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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.

Pesten
Wij waren heel diep getroffen door 
het berichtje in de rubriek Wat was! 
in Schooljournaal 20 over het 13-
jarige meisje in Duitsland dat door 
haar medescholieren was gepest, 
geslagen en tenslotte onder een 
vrachtwagen geduwd. Ontzettend en 
voor ons onbegrijpelijk. Vijftig jaar 
geleden begon ik mijn onderwijs-
carrière in een vijfde klas met  
42 jongens en meisjes. Ook daar 
werd gepest. Dan stuurde ik het 
slachtoffer met een smoes naar de 
klas van het hoofd en ging dichtbij de 

rest van de klas zitten. Als opening 
stelde ik dan de vraag of er iemand 
in de klas was die met het slachtof-
fer wilde ruilen. Het antwoord was 
altijd een diepe stilte. En we kwamen 
tot een gesprek. Ook over wat de 
gevolgen waren van dat pesten. 
Aan het eind liet ik dan de grootste 
pestkop het slachtoffer halen, sloeg 
een arm om hem/haar heen en zei 
dat de klas hem/haar in het vervolg 
zou helpen in plaats van pesten. Het 
heeft altijd gewerkt. Probeer het 
eens!
C.H. van der Voort, Noordwijk

Cito-onrecht
Over enkele weken moeten we in het 
basisonderwijs weer tienduizenden 
kinderen onrecht aan doen. Dan 
wordt de klassikale Cito-eindtoets 
afgenomen, volgens minister Van 
Bijsterveldt met ingang van 2013  
verplicht. Als een basisschool nauw-
gezet en consequent een leerling-
volgsysteem hanteert, is bekend 
welke leerlingen de leerstof van 
groep acht niet of nog niet beheer-
sen. De school moet het recht heb-
ben om deze kinderen een toets af 
te nemen op hun eigen niveau. Dan 
kan het kind laten zien wat het wel 
kan. Dit is een positief bericht naar 
de ouders, geeft het kind zelfvertrou-
wen en maakt het vervolgonderwijs 
duidelijk wat de mogelijkheden van 
dit kind zijn. Een verplichte klassi-
kale eindtoets plaatst leerkrachten 
in een onmogelijke spagaat! Het legt 
dwingend op dat enkele leerlingen de 
kwalificatie onvoldoende meekrijgen 
ondanks alle inzet. En dit, minister 
Van Bijsterveldt, is tegen alle peda-
gogische principes in het onderwijs: 
er zijn geen onvoldoende kinderen! U 
kunt toch niet werkelijk denken dat 
er aan potentiële vmbo-leerlingen 
geen eer te behalen is? Zijn de 
Haagse politici zo ver verwijderd van 
de praktijk dat ze zich niet kunnen 
voorstellen dat er kinderen zijn die 
het recht hebben iets níet te kunnen? 
Toon u een minister met een hart voor 
álle kinderen en hun leerkrachten!
Wim Rutgers, Vragender

Máxima-verheerlijking
Schooljournaal lees ik doorgaans met instemming, maar soms met 
lange tenen. Ook nu bij het lezen van het artikel in Schooljournaal 19 
over Máxima en de vso-leerlingen met een beperking. Waar deskundi-
gen na jaren studie en ervaring sóms kans zien de verborgen talenten 
van leerlingen met een beperking te ontdekken en te mobiliseren, zou 
Máxima dat zomaar kunnen. Schooljournaal zou aan deze misplaatste 
euforie niet mee moeten doen. Dat doet ook aan Máxima geen recht, 
ze is niet meer of minder dan ze zelf heeft gepresteerd. Ik doe aan die 
verheerlijking niet mee omdat het de gelijkwaardigheid van mensen 
ontkent. Het bezoek van Máxima is vooral de georganiseerde PR-
promotie van de prinses. Tegen de achtergrond van haar afkomst 
past bescheidenheid. Mijn vraag is of met het bezoek ook het doel is 
bereikt, leerlingen met een beperking aan een baan helpen. En wat 
de bijdrage daarbij was van Máxima. Heeft ze toegezegd leerlingen 
met beperkingen in dienst te nemen en ook bij de Koninklijke familie 
aan te bevelen? Bij Albert Heijn in Nieuwegein werken al geruime tijd 
mensen met een beperking. Daar is veel waardering voor bij de klan-
ten. Iets voor Máxima-promotie?
Dirk Verbaan, Nieuwegein

Brieven
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fOtO Marisa	Beretta

CNV Onderwijs voor gezamenlijke actie tegen 
1.040-urennorm
Het wetsvoorstel onderwijstijd en vakanties in het voortgezet 

onderwijs, zoals dat nu bij de Eerste Kamer ligt, zorgt voor 

veel beroering. Direct na de kerstvakantie heeft Leraren In 

Aktie (LIA) op enkele scholen gestaakt. De AOb roept op tot 

een staking op 26 januari. CNV Onderwijs roept op dit mo-

ment nog niet op tot staking. Bestuurder Joany Krijt: ‘Wij zijn 

in gesprek met de VO-raad en alle bonden over een geza-

menlijke actie op het moment van de behandeling van het 

wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Onze insteek is een actie 

van besturen, leraren en leerlingen en liefst ook ouders ge-

zamenlijk. Wij denken dat zo’n massaal protest van het hele 

voortgezet onderwijs de meeste kans op effect heeft. Daarbij 

gaat het om twee punten: de onderwijstijd moet weer terug 

naar 1.000 uur en de minister moet zich niet bemoeien met 

de vakantiedagen van leraren die in de cao worden geregeld. 

Wat de vakantiedagen betreft heeft CNV Onderwijs al een 

duidelijke afspraak gemaakt in de cao. Daarin staat dat de 

leraren een verkorting van de zomervakantie met een week 

gecompenseerd krijgen met vijf vrije dagen. Daar zullen wij 

de werkgevers keihard aan houden.’ Ze is niet onder de in-

druk van de aankondiging van minister Van Bijsterveldt dat zij 

wil ingrijpen in die cao-afspraak. Krijt: ‘Volgens de wet heeft 

zij helemaal niet de bevoegdheid om in de cao in te grijpen. 

Als zij dat toch gaat proberen zullen we ons daar met alle 

middelen tegen verzetten. Daarbij onderzoeken we ook de 

mogelijkheid van een juridische procedure. En als het nodig 

is om onze cao-rechten te verdedigen is dat het moment dat 

CNV Onderwijs zal oproepen tot harde actie.’

Kinderen van brede buurtschool De Peppelaer in Haarlem genieten in een  milde januaritemperatuur 
van de nieuwe speeltoestellen op het heringerichte school-/annex buurtplein.
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Volgens de Nationale Onderwijsgids is er rond deze jaarwis-

seling nauwelijks sprake geweest van schoolbrandjes. Waar 

er in 2008 nog zo’n twintig gebouwen werden verwoest, wa-

ren dit jaar vooral leegstaande panden het mikpunt. In het 

Zeeuwse Domburg werd de fik gezet in een emmer met oud 

papier bij een school die niet meer in gebruik is. En ook in 

een voormalig schoolgebouw in Oss was er brand. Er zijn wel 

vernielingen gerapporteerd aan verschillende panden die nog 

wel voor het onderwijs gebruikt worden, maar daar bleef de 

schade beperkt. R.k.-basisschool de Buutplaats in Den Haag 

haalde de Volkskrant met een foto van een brandweerman 

aan de slag in een zwartgeblakerde ruimte. Directeur Charles 

Schmitz heeft het er druk mee. ‘Hoe klein een brand ook is, 

zodra er iets beschadigd raakt, gaat dat gepaard met veel 

papierwerk. Je moet aangifte doen en de schade opgeven bij 

de verzekering. Daarnaast moet ik allerlei nieuwe dingen be-

stellen. Op het moment ben ik bezig met een brievenbus, de 

oude heeft het niet overleefd.’ Doordat de schoolbranden in 

de kerstvakantie plaatsvonden, ondervinden weinig kinderen 

er hinder van. Schmitz: ‘De grootste schade was in een rook-

kamertje en in de kleutergymzaal waren de lamellen gesmol-

ten. Verder was het buiten een rotzooi, maar wij zijn niet uit 

het lood geslagen. Onze school staat in de Schilderswijk. Hier 

gebeurt wel vaker wat. Ik wil de gebeurtenissen niet bagatel-

liseren, maar wij gaan gewoon verder met de orde van de 

dag.’ Dat het aantal branden dit jaar lager ligt dan voorheen, 

zou volgens de Nationale Onderwijsgids wel eens te maken 

kunnen hebben met betere preventiemaatregelen. YR

Minder	brandschade	scholen	tijdens	jaarwisseling



Deelnemersraad ABP voorzien

Lid van CNV Onderwijs, Jeroen Dejalle (25), is toegetreden tot de bestuursorganen van het  

Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Na het volgen van een masterclass die CNV  

Jongeren organiseerde om de diversiteit in het pensioenbestuur te vergroten, is hij lid van de 

deel nemersraad geworden. De afgelopen tijd heeft de vakbond zich hard gemaakt voor meer 

jongeren in het pensioenfonds. Het aantal jonge mensen in besturen en deelnemersraden is 

namelijk minimaal. Dejalle is één van de eersten van een lichting van twintig die de masterclass 

pensioen en heeft gevolgd. Voorzitter IJmert Muilwijk zegt op de website van CNV Jongeren: 

‘We zijn er nog niet. Om goed vertegenwoordigd te zijn moeten er nog veel meer jongeren op 

invloedrijke posities in pensioenfondsen komen. Wij zullen doorgaan totdat we dat voor elkaar 

hebben.’ Dejalle verklaart zijn carrièremove als volgt: ‘Jongeren weten weinig van pensioenen. 

Ze denken dat ze 75 procent van hun laatstverdiende loon krijgen als ze stoppen met werken. 

Dat is niet zo. Ze zijn niet goed op de hoogte van de laatste twintig jaar van hun leven. Op dit 

moment zijn de pensioenen serieus in de problemen, maar dat weten weinig jongeren. Het is 

belangrijk om ze meer te betrekken bij de problematiek die nu speelt.’ YR

Congres over  
samenwerking 
opvang en 
onderwijs

Echt niet, echt wel: samen-
werken opvang en onder-
wijs = kinderspel. Dat is de 
titel van een studiedag op 
zaterdag 28 januari in ver-
gadercentrum Domstad 
in Utrecht, georganiseerd 
door CNV Onderwijs en 
andere onderwijs- en  
opvangorganisaties. Deze 
dag, speciaal bedoeld voor 
leraren en pedagogisch me-
dewerkers, gaat in op alles 
wat met andere schooltij-
den en samenwerking tus-
sen opvang en onderwijs 
te maken heeft. Wilt u dus 
luisteren naar inspirerende 
sprekers en meepraten in 
stimulerende workshops, 
meld u dan aan via www.
cnvo.nl > agenda. Deelna-
me voor leden kost € 90,-, 
voor niet leden € 150,-.

Schoolnieuws

•	Het	onderzoek	van	Schooljournaal	naar	gezag	in	
het	onderwijs	heeft	veel	losgemaakt.	Ouders	zouden	
het	echt	he-le-maal	laten	afweten	qua	opvoeding.	
Aldus	de	leraren,	die	waarschijnlijk	grotendeels	zelf	
ook	ouder	zijn.	Hand	in	eigen	boezem	dus!
•	Het	is	tijd	dat	er	iets	gebeurt,	want	praten	over	
gezag	is	leuk,	maar	brengt	het	gezag	niet	terug.	Het	
is	kwart	voor	12,	zegt	pedagoog	Marina	van	der	
Wal	in	dit	blad:	we	moeten	nu	gaan	opvoeden!

•	Mijn	dochter	is	14	maanden,	kan	nog	niet	
klok	kijken	en	weet	dus	niet	dat	het	kwart	voor		
12	is.	Ze	weet	wel	wat	ze	wil:	koekjes,	afstands-
bedieningen,	de	telefoon	en	de	oorbellen	van	mama.	
•	Ze	kent	ook	het	woordje	‘nee’,	want	dan	schudt	
ze	heel	fanatiek	haar	hoofd.	Het	begin	is	er,	dus	
er	is	hoop	voor	de	toe	komstige	leraar	van	mijn	
dochter.
Ciska de Graaff
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Jeroen  
Dejalle samen 
met Josje 
Damsma (CNV 
Jongeren), die 
eveneens lid 
geworden is 
van de deel-
nemersraad 
ABP.
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Wat was!

3 januari: Halbe Zijlstra is bereid de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek te 
veranderen. Zo kan de Hogeschool Leiden haar in 
Rotterdam gevestigde pabo Thomas More afstoten 
aan de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek On-
derwijs. De opleiding zou niet bij het Leidse karakter 
passen dat de hogeschool wil ontwikkelen. De RVKO 
(55 scholen) neemt de pabo graag over omdat ze 
meer greep wil hebben op de wijze waarop haar on-
derwijzers worden opgeleid. (Bron: ScienceGuide)
4 januari: Een 26-jarige leraar uit Hendrik-Ido-Am-
bacht mag vijf jaar lang geen les geven aan kinderen. 
Hij heeft ontucht gepleegd met drie basisschoolleer-
lingen. Het gerechtshof in Den Haag veroordeelt hem 
daarnaast tot bijna een jaar gevangenisstraf, waar-
van het overgrote deel voorwaardelijk. (Bron: Trouw)
• De politie vat zes scholieren in de kraag in Alphen 
aan den Rijn. De tieners waren gezien met een 
vuurwapen. Toen de politie met kogelwerende vesten 
arriveerde, bleek het wapen nep te zijn. Volgens de 
jongens waren ze bezig met een opdracht van school 
voor het vak maatschappijleer. 
(Bron: Blikopnieuws.nl)
5 januari:  De Technische Universiteit Delft vermin-
dert de studielast van haar opleidingen. Delen van 
vakken worden geschrapt en sommige verdwijnen 
zelfs in hun geheel. De TU wil dat studenten hun stu-
die sneller doorlopen. De studenten zelf vrezen dat 
de kwaliteit van het onderwijs zal afnemen.  
(Bron: de Volkskrant)
6 januari: Drie klasgenootjes uit groep 8 van de Van 
der Brugghenschool in Huizen worden het slacht-
offer van koolmonoxidevergiftiging. Zij waren in 
de badkamer bij een van de meisjes thuis toen het 
alarm afging. De harde wind buiten zorgde ervoor 
dat de afvoer van een gasgeiser werd afgesloten. 
Hulpverleners troffen de meisjes bewusteloos aan. 
Twee overleden in het ziekenhuis.  
(Bron: Blikopnieuws.nl).
9 januari: Pieter van Vollenhoven bezoekt zijn oude 
school De Rotterdamse Schoolvereniging. Reden van 
zijn bezoek is het 100-jarig bestaan van het pand dat 
het bombardement van mei 1940 had overleefd. Van 
Vollenhoven volgde er vanaf 1945 tot 1951 onderwijs. 
(Bron: RTV Rijnmond)

Ledenraadplegingen 
passend onderwijs
Onlangs hebben bonden en minister een principeakkoord 
gesloten over een pakket aan maatregelen om gedwongen 
ontslagen vanwege de bezuiniging op passend onderwijs 
te voorkomen. CNV Onderwijs wil uiteraard eerst haar le-
den raadplegen, voordat het akkoord wordt ondertekend.  
Alle bijeenkomsten zijn van 17 tot 19 uur (inloop vanaf 
16.30 uur) en er wordt voor koffie/thee/broodjes ge zorgd.  
Aanmelden is niet noodzakelijk. Dinsdag 17 januari, 
Friesland (Van der Valk Hotel, Zonnedauw 1, Drachten),  
woensdag 18 januari, Overijssel (Prof. Huizingschool, Maat-
manweg 15 Enschede). Breng zoveel mogelijk collega’s op 
de hoogte van deze uitnodiging! Iedereen is welkom.

Beetje lucht voor 
pensioenfondsen 
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft besloten een correctie 
toe te passen op de rekenrente waarmee pensioenfondsen 
de dekkingsgraad ultimo 2011 moeten uitrekenen. In plaats 
van de dagrente van 30 december wordt het gemiddelde 
genomen van alle handelsdagen in de maanden oktober 
tot en met december 2011. Dat gemiddelde ligt wat hoger 
dan de dagkoers van 30 december en leidt tot een iets 
hogere dekkingsgraad. De dekkingsgraad ultimo 2011 is 
erg belangrijk, omdat die bepalend is of pensioenfondsen 
moeten besluiten tot een voorgenomen korting per 1 april 
2013. CNV Onderwijs- en ABP-bestuurder Willem Jelle Berg 
is blij met de kleine versoepeling: ‘Wij bepleiten al tijden een 
andere manier om de verplichtingen van een pensioenfonds 
te berekenen dan op basis van de risicovrije dagrente. Dit 
besluit van DNB is absoluut een stap in de goede richting, 
maar het is vooralsnog een eenmalige maatregel en staat 
nog ver af van wat wij als een redelijke disconteringsvoet 
beschouwen.’ Het besluit van DNB heeft ook op de 
dekkingsgraad ultimo 2011 van ABP een licht positief effect. 
Berg: ‘Of het voldoende is om een voorgenomen korting 
van de pensioenen en pensioenaanspraken per 1 april 
2013 helemaal te voorkomen kan ik nog niet zeggen. Op  
19 januari komt hierover meer duidelijkheid.’

Speciaal voor starters!
Afgelopen jaar afgestudeerd? Dat was een lekker gevoel! Nu 
aan het werk! Is het jou al gelukt om een (vaste) baan te vin-
den? Een nieuwe situatie geeft veel vragen: hoe zit het met je 
rechten en je plichten? Onder welke cao val je en worden je 
(school) vakanties wel uitbetaald? CNV Onderwijs wil je graag 
informeren over je rechten en je plichten als startende leraar.
Startersmiddag, woensdag 15 februari 13.30 uur
CnV kantoor, Tiberdreef 4 in utrecht
Gratis voor leden, € 10,- niet leden
Ga voor het programma, inschrijving en verdere informatie 
naar www.starteninhetonderwijs.nl. 
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geachte mevrouw Bussemaker
Beste Jet,

Het hbo dreigt imagoschade op te 
lopen door berichten in de media 
over fraude met diploma’s. Ik vind 
dat jammer, omdat deze incidenten 
niet zo veel zeggen over de kwaliteit 
in vergelijking met een aantal jaren 
terug. Toen werd er amper gecon-
troleerd en had je minder kans op 
fraudegevallen. Kwaliteitscontrole 
is uitstekend, maar we moeten niet 
verrast zijn als een enkele keer 
onder de maat wordt gescoord.   
Toch wil ik het daar niet alleen bij 
laten. Het hbo zal steeds moeten 

aansluiten bij de eisen die de ar-
beidsmarkt stelt. Dat geldt voor het 
aanbod van de opleidingsrichtingen 
en voor de inhoudelijke kwaliteit van 
opleidingen. De overheid stimu-
leert door de bekostiging wellicht 
te veel de kwantiteit in plaats van 
de kwaliteit van hbo-instellingen. Ik 
verwacht daarom juist meer inspan-
ning van de overheid om het kennis-
niveau te bevorderen.  
De kwaliteit wordt vooral bepaald 
door het niveau van leraren. Bij 

ambitie hoort geld. Dit 
kabinet maakt het leraren 
echter moeilijker om zich te 

ontwikkelen. Kijk naar de Le-
rarenbeurs. Een groot succes. 

Leraren studeren, maar moeten 
ook een baan in het onderwijs heb-
ben. Juist deze leraren krijgen nu 
een boete voor langstuderen. Als 
het kabinet ambities heeft ten aan-
zien van de kwaliteit in het hbo dan 
moet het docenten in de gelegen-
heid stellen zich te ontwikkelen. Ik 
verwacht daarin van het kabinet een 
stimulans en geen tegenwerking. De 
regering moet zo spoedig mogelijk 
stoppen met de langstudeerders-
boete. In het belang van de kwaliteit 
van het onderwijs.

Bij amBitie hoort geld. 
dit kaBinet maakt het 

leraren echter moeilijker 
om zich te ontwikkelen

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Docenten in het mbo hebben steeds minder opleiding. Dat 

blijkt uit een recente analyse van het CAOP, kenniscentrum 

arbeidsmarkt en overheid. Zo’n vijftien procent van het hui-

dige docentenkorps heeft geen lesbevoegdheid. Van hen 

is driekwart ook niet bezig om die te halen. De roc’s wer-

ven hun nieuwe aanwas vooral in het bedrijfsleven, de zorg 

of bij de overheid. Van hen wordt geen diploma van een 

lerarenopleiding geëist, maar een cursus van vijfhonderd 

uur. Maar zelfs deze cursus wordt niet door elke nieuweling 

gevolgd. Uit de analyse blijkt dat de trend zich zal voort-

zetten, omdat de komende tien jaar bijna een derde van 

het mbo-personeel 55 jaar of ouder is en dus met pensi-

oen gaat. Juist zij zijn hoogopgeleid. Zij worden vervangen 

door lager opgeleide mensen. De Onderwijsraad wees 

vorig jaar al op de risico’s van deze ontwikkeling voor de 

kwaliteit van het onderwijs. De MBO Raad sloot eind vorig 

jaar een akkoord met onderwijsstaatssecretaris Zijlstra om 

meer docenten op masterniveau te brengen. De staats-

secretaris maakt binnenkort bekend wat hij nog meer wil 

doen om het tij te keren. Mohamed Sini, onlangs gestopt 

als directeur van een grote roc, heeft twintig jaar ervaring 

in het mbo in zijn bagage: ‘We moeten niet doorslaan met 

het halen van praktische mensen uit het bedrijfsleven. Die 

praktische kennis is nodig om studenten klaar te stomen 

voor de arbeidsmarkt, maar we moeten ze ook opleiden 

tot burger. Leerlingen bij de les houden en voorkomen dat 

ze uitvallen, is een pedagogisch-didactische opgave, dus 

ook op dat punt moeten docenten goed opgeleid zijn. De 

samenleving wordt ingewikkelder, het vakwerk hoogwaar-

diger. Het opleidingsniveau van docenten moet minimaal 

gelijke tred houden met die ontwikkelingen.’ 

CdG

Schoolnieuws

Docenten mbo steeds lager opgeleid



     Bussemaker
geachte heer rog,
Beste Michel,

Ja, de prestaties van 
hogescholen worden 
onder een vergroot-
glas gelegd, net als 
die van andere scholen. 
Op zich vind ik dat een 
goede zaak. Goed onderwijs 
is van zo cruciaal belang voor een 
samenleving, dat ik het volkomen 
terecht vind dat de overheid en de 
maatschappij daar heel goed naar 
kijken en hoge eisen stellen. Kom 
maar op met dat vergrootglas, zou ik 
zeggen. Maar dan moet het wel een 

écht ver-
grootglas 
zijn. Een 

lens, dus, 
waarmee je 

inzoomt en 
een zeer gede-

tailleerd beeld krijgt 
van de werkelijkheid. Een hulpmid-
del waarmee je zowel het geheel 
goed in kaart kunt brengen als de 
afzonderlijke details. Zoals je weet 
ben ik in maart 2011 begonnen in het 
hbo. Het valt me echt op dat er re-
gelmatig beelden gecreëerd worden 
die ik in de praktijk niet herken. De 
Hogeschool van Amsterdam kwam 
in het nieuws, omdat de Telegraaf op 
de voorpagina melding maakte van 
vermeende diplomafraude. Tot op 
de dag van vandaag weet niemand 

waarop dat bericht gebaseerd was. 
Er zijn geen feiten bekend die deze 
ernstige beschuldiging onderbou-
wen. Maar de beelden zijn gevestigd 
en worden her en der overgenomen. 
Dat vind ik echt heel erg jammer 
want ze doen geen recht aan de 
inspanningen van onze studenten en 
van docenten. 
Ik ben het helemaal met je eens dat 
je docenten die zich verder willen 
scholen moet stimuleren en belonen 
en dat obstakels die dat in de weg 
staan uit de weg geruimd moeten 
worden. En dat kwaliteit bóven 
kwantiteit moet gaan, dat staat vast. 
Dat is voor mij een basaal uitgangs-
punt dat ten grondslag ligt aan alles 
wat we doen. 

     Jet Bussemaker is rector Hogeschool van 
Amsterdam en lid CvB UvA-HvA

kom maar op  
met dat  

vergrootglas!
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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



Schooljournaal 10

De tot ‘t Bontenest herdoopte regenboogschool op de eerste ochtend na de kerst vakantie.

Bestuur beducht voor erven schulden en hoge lasten 

Tussen hoop en 
vrees bij ‘doorstart’ 
failliete school
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‘Ik word verscheurd door boosheid en 
twijfel. Waarom doen mensen dit? Je 
kunt je klas toch niet midden in het 
jaar in de steek laten? Maar ik blijf 
niet ten koste van alles. Ik ga niet als 
uitzendkracht voor mijn eigen klas 
staan.’ Debbie van Zelm (52), tot de 
Kerstvakantie leerkracht groep 5/6/7 
van jenaplanbasisschool De Regenboog 
in Maarssen, is net na de jaarwisseling 
teleurgesteld, verdrietig en woedend 
tegelijk over de houding van het bestuur 
van jenaplanbasisschool ’t Kockenest 
in het tien kilometer verderop gelegen 
Kockengen. Op verzoek van het minis-
terie van Onderwijs, de wethouder en 
talloze smeekbedes van de ouders van 
de Maarssense school waren die te elfder 
ure bereid De Regenboog (168 leerlin-
gen, 18 personeelsleden) de helpende 
hand te reiken. Dit tot opluchting van 
ouders, leerlingen en het team, dat 
lijdzaam moest toezien hoe de curator 
in november eerst de schuldeisers wilde 
betalen in plaats van het personeel. 
Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe 
bewind niet verder kan en wil met de 
oude ploeg. Slechts een handvol teamle-
den mocht blijven.
 
Niet eerlijk
Wellicht leefde bij Van Zelm de hoop 
dat de redders in nood uit Kockengen, 
omdat ze nu eenmaal pedagogisch en 
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didactisch op dezelfde golflengte zitten, de failliete boel 
zonder voorwaarden vooraf zouden overnemen. Inmiddels 
weet ze dat het nieuwe bestuur niet louter uit onderwijs-
kundige idealisten bestaat, maar ook zakelijk is. Beducht 
om de eigen schuldenvrije positie te belasten met de gevol-
gen van het financiële wanbeheer op De Regenboog. Of 
zoals bestuursvoorzitter Onno Vos in Schooljournaal 20 van 
17 december verklaarde: ‘Er kleeft een schuld van zes ton 
aan deze school, die wil ik niet aan mijn broek krijgen.’ Hij 
was ook bevreesd voor de hoge personeelslasten van het 
te grote en, wat leeftijdsopbouw betreft, te onevenwichtig 
samengestelde team. ‘Het zou niet eerlijk zijn voor de lera-
ren van ’t Kockenest, want dit is een jong team. Zij zouden 
dan moeten wijken door het te verwachten teruglopende 
aantal leerlingen als gevolg van krimp.’ 

Bestuurlijk amateurisme
De school in Maarssen werd vorige maand failliet 
verklaard vanwege de torenhoge schuldenlast. Enkele 
net opgestarte islamitische scholen daargelaten, was de 
Regenboog de eerste ‘reguliere’ school die dit noodlot trof. 
Interim-directeur Bert Ducque legde de verantwoordelijk-
heid hiervoor volledig bij zijn voorganger, tegen wie een 
strafrechtelijk onderzoek loopt. In het SBS 6-programma 
Hart van Nederland zei hij begin november: ‘Ze zal het 
aanvankelijk goed bedoeld hebben, maar toen ze er geen 
gat meer in zag, is ze rare dingen gaan doen om de boeken 
kloppend te krijgen. Toen de raad van toezicht daar 
van de zomer achter kwam is ze meteen ontslagen.’ Een 
bestuurder van zusterbond AOb waarschuwde in dezelfde 
uitzending voor een vergelijkbare situatie op zo’n 700 
scholen. Hij weet het aan toenemend bestuurlijk amateu-
risme. Bovendien zouden de Inspectie, die de boeken van 
De Regenboog in 2010 nog hadden goedgekeurd, en de 
raad van toezicht hebben liggen slapen. Daardoor kon de 
bewuste directeur annex bestuurder zo lang ongestoord 
haar gang gaan. 

Nieuwe coNtracteN
Van meet af aan is mede door de gemeente Stichtse Vecht, 
waaronder Maarssen en Kockengen vallen, gezocht naar 
continuïteit voor de leerlingen van De Regenboog, intus-
sen herdoopt tot ’t Bontenest. Vooral de ouders zijn actief 
geweest en zijn, als collectief, uiteindelijk de doorslag-
gevende factor geweest in het contact met de Vereniging 
voor Algemeen Onderwijs Kockengen, zoals het bestuur 
van ‘éénpitter’ ’t Kockenest voluit heet. Stand van zaken is 
nu dat met de curator is afgesproken dat ’t Kockenest het 
pand, de inventaris en de leermiddelen van De Regenboog 
mag gebruiken. Over de toekomst van het personeel van 
de failliete school waren de bonden op het moment dat 
dit artikel werd geschreven nog in onderhandeling met de 

De Regenboog in Maarssen valt 
de twijfelachtige eer te beurt de 

eerste school in Nederland te zijn die 
getroffen is door een faillissement. 

Verantwoordelijk hiervoor is de deze 
zomer ontslagen directeur die haar 

boekje ver te buiten ging om de 
financiën kloppend te krijgen. De 

blijdschap over de reddende hand 
door een naburig jenaplanbestuur 

wordt echter overgeschaduwd door 
hun terughoudendheid een ‘doorstart’ 

te maken met al het zittende 
personeel. Vier van hen vonden een 

plek op wat nu een dislocatie is 
van ’t Kockenest in Kockengen.
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maar verder zonder werkervaring, dus niet duur, iemand met 
een paar jaar werkervaring op deze school, maar nog jong, een 
voor de hoogbegaafden en dus onmisbaar en iemand die het 
overblijven mag gaan regelen. Voor veertien  man, waaronder 
alle 45-plussers was het einde verhaal. Met het verdwijnen 
van deze oudere collega´s verdwijnt een heel stuk historie 
en vertrouwdheid en dat doet pijn. Sommige collega´s zijn 
er overspannen van. Er zaten er zelfs een paar tussen die hun 
eigen kinderen op De Regenboog als leerling hebben gehad. 
Er zit nu een veel jonger team, met minder les- en levenserva-
ring.’ 

koortsachtig oNDerzoek
Wij zijn hier met de beste bedoelingen ingestapt verzekerde 
bestuursvoorzitter Vos van ’t Kockenest, waar op het moment 
van het gesprek net alles in gereedheid werd gebracht voor 
het gezamenlijke kerstontbijt. Kinderen hadden voor elkaar 
de broodjes gesmeerd. Kiki wilde bijvoorbeeld een wit bolletje 
met boter en hagelslag, een tweede bolletje met boter en jonge 
kaas , een donut en een mandarijn.’Deze opzet is nu een goed 
voorbeeld van jenaplanonderwijs, de zorg voor een ander’, 
aldus Vos, een ondernemer. Hij vond dat de hulpvraag vanuit 
Maarssen strategisch aanvankelijk niet goed uitkwam. ‘Door 

de gemeentelijke herindeling kwam de instand-
houdingsnorm voor basisscholen op 90 leerlingen 
te liggen. Nou, wij hebben er 92 , en er zijn drie 
scholen in Kockengen, dus wij voelden de bui al 
hangen. Maar met het failliet van De Regenboog 
per 1 december, hadden we ineens een regionale 
functie met een instandhoudingsnorm van 51.’ Dat 
ze er toch zijn ingestapt, lag volgens Vos mede aan 
een opmerking van een moeder op de laatste ver-

gadering van de schoolvereniging, waarbij ook de ouders van 
de leerlingen van De Regenboog aanwezig waren. ‘Het ging 
er heftig aan toe met mitsen en maren, toen ze de aanwezigen 
erop wees dat we op jenaplanscholen kinderen elke dag leren 
over de betekenis van de woorden ‘samen’ en ‘helpen’. Hoe 
kan het dan, zo vroeg ze zich af, dat er überhaupt een discus-
sie is over de vraag of er bereidheid is om te hulp te komen? 
Daarmee werden alle tegenargumenten in een klap van tafel 
geveegd, want ga daar maar eens tegen in. We zijn vanaf toen 
samen met het oudercollectief van De Regenboog koortsach-
tig gaan onderzoeken hoe we bij konden springen. Uitgangs-
punt was dat we financieel een gezonde vereniging zijn en dat 
graag zo wilden houden. Alleen, hoe doe je dat juridisch, hoe 
doe je dat met de bemensing en hoe moest het met het pand, 
dat door de curator werd opgeëist. Maar bovenal was de lump-
sumfinanciering kennelijk ontoereikend. Daar hebben we tot 
op het hoogste niveau met het ministerie van Onderwijs, die 
graag wilde dat we te hulp kwamen, discussies over gevoerd. 
Uiteindelijk is ’t Kockenest een school met een dislocatie 
geworden.’   
Peter Magnée

nieuwe bewindvoerders. Die wilden nog 
voor maandag 9 januari aan een aantal 
nieuwe teamleden arbeidscontracten 
aanbieden, met deels verlaagde salaris-
sen volgens een eigen cao. Iets waar de 
bonden fel op tegen waren, omdat dan 
de geldende cao moest worden openge-
broken.
 
45-Plussers
Van Zelm ervoer de periode rond de 
jaarwisseling als een emotionele acht-
baan. ‘Eerst probeer je alles op alles te 
zetten zodat de kinderen goed onderwijs 
houden tot het einde van het schooljaar 
en vervolgens mag je met zijn allen gaan 
solliciteren.’ Uit gesprekken die het 
oudercollectief had met het bestuur van 
’t Kockenest putte ze in eerste instantie 
veel vertrouwen. ‘Nadat besloten was 
dat ze ons zouden helpen dacht ik echt: 
“Fijn, we gaan op z’n jenaplans door met 
zo veel mogelijk mensen van ons team.” 

Ach, we kunnen dan relatief oud zijn, 
maar we hebben onze klassen wel op 
orde. We kennen onze kinderen, er zitten 
nogal wat zorgleerlingen onder. Het loopt 
allemaal goed, dat wil je afmaken. Na de 
eerste  sollicitatiegesprekken vielen er 
een aantal collega’s af. Ik mocht op een 
vervolggesprek komen. Dat ging eigenlijk 
best goed, totdat het over het salaris 
ging. Je verdient te veel, vind je het goed 
minder te krijgen? Hun MR had er nogal 
problemen mee’, blikt Van Zelm terug. 
‘Je begrijpt: dat voelde niet goed. Omdat 
het vlak voor de vakantie was nam ik 
op een vreemde manier afscheid van 
mijn stamgroep en de ouders. Misschien 
kwam ik na zeven jaar wel niet meer 
terug, spookte het door mijn hoofd.’ 
Uiteindelijk mochten er volgens haar 
vier collega’s in het nieuwe jaar terug-
komen. ‘Een lio’er, bekend met groep 8 

‘nadat Besloten was dat ze ons 
zouden helpen dacht ik echt:  
“Fijn, we gaan op z’n jenaplans 
door met zo veel mogelijk mensen 
van ons team”’
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columnpierre wind
verBod van 

moBieltjes op 
school levert 
alleen maar 
winnaars op

pierre wind (46) is docent 
op onder andere roc 
mondriaan horeca in  

den haag.

Natuurlijk zou het actueel en passend zijn als ik het 
nu over de stakingen betreffende de 1.040-urennorm 
en vakantiediscussie zou hebben. Allicht. Maar ik 
doe het niet, want ik wil echt een enorme ergernis 
aan u kwijt. Voor mijn gevoel kan dat niet wachten en 
is het breder dan een onderwijsprobleem. Het zijn 
de mobieltjes. An sich heb ik helemaal niets tegen 
mobieltjes. Het is zelfs zo dat ik een enorme computer- 
en gadgetnerd ben. Zodra er een nieuwe telefoon is, 
ben ik er als de kippen bij. Toch wil ik een algeheel 
verbod, in de gehele school, op het in bezit hebben van 
mobieltjes. Mobieltjes veroorzaken enorme ellende. 
Van desinteresse tot mindere leerprestaties. Daar 
heeft de gehele maatschappij op de lange duur last van. 
En dan heb ik het nog niet eens over de stress die het 
kan veroorzaken … Reden te meer om de lulijzers te 
verbieden. 
Ik weet dat de meningen hierover verdeeld zijn. Toch 
doe ik een poging om medestanders te vinden, in de 
hoop op een mobielvrije school. Het is van de gekke dat 
in de huidige maatschappij vaak het twitterbericht of de 
facebook pagina belangrijker is, dan de omgeving waar 
men zich in bevindt. En dan doel ik niet alleen op de 
jeugd. Het is een maatschappelijk probleem. Mensen 

die bij de kassa al bellend staan af te rekenen, Tweede 
Kamerleden die onder een debat aan het twitteren zijn, 
een gesprek onder vier ogen dat verstoord wordt door 
biepjes van een telefoon. Absoluut respectloos voor de 
gesprekspartner. Zo creëer je een ongeïnteresseerde 
wereld. 
En nu weer terug naar de school. Wanneer de student 
er aan went dat het mobieltje niet altijd de hoofdpersoon 
is, dan zal de mobielverslaving minder worden. Ik kom 
op vele scholen. Er zijn scholen waar het mobieltje 
niet de klas in mag. Wat doet dat mobieltje dan op de 
lestafel? Of in de tas? Of zak? Biep, een tril … is diegene 
weer afgeleid. Een verbod geeft rust en meer sociaal 
gedrag. 
Geloof me, ik weet zeker dat ik het bij het rechte eind 
heb. In deze discussie hoor ik altijd wel een voorstander 
van de mobieltjes op school. Ja, ze moeten leren 
omgaan met het digitale verkeer, hoor je dan. Kap nâh. 
De jongelieden weten vaak beter dan de docent hoe zo’n 
apparaat werkt. Dat leren ze thuis of van hun amigo’s 
wel.  En als je de mobieltjes bij een speciale les een 
keer wel toelaat, dan is het feest en letten ze meer op. 
Een algeheel verbod van mobieltjes op school levert 
alleen maar winnaars op. Inleveren bij de ingang dus!

lulijzers verbieden



marina van der wal: ‘ik vind het misdadig om je kind al bij leven zijn ouders af te nemen: ze hebben er maar twee.’
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‘Een juf die samen met mijn kind kwijlend naar lady Gaga 
kijkt of er bij loopt als een belegen kleuter, neem ik niet meer 

voor honderd procent serieus. Niet gek dat deze leerkrachten 
weinig gezag genieten.’ Dat zegt Marina van der Wal, 

pedagoog en directeur van stichting Mamma weet alles, in 
reactie op het gezagsonderzoek van Schooljournaal vorige 
maand. Maar ook: ‘Het is kwart voor 12: we moeten echt 

weer gaan opvoeden!’
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‘Het is kwart voor 12:
we moeten gaan opvoeden!’

nakomen en de ander laat hen vervol-
gens eerder weggaan omdat hij zelf naar 
huis wil. De ene NS-conducteur laat 
iemand in een overvolle trein rustig 
zonder bijbetalen in de eerste klas zit-
ten, de ander slingert iemand op de bon. 
Vorige week op de markt werd ik van 

Het gezag van leraren neemt af en dat is vooral aan niet 
opvoedende ouders te wijten, zo bleek uit onderzoek in 
december waar dik 4.000 leden van CNV Onderwijs aan 
deelnamen. ‘Dat vind ik te makkelijk’, zegt Van der Wal 
onomwonden. ‘Er is geen sprake van schuld. Ouders en school 
voeden sámen op. Maar het probleem is groter dan dat; het is 
een maatschappelijk fenomeen. De ene docent laat kinderen 
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de sokken gereden door een vijftiger op 
de fiets. Ik wees hem op het fietsverbod 
ter plekke, maar hij zei dat het moest 
kunnen. Hoe kunnen we als volwassenen 
een voorbeeld zijn voor kinderen, als we 
ons zelf al niet aan de regels houden?’

het leuk heBBeN
Van der Wal, moeder van twee zonen 
(17 en 19), werkte in de pedagogische 
hulpverlening, is directeur van de stich-
ting Mamma weet alles – voor ouders met 
pubers – en geeft lezingen en trainingen 
over opvoeden. ‘Ik word nogal eens 
door scholen ingehuurd om ouders te 
vertellen dat ze nu eens moeten gaan 
opvoeden. Ik ben echt oprecht verbaasd 
hoeveel ouders niet weten dat regels 
stellen en grenzen aangeven het leven 
juist makkelijker maakt! Kinderen 
vinden niets zo fijn als voorspelbare 
ouders! We gaan steeds meer voor het 
goede gevoel, het leuk hebben, het 
gemak. Zo is het droevig gesteld met de 
frustratietolerantie van kinderen: als een 
docent “nee” zegt, hollen ze meteen naar 
hun ouders om verhaal te (laten) halen. 

We houden kinderen veel te veel uit de 
wind voor wat betreft nare ervaringen. 
En met “naar” bedoel ik het niet krijgen 
van een koekje of het maar een half uur 
mogen computeren. We leven in een 
hedonistische samenleving en alles moet 
leuk zijn.’

‘zeg maar kees’
Van der Wal vraagt zich hardop af 
hoeveel van de 4.000 respondenten aan 
het onderzoek ook ouder zijn (maar die 
vraag is niet gesteld, red.). ‘Want dan 
hebben ze het dus ook over zichzelf als 
ze de gezagsondermijning wijten aan 
te weinig opvoeding. We doen dit met 
elkaar en moeten er dus ook met elkaar 
iets aan doen. En dat er iets gedaan 
moet worden, is voor mij wel duidelijk. 

Ouders moeten gaan opvoeden én scholen moeten duidelijke 
grenzen stellen en die handhaven. Ouders zijn te veel vriendjes 
geworden met hun kinderen. Ik vind het misdadig om je kind al bij 
leven hun ouders af te nemen: ze hebben er maar twee. Maar ook 
leraren bezondigen zich daaraan. Een juf die samen met mijn kind 
kwijlend naar lady Gaga zit te kijken of die er uit ziet als een bele-
gen kleuter, neem ik niet meer voor honderd procent serieus. Dan 
werk je je eigen gezagsondermijning in de hand. Leraar en kind zíjn 
niet gelijkwaardig, gedraag je dan ook niet zo. Wat nou “Zeg maar 
Kees”? Je hebt toch niet samen geknikkerd? Meer afstand dus, 
zonder je betrokkenheid en interesse te verliezen.’ Volgens twee-
derde van de respondenten wordt de leraar in het basis- en speciaal 
onderwijs met ‘jij’ aangesproken, terwijl in het voortgezet onderwijs 
vooral ‘u’ gebezigd wordt. Van der Wal vindt dat ernstig: ‘Wat 
maakt een juf minder lief als je haar met “u” aanspreekt? Dit zit 
‘m echt in het gevoel van de leraren: het gezellig met elkaar willen 
hebben. Hou eens op! School is er niet voor de gezelligheid!’

tegeNover elkaar
‘Ouders weigeren niets, maar leerkrachten eisen niets, aldus 
psychiater en schrijver Theodore Dalrymple. Dat is een beetje 
de situatie van tegenwoordig’, stelt Van der Wal. ‘Opvoeden doe 
je met elkaar. Ik heb zo veel gehad aan de leerkrachten op de 
school van mijn kinderen: informatie, meedenken, samen een plan 
trekken. Maar ik heb ook wel eens een mentor meegemaakt die 
een 10-minutengesprek begon met: “Zo, u bent de ouder van die-
en-die. Hij blijft zitten.” De toon was gezet. Ik ging meteen mijn 

kuiken verdedigen. Later gaf ik haar een bijnaam en zo sprak ik 
over haar in het bijzijn van mijn kinderen.’ Schuldbewust kijkend: 
‘Ja, ik was dus gezagsondermijnend bezig. Maar haar toonzetting 
en instelling maakte het onmogelijk om sámen mijn zoon op een 
hoger plan te krijgen. Met een andere mentor lukte dat prima. 
Prachtig, mijn zoon die thuiskomt en enigszins gefrustreerd zegt: 
“Mam, ik kan geen kant meer op, want op school zegt ze precies 
hetzelfde als jij!” En zo moet het zijn. Ik denk dat ouders en leraren 
te veel tegenover elkaar zijn komen te staan. We zien elkaars toege-
voegde waarde niet meer. Ik denk ook dat het hebben of uitstralen 
van gezag iets natuurlijks is: dat heb je of dat heb je niet. Leraren-
opleidingen moeten daar hun studenten op selecteren. Studenten 
die het niet van nature hebben, moeten er extra in begeleid en op 
getraind worden. Ik denk dat het kwart voor 12 is: we moeten de 
handen ineen slaan en gaan opvoeden!’
Ciska de Graaff

   In maart verschijnt van Marina van der Wal 
   Het enige echte eerlijke puberopvoedboek.

we moeten gaan opvoeden!’
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Verplicht op school zijn zonder les te krijgen en een 
kortere zomervakantie dreigt voor scholieren en 

docenten in het voortgezet onderwijs. Minister Van 
Bijsterveldt wil van 1.000 naar 1.040 verplichte lesuren 

per jaar. Leraren en leerlingen zijn het daar niet mee 
eens. Tijdens de demonstratie van 21 december op het 
Museumplein in Amsterdam krijgt scholierenorganisatie 

LAKS daarom veel bijval van CNV Onderwijs.

Bestuurder 
CNV Onderwijs  
Joany Krijt: 
‘Dat de minis-
ter de kwa-
liteit van het 
onderwijs wil 
verbeteren is 
prima, maar ze 
vergeet geld te 
geven voor de 
extra uren.’
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den zo ‘opgehokt’ op school zonder les 
te krijgen. Huiswerk maken in de aula of 
noodgedwongen binnen de schoolmuren 
blijven, zijn daar de consequenties van. 
Tara (14) en Puck (13) demonstreren 
daarom deze dag. ‘We willen gewoon 
naar buiten kunnen tijdens tussenuren. 
Met het verplicht op school zijn, kan dat 
niet.’

GilleNDe meNiGte
Terwijl demonstranten voor het podium 
luisteren naar de speeches van Krijt en 
prominenten als Tweede Kamerleden 
Ton Elias (VVD) en Boris van der Ham 
(D66), is de grote groep hierachter 

Met de leus: ‘Een middelbare school is geen goedkope oppas
centrale en leraren zijn geen toezichthouders’, vat CNV  
Onderwijsbestuurder Joany Krijt haar argumenten samen. Ze 
is een van de sprekers die deze dag haar standpunten vertelt 
op het podium. ‘Dat de minister de kwaliteit van het onderwijs 
wil verbeteren is prima, maar ze vergeet geld te geven voor de 
extra uren.’ Gevolg daarvan is dat de werkdruk voor de huidige 
docenten nog verder omhoog gaat en dat er gewoonweg niet 
voldoende mensen zijn om alle uren te vullen. Leerlingen wor

‘Een middelbare school is 
geen goedkope oppascentrale’

Raddraaiende jongeren overheersen demonstratie
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geboeid door luid knallend, naar later 
blijkt illegaal, vuurwerk. Opstandige 
jongens gooien rotjes in de massa. De 
geluidsnorm wordt ruim overschreden 
en de menigte wijkt lachend en gillend 
uiteen. De bijeenkomst zet zich voort,  
vergezeld van het continue geknal. Van 
plezier krijsende scholieren rennen over 
het Museumplein. Onverstoord blijven 
de voorste rijen geïnteresseerd in wat 
er op het podium gezegd wordt. Als de 
presentator luid verkondigt: ‘Wat zeg
gen we tegen 1.040 uur?’, antwoorden zij 
eensgezind met een volmondig “nee”. De 
groep die druk is met keten en vuurwerk 
afsteken, wordt er subtiel op gewezen dat 
ze waarschijnlijk vanmiddag liever naar 
huis gaan, dan met een politiebusje naar 
het bureau. De prominente sprekers ko
men om de beurt aan het woord en laten 
hun standpunten over het veld schallen. 
Ze maken zich hard voor verbetering 
van de kwaliteit in het onderwijs. Elias is 
voor goede scholing, betere lesroosters en 
controle op het daadwerkelijk les krij
gen. Hij is tegen gehang en geslenter op 
school. Zijn woorden ontvangen een luid 
boegeroep. Van der Ham keert zich tegen 
de bezuinigingen in het onderwijs. ‘Een 
schande!’, vindt hij. Gejuich valt hem 
ten deel. Estella (14) en Mo (13) doen 
fanatiek mee. Zij hebben nu al zo’n last 
van uitval. ‘Als we nog meer op school 
moeten zijn en er lessen bijkomen, zijn 
dat waarschijnlijk uren waar we niks 
aan hebben. Bovendien maak ik liever 
thuis mijn huiswerk dan met dertig man 
in een aula. Rijtjes leren voor Frans bij
voorbeeld kan ik beter doen in een stille 
omgeving’, aldus Mo.

WisKuNDeaChterstaND 
Naast enkele duizenden leerlingen, zijn 
ook een handvol volwassen demon
stranten van de partij. Eén van hen is 
universitair docent Brian Droop. Hij 
heeft niet direct met de 1.040 urennorm 
te maken, maar wel met de verslechte
ring van de kwaliteit van het onderwijs. 
Dat ondervindt hij tijdens de lessen 
wiskunde en statistiek die hij geeft op de 
Universiteit van Amsterdam. ‘Studenten 

komen het eerste jaar binnen met een achterstand. Nu moeten 
wij les geven op het niveau van de middelbare school. Zo heb
ben wij op de universiteit dus last van de bezuinigingen in het 
voortgezet onderwijs.’ Droop vindt het onterecht dat scholieren 
en docenten een deel van de crisis moeten dragen, terwijl zij die 
niet veroorzaakt hebben. ‘De bankiers zijn verantwoordelijk en 
als gevolg daarvan wordt er geld weggehaald bij het onderwijs en 
de zorg.’ 

PleiN VOl VerBiJsteriNG
Terwijl veel demonstranten de paarse petjes en sjaaltjes van 
CNV Onderwijs dragen, lopen anderen rond met spanborden. 
Nee tegen ophokplicht, valt op veel daarvan te lezen. Serieuze 
leuzen voor serieuze demonstranten. Tegelijkertijd loopt een 
groepje jongens rond met stukken karton waarop zinnen staan 
die op deze dag minder van toepassing zijn: Stop Abortus! En 
op de achterkant: en aids. Van der Ham weet het Museumplein 
deze dag uitstekend te karakteriseren als Verbijsterveldt. Om 
vier uur zijn de sprekers klaar en blijft het podium leeg achter. 
De scholieren bewegen zich voort richting tram, bus en fiets. 
Een groep jongeren besluit nog wat meer knallers het veld op te 
gooien. De politie schoont ondertussen het schuine grasdak van 
een supermarkt. Zij aan zij drijven ze er een grote menigte scho
lieren van af. Nadat met behulp van een waterkanon het plein is 
ontdaan van raddraaiende jongeren, kan als laatste ook de ruim 
aanwezige politie te paard, in burger en als ME’er naar huis.
Yvette Ruyters

scholieren 
protesteren tegen 
‘ophokplicht’ op 
het museumplein.

Raddraaiende jongeren overheersen demonstratie

Het LAKS omschrijft de demonstratie van 21 december als een groot 
succes. Voorzitter Chanine Drijver: ‘Geweldig dat we met zo’n groot 
aantal scholieren de Eerste Kamer duidelijk kunnen maken dat deze 
wet niet helpt tegen de ophokuren, en slecht is voor de onderwijs-
kwaliteit. De staking verliep relatief rustig en het programma werd 
vlot afgewerkt. Bij het vertrek van de scholierenmassa waren er 
enkele onregelmatigheden, maar door een constructieve samenwer-
king van het veiligheidsteam van het LAKS en de politie hebben zich 
geen grote problemen voorgedaan.’ 
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Somber boek over mbo: 
‘En niemand 

    doet iets!’
Een vrolijk boek is het niet, Geen les meer, 
zeker nu schrijver Marcel de Jong door alle 

reacties bevestigd krijgt dat hij met deze 
roman de werkelijkheid heeft beschreven 

op veel roc’s. En die is: te veel managers en 
externe consultants, grootschaligheid, ver 

doorgevoerde onderwijsvernieuwingen, minder 
tot geen kennisoverdracht meer, doorgeschoten 

zelfstandigheid van studenten. De Jong, 
werkzaam op een roc: ‘En niemand in mijn boek 

die er iets aan doet!’ 

senior omdat ze mínder les gaan geven, over oudere, kritische 
docenten die de mond wordt gesnoerd en hordes externe con
sultants die de dienst uit gaan maken op school. ‘Het is fictie’, 
benadrukt Marcel de Jong (46), ‘maar ik heb me wel gebaseerd 
op verhalen die ik hoorde op verschillende roc’s. Bovendien 
maken de reacties die ik krijg na verschijning van het boek 
duidelijk dat ik de werkelijkheid heb beschreven. Er zijn zelfs 
docenten die me melden dat het bij hen nog vééél erger is!’

DiNOsaurusseN
Op het moment van het interview, 21 december, demonstreren 
scholieren tegen ‘ophokuren’. Ook in het boek komen studen
ten uiteindelijk in opstand omdat ze geen les meer krijgen. De 
Jong: ‘Leerlingen willen kennis opdoen, willen niet opgehokt 
worden. Ik vind dat ze volkomen gelijk hebben.’ Hij vertelt dat 
hij eigenlijk met een heel ander boek bezig was, toen hij een 
merkwaardig en schokkend verhaal hoorde van een docent op 
een roc in het noorden van het land. ‘Daar had een onderwijs
kundig beleidsadviseur ten overstaan van 500 docenten geroe
pen dat het allemaal dinosaurussen waren, die de leerlingen 
toeblaften met verouderde kennis en informatie. De docenten 
waren verbijsterd en beledigd, maar niemand zei iets. Een week 
later maakte ik een vreemd voorval mee op een andere roc. Een 
jonge docent, die Nederlands ging geven, vroeg aan een oudere 
collega haar uit te leggen wat ook al weer het onderwerp in 
een zin is. De oudere legde het uit volgens de gangbare regels, 

Docent Chantal, die later seniordocent 
wordt: ‘Ik vertel ze over mijn ervaringen, 

maar theorie in hun kop stampen? Pfff. 

Wat hebben studenten daar nou aan? Het 

gaat het ene oor in en het andere uit. Ik 

leer ze liever hoe ze zelf informatie kunnen 

zoeken. Dat is veel beter. Veel leuker ook.’

In de roman maakt docent Hans van 
Geel zich grote zorgen over de richting 
die zijn roc uitgaat: geen vakken meer, 
alleen nog maar projecten met infantiele 
namen als poppenkast en smakelijk eten, 
studenten die voornamelijk zelfstandig 
werken en op eigen initiatief om ken
nisoverdracht kunnen vragen maar dat 
nauwelijks doen. Verder gaat het over 
docenten die gepromoveerd worden tot 

Van Tongeren, manager bij Roc Holland, vraagt 

docent Hans om seniordocent te worden: ‘Het voordeel 

is dat je nauwelijks les meer hoeft te geven.’ Hans: 

‘Minder lesgeven is dus een promotie. Ik voel me 

prettig bij het lesgeven, dat is wat ik goed kan.’ Na 

een paar weken zegt Hans: ‘Ik heb besloten docent te 

blijven. Seniordocent worden is voor mij geen promotie. 

Een seniordocent geeft geen les, maar coördineert 

en ontwikkelt. Wat hebben leerlingen daaraan? Het 

enige wat we doen is het verwijderen van kennis uit 

het lokaal. We diskwalificeren het lesgeven.’
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waarop de jongere zei: “Dat is toch veel te moeilijk om dat zo 
aan onze studenten te leren?” Verbijsterend!’

hOOP
‘Ik voel me niet verwant met enig personage in het boek, omdat 
ze allemaal even weinig doen’, meent De Jong. ‘Ze zijn cynisch, 
star, apathisch, zich ingravend. Wat dat betreft is het een som
ber boek met een slecht einde. Maar er is wel hoop, namelijk 
in de inhoudelijke argumenten die de hoofdpersoon noemt om 
te veranderen. De hoop ligt bij de docenten. Daar zit de kennis 
van het vak, de relatie met de leerlingen. Geef de macht terug 
aan de vakkracht. Ik kan me goed voorstellen dat de hoofdper
soon heel verdrietig wordt van al die consultancybureaus die 
voor kapitale bedragen het onderwijs komen verbeteren. Geef 
de docent de ruimte om weer met goede methoden en boeken 
te werken en daar zelf met de leerlingen een vertaling van te 
maken. Nu wordt er heel veel van bovenaf opgelegd. Je moet 
de leraar weer leraar laten zijn. De docent moet de leerling 
naar een hoger niveau brengen, dat doet de student echt niet 
uit zichzelf. Het gezag van de docent is tanende, mede omdat 
je hem de rol van leraar ontneemt en hem procesbegeleider 

maakt. Die rol vraagt namelijk om gelijkwaar
digheid, terwijl een docentleerlingrelatie auto
matisch hiërarchisch is.’

staPJe hOGer
In het boek komt een minister voor die een 
arbeidsverleden als verpleegster heeft, waarmee 
de gelijkenis met Marja van Bijsterveldt treffend 
is. De Jong fantaseert: ‘Als ik minister was zou  
ik de grootschaligheid afschaffen, minder ma
nagers toestaan in het onderwijs, het onderwijs 
minder controleren, teruggaan naar oude vak
krachten, degelijke lerarenopleidingen maken, 
geen zijinstroom meer toestaan, 75 pro cent 
van het budget aan docenten besteden, weer 
kennis en vaardigheden overdragen, leerlingen 
met hun onaffe puberbrein wel leren zelfstandig 
te werken maar met mate.’ De Jong maakt zich 
echt zorgen. ‘Vooral om de leerling, de student. 
Die heeft gewoon iemand nodig die hem een 
stapje hoger brengt. Door een leerling alle vrij
heid te geven, blijft hij in zijn eigen wereld en 
vergroot je dus de ongelijkheid. Vooral de kin
deren die thuis minder meekrijgen, ontneem je 
de mogelijkheid hun blik te verbreden. Echt, ik 
hoop dat dit boek een bril is, waardoor docen
ten kritisch naar zichzelf gaan kijken en zich 
afvragen wat ze zélf kunnen doen om het onder
wijs beter te maken.’ 
Ciska de Graaff

Geen les meer, Marcel de Jong, uitgeverij 
Passage, ISBN 9789054522416, € 17,90.
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Werk &Recht

arbeidsvoorwaardennota 
2012 CNV Onderwijs 
Het Verenigingsbestuur van CNV Onderwijs heeft 
de Arbeidsvoorwaardennota 2012 vastgesteld.  
Het bestuur kiest hierin voor drie prioriteiten: loon, 
professionalisering en duurzame inzetbaarheid. Voor 
2012 wordt een verhoging van de contractlonen 
met minimaal het percentage van de inflatie geëist. 
De volledige tekst van de nota is te vinden op www.
cnvo.nl.

Gewijzigde cao GVO/hVO 
De cao voor de leraren godsdienstig en humanistisch 
vormingsonderwijs is aangepast. De cao bevat nu 
een hogere vergoeding voor reiskosten van € 0,19 
per kilometer en een structurele vergoeding voor 

het aanschaffen en onderhouden van lesmaterialen 
van € 20, netto per groep per schooljaar. Ook zijn er 
verbeterde afspraken over de aanvang en het einde 
van de benoeming in opgenomen. Eind 2011 is het 
overleg gestart voor de caoronde van 2012. Op de 
agenda staan onderwerpen als het opnemen van de 
functie van regiobegeleider in de cao, het vastleggen 
van een benoemingsvolgorde, de invoering van de 
werkkostenregeling en een horizontale overstap
mogelijkheid vanuit het primair en 
voortgezet onderwijs. Bij dit laatste 
geldt dat alle leraren die al aan de 
gevraagde kwalificaties voldoen 
en uit het primair of voortge
zet onderwijs afkomstig zijn, 
opnieuw worden ingeschaald 
in salarisschaal LA. Eventuele verschillen met de 
huidige inschaling worden met ingang van 1 januari 
2012 vereffend (zonder compensatie over voorgaande 
jaren). Zie voor de volledige cao tekst www.cnvo.nl 
onder primair onderwijs.

Breng uw stem uit! 
Vóór de Kerstvakantie hebben alle leden in het 
primair en voortgezet onderwijs en mbo de nieuws
brief ontvangen over het onderhandelaarsakkoord 
Convenant mobiliteit passend onderwijs, dat CNV 
Onderwijs met de minister van OCW en drie werkge
versorganisaties heeft bereikt. CNV Onderwijs is het 
niet eens met de bezuinigingen op passend onderwijs, 
maar heeft wel zijn verantwoordelijkheid genomen om 
afspraken te maken over het behoud van personeel en 
daarmee het behoud van expertise. Afgesproken is nu 
dan ook dat het budget van € 60 miljoen in drie stap
pen dááraan wordt besteed. Vanaf half januari vinden 
er diverse bijeenkomsten in het land plaats waarin 
CNV Onderwijs u nadere informatie geeft en waarin 
gelegenheid is tot vragen en discussie over dit con
venant. Zie voor alle verdere informatie www.cnvo.nl 
onder de ‘knop’ passend onderwijs op de homepage. 
Wij horen graag uw mening, dus breng uw stem uit!

Pensioenfondsen beleggen heel 
redelijk
Volgens onderzoek van De Nederlandsche Bank 
(DNB) bedroeg het beleggingsrendement van de 
gezamenlijke Nederlandse pensioenfondsen over 
de periode 2000 tot en met 2010 gemiddeld 4,8 
procent per jaar. Dit ondanks twee grote crises in 
deze jaren: de dotcomcrisis (20002002) en de 
kredietcrisis (20082009). De fondsen scoorden 
daarmee net iets beter dan hun benchmark, de 
maatstaf waaraan het behaalde rendement van 
de pensioenfondsen zou moeten voldoen. Deze 
bedroeg over dit tijdvak gemiddeld 4,6 procent. 
Volgens DNB was het gezamenlijke beleggingsre
sultaat van de pensioenfondsen ten opzichte van de 
benchmark hiermee € 9,7 miljard positief. ABP zit 
in de onderzochte periode met een gemiddeld jaar
rendement van 4,6 procent precies op de bench
mark. Over de periode 1993 (het jaar waarin ABP 
meer ruimte kreeg om te beleggen) tot en met 2010 
presteerde ABP met een gemiddeld jaarrendement 
van 7,1 procent beter dan de benchmark.
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Overzicht regiOspreekuren 

donderdag 19 januari Den Bosch
donderdag 19 januari Apeldoorn
maandag  6 februari Utrecht
donderdag  9 februari Rotterdam
donderdag 16 februari Den Bosch
donderdag 16 februari Apeldoorn
dinsdag 21 februari Assen
dinsdag 28 februari Roermond



Helaas krijgt elk jaar weer een aantal leden te maken 
met ziekte. Soms blijft het bij een griepje, soms moet 
een werknemer zich voor langere tijd ziekmelden. In 
geval van ziekteverzuim, moet waar mogelijk spoedig 
worden begonnen met reintegratie. 

Het tijdpad van de eerste ziektedag tot de eerste dag 
van een mogelijke WIAuitkering (104 weken) ziet er 
dan als volgt uit:
•  Dag 1: Ziekmelding bij de werkgever op de eerste 

ziektedag, overeenkomstig het ziekteverzuimprotocol 
dat de werkgever heeft opgesteld. De werkgever mag 
vragen hoe lang het ziekteverzuim vermoedelijk zal 
duren en of er aanpassingen van het werk nodig zijn. 
Medische informatie hoeft niet te worden verstrekt.

•  Binnen 6 weken: De werkgever zorgt ervoor dat de 
ziekmelding wordt doorgegeven aan de bedrijfsarts of 
Arbodienst.

•  Week 6: De bedrijfsarts stelt een probleemanalyse 
op en geeft advies over de mogelijkheden tot werk
hervatting.

•  Week 8: Er moet een plan van aanpak worden ge
maakt door werkgever en werknemer. Tevens wordt 
een casemanager aangewezen. Deze casemanager 
bewaakt het reintegratieproces. 

•  Vanaf week 8: Het gezamenlijk opgestelde plan van 
aanpak wordt uitgevoerd. Minimaal eens per 6 weken 
vindt evaluatie van de reintegratie en eventueel 
bijstelling van het plan van aanpak plaats.

•  Week 42: De werkgever zorgt voor de ziekmelding bij 
het UWV.

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 gebruik maken 
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.

Wat gebeurt er bij langdurig ziekteverlof?
vraag:

•  Maand 11: Werkgever en werknemer houden een 
eerstejaarsevaluatiegesprek. Dit heet ook wel het ‘op
schudmoment’. Daarbij wordt bezien of de reintegra
tie nog goed op koers ligt en worden eventueel nieuwe 
afspraken gemaakt voor het tweede ziektejaar. 

•  Na 12 maanden: Het salaris daalt naar 70 procent over 
de ziekteverlofuren. Ook eventuele Bapoverlofuren 
worden voor 70 procent betaald. Voor uren waarin op 
advies van de bedrijfsarts de eigen of andere wenselijk 
geachte arbeid wordt verricht, bestaat in beginsel recht 
op 100 procent salarisdoorbetaling, mits dit werk niet 
op arbeidstherapeutische basis wordt gedaan.

•  Week 86: Het UWV stuurt de WIAaanvraagformu
lieren aan de werknemer. Werkgever en werknemer 
stellen gezamenlijk het reintegratieverslag op dat door 
het UWV beoordeeld dient te worden.

•  Week 91: De werknemer stuurt de WIAaanvraag 
uiter lijk in deze week naar het UWV. 

•  Na 24 maanden: Aanvang mogelijke WIAuitkering. 
De wettelijke ontslagbescherming wegens ziekte vervalt. 
Een werkgever kan de werknemer ontslaan wegens ziek
te, mits voldaan wordt aan de ontslagvoorwaarden.

Het is raadzaam om goed bij te houden wanneer en met 
wie is gesproken en welke afspraken zijn gemaakt. De 
bedrijfsarts en werkgever kunnen desgevraagd gemaakte 
afspraken schriftelijk bevestigen. 
CNV Onderwijs heeft verschillende brochures be
schikbaar over het onderwerp ziekte en arbeidsonge
schiktheid. Deze kunnen aan leden op verzoek worden 
toegezonden. 

antwOOrd:
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Cursussen
Als lid van MR, GMR of OR krijg je regelmatig te maken met financiële stukken. Maar het beoor-
delen van begrotingen en jaarrekeningen is geen dagelijks werk voor de meeste mensen in het 
onderwijs. CNV Onderwijs Academie helpt hierbij met twee cursussen.

Hoe lees ik de begroting?
Deze cursus is met name bestemd 
voor MR’en. Hierin worden vragen 
beantwoord als: wat betekenen 
al die regels in de begroting, wat 
speelt een rol op schoolniveau en 
wat op bestuursniveau? Waar zit 
ruimte voor eigen keuzes? 

Actief meedenken over financieel 
beleid?
Deze cursus is met name bestemd 
voor GMR’en. Hierin worden vragen 
beantwoord als: hoe krijgt u zicht 
op de financiële positie van uw 
bestuur? Wat is nou precies de rol 
van de medezeggenschapsraad bij 
financieel beleid? 

Meer informatie
Bel met (030) 751 17 85 of stuur 
een e-mail naar  
aanvraagopmaat@cnvo.nl. 

Rob Overmars is trainer en advi
seur bij CNV Onderwijs Academie 
en geeft de financiële cursussen 
aan MR’en, GMR’en en OR’en. 
‘Beide cursussen zijn bedoeld 
om deze raden inzicht te geven 
in de financiën, zodat ze weten 
welke vragen ze kunnen stellen 
aan de directie of het bestuur. 
Want het gemiddelde MRlid 
is natuurlijk geen boekhouder 
of accountant. Vooral in deze tijd, waarin er veel 
bezuinigingen op de scholen afkomen, neemt de interesse in deze 
cursussen toe. Er komt minder geld op een onderwijsinstelling 
binnen, dus de verschillende raden willen er strenger op letten 
wat er met de beschikbare middelen gebeurt. Het is nu de tijd 
om een verdiepingsslag te maken! Het eerste gedeelte van de 
cursus is theoretisch. In het tweede gedeelte gaan we met de 
eigen stukken van de (G)MR aan de gang. De cursus duurt één 
dagdeel van drie uur. Wie een MR of OR Partnerschap heeft, kan 
natuurlijk het hele jaar door vragen stellen die uit de begroting 
voortkomen!’   

Jouw partner in training en advies
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Wat heb ik, vers van de middelbare school, als student 
op de pedagogische academie zitten ploeteren op mijn 
lesvoorbereidingen! Elke stageles moest ik helemaal zelf 
uitdenken. Ter oefening. 
Kijken naar de beginsituatie van een groep: wat zijn de 
goede en zwakke leerlingen, welke hebben meer aan-
dacht nodig? Hoe kan ik ze motiveren, wat zijn hun sterke 
kanten en wat juist niet?  Welke onderwijsleermiddelen 
heb ik nodig en waar vind ik die? Na afloop van een les 
moest er altijd een evaluatie bij. Welke doelen waren 
bereikt, welke niet? 
Dat hele model heette ‘didactische analyse’, kortweg DA. 
Eigenlijk was het gewoon je gezond verstand gebruiken. 
Maar voor alle zekerheid werd het de beginnende stu-
denten toch maar twee jaar lang ingepeperd. Tjonge, wat 
waren we blij, toen we in het derde jaar al die vanzelf-
sprekendheden niet meer hoefden neer te pennen. Onze 
docenten vertrouwden erop dat we het nu wel zelf in ons 
hoofd hadden. En dat was ook zo. Van toen af mochten 
we kant-en-klare methodes gaan gebruiken, want een 
heel jaar is natuurlijk te lang om alles zelf te ontwerpen. 
Methodemakers hadden al heel wat denkwerk voor ons 
verricht. Hun boekenseries dienden als richtlijn. Maar de 
boeiendste lessen bleven toch die van jezelf. Dan reageer-
de je spontaan op de actualiteit of je stemde je stof af op 
iets waar leerlingen mee aan kwamen zetten. 

Ik stortte me op mijn klas. Wist precies welk kind extra 
steun nodig had, omdat het een beetje minder slim was. 
Of extra uitdaging, omdat het juist wat méér slim was. 
Met liefde verzamelde ik materialen en boeken, ik had 
op den duur een heel archief. Voor de één zocht ik lite-
ratuur over geologie en verzamelde ik stenen voor zijn 
museum. Voor de ander nam ik aquarelpotloden en een 
houten modelpopje mee en een boek met schetsen van 
Rembrandt, omdat hij zo knap kon tekenen. 
Tegenwoordig scharrel ik voor individuele kinderen 
geen interessante spullen meer op. Nee, tegenwoordig 
besteed ik mijn tijd veel beter. Veel gestructureerder, 
veel bewuster. Tegenwoordig werken we namelijk ‘han-
delingsgericht’. We zetten groepsplannen op papier, 
waar we in registreren welke kinderen vereenvoudiging 
en herhaling moeten krijgen en welke juist een beetje 
méér aankunnen. Ook noteren we welke materialen we 
nodig denken te hebben en aan welke instructietafel we 
extra uitleg geven. We schrijven op wat de stimulerende 
en belemmerende factoren zijn. Na afloop geven we aan 
of de doelen zijn  behaald. Tot slot evalueren we, samen 
met ouders (ervaringsdeskundigen!) en ib’ers (doorge-
leerden!). En wát het ook moge inhouden, we doen het 
allemaal SMART: specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, 
realistisch en tijdgebonden. 
Ik voel me weer twintig jaar, onderwijs houdt je jong!

GinGEn kindEREn niEt 
uit ziCHzELf naaR 

dE biEb, dan dEEd ik 
HEt WEL vooR zE

Verjongingskuur

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

Steenwijk. 
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Hoe het Wilhelmus evolueerde 
tot meezingers van K3

Met de juffrouw achter de piano en de meester in de weer met een 
viool, zagen muzieklessen er in vroeger tijden net even anders uit dan 

tegenwoordig. In het Onderwijsmuseum in Rotterdam is tot 1 april 
2012 de tentoonstelling Zing! Muziek en zang op school te zien. Waar 

het leren van noten destijds nog hoog in het vaandel stond, is dat 
vandaag de dag niet meer zo. Het bezig zijn met zang en muziek is tot 

een buitenschoolse activiteit verworden.

Zingen: van plicht tot buitenschoolse activiteit

muziekles in de jaren vijftig: een leerling dirigeert zijn klasgenoten. 

Fo
to

: O
nd

er
w

ijs
m

us
eu

m

Alleen op vrije scholen wordt er meer 
met zang gedaan.

eNthOusiast
Op pabo’s wordt wel aandacht besteed 
aan muziek, maar na de eerste twee 
jaar is dat niet meer verplicht. Op de 
Katholieke Pabo Zwolle (KPZ) krijgt het 
vak muziek, waar zingen onderdeel van 
is, net zo veel aandacht als bijvoorbeeld 
aardrijkskunde of geschiedenis. Waar 
heel vroeger nog viool en piano de be
langrijkste instrumenten op school waren 
en later de blokfluit hoogtij vierde, moe
ten de studenten van de KPZ tegenwoor
dig een keuze maken tussen keyboard en 
gitaar. Ook op de Avans Pabo in Breda 
krijgen de studenten zingen als onder
deel van het vak muziek. In het eerste 
jaar bestaat dat uit zes bijeenkomsten 
van anderhalf uur. In het tweede jaar zijn 
dat nog vier lessen. Daarna is het een 
keuzevak. Ondanks het geringe aantal 
uren dat eraan besteed wordt, zijn stu
denten behoorlijk enthousiast. Volgens 
muziekdocent Kitty van Gulick zijn de 
lessen geliefd. ‘Onder invloed van de 
talentenshows op de televisie is zingen 
erg populair. Ook al hebben sommige 

Have a Little Faith in me (John Hiatt), Mandy (Barry Manilow) 
en Foolish Games (Jewel) zijn liedjes die op menig schoolplein 
gezongen worden. Dankzij talentenshows als Idols, The Voice en 
X-Factor, beleven deze en veel andere oude nummers een ople
ving. Dat programma’s waarin gezocht wordt naar een nieuwe 
ster zo populair zijn, heeft misschien wel te maken met het 
gebrek aan muziek en zang op scholen. In het Onderwijsmu
seum valt te lezen dat de huidige leraren het moeten doen met 
vijftien uur aan muziekles verspreid over vier jaar. Niet veel. 



Hoe het Wilhelmus evolueerde 
tot meezingers van K3
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studenten wat minder ervaring, ze zijn 
niet bang zich te laten horen, want er 
wordt vooral in groepen gezongen.’

miNDer aaNzieN
Wat pabostudenten later als leerkracht 
met zingen doen verschilt. Het is vooral 
afhankelijk van de visie op cultuuron
derwijs van de school. Het lijkt er op dat 
zingen minder aanzien geniet dan vroe
ger. Kreeg je in de jaren zestig nog een 
cijfer voor zingen, tegenwoordig mag je 
blij zijn als er überhaupt één noot geraakt 
wordt. Doordat er zo weinig aandacht 
aan wordt besteed, verplaatsten de mu
ziek en zanglessen zich naar buiten de 
school. Een begenadigd zanger of violist 
wordt je niet in het verplichte onderwijs. 
Daarvoor moet je naar een muziekschool 
of huur je een privéleraar in. 

WaaNziNNiG GeDrOOmD
Dat populaire nummers overgenomen 
worden op het schoolplein is niet nieuw. 
In de recente geschiedenis waren de 
liedjes van Kinderen voor Kinderen daar 
al hoogvliegers. Voor weinig dertigers 
en veertigers zullen Op een onbewoond 
eiland, Ha, ha, ha je vader of Waanzinnig 
gedroomd onbekend voorkomen. Toch 
worden populaire liedjes pas na de 18e 
eeuw gezongen. Van voor die tijd zijn er 
geen voorbeelden speciaal voor de jeugd. 
Pas toen Hiëronymus van Alphen (1746
1803) zijn Kleine gedigten voor kinderen 
schreef, kwamen de eerste kinderliedjes 
in beeld. Deze waren erg braaf en werden 

met opperste concentratie keurig uitgesproken. De onderwijzer 
sloeg de maat. 

VaDerlaNDslieVeND
Liedjes geven vaak de politiekeconomische situatie in Nederland 
weer. Een typisch vaderlandslievend voorbeeld is het Wilhelmus 
uit de 16e eeuw, maar ook de liedjes van schrijfsters Betje Wolff en 
Aagje Deken van twee eeuwen later. Die waren geschreven om het 
moreel van het volk op te vijzelen. Het zingen hiervan was niet 
verplicht. Dat gebeurde op eigen initiatief van de leerkracht. Wel 
gingen er stemmen op om zingen in het lager onderwijs in te voe
ren als vast onderdeel van het lespakket. Het zou goed zijn voor de 
persoonlijke vorming, het bijbrengen van een godsdienstig besef en 
een gevoel voor kunstzinnige schoonheid. Uiteindelijk kwam het 
ervan in 1857. Zingen op school werd bij wet geregeld. Vanaf 1958 
stond het vak niet meer op het rooster, maar kregen scholieren les 
in ‘muzikale vorming’. In 1985, met de Wet op het basisonderwijs, 
kwam dat onder de noemer expressievakken en moest muziek de 
belangstelling delen met andere creatieve vakken als tekenen, 
handvaardigheid en drama. Met de Wet op het primair onderwijs 
in 1998 werd het nog vrijblijvender. Muziek valt sindsdien samen 
met vakken als tekenen en bewegen onder kunstzinnige oriëntatie.

ONDeuGeNDe lieDJes
Sinds Hiëronymus van Alphen is het kinderrepertoire geëvolu
eerd. Van moraliserend, vaderlandslievend of christelijk naar de 
ondeugende en speelse liedjes van Annie M.G. Schmidt, met  
Dikkertje Dap als misschien wel de bekendste. Vanaf de jaren vijf
tig werd er steeds meer gekeken naar de belevingswereld van het 
kind. De ontwikkeling is sindsdien doorgegaan naar maatschap
pelijk geëngageerde en volledig kindgerichte nummers. K3, een 
Vlaamse meidengroep, richt zich bij uitstek op de kinderwereld. 
Niet zelden scoren zij grote hits met hun vrolijke meezingers. Als 
er al gezongen wordt in de klas zingen de meesters en juffen vrolijk 
hun liedjes mee: Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot 
in de woestijn. 
Yvette Ruyters



Wendy Schiebroek: ‘Ik ben wel misschien wel gemotiveerder 
dan vroeger. ’
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Lerarenbeurs zorgt voor positieve draai carrière 

Sinds de introductie van de Lerarenbeurs in 2008 hebben al 24.000 
onderwijsgevenden een beroep gedaan op dit studiefonds van de overheid. 

Onder hen zijn Hagenaar Michiel van Gent die beeldende vorming studeert en 
Wendy Schiebroek uit Reeuwijk die zich bekwaamt in het schoolleiderschap.   
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Het geven van een positieve impuls aan de carrière van de man 
en vrouw voor de klas. Dat was het achterliggende idee van 
de Lerarenbeurs, onderdeel van het Actieplan LeerKracht. Het 
zou volgens de bonden het vak van lesgeven aantrekkelijker 
moeten maken. Eindelijk die master pedagogiek halen, eindelijk 
de studie wiskunde afronden met een master eerstegraads, ein-
delijk de kans je te bekwamen voor een directiefunctie. Studies, 
die voor de betrokkenen voordien niet van de grond kwamen 
vanwege de hoge kosten, de werkdruk op school of een te druk 
gezinsleven. Met de Lerarenbeurs konden langgekoesterde 
wensen in vervulling gaan om hogerop te komen, of voor een 
volstrekt andere richting in het onderwijs te kiezen. 

GemotIveerder
Wendy Schiebroek is zo iemand die deze kans dankbaar aan-
greep. Sinds september volgt ze aan de Hogeschool Domstad in 
Utrecht de studie schoolleider basisbekwaam. ‘Mijn interesse 
voor leidinggeven is nog niet zo oud. Toen ik van de pabo kwam 
wilde ik niets liever dan lesgeven, maar een paar jaar geleden 
begon ik me af te vragen of dat wel zo zou blijven. Zeker toen ik 
drie jaar geleden plaatsvervangend directeur werd op De Bron 
in Reeuwijk. Het was meer de lopende zaken afhandelen tot de 

‘De scherpe 
komt weer terug’

InformatIemIddaG LerarenbeurS
Voorafgaand aan de nieuwe aanvraagperiode (1 maart 
tot 1 april) van de Lerarenbeurs 2012 organiseert CNV 
Onderwijs op maandag 8 februari in het CNV-gebouw 
aan de Tiberdreef 4 in Utrecht een themamiddag (15 
tot 19 uur) met presentaties over de beurs en opleidin-
gen die kunnen worden gevolgd. Hogescholen geven  
uitleg over hun masteropleidingen, er is een infor-
matie markt er zijn workshops en er is soep en brood. 
Leden betalen € 50,-, niet-leden € 75,-. Aanmel den via 
scholing@cnvo.nl of bellen met (030) 751 17 47.



michiel van 
Gent: ‘Ik word 
weer helemaal 
fris door deze 
studie.’
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komst van een nieuwe directeur, maar het 
smaakte wel naar meer. Toen ik in 2009 
de cursus middenmanagement afrondde, 
wist ik zeker dat ik de kant van het lei-
dinggeven opwilde.’ Volgens Schiebroek 
heeft het bestuur haar niet bij voorbaat 
een school beloofd. ‘Ze vullen de kosten 
voor verlofaanvraag aan die ik niet via de 
Lerarenbeurs krijg vergoed. Ik krijg via de 
beurs wel een tegemoetkoming in studie-
kosten, studiemateriaal en reiskosten à  
€ 4.200,-. Het restant € 1.460,- wordt 
betaald door het bestuur. Ik werk drie 
dagen in de week, waarvan een dag opgaat 
aan mijn studie, omdat ik dan op de oplei-
ding de lessen volg. Ik krijg ook een vol-
ledig salaris en word volledig vervangen.’
Ze hoopt in 2013 af te studeren. Het 
zal haar zeker lukken. ‘Dat ik al 43 ben 
maakt niets uit. Ik ben misschien wel 
gemotiveerder dan vroeger. Voordeel is 
ook dat mijn kinderen al wat ouder zijn. 
Als ik straks zelf schoolleider ben zal ik de 
Lerarenbeurs zeker stimuleren.’

HeLemaaL frIS
Ook Michiel van Gent uit Den Haag ligt 
op koers. De docent beeldende vorming 
aan de Vrije School in Scheveningen 
volgt sinds twee jaar de opleiding beel-
dende vorming aan de Amsterdamse 
Hogeschool voor de Kunsten. ‘Ik werk 
hier al tien jaar met veel plezier, daarvoor 
was ik leraar op de vrije school in Gouda. 
Ik hoef niet zo nodig weg. Wel wilde ik 
wat meer verdieping geven aan mijn vak. 
Ik wilde me vooral specialiseren op het 
onderdeel kunstgeschiedenis dat ik uit 

liefhebberij doceer op het vmbo. Dat ik hiermee straks op 
havo en vwo terecht kan is een leuke bijkomstigheid.’
Van Gent ontvangt een volledige beurs van € 5.200,-. ‘Per 
jaar is dat € 1.980,-. Ook de school ontvangt dat bedrag om 
mij te vervangen. Ik krijg zelf via de beurs nog een vergoeding 
voor boeken en voor het reisgeld van mijn lesdag – toevallig 
mijn bapodag – op vrijdag. Nee, zonder Lerarenbeurs was 
ik niet gaan studeren. Hooguit aanvullende cursussen op 
mijn vakgebied. En dat zou jammer zijn, want ik word weer 
helemaal fris door deze studie. De sleetsheid verdwijnt, de 
scherpte komt weer terug. Ik raad het collega’s ook voortdu-
rend aan om niet te lang te wachten. Want ondanks dat ik 54 
ben, is de opleiding niet te zwaar. Nou ja, er is een leeftijds-
verschil. Er zijn drie cursisten van mijn leeftijd, de rest is tus-
sen de 30 en 40 jaar of jonger. Dat is lastig op schoolfeestjes, 
want die zijn gezamenlijk met de voltijd. Maar daar ben ik te 
oud voor.’       
Peter Magnée

‘De scherpe 
komt weer terug’

KInK In de KabeL 
Het succes van de Lerarenbeurs was vanaf het begin groot, maar nu 
dreigt er een kink in de kabel te komen door de maatregel van staats-
secretaris Zijlstra om het langstuderen tegen te gaan. Ook de derti-
gers, veertigers en vijftigers  die gebruik maken van de Lerarenbeurs 
vallen onbedoeld onder de maatregel, waarbij dag- en deeltijdstudies 
op een hoop worden gegooid. Wie te lang over zijn studie doet – toch 
al flink aan de prijs omdat het vaak een tweede studie betreft –, moet 
de portemonnee trekken voor de langstudeerdersboete. Ook de 
kosten van de studie zijn gestegen vanwege de verhoging van het 
instellingscollegegeld. CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg 
betreurt de gang van zaken. ‘De staatssecretaris heeft niet goed 
over de gevolgen van zijn besluit nagedacht. Ik hoop echt dat hij snel 
tot bezinning komt. Ons bereiken brieven van verontruste leden die 
hun studie in gevaar zien komen, omdat ze bijvoorbeeld een half jaar 
moesten stoppen door ziekte, vanwege mantelzorg of omdat ze stu-
die, gezin en werk even niet konden combineren.’
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webbedingetjes

@  Veel mentoren vinden het lastig om studielessen goed in 

te vullen. Op de digitale school is sinds kort een vaklokaal 

Studiebegeleiding. Aan dit lokaal wordt inhoud gegeven 

door Studiekring, gespecialiseerd in studiebegeleiding. In 

dit lokaal zijn allerlei tips en gratis oefeningen te vinden die 

bruikbaar zijn bij het begeleiden van leerlingen tijdens stu-

dielessen. Kijk op: wp.digischool.nl/studiebegeleiding/ 

@  Stel, je ziet een dier. Maar wat is het nou precies? Daar 

kun je achterkomen met de DierenZoeker. Een website, 

gemaakt door Het Klokhuis en Naturalis, waarop je dieren 

in en rond het huis kunt opzoeken. Je komt op eenvoudige 

wijze achter de naam van het dier en leert meer over zijn 

uiterlijk en gedrag. Vanaf woensdag 18 januari kun je meer 

lezen op www.dierenzoeker.nl. De site is ook geschikt voor 

gebruik in de klas.

@  Tijdens de Bibliotheektweedaagse 2011 is in Groningen 

de website www.Leesmonitor.nu gepresenteerd. De 

Lees monitor is een uitgebreide kennisbank waarop 

geïnteresseerden actuele en relevante onderzoeksgegevens 

kunnen vinden over de leescultuur, leesbevordering en 

literatuureducatie in Nederland.

     Ik heb liever meer vakantie dan  
meer salaris

Eens 46%

Oneens 54%
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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: Het imago van het hbo heeft onherstelbare 

schade opgelopen.

ApenstAArtjes

Getwitterd

Michel Rog: 
Vandaag in Stiens (Fr.) enthousiast  
aangesproken door lid die waardering  
uitsprak dat CNV Onderwijs steeds meer 
vakvereniging wordt #leuk! (24 december)
Volg Michel Rog, de voorzitter van CNV Onderwijs, op Twitter: 

www.twitter.com/michelrog

Stelling:

Op de LinkedIn-groep van Schooljournaal (www.linkedin.

com > groups > Schooljournaal) is de afgelopen weken druk 

gediscussieerd over het onderzoek van CNV Onderwijs 

naar gezag van leraren. Een onderwijsadviseur noemt de 

conclusie overtrokken: ‘Omdat ik weet dat ouders over het 

algemeen juist heel veel accepteren van docenten omdat 

ze juist zo’n begrip hebben voor de mensen die werken 

met hun “lastige pubers”.’ 
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fontys.nl/masters 

Van meester tot master 
een investering in uzelf  
die u op voorsprong zet!

Fontys biedt deeltijdopleidingen in:
•   Master of Education
•   Master Special Educational 

Needs (SEN)
•  Master Leren en Innoveren
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Advertentie

Wel of niet naar groep 3
De overgang van groep 2 naar groep 3 is 
niet vanzelfsprekend en verloopt voor veel 
kinderen in het basisonderwijs haperend. 
Vaak moeten ze een sprong maken om 
aansluiting te vinden in groep 3. Deel-
name aan het leerproces in deze groep 
is niet voor elk kind haalbaar. Een jaar 
langer kleuteren komt dan ook regelmatig 
voor. Netwerk De Kleuter Gekend van de 
Christelijke Hogeschool Ede organiseert 
op woensdag 1 februari een symposium. 
Ervaringsdeskundige Monique de Haan, 
zelf ook leerkracht, is hoofdspreker en zal 
de resultaten presenteren van haar onder-
zoek naar de overgang van groep 2 naar 3. 
Onderwerpen als herfstkinderen, schrijven 
in groep 2 en gespreksvoering met ouders 
komen aan bod in workshops waar leraren 
zich kunnen aansluiten. Meer informatie  
of aanmelden kan via www.che.nl/
transfereducatie en (0318-) 69 65 04. De 
kosten bedragen € 35,- per deelnemer. 

Waargebeurde verhalen 
basisonderwijs
In het poepenhoek verzamelde Hans Notmeijer 
vorig jaar de belevenissen tijdens zijn loopbaan als 
leerkracht, adjunct en directeur op basisscholen in 
Amsterdam. Nu is zijn tweede verhalenbundel af. In 
zijn nieuwe boek staan nog meer beschrijvingen van 
humoristische, emotionele, heftige, soms alledaagse 
en vaak ook bizarre gebeurtenissen. Hij vertelt onder 
ander over een sollicitant die voornamelijk over haar 
seksleven wil praten en een leerling die tijdens een 
dierengeluidenspel per ongeluk in het bos wordt 
achtergelaten. Plaaghaas in school is in eigen beheer 
uitgegeven en kost € 12,95,- (inclusief verzendkos-
ten). Het boek kan worden besteld door een mailtje 
te sturen naar: hans.notmeijer@chello.nl.

Oproep: Vacatures vaksecties 
examens
Wilt u meewerken aan de totstandkoming van de 
examens in het voortgezet onderwijs? En bent u 
een bevoegde en ervaren docent Engels (havo/vwo), Arabisch (havo/vwo/vmbo), dans (vmbo) maatschap-
pijleer2 (vmbo) of installatietechniek (vmbo)? Dan is CNV Onderwijs op zoek naar u! Voor het werk dat u 
kunt gaan doen voor het College voor Examens is een taakvergoeding beschikbaar in de vorm van vrijstel-
ling van schoolwerk van tussen de 100 en 200 klokuren per jaar. Collega’s met vragen over of interesse voor dit werk kunnen zich met een beknopt cv melden bij CNV Onderwijs, secretaris sector voortgezet onderwijs, mevr. C. Keuten-Van Spijk, voortgezetonderwijs@cnvo.nl  We zien uw sollicitatie graag voor 1 februari tegemoet. Een uitgebreide versie van deze tekst stond in het laatste nummer van Schooljournaal van vorig jaar en is te vinden op www.cnvo.nl/actueel.

Donald Duck in twaalf provincies  
Donald Duck beleeft vanaf 
deze maand avonturen in 
onze twaalf provincies. 
Speciaal voor het 60-jarig 
bestaan van het weekblad 
verlaat de eend voor het 
eerst Duckstad om iedere 
maand feest te vieren in een andere provincie. Elke 
derde week van de maand verschijnt een avontuur  
helemaal in het thema van de betreffende omgeving.  
De aftrap is op 20 januari in Friesland. De Elfsteden-
tocht, fierljeppen, skûtsjesilen, Friese nagelkaas, 
Beerenburger, al deze typische Friese dingen komen 
aan bod. Om het jubileum te vieren, gaat er een scho-
lenactie van start. Hoe brengt de Donald Duck kleur op 
jouw school(plein)? Er komt per provincie een winnaar 
en het weekblad zal de wens van de betreffende klas/ 
school in vervulling laten gaan. 
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Boek over EZELSBrUGGETJES 

Op school kom je er haast niet onderuit: ezelsbrug-

getjes. Je kunt het zo gek niet bedenken of er is 

er wel eentje voor. Van slimme regeltjes voor die 

lastige Nederlandse spelling, tot rijtjes met Duitse 

naamvallen en scheikundige elementen. In dit boekje 

zijn de leukste, origineelste en meest bruikbare 

geheugensteuntjes verzameld. Vanaf nu dus geen 

excuses meer van leerlingen die geen goede cijfers 

halen. Leraren kunnen gewoon dit boek aanwijzen 

als hulpmiddel, of zelf gebruiken. Ezelsbruggetjes 

voor Dummies kost € 7,95 en is te koop via de regu-

liere boekhandels.
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Congres over toekomst 
taal
Docenten Nederlands uit het voortgezet en 
middelbaar beroepsonderwijs gaan samen 
in op het thema Taal met toekomst tijdens 
een congres van Uitgeverij ThiemeMeulen-
hoff op donderdag 2 februari. Want hoe 
ziet die toekomst eruit, nu onderwijsorga-
nisaties en kamerleden steeds kritischer 
worden over taallessen in Nederland en 
nieuwe referentiekaders en exameneisen 
neerleggen? Niet alleen overheid en in-
stanties, maar vooral ook docenten Neder-
lands willen meer nadruk leggen op taal-
onderwijs, blijkt uit de recente publicaties 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau. 
Hoe moeten deze leraren omgaan met het 
gestelde referentiekader, nieuwe centrale 
examinering, nieuwe media en mondige 
leerlingen? Het ThiemeMeulenhoff Con-
gres Nederlands 2012 bereidt hen hier op 
voor. Philip Freriks, oud journaalpresenta-
tor, verzorgt de aftrap met het Groot Dictee 
Taal met Toekomst. Ook verschillende 
prominente schrijvers, waaronder Mensje 
van Keulen en Peter Buwalda (Bonita  
Avenue) werken mee. Voor meer informatie 
en inschrijvingen kunt u terecht op  
www.congresnederlands.nl.

Tuinier in hart en nieren, dat is Harry dekkers 
(68). Daarom is hij na zijn pensionering nog 
regelmatig in de schooltuin van de Meester 
Snelschool in Losser te vinden. ‘Ach, ik ben 
gezond en heb graag contact met leerlingen’, 
verklaart Dekkers zich nader. ‘Ik werk in de 
schooltuin samen met de leerlingen, geef hen 
aanwijzingen, leer hen wat over de tuin. Ik vind 
kinderen ongelooflijk leuk. Ze geven me veel 
energie. Bovendien zitten twee kleinkinderen, 
straks drie, op mijn oude school, dus dat is 
een extra motivatie.’ Dekkers werkte twintig 
jaar als leerkracht van groep 7/8 en directeur 
op de Meester Snelschool. Daarnaast is hij 
actief als penningmeester van de Stichting 
Culturele Basisvorming Losser. In 2005 nam hij 
officieel afscheid van de school. ‘Ik heb het altijd 
belangrijk gevonden om dingen naast mijn werk 
te doen, en nu dus naast mijn pensioen. Het 
verbreedt je horizon en je blijft er energiek bij.’
CdG
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vaardigheden in de onderbouw. Met ook  
Onderwijs cabaret door Arie de Bruin. Met brood-
maaltijd. Info/aanmelden: Henk van Drunen,  
(010) 4520 345, (06) 2854 6533, CNVOprimoZH@telfort.nl

JONG
Gelderland
Woensdag 25 januari, 16 uur, Iselinge Hogeschool, 
Bachlaan 11, Doetinchem. Netwerkbijeenkomst (incl. 
lichte maaltijd). Thema: (Aanstaande) ouders, als ouders 
in je recht. Workshop: Time management, de balans 
tussen werk en gezin, door Natascha Schenk, juridisch 
medewerker CNV Onderwijs, en Jeannette de Haan, 
trainer CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden (voor 
16 januari): jongeren@cnvo.nl. 

NETWERK LIMBURG
Sectorraad primair onderwijs, stuurgroepen 
Schoolleiders Po en vo, ooP en vrouwen
Donderdag 26 januari 2012, 16.15 uur, ledenbijeen-
komst Limburg, basisschool De Drossaert, Geenstraat 
32a, Sittard-Geleen. Over: Social media; Agressie in het 
onderwijs; Dyslexie en Werkdruk in het onderwijs. Door: 
Erno Mijland; Hans van Dinteren; Wouter Prins en 
Monique Sleuters. Info/aanmelden (voor 20 januari): 
netwerklimburg@cnvo.nl (o.v.v. Geleen).

Donderdag 2 februari 2012, 16.30 uur, 
regiobijeenkomst Limburg, Terra Nigra, Terra 
Nigrastraat 5, Maastricht. Over: PO- en VO-
onderwijs in een krimpende regio en hoe om te gaan 
met boventalligheid; Dyslexie; Werkdruk in primair 
en voortgezet onderwijs. Door: Hans van Dinteren; 
Tom Boot en Monique Sleuters. Info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnvo.nl (o.v.v. Maastricht). 

SECTORRAAD VOORTGEZET 
ONDERWIJS
Donderdag 2 februari, 16.30 uur (incl. brood/soep), 
Vrije Universiteit, Hoofdgebouw 14A-05, Boelelaan 
1105, Amsterdam. Over Effectief begeleiden van 
studiekeuze. Met gastsprekers M. Touwen, E. Schouten 
(beiden Centrum voor Studie en Loopbaan VU), C. 
Holleman (honnoursprogramma VU) en M. Diderich 
(Amsterdam University College). Info/aanmelden (voor 
31 januari): voortgezetonderwijs@cnvo.nl. 

GEPENSIONEERDEN
noordoost brabant
Donderdag 26 januari, (ontvangst) 13 uur, 
Jaarvergadering, De Bouwketel, Hoogeweg 9, 
Escharen. Met onder meer A. Teeuwen, notaris 
te Boxmeer over schenking aan kinderen, 
(levens)testament etcetera. Info/aanmelden: 
Gerrit Verbruggen, (0485) 45 14 82,  
verbrug@home.nl 

rayon noord Holland noord
Dinsdag 21 februari, 10 uur, Voorjaars-
vergadering, “Het Gulden Vlies”, Koorstraat 
30, Alkmaar. Vergadering, lunch, 13.30 uur 
rondleiding Stedelijk Museum, met als thema 
“De ringersfabriek”. Info/aanmelden:  
A. Bouma, (072) 511 6791, t.bouma@saks.nl

VROUWEN
Woensdag 18 januari, 16.30 uur, Bijeenkomst 
45+ vrouwen, CNV-kantoor, Utrecht. Onder 
andere Ben van rooii, medewerker individuele 
belangenbehartiging CNV Onderwijs, over 
algemene facetten van regelgeving voor wie 
met (vervroegd) pensioen gaat. Workshop 
over Vergroten van draagkracht, verminderen 
van draaglast, door Jeannette de Haan, trainer 
CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl.

Woensdag 8 februari, 16 uur, roc Leiden,  
Leiden, over functionerings- en beoordelings-
gesprekken, door regiobestuurder CNV 
Onderwijs Cor Duinmaijer. Info: Wendy de 
Jonge, jufwendy@ziggo.nl

Woensdag 15 februari, 16 uur, Greijdanus 
Scholengemeenschap, Zwolle, over Rots 
en Water, door Harald de Vries. Info: Annie 
Timmerman, timmerman142@hotmail.com

PRIMAIR ONDERWIJS
Zuid-Holland
Woensdag 1 februari, 15 uur, Onderwijsmiddag, 
Centrum Pro rege, Oudedijk 113, rotterdam. 
Met workshops Passend Onderwijs; Plezier 
in je werk; Omgaan met agressie; Sociale 

In de agenda staan activiteiten van CNV Onderwijs. Bijeenkomsten worden 
maximaal twee keer vermeld. Aanleveren agendapunten uiterlijk 9 dagen 
voor verschijning via schooljournaal@cnvo.nl. Voor een uitgebreide versie 
van de agenda: www.cnvo.nl/agenda.
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FBTO DOORLOPENDE 
REISVERZEKERING:

Ook je reisgenoot verzekerd! Handig, 
als bijvoorbeeld het vriendje van je 
zoon meegaat op wintersport.
 
Leden van CNV Onderwijs 
ontvangen 5% korting op de FBTO 
Doorlopende Reisverzekering. Sluit af 
op fbto.nl of bel (058) 234 58 85. 
Collectiviteitscode T16.

Met wie ik op 
vakantie ga?

110240001_Adv Reis CNVO_90x130mm.indd   1 30-12-11   10:11

Start 4e leergang: september 2012
Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie:
www.lereneninnoveren.nl

Starten met onderwijsvernieuwing?

Volg de Master
Leren en Innoveren

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30
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Primair Onderwijs
Speciaal voor Rotterdamse leerlingen 
uit groep 6, 7 en 8 programmeert het 
IFFR iedere doordeweekse festiva-
lochtend korte voorstellingen in de 
bioscoop. De films worden ingeleid 
en achteraf is er gelegenheid om 
vragen te stellen aan de makers. Om 
goed beslagen ten ijs te komen is er 
lesmateriaal beschikbaar dat leerlingen 
voorbereidt op een bezoek aan de films 
op het festival. Zo zitten er leerzame 
opdrachten tussen over hoe je een 
vraaggesprek kunt voorbereiden en 
houden met een filmmaker. 

Jongeren 
nadrukke

lijker 

in beeld o
p Rotterd

ams 

filmfestival

Voorstellingen voor het basisonderwijs, waaraan 3.000 leerlingen uit de bovenbouw van  
23 scholen deelnemen en opvoeringen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. 

Dat zijn de nieuwe activiteiten voor kinderen en scholieren op de 41e editie van het 
International Film Festival Rotterdam (IFFR) dat op 25 januari van start gaat. De op jongeren 
gerichte activiteiten zijn dit jaar flink uitgebreid. Schooljournaal selecteerde een kleine greep 

uit het educatieve programma.

Voortgezet Onderwijs
Voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs toont 
het festival een aantal korte films voor leerlingen van 
12 t/m 15 jaar. De films worden ingeleid en er is een 
maker of een professional aanwezig voor een vraagge-
sprek met de leerlingen. Voor leerlingen van de boven-
bouw vertoont het festival films voor de vakken ckv (v)
mbo, ckv havo/vwo, Engels, Duits en Frans. Ook deze 
films worden ingeleid en begeleid met lesmateriaal. 
De geselecteerde films voor de specifieke vakken zijn:
Duits: Die Unsichtbare
Frans: Les Géants
Engels: Small Town Murder Songs
ckv havo/vwo: Tatsumi
ckv (v)mbo: The Ultimate Pranx Case



Schooljournaal 35

Filmtips
Monsieur Lazhar / regisseur Philippe Falardeau
Een lagere schoolklas wordt opgeschrikt door een heftige gebeur-
tenis. Simon vindt zijn lerares Martine nadat zij zich in het lokaal 
heeft opgehangen. Haar vervanger, de strenge doch rechtvaar-
dige Algerijnse immigrant Bachir Lazhar, probeert de kinderen 
aanvankelijk de literatuur van Honoré de Balzac bij te brengen. 
Tevergeefs, want ze hebben iets heel anders aan hun hoofd. De 
zelfmoord heeft een diepe wond achtergelaten, met name bij 
Simon en Alice. Bachir worstelt zelf ondertussen met familiepro-
blemen en kan ieder moment het land uit worden gezet.
Al doen de zware thema’s verlies, dood, schuld en onschuld 
anders vermoeden, deze op een toneelstuk van Evelyne de la 
Chenelière gebaseerde film is charmant, teder en op momenten 

zelfs opvallend humoristisch. Een liefdevolle, warme publieks-
film à la Être et avoir.

Hugo / regisseur Martin Scorsese
Regisseur Martin Scorsese laat zich met Hugo van een zeer 
onverwachte kant zien. Geen maffiosi, mafketels of meedo-
genloos geweld ditmaal, maar een fantasierijke kinderfilm, die 
tevens een ode is aan de begindagen van de cinema. En dat 

alles in 3D. Het verhaal start in het Parijs van de jaren 
dertig. Daar woont Hugo Cabret in het treinstation. Na 
de dood van zijn vader neemt zijn oom het weesjochie 
onder zijn hoede en zet hem aan het werk. De technisch 
getalenteerde Hugo moet ervoor zorgen dat de stations-
klok op tijd blijft lopen. 

Les géants / regisseur Bouli Lanners
Drie Belgische tienerjongeren worden tijdens de zomerva-
kantie door hun ouders aan hun lot overgelaten. Zonder 
geld proberen ze in een door bossen omringd Waals dorp te 
overleven. Ze stuiten op een aantal zonderlingen en bele-
ven allerlei ondeugende en ronduit spannende avonturen 
die hun leven voor goed veranderen. Een modern, poëtisch 

bitterzoet sprookje over fragiele familiebanden en pure 
vriendschappen. Een van de films waar dit jaar lesmateriaal 
voor ontwikkeld is.

Play / regisseur Ruben Östlund
Het scherp observerende en confronterende Play is 
gebaseerd op een waargebeurde zaak. In het centrum van 
het Zweedse Göteborg overviel een groep jongens tussen 
12 en 14 jaar in de jaren 2006 tot 2008 ongeveer veertig 
kinderen. De bende speelde een doorwrocht rollenspel 
dat vooral draaide om groepsretoriek en waar geen fysiek 
geweld aan te pas kwam. De slachtoffertjes werden steeds 
nauwgezet uitgezocht en via een truc aan het wankelen 
gebracht. 

Vanaf woensdag 19 januari is het volledige programma van 
het festival en het educatieve programma te vinden op 
www.filmfestivalrotterdam.com. Aanmelden voor de voorstel-
lingen (zolang er nog plaats is) via education@filmfestival-
rotterdam.com. Het IFFR is  nog op zoek naar een aantal 
docenten uit het voortgezet onderwijs die het leuk vinden 
om één of twee keer per jaar advies te geven over (nieuwe) 
educatieve activiteiten en projecten. Heeft u interesse? 
Stuur een mail naar education@filmfestivalrotterdam.com. 

Frans Bijma
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‘stills’ uit 
de films: 
Hugo, Les 
géants, 
Monsieur 
Lazhar, 
Play.

Hoger Onderwijs
Voor hbo- en academische studenten organiseert het 
IFFR op donderdag 26 januari de Rotterdam Film 
Course. De RFC is een gevarieerde studiedag die studen-
ten een andere kant van de wereldcinema laat zien. De 
studiedag staat dit jaar in het teken van de crisis. Experts 
laten zien hoe crisisjaren uit het verleden zijn neergezet 
op film en hoe de filmmakers van nu bezig zijn het beeld 
van de huidige crisis te vatten. Er worden twee festival-
films vertoond die allebei de crisis op een andere manier 
in beeld brengen. De geselecteerde films zijn:
de zwarte komedie Adikos Kosmos (Unfair World) van 
Filippos Tsitos;
de documentaire Mercado de Futuros (Futures Market) 
van Mercedes Alvarez. 
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Wilt u optimaal kunnen inspelen op verschillen tussen leerlingen? 
En wilt u zich verder ont wikkelen als professional? Kies dan voor de 
master SEN! U kunt kiezen uit vier uitstroomprofi elen: Onderwijs en 
zorg, Onderwijs en leerproblemen, Onderwijs en gedragsproblemen, 
Begeleiden en innoveren.

Na het afronden van de master:
•  zet u duurzame innovatieprocessen in gang 
•  vervult u een voortrekkersrol bij het initiëren van 

onderwijs vernieuwingen.

Start: september 2012
Lesplaatsen: Zwolle en Leeuwarden

Laat u voorlichten!
Zwolle: 20 januari, 18.30 uur
Assen: 2 februari, 19.00 uur
Leeuwarden: 9 februari, 19.00 uur

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl
of www.oso-windesheim.nl 

Master Special Educational Needs Innoveren binnen uw school?

Onderwijs: speciaal voor iedereen

Laat u voorlichten!
• Amsterdam (VU), 17 januari, 19.00 uur
•  Haarlem/Den Haag/Rotterdam/

Amstelveen, 18 januari, 17.00 uur
• Zwolle, 20 januari, 18.30 uur
• Assen, 2 februari, 19.00 uur
• Leeuwarden, 9 februari, 19.00 uur
• Utrecht, 7 maart, 19.30 uur

Wij zijn aanwezig op de Dag van de Lerarenbeurs, 8 februari a.s. 
in het CNV gebouw in Utrecht

Kies voor de Master Learning and Innovation!

Meer informatie?
Kijk op www.windesheim.nl 
of www.stenden.com/nl/studies/
master

 GEBRUIK UWLERARENBEURS!

CHW111530_1689_ADV_MSTR_SCHOOLJOURNAAL.indd   1 06-01-12   13:00
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Bent u die leraar, intern begeleider, 

remedial teacher, zorgcoördinator of 

leidinggevende die zich verder wil 

professionaliseren in het werken met of 

voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften?

Vanuit 11 lesplaatsen verzorgen wij 

nascholing en de masteropleiding Special 

Educational Needs. 

Voor deze masteropleiding kunt u de 

lerarenbeurs voor scholing aanvragen.

Wij nodigen u van harte uit op 8 februari 

2012 op de Dag van de Lerarenbeurs in 

het CNV gebouw te Utrecht om uw 

professionaliseringsmogelijkheden te 

bespreken.

U bent uiteraard ook van harte welkom op 

een van onze informatiebijeenkomsten.

Kijk voor data en een kantoor bij u in de 

buurt: www.seminarium.hu.nl

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Reisorganisatie Djoser zoekt 

enthousiaste reisbegeleiders 

Wij zoeken reisbegeleiders die jaarlijks meerdere 
losse (junior) reizen in de schoolvakanties kunnen 
begeleiden of tussen april en oktober beschikbaar 

zijn voor meerdere aangesloten reizen. 

Kijk voor meer informatie op www.djoser.nl 
of bel 071-5166181. 

school-djoser 111223.indd   1 23-12-2011   11:00:49

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

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

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

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

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



Kleine adveRtenties

Te Huur: 

N.W. FraNkrijk, omgeViNg st. omer oNs 
VakaNtiehuis Voor 2-6 persoNeN 
Gezellig en smaakvol ingerichte ‘fermette’ (boerderijtje) geheel 
vrijstaand met besloten tuin en boomgaard (1.200 m2), houten 
tuinhuis met open haard, voor en achter ruim terras. Sat.NL-tv,  
tel., koelkast en wasmachine aanwezig. Ideaal fiets- en wandelgebied. 
Veel brocantes in de omgeving. Geen huisdieren. Info en folder 
(0570) 61 74 18, www.vakantiewoningjoviepasdecalais.nl of 
jovie@gmail.com

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, 
die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden 
van huizen, auto’s, boten en commerciële activiteiten hoort in 
deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan-
bieden van personeel. Uw korte advertentietekst (max.  
55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. 
Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders 
dienen 1 week voorafgaande aan de verschijningsdatum € 25,- over 
te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, 
o.v.v. annonce en naam adverteerder. Na ontvangst worde de annonce 
zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de 
kwaliteit van de aangeboden vakantieverblijven. De redactie behoudt 
zich het recht voor om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.

Een collega woonachtig in de omgeving van Roermond/Weert die
bereid is om naast het werken in de regio ook op andere plaatsen 
verspreid over het land onderwijs te verzorgen en te werken via 
een digitale leeromgeving of in een gastschool.

Functie-eisen:
•	 bevoegdheid	om	les	te	geven	in	het	basisonderwijs
•	 enkele	jaren	werkervaring,	liefst	met	heterogene	groepen
•	 ruime	ervaring	met	het	gebruik	van	computers	in	de	werksituatie
•	 goede	communicatieve	vaardigheden,	flexibele	opstelling	en	 
 stressbestendig
•	 rijbewijs	B	E	(indien	niet	in	het	bezit	van	het	rijbewijs	E,	dient	de	 
 bereidheid aanwezig te zijn om dit te halen)
•	 een	goede	beheersing	van	de	Duitse	taal	strekt	tot	aanbeveling

Wat kun je verwachten:
Als	leerkracht	bij	de	Stichting	Rijdende	School,	verzorg	je	geduren-
de	de	maanden	april	–	november	onderwijs.	Dit	gebeurt	in	een	rij-
dende	schoolwagen	bij	diverse	kermissen	en/of	bij	circussen,	maar	
regelmatig ook via een digitale leeromgeving of in een gastschool 
waarin kinderen van onze doelgroep tijdelijk worden opgevangen. 
Gedurende	het	winterseizoen	(november	–	april)	lever	je	in	team-
verband een bijdrage aan onderwijsgerelateerde werkzaamheden 
waaronder:	consulentenwerk,	ontwikkeling	leermiddelen,	team-
scholing	en	voorbereidende	taken	voor	het	nieuwe	zomerseizoen.	

Ons aanbod:
Een	boeiende	functie	(1	fte)	in	een	unieke	onderwijsorganisatie.
Salarisschaal LA volgens de geldende CAO-PO. 
Goede arbeidsvoorwaarden.

Aanvullende informatie:
Zie	hiervoor	de	functiebeschrijving	op	www.rijdendeschool.nl	
of	neem	telefonisch	contact	op	met	Marianne	de	Reuver	of	
Ditty	van	Horssen	
0345	–	572651.	

Belangrijke data:
De	selectie	vindt	plaats	in	week	5.	
De	sollicitatiegesprekken	zijn	gepland	op	maandag	6	februari.

Solliciteren: 
Stuur	een	sollicitatiebrief	naar	Stichting	Rijdende	School	
t.a.v.	Jan	Roest,	directeur/bestuurder,	Postbus	188,	4190	CD	
Geldermalsen	of	mail	uw	brief	en	cv	naar	info@rijdendeschool.nl	
onder vermelding van “Sollicitatie”.

Uw	reactie	dient	uiterlijk	29	januari	in	ons	bezit	te	zijn.

Stichting Rijdende School Geldermalsen
zoekt 

enthousiaste leerkracht

Wij zoeken per 1 mei 2012:

school-rijdende 120110.indd   1 10-01-2012   13:45:49

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

En wat doe jij? 

Ik sta op voor 
mijn moeder Els
Brenda Schaaper (42),
mede-organisator 
KWF SamenLoop
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themadag 
ideNtiteit
CNV Onderwijs organiseert op woensdag 25 januari een 
themadag over identiteit onder de titel Zonder wrijving geen 
glans! De bijeenkomst wordt gehouden in De Driehoek, 
op loopafstand van station Utrecht Centraal. Op het 
programma staan onder meer een interactieve plenaire 
inleiding door Leonard Geluk, bestuursvoorzitter van 
Roc Midden Nederland en oud-wethouder Onderwijs in 
Rotterdam en diverse workshops.
Leden betalen € 50,-, niet-leden € 100,-. Aanmelden via 
www.cnvo.nl
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•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuuRgRoepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

PRiMAiR ONdeRwiJS
Mevr. M. van der Kooij
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primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGeZeT ONdeRwiJS
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
MiddeLBAAR BeROePSONdeRwiJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

sectoRRaden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adRes en telefoonnummeRs  
cnv ondeRwiJs
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ze ervaring opdoen, ik voer gesprekken, doe de eindbe-
oordeling en bij problemen komen ze naar mij toe.’ Het 
lid worden van een vakbond stond al wat langer op haar 
lijstje, maar het was er niet eerder van gekomen. Nijland: 
‘Nu reorganisaties aan de orde van de dag zijn en er in 
het nieuws niet veel positieve berichten over het onder-
wijs zijn te vinden, is het nu dan toch zover.’ Het laatste 
zetje kwam van haar man die ook georganiseerd is. Hij is 
lid geworden van een vakbond in zijn eigen beroepsveld. 
‘Ik verwacht van een bond dat ze me helpen en onder-
steunen. Op dit moment ondervind ik geen problemen op 
mijn werk. Stel dat ik onverhoopt in moeilijkheden kom, 
of als ik hulp en advies nodig heb, dan reken ik erop dat 
CNV Onderwijs voor mij klaar staat.’ 
YR

Na haar afstuderen in 2000 als onderwijskundige is 
Sharon Nijland meteen aan de slag gegaan. Sinds vier 
jaar werkt ze nu op Roc ASA in Utrecht. ‘Ik sta niet voor 
de klas, maar ik ben een beroepspraktijkvormer. Als 
bpv-consulent begeleid ik mbo’ers met hun stages. Ik 
help ze een goede plek vinden, ik ben hun aanspreekpunt 
gedurende zo’n periode, bezoek ze op het bedrijf waar 

Sharon Nijland (38): 
‘Hulp en ondersteuning 

van een vakbond’
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