk of juist een uitdagende 

cnv onderwijs 
op de not
Hal 8, Standnr 
B032 (direct bij 
binnenkomst na 
het ministerie 
van OCW)

loop
De NOT 2013 staat daarom in het teken van jouw loopbaan. 

Gratis 
naar de 
NOt!

Kijk op www.not2O13.nl  

Foto’s en illustraties: Ilse Mulder

Jouw loopbaan, 
de reis van je 
leven!
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avonds en in het weekend nog aan het werk, hoe ga ik hiermee om?’, 
’ Hoeveel uur staat er precies voor voor- en nakijk werk?’ en ‘Hoe kan 
ik mijn taken beter verdelen gedurende het schooljaar?’
In het onderwijs heb je drukke en rustige periodes. In de drukke 
periodes is het dan ook echt druk! Hoe kan je die werkdruk beter 
spreiden? Er worden niet alleen praktische tips gegeven, maar we 
gaan ook kijken wat je rechten en je plichten zijn binnen je norm-
jaartaak. Alles om ervoor te zorgen dat je werkplezier de overhand 
houdt. 

Ontdek nu wat jou allemaal beweegt en 
maak de uitgebreide versie van de loop-
baanmotievenscan van CNV Onderwijs 
op www.not2013.nl! Op de NOT hoef je 
dan niet meer de korte scan te maken op 
de stand en krijg je meteen de hippe tas. 
Deelname kan alleen met een account 
op MijnCNVO op www.cnvo.nl. Ook niet-
leden kunnen hier een account aanma-
ken en vervolgens de scan maken. 

neeM je cv Mee
De zoektocht naar een nieuwe baan 
begint meestal met het opstellen van je 
cv. Een cv is veel meer dan een opsom-
ming van wat je gedaan hebt. Behalve je 
opleiding en werkervaring, leest een toe-
komstige werkgever ook tussen de regels 
door. Wil jij tips voor een professionele 
cv? Neem dan je cv mee naar de NOT. 
Op de stand van CNV Onderwijs kun je 
een CV Check laten doen. Samen met jou 
bekijken we wat al goed is en krijg je tips 
mee. 

Young professionals
Op deze editie van de NOT staat ook een 
Young Professionals-programma op de 
agenda. Op woensdag 23 en donderdag 

24 januari organiseert 
CNV Onderwijs 
daartoe verschillende 

workshops. The-
ma’s die aan bod 
komen zijn: ‘Wat 
staat er in de 
cao?’,  ‘Wanneer 
heb ik recht op 

meer salaris?’, 
‘Moet ik terugko-

men voor die ene 
vergadering?’, ‘Wan-
neer heb ik recht op 
een vast contract?’, 
‘Ik wil naast mijn 

werk nog verder 
leren, hoe zit dat pre-

cies?’, ‘Ik ben altijd ’s 

wat Biedt de stand van cnv onderwijs nog Meer?
•   De mogelijkheid voor leden om elkaar te ontmoeten en kennis te maken 

met vertegenwoordigers van de verschillende verenigingsorganen en met 
de medewerkers van de werkorganisatie

•   Een speciaal lidmaatschapscadeautje dat ‘jou laat groeien’. Zo tonen we 
dat we het leuk vinden dat je erbij bent

•   De kans om een fiets te winnen! Elke dag verloten we een exemplaar 
onder (nieuwe) leden die de stand bezoeken

•   Melden wat jouw loopbaandroom is? Plak het op de CNV Onderwijsstand! 
•   Doen van een gezondheidscan bij onze partner VGZ. Jouw loopbaan kan 

niet zonder een goede gezondheid.

twitter Mee Met #cnvonot
Voor alle communicatie vooraf en tijdens de NOT is er een 
officiële CNV Onderwijs hashtag (#) in het leven geroepen. 
Dit is #cnvonot en kan met name gebruikt worden op Twitter. Tijdens 
de NOT zal er op de stand van CNV Onderwijs een groot twitterscherm 
geplaatst worden, waarop alle tweets met onze hashtag live zullen ver-
schijnen. Dus zie jij nu al uit naar de NOT of heb je straks in januari op 
onze stand de loopbaanscan gedaan of een goed advies gekregen? 
Twitter mee met #cnvonot!
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Werk &Recht
afspraken over personele 
gevolgen passend onderwijs
CNV Onderwijs is akkoord met de afspraken die zijn 
gemaakt tussen bonden, werkgeversorganisaties en 
ministerie van Onderwijs over een landelijk kader voor 
de personele gevolgen van de nieuwe Wet passend 
onderwijs. Uitgangspunt voor CNV Onderwijs is altijd 
geweest dat de expertise van het personeel behouden 
blijft en op de juiste plaats wordt ingezet. Daarbij moet 
ontslag zoveel mogelijk worden voorkomen. Binnen 
het nu overeengekomen kader zullen op het niveau van 
het samenwerkingsverband concrete afspraken moeten 
worden gemaakt tussen de partners in het samenwer-
kingsverband en de vakbonden. Zie voor uitvoerige 
informatie en de tekst van de overeenkomst www.cnvo.nl.

Koopkrachtverlies 
gepensioneerden
Budgetvoorlichtingsorganisatie Nibud presenteerde 
vorige maand schokkende koopkrachtcijfers voor gepen-
sioneerden. Het instituut berekende een achteruitgang 
over de periode 2012 tot en met 2017 die bij een sub-
stantieel aanvullend pensioen oploopt tot 10 procent. 
Wel met de nuancering dat het gaat om berekeningen 
met een hoogst theoretisch karakter. Deze zijn namelijk 
gebaseerd op de aanname dat de prijzen tot en met 
2017 met 9,5 procent zullen stijgen en dat de aanvul-
lende pensioenen in deze periode juist gemiddeld met 
0,75 procent zullen worden gekort. Als het aan CNV 
Onderwijs ligt hoeft dit scenario geen werkelijkheid te 
worden. Maar het uitstel van de nieuwe pensioenregels 
(zie kader) is daarbij wel een forse tegenvaller. In 2013 
kunnen de pensioenen van ABP in elk geval opnieuw 
niet meegroeien met de lonen van overheids- en onder-
wijspersoneel. De indexatieachterstand neemt hierdoor 
toe tot precies 9 procent.

aanpassing 
levensloopregeling
Als ook de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat blijft de 
levensloopregeling nog maar tot eind 2012 van kracht. 
Ter compensatie kan het levenslooptegoed voortaan 

voor elk bestedingsdoel worden opgenomen. Alleen 
in 2013 geldt een fiscaal extraatje als het hele tegoed 
ineens wordt opgenomen. In dat geval wordt twintig 
procent van het tot eind 2011 opgebouwde tegoed niet 
belast. Het maakt daarbij niet uit of het tegoed toen 
hoger of lager dan € 3.000,- was. Voor wie toen een 
hoger tegoed had dan € 3.000,- en dus mag doorgaan 
met de levensloopregeling is het zeer de vraag of het 
verstandig is in te gaan op het fiscale lokkertje. CNV 
Onderwijs zal hierover met nadere voorlichting komen. 
Advies hierover vragen aan de Afdeling Individuele 
Belangenbehartiging valt aan te raden.

Kosten kinderopvang omhoog
Fel protest van onder andere het CNV heeft niet kun-
nen verhinderen dat de Tweede Kamer heeft ingestemd 
met bezuinigingen op de kinderopvang. De meeste 
ouders moeten daardoor in 2013 een groter deel 
van de kosten voor kinderopvang zelf betalen. 
Op www.toeslagen.nl kunnen ouders via een 
proefberekening zien wat de bezuiniging voor hen 
gaat betekenen.

CNV Onderwijs betreurt nieuwe 
vertraging hervorming pensioenen
Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stelt de 
invoering van nieuwe pensioenregels uit tot 2015. 
CNV Onderwijs betreurt het dat het nu weer een 
jaar langer gaat duren alvorens het pensioenstelsel 
toekomstbestendig kan worden gemaakt. Bestuurder 
Willem Jelle Berg: ‘Ontzettend jammer dit. Hervor-
ming langs de lijn van het pensioenakkoord kan de 
pensioenen in veel beter vaarwater brengen. Medio 
2010 waren we het er al over eens dat we uit de pro-
blemen kunnen komen door invoering van een nieuw 
pensioencontract, gekoppeld aan de levensverwachting 
en gericht op het behalen van een welvaartsvaste ambi-
tie. Nu gaat er weer kostbare tijd verloren. De politiek 
moet nu zo snel mogelijk zorgen voor goede voorwaar-
den om het nieuwe contract uiterlijk in 2015 voor alle 
deelnemers en gepensioneerden te kunnen invoeren.’
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Overzicht regiOspreekuren 

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
donderdag 17 januari  Den Bosch
donderdag 17 januari  Apeldoorn


rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van 
de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van 
noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand 
aan het spreekuur via bovenstaand mailadres of per 
telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Dit nummer van Schooljournaal richt zich op loopbaan-
beleid en wel in de breedste zin van het woord. Niet 
alleen buiten de school, maar ook binnen de school 
speelt loopbaanbeleid een rol. Zo kunt u denken aan 
leeftijdsbewust personeelsbeleid. Worden startende 
collega’s goed begeleid? Worden ze een beetje ontzien 
in het taakbeleid? Zijn er goed opgeleide en voldoende 
ervaren collega’s in de buurt die een startende collega 
kunnen begeleiden? Zijn ook kleine deeltijdbanen 
mogelijk voor collega’s met jonge kinderen, die tij-
delijk minder willen werken? Is er een plan bedacht 
om ook deze collega’s te blijven betrekken bij wat er 
speelt in de school, zonder dat deze collega’s voor 
vergaderingen toch terug komen naar school? Wat 
wordt er gedaan voor de wat rijpere collega, die er 
misschien de voorkeur aan geeft om bepaalde taken 
niet of in minder mate te doen? Zit er genoeg geld in 
het scholingspotje, zodat collega’s opleidingen kunnen 
volgen om een volgende stap in hun carrière te maken. 
Kortom, is er goed personeelsbeleid? 
 
Ieder jaar ontvangt de MR het sociaal jaarverslag. 
Hierin staat beschreven welk personeelsbeleid is 
gevolgd en met welke successen. Bestudeer dat ver-
slag kritisch. Wat is goed gegaan, wat kan beter? Is 

Loopbaanbebeleid,  
wat kan de MR ermee?

vraag:

het scholingsbudget in zijn geheel besteed aan het 
eind van het jaar? Zo niet, hoe komt dat dan? Willen 
de collega’s geen opleidingen volgen of zijn er andere 
redenen? Moeten de opleidingen wellicht teveel in 
eigen tijd plaatsvinden? Worden collega’s niet genoeg 
gewezen op de mogelijkheid tot scholing in functio-
neringsgesprekken, of is de vervanging een probleem? 
We horen nog wel eens dat een leraar zelf zijn vervan-
ging moet regelen. Natuurlijk mag de directeur vragen 
om mee te denken, maar vervanging is en blijft de 
verantwoordelijkheid van de directie en niet van het 
onderwijspersoneel. Loopbaanbegeleiding binnen de 
school kan dus ook zijn: goed leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid. De personeelsgeleding van de MR heeft 
een instemmingsbevoegdheid bij het personeelsbeleid. 
Kijk eens wat er al op de plank ligt aan personeelsbe-
leid en of dat nog voldoet aan de huidige eisen. Zo 
niet, gebruik dan uw initiatiefrecht en stel uw directie 
voor om bepaalde paragrafen uit het personeelsbe-
leidsplan te bespreken en te vernieuwen. Tevens is het 
een mooi moment om eens met de achterban om de 
tafel te gaan. Wie weet wat voor een mooie ideeën zij 
hebben. Vergeet niet dat de cao nadere bepalingen aan 
personeelsbeleid kan hebben opgenomen. Pak de cao 
er dus bij! 

antwOOrd:
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Cursussen
Werken aan een carrière is ook één stap vooruit denken. Hoe kom je hogerop, wat moet je 
kunnen en is zo’n nieuwe functie te combineren met thuis en/of andere zorgplichten?  
In vogelvlucht een overzicht van alle cursussen, die iets te maken met het thema loopbaan 
van dit Schooljournaal. Anders gezegd: hou bouw ik aan mijn cv?

Loopbaanontwikkeling

Bouwcoördinator en het managen van verwachtingen:
Wat zijn nu precies de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
als bouwcoördinator? Wat hoort wel of niet bij de functie of taak 
en hoe te manoeuvreren tussen de verwachtingen van teamleden 
en directie?

Timemanagement
In het onderwijs is timemanagement essentieel. Standaard te 
weinig uren? Moeite met prioriteiten stellen? Moeite met ‘nee’ 
zeggen? Leer alles over hoe beter met de beschikbare werktijd 
om te gaan. 

Leergang: rust door regie
Hoe de touwtjes weer zelf in handen te krijgen. Zowel de persoon-
lijke kant als de praktische kant daarvan komen in deze cursus 
aan bod. Deelnemers krijgen tips en tools aangereikt en leren 
vaardigheden om meer rust in het werk te ervaren. De leergang 
wordt verzorgd in samenwerking met Slim geregeld op school.

Individuele coaching en begeleiding
De behoefte het werk anders in te vullen, maar onduidelijk op 

Jouw partner in training en advies

welke manier? Onbekend met de eigen competenties en talenten, of 
de wijze waarop die te benutten? Moeite met profileren? Stel samen 
met de coach een programma samen. 

O(O)P naar een hogere functie!
Aan de slag met de vaardigheden die nodig zijn om de eigen carrière 
bespreekbaar te maken. Maar hoe is de wens om aan de eigen 
ontwikkeling te werken en een stapje hoger te komen, duidelijk aan 
te geven bij de directie? 

Carrièreworkshop; nadenken over uw loopbaan
Tegenwoordig zetten mensen steeds vaker stappen die leiden tot 
andere functies, soms zelfs in een andere sector. Dat past bij werk-
nemerschap in deze eeuw; kijken naar wat je kunt en wat bij je past 
en op grond daarvan beslissen wat je gaat doen. 

Voor leden van CNV Onderwijs: neem een eigen video cv op
Een Video CV is een korte video-presentatie waarin wordt uitgelegd 
welke opleidingen zijn gevolgd en welke relevante werkervaring is 
opgedaan. Verder uitleg over persoonlijke kwaliteiten en competen-
ties en de nieuwe uitdaging die wordt gezocht op de arbeidsmarkt. 
Een Video CV duurt tussen de 1,5 en 2 minuten. Leden van CNV 
Onderwijs krijgen 30 procent korting op de reguliere prijs.

Op weg naar pensioen
Binnenkort met leeftijdspensioen en al enig idee hoe het zal zijn als 
het werk wegvalt? Omdat pensionering niet alleen grote gevolgen 
heeft voor degene die stopt met betaald werken, maar ook voor de 
partner, is het aan te bevelen dat beiden deelnemen aan de training. 
Singles zijn uiteraard ook welkom. 

Praktische informatie
Alle trainingen en cursussen worden gegeven op het 
CNV-kantoor, Tiberdreef 4, Utrecht, tenzij anders  
aangegeven. Kijk voor actuele informatie, locaties, data 
en tarieven 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.
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De mbo-opleiding Sport en Bewegen wordt vaak geas-
socieerd met fun en als niet relevant voor de arbeids-
markt. En dat terwijl onze studenten andere mensen 
juist stimuleren om te bewegen en te sporten. Ze dienen 
daarom veel eerder in preventieve functies te worden 
ingezet in de arbeidsmarkt. Lichaamsbeweging verbetert 
de gezondheid, voorkomt ziektes en vergroot de geeste-
lijke veerkracht. Je lichaam wordt sterker, wat weer helpt 
bij de dagelijkse klussen. Na een lichte inspanning voelen 
we ons vaak opgewekter door de neurotransmitters die 
worden aangemaakt, waardoor de antidepressiva onaan-
geroerd kunnen blijven staan. Sport werkt ook verbindend 
doordat we contact krijgen met de buitenwereld. Andere 
voordelen: het lichaam rekent af met toxines, het ont-
spant waardoor je minder last hebt van stress, het maakt 
je hoofd leeg, je blijft op gewicht, je krijgt meer zelfver-
trouwen en je slaapt beter. Doordat bewegen een beroep 
op je motoriek en coördinatievermogen doet, stimuleert 
het de hersenwerking waardoor intelligentie en geheugen 
toenemen.
Sport en bewegen als preventie voor de uit de hand 
lopende kosten in de zorg. Dan maakten we ons ook niet 
druk over een paar jaar langer doorwerken. Nu dragen we 
de kosten van de jarenlang ongezonde leefstijl van grote 
groepen mensen die te vet eten, roken, drinken, depres-
sief zijn en een te hoog cholesterolgehalte hebben. Ook 

al ben je erfelijk belast met bepaalde risicoverhogende 
factoren, dan betekent dat nog niet dat je bij de pakken 
neer moet gaan zitten. Ook matig intensieve beweging 
helpt.
Daarom moeten we meer banen creëren voor onze stu-
denten Sport en Bewegen, omdat ze buurten, wijken en 
doelgroepen in beweging brengen, waardoor de zorg-
premie op termijn gehalveerd kan worden. Beweeg, pak 
de fiets in plaats van de auto of het openbaar vervoer. 
Neem de trap in plaats van de lift. Alle kleine beetjes 
helpen. Het is nooit te laat om te starten. Ook ouderen 
zullen de positieve effecten voelen, door meer aanmaak 
van verjongende hormonen. Ik ben nu 55 jaar en ik sport 
minimaal drie keer per week. Na afloop heb ik altijd een 
goed gevoel over wat ik heb gedaan. Ik heb gedurende 
mijn sportcarrière jarenlang 5 á 6 uur per dag getraind. 
Ik begon al op 4-jarige leeftijd met sporten, ik reed 
toen al een schaatstoertocht van 20 kilometer met mijn 
ouders.
In 2028 wil men de Olympische spelen naar Nederland 
halen. Op weg daar naar toe wil de overheid bewerkstel-
ligen dat iedere Nederlander aan een bepaalde beweeg-
norm voldoet. Over zestien jaar ben ik 71 jaar en zal dan 
waarschijnlijk door studenten Sport en Bewegen wor-
den opgejaagd om verjongende hormonen aan te maken 
om aan mijn beweegnorm te voldoen. Hèèèèèèèlp!!

Onze studenten spORt 
en BeWegen BRengen 

BuuRten, WijKen 
en dOeLgROepen in 

BeWeging

gezonde leefstijl

Hilbert van der 
duim (55) is  

opleidingsmanager 
sport en Bewegen 
bij het drenthe 

College in emmen 
en Assen.

columncolumn
Hilbert van der duim
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Aan de slag  
met je loopbaan!

Jouw loopbaan, de reis van je 
leven, luidt het thema waarmee 

CNV Onderwijs dit jaar op 
de NOT staat. Voor de bond 

een belangrijk issue. Op deze 
pagina’s wat bouwstenen voor 
een succesvolle carrièremove.

diverse opleidingsmogelijkheden. Je krijgt informatie over de 
lerarenbeurs en het lerarenregister, je kunt nuttige workshops  
volgen (bijvoorbeeld over het maken van keuzes of over beroeps-
perspectieven bij diverse opleidingen) en je kunt ‘speeddaten’ 
met diverse opleiders. Daarnaast is er natuurlijk ook een infor-
matiemarkt. Aarzel dus niet langer en oriënteer je vrijblijvend 
op jouw professionaliseringsmogelijkheden tijdens het loopbaan-
event van CNV Onderwijs. Kijk voor meer informatie op 

www.cnvo.nl/loopbaanevent. 

sollicitatie Brievenservice
Een goede baan begint bij een goede sollicitatiebrief. Speciaal 
voor leden biedt CNV Onderwijs daarom de sollicitatiebrie-
venservice. Je brief en cv worden dan door een deskundige van 
CNV Onderwijs gecheckt op spelling, zinsopbouw, logica en 
stijl. Dus ben jij lid van CNV Onderwijs en wil jij je sollicitatie-
brief laten checken? Stuur dan een e-mail met je sollicitatiebrief, 

loopBaanevent  
6 Maart: verder 
professionaliseren?
Jouw loopbaan is belangrijk voor jou en 
je wilt je dan ook graag verder profes-
sionaliseren. Maar hoe? CNV Onderwijs 
organiseert daarom op woensdag 6 maart 
van 14.45 tot 19.15 een loopbaanevent in 
Zalencentrum Den Hommel in Utrecht. 
Het zal je helpen je te oriënteren op 
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cv en de advertentie waarop je reageert onder vermelding van 
‘sollicitatiebrievenservice’ naar Judith Heinen: starteninheton-
derwijs@cnvo.nl. Vermeld hierbij je naam, lidmaatschapsnum-
mer en telefoonnummer. Binnen een week ontvang je antwoord! 

wat is BelangrijK voor je loopBaan?
a.  hard werken in een werkkring waar loyaliteit en toewijding 

gewaardeerd worden.

b. evenwicht tussen mijn privéleven en mijn werk 

Als leraar, onderwijsondersteuner of directielid heb jij zo je 
eigen redenen voor het maken van bepaalde keuzes in je loop-
baan. Vind je een goede werk/privé-balans belangrijk of juist een 
uitdagende baan? Hecht je meer waarde aan loyaliteit of aan een 
goed salaris? Ontdek nu wat jou beweegt en maak de loopbaan-
motievenscan van CNV Onderwijs! Tijdens de NOT kun je een 
korte scan maken op de stand, maar ook kun je het hele jaar 
door de uitgebreide loopbaanmotievenscan maken. Zowel leden 
als niet-leden kunnen daarvoor inloggen op Mijn CNVO via 
www.cnvo.nl (rechterbovenhoek).

Meer 
verdienen?
Het aantal leraarsfunc-
ties in het primair en 
voortgezet onderwijs 
met een hogere salaris-
schaal wordt tot 2014 
sterk uitgebreid. Jij 
maakt dus kans om 
meer te verdienen! 
Wat is op dit moment 
jouw kans om als 
leraar in aanmerking 
te komen voor zo’n 
functie met een 
hogere schaal, en 
hoeveel kun jij eigen-
lijk meer verdienen? 
Door de functiescan 

en de salarisscan te doen op www.meerverdieneninhetonderwijs.nl krijg 
je antwoord op deze vragen. Op dezelfde website vind je ook meer 
informatie per sector en nuttige sollicitatietips. 

serieus Met je loopBaan aan  
de slag? 
CNV Onderwijs biedt in samenwerking met organisatieadvies-
bureau Menea een loopbaantest met vervolgtrajecten om jouw 
loopbaan een nieuwe draai te geven. De test bevat onder andere 
een persoonlijkheidskenmerkentest, een werk- en loopbaan-
waardentest en een loopbaangesprek met een loopbaanadviseur. 
De testen bieden ondersteunend inzicht in (onder andere) je 
persoonlijke kwaliteiten, valkuilen, drijfveren, de ontwikkelbaar-
heid van competenties en je persoonlijke flexibiliteit. Bij het 
vervolgtraject kun je denken aan een loopbaanworkshop of coa-
chingsgesprekken, maar misschien ook aan een training die jouw 
‘loopbaanvaardigheden’ vergroot. De workshops, gesprekken en 

trainingen zijn ook toegankelijk zonder eerst 
de loopbaantest te maken. Meer informatie op 
www.onderwijsloopbaanadvies.nl. 

van werKdruK  
naar werKplezier
CNV Onderwijs wil haar leden en ander 
onderwijspersoneel graag helpen om van  
werkdruk werkplezier te maken. De bond 
biedt daarom cursussen op individueel én 
teamniveau aan om werkdruk te verminderen 
en de balans tussen werk en privé te verbe-
teren. Daarnaast maakt CNV Onderwijs 
afspraken in de cao die de werkdruk tegengaan 
en dringt zij er bij de politiek op aan om in 
actie te komen. Vraag jij je wel eens af of jouw 
werkdruk of die van je team te hoog is?  
Maak dan de werkdruk Quickscan op  
www.maakwerkvanwerkdruk.nl. Daar vind je ook 
handige links naar het cursusaanbod, herken-
bare en hulpvolle filmpjes en tien praktische 
tips tegen werkdruk.

gratis naar de not!
Ook in 2013 is CNV Onderwijs present tijdens de 
Nederlandse Onderwijs Tentoonstelling (NOT) van 
22 tot en met 26 januari in de Jaarbeurs in Utrecht. 
Op deze tweejaarlijkse vakbeurs, bedoeld voor alle 
professionals in primair en voortgezet onderwijs, mbo 
en hbo staan de nieuwste trends en ontwikkelingen 
centraal. De stand van CNV Onderwijs staat dit keer 
helemaal in het teken van ‘jouw loopbaan’. De bond 
nodigt je daarom uit voor een bezoek en biedt je een 
gratis toegangskaart aan ter waarde van € 35,-.  
Kijk op: www.not2013.nl!
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De verkiezing van Helen  
J. van den Berg tot voorzitter 

van CNV Onderwijs vormde 
het hoogtepunt op de 

Algemene Vergadering van 
CNV Onderwijs. Ze beloofde 
zich hard te maken voor het 

behoud van het bijzonder 
onderwijs. ‘De vrijheid van 

onderwijs is een groot goed 
en wij zullen ons sterk maken 

voor het behoud daarvan!’ 

Algemene Vergadering 
in teken van 

bestuurswisselingen 
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‘De afgelopen jaren waren mooie en boeiende jaren 
voor CNV Onderwijs. We hebben, dankzij uw inzet, 
de slag kunnen maken van een klassieke vakbond 
naar een vereniging die het vak meer centraal stelt.’ 
Volgens Patrick Banis, die op de Algemene Vergade-
ring zijn vertrek aankondigde als bestuurder, is CNV 
Onderwijs de juiste weg ingeslagen. ‘We zijn een 
gezonde en vitale vereniging, die er mag zijn volgens velen in het veld. Voor mij persoon-
lijk was deze omslag een diepgekoesterde wens, zelf geloof ik namelijk helemaal niet in vak-
bonden die alleen de cao en individuele dienstverlening centraal stellen. Alleen pensioen, 
sociale zekerheid en lonen maken je kwetsbaar. Kijk maar wat er met deze onderwerpen 
gebeurd is en wat er allemaal op stapel staat.’ Voor Banis waren de acties rond passend 
onderwijs in Nieuwegein en de ArenA hoogtepunten in zijn jaren bij CNV Onderwijs. 
‘We hebben daar duidelijk kunnen maken dat er nog steeds mensen in Nederland zijn die 
zich zorgen maken om de kwaliteit van onderwijs en solidair zijn met ouders en kinderen 
met minder mogelijkheden. Dat zijn onze leden en dat is iets waar wij trots op mogen zijn.’ 
Hij prees de rust die is weergekeerd in de politiek. Er is weer een fatsoenlijk kabinet, maar 
daarmee zijn de onfatsoenlijke voorstellen niet van de baan. ‘Waarom weer een nullijn 
voor 2013 en gezeur over de Bapo? Het toont weer eens aan dat er behoefte is aan een 
sterke identiteitsgedreven onderwijsvakorganisatie.’

‘Waarom Weer een nullijn?’
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Horatius zei het 2000 jaar geleden al: ‘Het leven 
heeft de stervelingen niets gegeven zonder grote 
inspanning.’ Zo begon de net gekozen voorzitter 
van CNV Onderwijs, Helen J. van den Berg, haar 
aanvaardingsspeech. De uitspraak van de Romeinse 
dichter is volgens haar ook van toepassing op de 
enorme inspanningen die dag in dag uit worden geleverd op de ruim 7.500 onderwijs-
instellingen die Nederland telt door ongeveer 300.000 professionals. ‘Daar mogen we 
trots op zijn. Met name omdat al die inspanningen tot hele mooie resultaten leiden. 
Denk alleen al aan al die jongeren die met een diploma het onderwijs verlaten, aan alle 
jongeren die we naar de arbeidsmarkt toeleiden en aan alle jongeren die met veel meer 
bagage weggaan dan ze zijn binnengekomen.’
Van den Berg, die zelf jaren in het onderwijs heeft gewerkt, wil aan de doelstellingen 
van CNV Onderwijs, solidariteit, gerechtigheid en verantwoordelijkheid, rentmeester-
schap ofwel duurzaamheid, toevoegen. ‘Het is inmiddels vanzelfsprekend dat we duur-
zaam om moeten gaan met onze natuur, onze grondstoffen, maar duurzaam omgaan 
met wat we hebben opgebouwd in het onderwijs mag ook wel eens genoemd worden; 
en dat is kwalitatief hoogstaand onderwijs.’ 
Ze waarschuwde dat in het nieuwe regeerakkoord geen enkele sector wordt ontzien. 
‘Zaken gaan op de schop of regelingen worden aangepast. Het onderwijs is toe aan 
rust en stabiliteit. Laat het hoe en het wat aan de scholen zelf over; geef hen vrijheid 
en ruimte en tijd en middelen om zaken op te pakken, en gebruik daar geen dwang 
of sancties voor. Een van de weinige goede zaken in het regeerakkoord is dat er geld 
vrijkomt voor professionalisering van leraren en schoolleiders. Wij zullen ons sterk 
maken dat dit geld goed besteed wordt en daar terecht komt waar het hoort en 
nodig is.’ Minder te spreken is Van den Berg over het feit dat het nieuwe kabinet in 
krimpgebieden mikt op samenwerking en fusies over de grenzen van de demoninaties 
heen. ‘Laat duidelijk zijn dat de vrijheid van onderwijs een groot goed is, en wij ons 
bijzonder sterk zullen maken voor het behoud daarvan!’ 

‘Zoveel verschillende kinderen in scholen, zoveel verschillende talenten waar we vaak niet 
kijken, omdat we noodgedwongen alleen oog hebben voor wat mis gaat. We maken daar-
door van passend onderwijs een lastig verhaal’, zei Annemieke Mol Lous, lector passend 
onderwijs aan de Hogeschool Leiden, in een plenaire inleiding. ‘Steeds grotere klassen, 
steeds meer zorgleerlingen, steeds minder ondersteuning, steeds meer prestatiedruk en 
steeds minder ruimte voor de flexibele inzet van personeel’, somde ze de klachten van 

leerkrachten op, opgetekend door de evaluatiecommissie passend onderwijs. ‘De attitudes worden steeds minder positief. 
Terwijl, zo blijkt uit een ander onderzoek, de leraren die een hoge inzet hebben, alle leerlingen goed willen begeleiden, vaak 
ook de eerste zijn die opgebrand raken.’ De werkdruk wordt volgens Mol Lous vooral gevoeld als er meer dan twintig procent 
leerlingen in de klas zitten die special educational needs behoeven. Ook is er volgens haar een grote wens tot meer autonomie in 
de begeleiding van zorgleerlingen. ‘Men vindt het tijdverlies te moeten wachten tot iemand van buitenaf komt vertellen wat 
ze zelf al hadden geconstateerd. Maar bovenal is onduidelijk wat er aan gaat komen, hoe het georganiseerd wordt en hoe het 
geld precies zal worden besteed.’ Belangrijk is volgens Mol Lous dat leerkrachten getraind worden op een positieve benadering 
van passend onderwijs. ‘Als het gaat om leerlingen individueel, maar ook door de hele scholen heen.’ Ze is op dit moment wat 
ongerust over de aanpak van de zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs. ‘Scholen denken dat het voldoende is als er een 
zorgcoördinator in huis is, terwijl er toch echt wel meer bij komt kijken.’

Algemeen secretaris van 
CNV Onderwijs, Cees 
Kuiper, is opnieuw gekozen 
tot lid van het dagelijks 
bestuur. 
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‘Duurzaam omgaan 
met onDerWijs’  

‘PassenD onDerWijs vraagt meer Dan zorgcoörDinator’

Herkozen
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Peter Magnée

Moet een school een keuken hebben waar leerlingen leren koken en 
een dierenverblijf hebben en tegelijk boerderijschool zijn om vorm en 
inhoud te geven aan passend onderwijs? Ja, vindt Harry Hendertink, 
directeur van basisschool Het Hoge, een éénpitter (een school, een 
bestuur) in het Overijsselse Vorden. Tijdens een workshop legt hij uit 
hoe ze oog houden voor de driehonderd leerlingen op deze voormalige 
dorpsschool, die is uitgegroeid tot een brede zorgschool, inclusief 
zorgteam. 
‘We betrokken een nieuw gebouw, met uitdagende architectonische 
elementen, en dat was ook het startsein om op een andere manier 
naar kinderen te gaan kijken. Want ieder kind is uniek. Daarom zijn 
er veel schuifdeuren om aparte werkplekken te creëren, waar leerlingen 
individueel aan de slag kunnen of waar een op een in hun individuele 
onderwijsbehoefte kan worden voorzien.’ Het Hoge, dat veel leerlingen 
met een indicatie voor het speciaal onderwijs telt, doet ook aan video-
interactiebegeleiding en spelbegeleiding en heeft een speciale groep voor 
kinderen die intellectueel boven het gemiddelde zitten. Volgens de ziens-

wijze van Hendertink moet de nadruk 
niet liggen op wat kinderen (nog) niet 
kunnen, maar op haalbare doelen.  
‘Het ene kind leert makkelijker, voor 
een ander liggen zijn talenten in de 
keuken. Maar zo krijgen ze wel respect 
voor elkaars kunnen. Dat is voor mij de 
essentie van passend onderwijs.’ 

ook oPmerkelijk
•  Voormalig lid van het dagelijks bestuur van 

CNV Onderwijs, Wim Stoop, vindt het niet 
terecht dat de bond ‘op papier’ rekening houdt 
met de uitstroom van de babyboomgeneratie. 
Hun werkend leven lang geprofiteerd en dan 
opzeggen? ‘Ze zouden tot hun dood lid moeten 
blijven van de vakbond.’

•  Ook vrouwen blijken lid te mogen worden van 
de werkgroep mannen.

•  Dat nieuwbakken voorzitter Helen J. van den 
Berg geen lid was van een vakbond is even punt 
van discussie. Tegenover Schooljournaal zegt Van 
den Berg daarover: ‘Ik snap de gevoeligheid. Het 
is een hiaat in mijn opvoeding. Ik ben niet groot-
gebracht met een vakbondsmind.’ Lacht: ‘Maar 
dat hebben mijn ouders ook toegegeven.’

•  Een oproep dat CNV Onderwijs zich ook moet 
richten op het stijgende aantal ZZP’ers in het 
onderwijs. 

•  In een aanvaarde motie draagt de Sectorraad 
primair onderwijs het verenigingsbestuur zich op 
tot het uiterste in te spannen voor kwaliteitsver-
betering van het onderwijs.

De vrijheid van onderwijs is een speerpunt van CNV 
Onderwijs. Uiteraard voor het behoud van bijzonder 
onderwijs, maar er zijn meer zaken die onder dit hoofdstuk 
vallen. Met als voorbeeld het weigeren door streng chris-
telijke scholen van homoseksuele leraren, legt bestuurder 
Joany Krijt uit dat de vrijheid van onderwijs een collectief 
grondrecht is, ‘maar nooit inbreuk mag maken op het indi-
viduele recht. Het is geen vast standpunt, maar een richt-
lijn, die selectie aan de poort moet voorkomen en ook zorgt 
dat we niet een andere kant hoeven op te kijken op het 
moment dat zich incidenten voordoen.’ Dezelfde aanpak 
kan wat haar betreft 
worden gebruikt bij 
de weigering van het 
katholieke Don Bosco 
College in Volendam 
een islamitisch meisje 
met een hoofddoek in 
de school toe te laten. 

geen selectie aan De Poort

resPect voor elkaar
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Liesbeth Hermans
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Onlangs stond ik met mijn catecheseboekje in de hand 
klaar om de dag op te starten. Mijn leerlingen wandelden 
binnen, grappend en grollend. Ineens staat een boefje 
met een druppelend condoom voor mijn neus. Half negen 
‘s morgens. Hè? Hein, hoe kom je dáár nou aan? Ik 
dacht: het is gebruikt, dat hebben ze zeker ergens op het 
schoolplein gevonden. Laat ik maar fluks een lesje over 
veilige seks geven. Hein grijnsde me vals toe: hij had het 
condoom van Chantal. Een nogal vroegrijpe jongedame 
met haar dertien jaar… Die schrok zich rot, toen ik half 
schertsend vroeg of ze het zelf had gebruikt. Gelukkig 
niet dus, maar ja, je weet maar nooit! Ze had het wél zelf 
gekocht, gisteren, samen met wat klasgenoten. Bij het 
donkere hoekje achter de Hema hadden ze het met water 
gevuld en opgeblazen. 
Prachtig toch? Ik moest er inwendig om lachen. Niks 
loos, maar die voorlichting heb ik tóch maar even gedaan. 
Over de werking van vrouwelijke hormonen en over man-
nelijke hormonen die door jongenslijven gieren. Heerlijk. 
Wat luisteren pubers dán ineens goed naar de verhalen 
van juf! 
Die bijbelvertelling komt wel een andere keer. Dat beslis 
ik ter plekke en ik denk er pas aan het eind van de dag 
weer over na. Eén beslissing, vlug genomen. Hoe doet 
een mens zoiets? Hebben we het daar ooit niet over 
gehad bij onderwijskunde? 

Een stomme studie vind ik dat. Ik mag dat zeggen, 
want zeven jaar lang reisde ik ’s avonds twee keer per 
week naar Zwolle om in deeltijd nóg wijzer te worden. 
Toen was ik er klaar mee, met onderwijskunde. Wat 
ik vooral geleerd heb, is dat statistieken je alle wanen 
van de dag kunnen laten geloven. In cirkelgang volgen 
die elkaar op in het onderwijs. Waan na waan, niet 
zelden tegengesteld aan elkaar. 
Eén waardevolle opmerking heb ik uit mijn studie wel 
altijd onthouden: een leraar neemt elke dag duizend 
beslissingen.

Dat betekent dat u en ik elke minuut ongeveer vier keer 
over dingen besluiten als ‘Wat nu?’, ‘Hoe reageer ik hier 
op?’, ‘Accepteer ik dit of doe ik of mijn neus bloedt?’, 
‘Hoe verder?’ Dat is het spannende van lesgeven. Soms 
doen we het heel bewust, maar vaak gaat het op basis 
van intuïtie. Vaak dus ook razendsnel, je hebt het niet 
eens in de gaten. Maar reageren móet, je zit immers 
met zo’n vijfentwintig leerllingen in één lokaal. Vijfen-
twintig zenders waar je contact mee moet maken. 
Een mens kan zoiets alleen, als hij vertrouwen in zich-
zelf heeft. En ontspannen is. Hij moet zich vrij genoeg 
voelen om creatieve beslissingen te nemen. 
Noem dát maar rustig: vakmanschap…
Hoe leg je zoiets uit aan managers en inspecteurs? 

Het spannende 
van Lesgeven is 
dat Het vaak 
gaat op basis 
van intuitie

1.000 beslissingen

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

steenwijk. 
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passend ondeRWiJs
Woensdag 16 januari, 13.30-17.30 uur, 
Aristo, Eindhoven en woensdag 6 februari, 
13.30–17.30 uur, Windesheim, Zwolle: 
regionale bijeenkomsten. Thema: Kwartier 
maken voor passend onderwijs. Zijn we klaar 
voor passend onderwijs op 1 augustus 
2014? Onderwerpen voor de workshops zijn: 
coaching van leraar vaardigheden, gedrag, 
ontwikkelingsperspectief, referentiekader, 
de rol van MR/GMR en OPR , handelings-
gericht en opbrengstgericht werken, ouder-
betrokkenheid, proeftuinscholen.  
Info/aanmelden: www.cnvo.nl/academie

vooRtgeZet ondeRWiJs
Donderdag 24 januari, 16.15 uur (+ brood/
soep), themabijeenkomst sectorraad VO, 
CNV-kantoor, Utrecht. Thema: (Hoog)
begaafde leerlingen en de leraar als sleutel 
tot succes voor alle leerlingen. Gastsprekers: 
Anne-Marie Boers-Müller (SLO) en Hans 
van Dinteren (CNV Onderwijs Academie). 
Info/aanmelden (uiterlijk 9 januari): 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. 
‘bijeenkomst Utrecht’.

andeRs aCtieven
Woensdag 12 december, 12-16 uur, CNV 
regiokantoor, Zonnedauw 30, Drachten, 
netwerkbijeenkomst. 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: 
Frits Eizema, feizema@gmail.com of  
(06) 19 17 02 10.

Schooljournaal 30Schooljournaal 30Schooljournaal 30

in de agenda staan activiteiten van Cnv 
onderwijs. bijeenkomsten worden maximaal 
twee keer vermeld. aanleveren agendapunten 
uiterlijk 9 dagen voor verschijning via 
schooljournaal@cnvo.nl. voor een uitgebreide 
versie van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.

anders actieven: timemanagement is zelf 
keuzes maken
‘Dat kan nog wel, en dat kan ook nog 
wel’, gaf een oud-groepsleerkracht haar 
probleem aan als het gaat om timema-
nagement. Een ander kon moeilijk de 
grenzen van haar eigen kunnen aangeven. 
Beide vrouwen hadden moeite om te gaan 
met de beschikbare tijd, zo bleek op de 
onlangs gehouden jaarvergadering van de 
Stuurgroep Anders Actieven. Annemiek 
Schoemaker, trainer van CNV Onderwijs 
Academie, sprak over de vele valkuilen 
die voorkwamen bij planning en timema-
nagement. Geen overbodige luxe voor de 
leden van deze stuurgroep die de nodige 
energie steken in solliciteren, maar ook 
veel vrijwilligerswerk verrichten. Het kan er 
uiteindelijk de oorzaak van zijn om dingen 
niet af te maken of een papieren warboel op 
het eigen bureau te veroorzaken. Een voor 
de hand liggende oplossing is plannen met 
de klok, volgens de trainer het noodzakelijk 
kompas. Maar ook het gebruik van stapel-
bakjes, voor het indelen van documenten 
en afspraken naar belangrijkheid, en 
post-its zou werkbaar zijn. Tenzij de deur 
van de koelkast een onontwarbaar palet 
van kleurige plaatjes wordt. ‘Maar het hoort 
toch dat je ramen schoon zijn?’, probeerde 
iemand uit de zaal nog haar gevecht met 
de tijd te verwoorden. Schoemaker maakte 
haar duidelijk dat niet alles noodzaak is en 
het creëren van ‘lucht’ in de agenda toch 
echt aan haar zelf is. PM 

advertentie
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Eens 93%

Oneens 7%

webbedingetjes

@  Kleuterjuf Jannie uit Zoetermeer houdt al drie jaar een 

blog bij op kleuterspel.blogspot.nl. Elke week schrijft ze 

over haar belevenissen op school, onder meer over kerst

wandelingen, kleuters die met een iPad spelen en een 

stoomboot op het schoolplein.

@  Enkele weken geleden werd www.otib.nl gelanceerd. Een 

website met projecten, regelingen en producten voor zowel 

werkgevers, werknemers als docenten. Op de website zijn 

onder meer tips, trucs en tools te vinden voor het begelei

den van leerlingwerknemers en stagiaires. 

@  Maandag 10 december is de Dag van de Mensenrechten. 

Op opschool.amnesty.nl is onder andere lesmateriaal te 

vinden waarmee op school aandacht kan worden besteed 

aan dit onderwerp.

     Ook in het middelbaar beroepsonder-
wijs is meer ouderbetrokkenheid nodig

@@@

@ @ @@@@@@@@

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: er moet een einde komen aan de 

financiering van leerlingenvervoer naar religieuze scholen

ApenstAArtjes

Getwitterd

Kai Heijneman:
Bussemaker haalt rendement van studenten 
en Studiesucces door elkaar. studiesucces is 
niet zo snel mogelijk afstuderen. 
Volg Kai Heijneman, voorzitter van de Landelijke Studenten 

Vakbond (LSVb), op Twitter: www.twitter.com/KaiHeijneman

Stelling:

In de LinkedIngroep van Schooljournaal kan gediscussi

eerd worden over het artikel ‘Pestprotocollen werken ave-

rechts’, uit Schooljournaal 18. In Nederland straffen we de 

gepeste, zo zegt bioloog en gedragsdeskundige Patrick 

van Veen. In plaats van veel geld uit te geven aan anti

pestprogramma’s zou het al veel schelen als schoolteams 

een keer per maand of kwartaal pestgedrag evalueren en 

daar ouders bij betrekken. Maar daar is niet iedereen het 

mee eens, zo blijkt uit een reactie op de discussie: ‘Met 

zo’n rare oplossing te komen getuigt van weinig inzicht in 

de problematiek. Ouders komen niet eens voor hun eigen 

kind op school, laat staan voor dat van een ander.’
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Leiderschap in het 
onderwijs
Leiderschap is cruciaal. Zeker in het 
onderwijs, waar het niet gaat om zaken en 
papieren maar om leerlingen en mede-
werkers. Goed leiderschap zorgt voor 
professionele groei en bloei van mensen 
op de verschillende niveaus in de school. 
Leiderschap begint bij de basis, de plaats 
waar het primaire proces plaatsvindt. Dat 
is in het klaslokaal, in de interactie tussen 
de leraar en de leerling. Volgens de auteurs 
van het boek Onderwijs vraagt leiderschap! 
is het nodig dat mensen zich op alle niveaus 
afvragen wat de leerlingen beter worden 
van hun werk, wat hun leidschap bijdraagt 
aan goed onderwijs. Dat zorgt voor ver-
binding tussen de verschillende niveaus 
en voorkomt het ontstaan van verschil-
lende ‘wereldjes’ in de school. Met behulp 
van acht leiderschapsaspecten geven de 
auteurs van het boek (ISBN 978 90 5594 
887 1, € 29,50) praktische handvatten aan 
leraren, leidinggevenden en bestuurders in 
het onderwijs om meer werk te maken van 
goed leiderschap op school.

Favoriete muziek vertalen naar 
het Nederlands
Grote hits vertalen in een 
andere taal. Soms is het 
hilarisch tenenkrommend 
en soms levert het pareltjes 
op. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds organiseert voor 
de derde maal de landelijke 
manifestatie Nederland 
Vertaalt. In aanloop naar de manifestatie schreef het 
Cultuurfonds een vertaalprijsvraag uit voor scholieren. 
Hiermee wil het fonds jongeren op een speelse manier 
kennis laten maken met de eigen(aardig)heden van talen 
en met betekenissen die te maken hebben met cultuur-
verschillen. Via Facebook en YouTube roept de organi-
satie scholieren op om hun favoriete muziek te vertalen. 
Van lyrics naar liedteksten of van liedteksten naar lyrics. 
Scholieren mogen hun vertaling opnemen en plaatsen 
als een clipje op YouTube. Deelnemers die hun zangkun-
sten liever niet met de hele wereld willen delen maar 
toch mee willen doen aan de vertaalwedstrijd, kunnen 
terecht op www.nederlandvertaalt.nl en Somebody That 
I Used To Know van Gotye vertalen naar het Nederlands 
of Sterrenstof van De Jeugd van Tegenwoordig vertalen 
naar het Engels. Er is ook een speciale lesbrief ontwik-
kelt om de songteksten klassikaal te vertalen. 

HULPBOEk VOOR depressieve jongeren
De fysieke, emotionele en mentale verande-
ringen die plaatsvinden tijdens de adolescentie 
maken jongeren vatbaar voor sombere, verwar-
rende gevoelens. Bij veel jongeren zijn deze 
gevoelens niet van voorbijgaande aard en wordt 
niet op tijd ingezien dat er sprake kan zijn van een 
serieuze depressie. Depressies kunnen verschil-
lende oorzaken hebben maar om die depressieve 
gevoelens de baas te worden is het noodzakelijk 
in actie te komen zodat het leven weer op een 
prettige manier in evenwicht komt. Het boek 
Hoe kom ik van die sombere gedachten af? (ISBN 
9789085606161) van Lisa Schab biedt vaardigheden 
en technieken om depressieve gevoelens aan te 
pakken en is te verkrijgen voor € 18,90.

De Bosatlas van de energie
Onlangs verscheen de Bosatlas van de energie, een boek 
dat een beeld schetst van de energie in Nederland. Sinds 
de Gouden Eeuw dankt Nederland een flink deel van het 
economisch succes aan royale voorraden turf, steen-
kool, aardolie en aardgas in eigen bodem. Dat succes 
duurt voort tot vandaag de dag: de energie-industrie 
produceert iedere jaar voor tientallen miljarden euro’s 
en houdt tienduizenden mensen aan het werk. Ook voor 
de toekomst van ons land is energie belangrijk. Dankzij 
de ligging aan zee, de sterke positie van de zeehavens en 
de aanwezigheid van gas en een gasinfrastructuur heeft 
Nederland een uitstekende uitgangspositie als Europees 
energieknooppunt, onder meer voor aardgas, biomassa 
en windenergie. Op basis van historische bronnen, 
actuele gegevens en toekomstscenario’s brengt de atlas 
(ISBN 978 9001 12000 9, € 24,95) verleden, heden en 
toekomst van energie in Nederland in beeld.
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Boosheid van leerlingen hanteren
Bij een kleine groep leerlingen overheersen emoties 
als boosheid zodanig dat zij het klimaat in de klas 
verstoren. Hoe kunnen school en leraar bijdragen aan 
een andere manier van omgang voor deze leerlingen 
en daarmee een traject mogelijk maken waarin zij 
ander gedrag aanleren zodat de schoolse wereld 
weer hanteerbaar wordt? Juist nu passend onderwijs 
wordt geïntroduceerd en leraren in toenemende mate 
geconfronteerd worden met diversiteit aan gedrag 
in de klas, levert het boek Help schoolkinderen hun 
boosheid te hanteren een bijdrage door vanuit een 
ontwikkelingsmodel te kijken naar gedrag van leer-
lingen. Het biedt handvatten om in de praktijk met 
leerlingen in een kleine groep aan de slag te gaan. In 
het boek is aandacht voor de rol van begeleiders van 
deze groep leerlingen (gedragsspecialisten, ambulant 
begeleiders, orthopedagogen of psychologen), maar 
ook voor de rol van de leraar bij het in de praktijk 
brengen van geleerde vaardigheden. Het boek (ISBN 
9789088502958) is geschreven door Jim Larson en 
John E. Lochman en is te verkrijgen voor € 44,90.

Het PERFECTE klaslokaal
Leerprestaties en gezondheid worden binnen school-
gebouwen beïnvloedt door warmte, kou, luchtkwa-
liteit, zichtlijnen en geluid. In het perfecte klaslokaal 
is er frisse lucht, het juiste licht, de goede tempera-
tuur, wordt er geen energie verspild en zijn geluid en 
akoestiek optimaal. Deze proefopstelling staat sinds 
29 november bij ICDuBo in Rotterdam. Schoolbestu-
ren kunnen het lokaal bekijken en ervaren aan welke 
voorwaarden een goed lokaal moet 
voldoen. Meer informatie: 
www.icdubo.nl.  

B Bezig
voor de ond

naam: Marlinde Bredewout 

Leeftijd: 33 jaar 

beroep: klassenassistent Enkschool in 
kampen voor onderwijs aan kinderen met 
auditieve en communicatieve beperkingen

vrijwilligerswerk: Lid Stuurgroep OOP, 
loopbaanconsulent  

Motivatie: Ik wil graag mensen helpen en 
daarom ben ik ook loopbaanconsulent. Ik ben 
een soort tussenpersoon en geef mensen met 
vragen graag informatie. Mijn collega Petra 
Zijlstra stapte uit de stuurgroep en toen ben 
ik erover na gaan denken om haar functie 
over te nemen. Uiteindelijk ben ik er vorig 
jaar ingestapt om te kijken wat het mij zou 
brengen. 
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Zintuigmuseum in Nijmegen
In Nijmegen is sinds augustus een nieuw museum 
geopend: het muZIEum. Dit is een ervaringsmu-
seum over zien en niet zien. Er is een educatief 
programma ontwikkeld voor scholen waarin vakken 
als CkV, taal, techniek en biologie zijn verwerkt.  
De leerlingen beleven hoe het is om blind te zijn en 
hoe je de rest van je zintuigen kunt gebruiken.  
Meer informatie: www.muzieum.nl.  
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Tien weken helemaal weg van je eigen 
school en terugkomen met nieuwe inspiratie. 
Ontdekken wat er nog meer te koop is, in het 
onderwijs of in de beroepspraktijk. Het klinkt 

haast te mooi om waar te zijn. Bij Helicon 
Opleidingen krijgt iedere docent die kans. 

Opleidingscentrum Helicon stuurt alle docenten op stage

lieke van der leeuw 
is enthousiast over 
het ‘cadeautje’ dat ze 
van haar werkgever 
heeft gekregen.
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Terug met 
nieuwe energie 
en frisse ideeën

‘Een lid van het college van bestuur kwam 
met het idee op de proppen.
Hij was in Scandinavië op studiebezoek 
geweest en daar liep een soortgelijk pro-
ject, dat heel succesvol was.’ Dat vertelt 
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Opleidingscentrum Helicon stuurt alle docenten op stage
Marga Arts, coördinator van het stagepro-
ject bij Helicon, agrarisch opleidingscen-
trum voor groen onderwijs met een groot 
aantal vmbo- en mbo-vestigingen in Gel-
derland en Noord-Brabant. ‘Halverwege 
het schooljaar 2009/2010 gingen de eerste 
docenten op stage, nu zijn er inmiddels 
zo’n vijfendertig docenten aan de beurt 
geweest. In principe mag iedereen met een 
goed onderbouwd plan op stage.’

niet in De steek 
Gymdocent Lieke van der Leeuw (31), 
bezig met de laatste week van haar stage 
ten tijde van het interview, is razend 
enthousiast over dit ‘cadeautje’ dat ze van 
haar werkgever heeft gekregen. Ze geeft 
nu ruim zeven jaar gymles op Helicon 
Vmbo Groen in Nijmegen. De afgelopen 
maanden heeft ze een gecombineerde 
stage gedaan op twee andere scholen in 
Nijmegen: op de hbo-opleiding Leraar 
Lichamelijke Opvoeding (ALO) van de 
Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 
én bij Kristallis, Nijmeegse scholengroep 
voor voortgezet speciaal onderwijs. Voor 
haar waren de omstandigheden nu gun-
stig om mee te doen. ‘Vorig schooljaar 
was ik zwanger en kon het nog niet. Nu 
kwam het goed uit. Een voordeel was dat 
ik tijdens mijn zwangerschapsverlof een 
prima vervanger had. Die docent kon 
mijn lessen ook tijdens mijn stage weer 
opvangen. Ik kon dus met een gerust hart 
tien weken weg.’ 
Arts geeft aan dat de vervanging voor veel 
docenten inderdaad een heikel punt is. 
‘Bij mijn presentaties over de docenten-
stages reageert iedereen altijd enthousiast. 
Maar als puntje bij paaltje komt, aarzelen 
veel leraren toch om de stap te zetten. 
Docenten voelen zich enorm verantwoor-
delijk en laten hun leerlingen niet zomaar 
tien weken in de steek. Meestal vinden 
we daarvoor wel een goede oplossing. Per 
docent is er een maximaal budget van 
17.500 euro beschikbaar om vervanging 
te regelen, maar soms kan het ook intern 
worden opgelost. Het geld komt uit de 
algemene pot innovatiegelden, waar scho-
len uit kunnen putten.’

verHelDerenD
Docenten zoeken zelf een stageplek. 
Arts: ‘Mbo-docenten die beroepsgerichte 

vakken geven, zoeken het meestal in de praktijk, in het bedrijfsleven 
of bij maatschappelijke organisaties. Vmbo-docenten kiezen juist vaker 
voor een stage op een andere school. Neem een docent die werkt met 
eindexamenkandidaten vmbo. Het werkt heel verhelderend om eens te 
gaan kijken hoe het er in het mbo aan toegaat, zodat hij zijn programma 
beter kan aanpassen aan de eisen die er aan een beginnende mbo-er 
worden gesteld. Sommige docenten gaan ook naar een andere school om 
ideeën op te doen voor een nieuw op te zetten leerprogramma. Kortom, 
docenten kunnen óveral stagelopen, als ze hun doelstellingen maar goed 
kunnen onderbouwen. Ze maken een plan waarin ze aangeven wat ze er 
zélf aan hebben, wat het oplevert voor hun collega’s of vakgroep, en wat 
de algemene meerwaarde is voor de school.’

oP excursie
Arts, werkzaam op de afdeling onderwijsinnovatie bij Helicon: ‘We zijn 
nu wel in beraad over de lengte van die periode, die kan misschien iets 
korter. Maar we blijven het wél belangrijk vinden dat leraren zich echt 
even helemaal losmaken van de school, zich volledig onderdompelen in 
de praktijk of een andere leeromgeving.’ 
Ook mbo’docent Geerd Wyrdeman (60) kijkt terug op een zinvolle 
stagetijd. ‘Ik was in het begin helemáál niet enthousiast om stage te 
gaan lopen, maar het management vond dat het goed voor me was.’ 
Wyrdeman, docent landschappelijk en stedelijk groen bij Helicon in 
Velp: ‘Ik had het idee dat ze de oudere werknemers een poosje buiten de 
deur wilden hebben. Maar andere collega’s kwamen enthousiast terug 
van hun stage en uiteindelijk heb ik me toch laten overhalen.’ Hij regelde 
een stage bij een adviesbureau op het gebied van groenvoorziening. ‘Mijn 
algemene beroepskennis was aardig up-to-date, maar ik heb toch ook 
nieuwe dingen geleerd die ik aan mijn leerlingen door kan geven. Verder 
heb ik contacten gelegd voor mogelijke gastdocentschappen, excursiemo-
gelijkheden en stageplekken. Met één groep leerlingen ben ik al op excur-
sie geweest in Utrecht, waar ik een project mocht doen voor de gemeente. 
Wat de stage voor mij persoonlijk heeft opgeleverd is dat ik me wat meer 
los heb kunnen maken van de organisatie en wat minder kritisch ben 
geworden. Ik ben helemaal verfrist en met nieuwe energie teruggekomen.’ 

even Wennen
‘Ik heb vooral gekozen voor mijn eigen ontwikkeling,’ zegt Van der Leeuw. 
‘Zelf kom ik van de sportacademie in Tilburg. Ik wilde eens bij een andere 
sportopleiding gaan kijken, met een andere visie op onderwijs en op mijn 
vak. Daar heb ik enorm veel inspiratie opgedaan, nieuwe ideeën voor in 
de les, nieuwe spelletjes, nieuwe manieren van beoordeling, heel erg leuk. 
Bijkomend voordeel is ook dat ik stagiaires van de ALO bij ons op school 
veel beter kan begeleiden, nu ik weet hoe hun opleiding in elkaar zit. Het 
tweede deel van de stage, bij het speciaal onderwijs, was weer heel anders. 
Wij hebben op het vmbo ook wel leerlingen met adhd of autistische spec-
trumstoornissen, dus was het goed om eens te zien hoe ze daar in het spe-
ciaal onderwijs mee omgaan.’ Van der Leeuw heeft uit haar stage gehaald 
wat erin zat. ‘En nu heb ik echt weer zin om terug te gaan naar mijn eigen 
school. Ik zit vol nieuwe ideeën. Toch zal het wel weer even wennen zijn. 
De goede vervanger die ik had, heeft tijdens mijn afwezigheid een andere 
baan gevonden, dus er moest een tweede vervanger worden gezocht. Nu is 
het dus allemaal wat rommelig. Het zal wel even tijd kosten om alles weer 
in het gareel te krijgen.’

Marian Vullers
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Betere leerprestaties door geluidsversterking
Grote groepen, drukke leerlingen en een slechte 
akoestiek zorgen voor veel rumoer in een lokaal. Meer 
zorgleerlingen in het regulier onderwijs vragen om 
nieuwe methoden. Dynamic SoundField biedt voor  
uitdagingen een oplossing.

Weten-

schappelijk 

bewezen

Hal 9 Stand D046
www.dynamicsoundfield.nl

Dynamic SoundField

....
Gratis toetsen uitproberen?

U krijgt inzicht in de sterke en zwakke kanten 
van uw leerlingen en kunt hun ontwikkeling in 
kaart brengen.  
NOT-actie: Geef u op voor een pilot en ontvang 
gratis Diaplus. Kom bij ons langs in zaal 8!

www.Diataal.nl
tel. 050 8200 120

het verantwoorde TOeTsvOlGsysTeem

taaldia.
w w w . k a n j e r t r a i n i n g . n l

Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

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

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

Leraar of schoolleider van de  
toekomst? 
Als onderwijsprofessional ben je nooit uitgeleerd. Met een 
praktijkgerichte masteropleiding verruim je je blik én draag je bij 
aan schoolontwikkeling. 

  Master Professioneel Meesterschap 
- voor ambitieuze leraren PO-VO-MBO

  Master Academisch Meesterschap 
- voor eerstegraads VO-docenten

  Master in Educational Leadership 
- voor schoolleiders PO-VO-MBO 

De masters zijn NVAO geaccrediteerd en komen in aanmerking  
voor de lerarenbeurs. 
Vraag vandaag nog de brochures aan.

www.centrumvoornascholing.nl

093-060 adv schooljournaal 190x130-2.indd   1 20-12-11   15:41
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Vijf dagen inspiratie,
de nieuwste trends 
en ontwikkelingen. 
Mis het niet!  

Registreer nu 
voor Gratis
   toegang met 

code: 10002868

22-26 januari  2013
Jaarbeurs Utrecht
www.not-online.nl

vnu_25878_advNOT_Schooljournaal_90x264mm_v2.indd   1 06-09-12   16:18

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

fontys.nl/oso

Na je bachelor natuurlijk ook je master!
HBO-master
Special Educational Needs (SEN)
Over leren, gedrag, begeleiden en passend onderwijs

Bezoek de open dag op:
• 27 januari in Tilburg en Sittard
• 3 februari in Eindhoven en Den Bosch 
van 11.00 - 16.00 uur

Maak gebruik van de Lerarenbeurs.

Kijk voor meer informatie en aanvraag van een brochure op fontys.nl/oso, 
mail naar oso@fontys.nl of bel 08850 77133. 

Jij maakt  
het verschil!
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Directeur  m/v
basisschool De Regenboog Groenoord 
en de Regenboog Woudhoek 

De kandidaat die wij zoeken werkt vanuit een 
onderwijsachtergrond. Hij / zij is een daad-
krachtig persoon die in goede harmonie een 
prima ontwikkeling kan realiseren op per-
soonlijk en op onderwijskundig vlak bij de 480 
leerlingen op beide scholen. Hij / zij onder-
schrijft de missie van De Regenboog volledig 
en positioneert De Regenboog Groenoord en 
Woudhoek elk met de eigen karakteristieken 
positief en solide in de wijk

De Regenboog is aangesloten bij SIKO; 
een stichting met 11 scholen voor primair 
Interconfessioneel en Katholiek Onderwijs 
in Schiedam en Vlaardingen. 

Startdatum is uiterlijk 1 augustus 2013. 
Geïnteresseerd? Reageer dan voor 8 januari
2013. Meer informatie over deze vacature 
vindt u via www.siko.nl/vacatures.

school-siko 121130.indd   1 30-11-12   14:46school-tof 121204.indd   1 04-12-12   13:55
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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

aan directie,    

 en leerkracht

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

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

Teken met je klas voor een lach!

Één tekenles
zorgt

voor een
onvergetelijk
moment !



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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ik in opleiding gegaan om instructeur voor las- 
en mechanische techniek te worden.’ De reden 
waarom hij techniek is gaan geven aan eer-
ste- en tweedeklassers heeft hij nog niet waar 
kunnen maken. ‘In de markt van het lassen zag 
ik dat er weinig jong bloed binnen stroomde. 
Daarom probeer ik nu jongeren enthousiast 
te maken voor dit vak. Helaas heeft het nog 
niet mogen baten. De jonge generatie denkt: 
schone handen en veel geld. Maar de moed 
geef ik niet op.’ Naast het lesgeven, is Smeets 
Fuchs veel op de golfbaan te vinden. Het is 
een ware hobby van hem, waar hij veel tijd in 
steekt. 
JP

‘In het onderwijs is het onrustig. En vanwege mijn 
leeftijd wil ik toch zekerheid hebben. Daarom ben ik lid 
geworden van CNV Onderwijs’, vertelt Glen Smeets-
Fuchs, docent mens en techniek aan het Comenius 
College in Capelle aan den IJssel. Hij is niet altijd 
docent geweest. ‘Ik sta nu 13 jaar voor de klas maar ik 
ben ooit begonnen als lasinspecteur. Vervolgens ben 

Glen Smeets-Fuchs 
(53): ‘Ik geef 

de moed niet op’
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