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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.

Vakleerkrachten
Ik wil reageren op het loopbaanon-
derzoek in het vorige Schooljournaal. 
Ik miste bij de vraag wat we liever 
zouden hebben als er meer geld te 
besteden zou zijn (meer salaris, car-
rierekansen of proefssionaliserings-
mogelijkheden) het antwoord ‘meer 
vakleerkrachten in het basisonder-
wijs ter ontlasting van de leerkracht.’ 
Ik ben inmiddels zelf gepensioneerd, 

maar weet uit ervaring en uit verha-
len om me heen dat leraren het zeer 
druk hebben: alles moeten ze zelf 
doen, overal zijn ze voor bevoegd, 
gym, handenarbeid. Veel onderwijs-
ondersteunend personeel is er niet. 
En daar komt dan nu nog het nieuwe 
vak techniek bij? Leraren zijn altijd 
doodmoe als ze vrij zijn en raken 
overwerkt. Als er dus geld te beste-
den zou zijn, zou ik dat steken in meer 

vakleerkrachten om de leraar een 
beetje te ontlasten.
Ans van Oers-Coenen

AOW’ers
Ik heb een brief aan de politiek 
gestuurd, omdat dit kabinet de last van 
de nivellering eenzijdig bij AOW’ers  
met een aanvullend pensioen legt. 
Dat blijkt uit berekeningen van het 
Nibud en het CPB. Waarom deze 
scheve verdeling? Wie hebben hier 
de sterkste schouders? Ten opzichte 
van het eerste regeerakkoord is er 
zelfs sprake van verdere verslech-
tering. Er zit een gedachte achter: 
AOW’ers kunnen wel wat hebben. De 
veronderstelling is dat ze beschikken 
over een aanzienlijk vermogen via de 
overwaarde van hun huis. Maar dit is 
een misvatting! Mocht er sprake zijn 
van overwaarde, dan betreft het ste-
nen. En die kun je niet opeten. Een 
andere filosofie uit het regeerakkoord 
betreft het verschil tussen werkenden 
en niet-werkenden. De premier stelt: 
werken moet lonen! Maar dat is een 
onredelijke gedachte als het gaat om 
AOW’ers. Zij hebben hun werk gedaan 
en kunnen aan hun inkomenssituatie 
niets meer veranderen. Voor protest 
hoeft de politiek niet bang te zijn. Het 
Malieveld stroomt beslist niet vol met 
bejaarden. Ik doe daarom een klem-
mend beroep op de politiek om een 
eind te maken aan de onredelijke fis-
cale behandeling van AOW’ers met 
een pensioen.
Jaap Berghuis, Eelde

Brieven
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Zelfmoord
Wie is er niet geschokt door het trieste bericht van de zelfmoord van 
Tim en nu weer Fleur? Gepest en daardoor hun leven verpest zien, 
zodat ze geen andere uitweg meer zagen. We moeten dit toch een 
halt toe kunnen roepen!! Pesten is van alle tijd. Ook ik werd vroeger 
gepest om mijn bril met dikke jampotglazen en met de achternaam 
waar zo mooi mee te spelen viel. Als groepsleerkracht ben ik daarom 
altijd alert geweest op pesten en pestgedrag en heb hier samen met 
de groep en het team steeds aan gewerkt. Als remedial teacher heb 
ik de laatste jaren vertrouwenspersoon mogen zijn rond pesten op 
mijn basisschool. Hierbij speelden gesprekjes met kinderen individu-
eel, maar ook kringgesprekken een rol, waarbij gepesten en pesters 
met elkaar in gesprek gingen om samen oplossingen te bedenken. 
Dit waren veelal indringende, emotionele gesprekken. Met bewonde-
ring en respect heb ik geluisterd naar de manier waarop kinderen, 
hoe jong ook, gevoelens onder woorden kunnen brengen. Voorwaarde 
hierbij is wel: geef kinderen de ruimte en neem elke inbreng serieus. 
Ik ben ervan overtuigd dat met vroegtijdig signaleren van pesten op 
school en het adequaat omgaan met deze signalen veel leed bij kin-
deren en jongvolwassenen voorkomen kan worden. Maar dan moet je 
je als team hiervoor open durven en willen stellen en samen één front 
vormen tegen pesten, waarbij het pestprotocol het hele jaar, jaar in 
jaar uit, moet gelden, voor iedereen!! 
Gerard Lurvink, Lichtenvoorde
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fOtO Marisa	Beretta

Plan ChristenUnie voor hulp 
aan startende leraren verworpen 
Omdat door krimp de werkloosheid onder leraren basisonder-

wijs is toegenomen en de sector door vergrijzing vanaf 2015 

kampt met een tekort aan leraren, riep ChristenUnie-Tweede 

Kamerlid Voordewind minister Bussemaker woensdag op  

10 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een overbrug-

gingsregeling voor afgestudeerde leerkrachten. Op die manier 

hoopte hij talenten voor het onderwijs te behouden en de posi-

tie van startende leraren die niet meteen een baan vinden te 

versterken. Dit door binnen het lerarenbudget de komende 

twee jaar geld te reserveren voor een tijdelijke regeling. Het 

bedrag moest komen uit een potje dat bedoeld was studenten 

met een handicap of een deeltijdstudie te compenseren voor 

de langstudeerdersboete. Omdat die maatregel niet doorgaat, 

is ook compensatie niet nodig. Voordewind wilde het extra geld 

verder gebruiken om de gevolgen van de grotere klassen te 

verkleinen of om meer zorgleerlingen in het reguliere onderwijs 

op te vangen. Het budget moest via de arbeidsmarktplatforms 

primair onderwijs gericht en regionaal worden ingezet in gebie-

den waar lerarentekorten tegen die tijd ontstaan. Mede ook 

omdat vanwege het lerarenoverschot op dit moment minder 

jongeren voor de pabo kiezen. De Tweede Kamer verwierp 

dinsdag de motie. Patrick Banis, waarnemend voorzitter van 

CNV Onderwijs, reageert teleurgesteld: ‘Je moet natuurlijk nooit 

een emmer kwaliteit leeggooien. Straks hebben we keihard de 

goede leraren nodig die nu hun baan dreigen te verliezen. Door 

in meerderheid tegen deze motie te stemmen mist de Kamer 

een kans om iets te doen voor het behoud van de kwaliteit van 

ons onderwijs over een aantal jaren.’ PM/MvO

Groep 1/2 van basisschool De Peppelaer in Haarlem oefent het kerstverhaal over de geboorte van 
Jezus in de stal in Bethlehem. Op de foto de drie koningen Casper, Melchior en Balthasar.
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Patrick Banis (45), waarnemend voorzitter van CNV Onderwijs, 

treedt per 1 januari in dienst van de CAOP. Banis, sinds novem-

ber 2008 bestuurder van de bond, wordt manager arbeids-

markt van het in Den Haag gevestigde kennis- en dienstencen-

trum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 

Niet verrassend, want hij was bij CNV Onderwijs arbeidsvoor-

waardencoördinator. In laatstgenoemde discipline had hij zich 

bewezen bij zijn vorige werkgever FNV, waar hij doorgroeide tot 

sectormanager, belast met het leidinggeven aan vakbondsbe-

stuurders. Ook had hij de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor 

afspraken in cao’s en sociale plannen en beleid in de diensten-

sector. Die kennis en ervaring was voor de sollicitatiecommissie 

van CNV Onderwijs vier jaar geleden reden Banis, ooit begon-

nen als docent aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs, aan 

te stellen als bestuurder. Hij kon zich druk maken als aan de 

arbeidsvoorwaarden van leraren 

werd gemorreld. Vorige maand 

nog liep hij te hoop tegen de sug-

gestie in een verhaal in de Volks-

krant dat werken in het onderwijs 

een ‘feestje zonder verplichtingen’ zou zijn. ‘Het beeld wordt 

versterkt dat het één groot luilekkerland is. Het lijkt op het oog 

alsof het onderwijs minder hoeft te bezuinigen, maar dat is 

schijn. Er is voor het vierde jaar een nullijn voor het personeel.’ 

Banis was ook portefeuillehouder primair onderwijs en, eerder, 

van voortgezet onderwijs. De acties rond passend onderwijs, 

die uitmonden in de stakingsactie op 6 maart in de ArenA in 

Amsterdam, vormden zeker een hoogtepunt. Hij sloot de groot-

ste onderwijsstaking ooit af met de woorden ‘Elk kind telt’, luid 

gescandeerd door 50.000 mensen. PM

Patrick	Banis	weg	als	bestuurder



Twintig kinderen gedood 
op basisschool Amerika
Een van de meest afschuwelijke gebeurtenissen die een school kan overkomen, is dat een per-

soon de school binnenloopt en vervolgens in het rond gaat schieten. Het zal niemand zijn ontgaan 

dat dit is gebeurd in het Amerikaanse Newtown in de staat Connecticut. De 20-jarige Adam Lanze 

liep hier de Sandy Hook Elementary School binnen en schoot zesentwintig mensen dood, waarvan 

twintig kinderen van zes en zeven jaar jong. Daarvoor had hij zijn moeder doodgeschoten. Uitein-

delijk sloeg hij de hand aan zichzelf. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Moeten de deuren van scho-

len niet constant op slot zijn? Wim de Weijer, directeur van Paulusschool in Hilversum, vindt dat 

scholen open moeten blijven. ‘Het is een diep tragische gebeurtenis, maar ik weet niet of je deze 

situatie kunt vergelijken met hier. Als je scholen gaat beveiligen, worden het van die onneembare 

burchten. Een school moet meer uitstralen dan alleen een opvanginstituut waar kinderen moeten 

leren.’ Toch is in 2006 een 22-jarige jongen basisschool De Klimop in Hoogerheide binnenge-

komen en heeft hier 

de 8-jarige Jesse 

Dingemans ernstig 

verwond, waarna 

hij is overleden. ‘Ja, 

dit is verschrikkelijk. 

Maar er gebeuren 

ook dingen in het 

verkeer, tijdens 

sport of een spel. 

Als je alles denkt 

te kunnen voorko-

men wordt het een 

onleefbare samen-

leving. Je kunt niet 

alle mogelijke tra-

gedies voorzien of 

voorkomen.’ 

JP

Stuurgroep 
Jong zoekt 
enthousiaste 
leden!
Stuurgroep Jong is op zoek 

naar enthousiaste leden (tot 

35 jaar), die zich in willen zet-

ten voor de jongeren binnen het 

onderwijs. Zij praten mee over 

wat er speelt in de onderwijs-

wereld. Ook zet de stuurgroep 

zich binnen CNV Onderwijs 

in voor een jong geluid. Het is 

belangrijk dat jongeren gehoord 

en gezien worden. De stuur-

groep organiseert onder meer 

netwerkbijeenkomsten, zoals: 

De leraar in zijn recht, Jonge 

ouders en Timemanagement. 

De groep mengt zich ook in het 

debat over de uitval van jonge 

docenten en andere (onderwijs)

tijden. Geïnteresseerd? Neem 

dan contact op met voorzitter 

Arianne van Os (06 18 84 67 

26 of jongeren@cnvo.nl). Het is 

mogelijk een keer een vergade-

ring bij te wonen, om zelf te zien 

en ervaren waar de stuurgroep 

mee bezig is. 

Schoolnieuws

•	De	nieuwe	bewindslieden	willen	excellente	leraren,	
die	excellente	leerlingen	afleveren.	Leraren	denken:	
pffff,	ik	heb	het	al	zo	druk.	De	bewindslieden	
zeggen:	wie	kan	er	nou	tegen	zijn	om	het	beste	
uit	leerlingen	te	halen?	Niemand,	zeker	leraren	niet,	
maar	ze	moeten	al	zo	veel	en	er	zijn	grenzen.	
•	Lesje	op	School	zegt	op	pagina	26:	‘Werken	
in	onderwijs	is	een	sluipmoordenaar.	We	vinden	
het	normaal	dat	leraren	een	burnout	krijgen.’	De	

staatssecretaris	zegt	op	pagina	12:	‘We	steken	er	
met	zijn	allen	vele	miljarden	gemeenschapsgeld	in,	
dan	mogen	we	ook	voor	leraren	en	schoolleiders	de	
lat	best	hoog	leggen.’	Het	voelt	haast	ongemakkelijk.	
ergens	wringt	de	schoen.
•	Gelukkig,	de	kerstvakantie	staat	voor	de	deur.	
Gered	door	de	bel!	Geniet	allemaal	van	de	
welverdiende	rust.
Ciska de Graaff
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Themadag identiteit 
over burgerschap
Politieke en Maatschappelijke vorming is op 30 januari in 

Utrecht het onderwerp op de jaarlijkse themadag van CNV 

Onderwijs rond identiteit. Anne Bert Dijkstra, bijzonder 

hoogleraar Toezicht & Socialisatie, scholen en onderwijsbe-

stel, verzorgt een inleiding over het internationaal vergelij-

kend onderzoek waarin Nederlandse scholieren een zeer 

lage score op burgerschapskenmerken haalden. Moet dit 

beter en kan het ook beter? In een forum gaan Dijkstra, 

Jaap Smit (voorzitter CNV) en Michel Rog (CDA-Tweede 

Kamerlid en oud-voorzitter CNV Onderwijs) en Helen J. van 

den Berg, de nieuwe voorzitter van CNV Onderwijs, met u in 

gesprek. Oud-docent en schoolleider Kars Veling, directeur 

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

visie op burgerschap en politieke en maatschappelijke vor-

ming. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan workshops 

als: Debat in de klas, Maatschappelijke stage en Burger-

schap in het schoolplan. Deelname kost € 75,- voor leden, 

€ 150,- voor niet-leden en is gratis voor voltijdstudenten. 

Aanmelden via www.cnvo.nl/maatschapjij

Ledenpas  
CNV Onderwijs  
vervalt in 2013
Tot op heden ontvangen leden van CNV Onderwijs elk jaar 

een nieuwe ledenpas. De pas is een bewijs voor het lidmaat-

schap van CNV Onderwijs, maar heeft vanwege nieuwe digi-

tale mogelijkheden geen specifieke functie meer. Met ingang 

van volgend jaar zal de ledenpas dan ook vervallen. Het lid-

maatschapsnummer blijft hetzelfde. Leden kunnen zich hier-

mee nog steeds registreren op bijeenkomsten, kosten decla-

reren of inloggen op Mijn CNVO. Om leden vanaf volgend 

jaar nog steeds te kunnen voorzien van een inschrijvingsbe-

wijs, zullen zij voortaan elk jaar een Bewijs van Lidmaatschap 

ontvangen. Hierin staat tevens het lidmaatschapsnummer 

vermeld. Het document is vanaf januari te downloaden via 

Mijn CNVO op www.cnvo.nl. De papieren versie wordt bij het 

eerste nummer van Schooljournaal in 2013 gevoegd.

10 december: Het aantal leerlingen op katho-
lieke middelbare scholen is flink gedaald, terwijl 
er juist meer scholieren op openbare en andere 
bijzondere scholen zitten. Dat blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Begin jaren negentig zaten er nog 325.000 leer-
lingen op katholieke scholen. Dat aantal is met 
bijna 100.000 gedaald in 20 jaar tijd. De Vereni-
ging Katholiek Onderwijs denkt dat de daling te 
maken heeft met de krimp in bepaalde gebieden 
in Nederland. (Bron: Nu.nl)
• In Roosendaal worden twee gebouwen van het 
Kellebeek College ontruimd na een bommelding. 
Enkele honderden leerlingen van de mbo-school 
moeten de gebouwen verlaten. Uiteindelijk blijkt 
er sprake te zijn van vals alarm. 
(Bron: Omroep Brabant)

13 december: Na jaren extra aandacht voor de 
beste en voor hoogbegaafde leerlingen is nog 
altijd niet duidelijk of zij wat opsteken van de 
aangepaste lessen die zij krijgen. Uit grootschalig 
reken- en taalonderzoek blijkt zelfs dat het aan-
deel leerlingen dat het hoogste niveau rekenen of 
lezen haalt, in Nederland slinkt. 
(Bron: de Volkskrant)

15 december: Veel basisscholen kampen met een 
forse en kostbare leegstand. Betrokkenen schat-
ten dat minstens vijftigduizend vierkante meter 
in Amsterdam niet wordt gebruikt, terwijl elders 
in de stad juist extra lokalen nodig zijn. Sommige 
scholen proberen wel leegstaande lokalen te 
verhuren, maar dat levert onvoldoende op. 
(Bron: Het Parool).

18 december: Er dreigt een groot tekort te 
ontstaan aan technisch geschoold personeel 
zoals timmerlieden, elektrotechnici, ict’ers en 
automonteurs nu het aantal lesuren techniek in 
het voortgezet onderwijs sterk daalt. Op veertig 
procent van alle middelbare scholen worden uren 
voor leerlingen in de onderbouw vmbo, havo en 
vwo door overheidsbezuinigingen en beleidkeuzes 
van scholen geschrapt. (Bron: De Telegraaf). 

Wat was!

Dit	is	het	laatste	Schooljournaal	van	2O12.	Het	
volgende	nummer	verschijnt	op	12	januari.	De	
redactie	wenst	u	allemaal	goede	feestdagen,	een	
prettig	vakantie	en	een	goed	begin	van	2O13.



Michel Rog (CDA): 
‘Waar is het verzet 
van de PvdA 
gebleven tegen 
een bezuiniging 
op passend 
onderwijs?’

‘Ik heb zorgen over de sluipende bezuinigingen op het primair 
en voortgezet onderwijs: scholen krijgen dezelfde hoeveelheid 
geld binnen, maar alles om hen heen wordt duurder’, legde D66-
Kamerlid Van Meenen de vinger op de zere plek. Deze partij 
noemde het verder riskant dat het extra geld voor leraren en 
schoolleiders (340 miljoen euro) afhankelijk is van de moderni-
sering van arbeidsvoorwaarden. Ook de SP viel hier zwaar over, 
bij monde van Smits: ‘Dit kabinet verslechtert de arbeidsvoor-
waarden van leraren en zegt daarbij dat het in hun eigen belang 
is omdat er anders niet geïnvesteerd wordt in het onderwijs. Het 
noemt dat moderniseren. Tegelijkertijd wordt er niets gedaan 
aan de klassengrootte en de werkdruk.’  

1.040 uRen
De 1.040-urennorm in het voortgezet onderwijs lag onder vuur 
in de Kamer. Er werd een breed gesteunde motie ingediend 
en aangenomen waarin de regering de opdracht krijgt de uren-
norm te herzien op een manier die maximale ruimte biedt aan 
maatwerk voor leerlingen. D66’er Van Meenen opperde zelfs een 

urennorm van 800 uur. Maar: ‘Het moet 
natuurlijk ook niet te gek worden; het 
mag geen 100 uur worden.’ 
VVD en PvdA dienden zelf ook nog 
een amendement in op de begroting, 
namelijk met als doel dat er een vak 
wetenschap en techniek wordt ingevoerd 
op basisscholen. Er komt geld zodat de 
pabo’s toekomstige leraren kunnen gaan 
klaarstomen om het vak te geven. Doel is 
om het toekomstige tekort aan technici 
terug te dringen.

PAssenD onDeRWijs
Ook klonken er zorgen over de bezuiniging 
van 50 miljoen op praktijk- en leerwegon-
dersteunend onderwijs. CDA-Kamerlid 
Rog: ‘Het kan bijna niet anders dan dat 
dit ook het daadwerkelijke onderwijs zal 
raken.’ Richting Jadnanansing (PvdA): ‘Uw 
partij was zo’n hartstochtelijk tegenstander 
van de bezuinigingen op passend onderwijs 
de afgelopen jaren. Waar is dat verzet 
gebleven? Nu verdedigt u hartstochtelijk 
een bezuiniging van 50 miljoen op de 
kwetsbaarste leerlingen in het voortgezet 
onderwijs.’ De SP diende een motie in om 
de regering een alternatief te laten zoeken 
voor de 50 miljoen. Die motie haalde het 
niet. De motie van de ChristenUnie om de 
bezuiniging vooral te zoeken in het vermin-
deren van bureaucratie en management, 
zodat de klas zoveel mogelijk wordt ontzien, 
haalde het wel. Staatssecretaris Dekker liet 
weten dit laatste ook van plan te zijn, maar 
geen garantie te kunnen bieden.

Ciska de Graaff

‘Dit kabinet noemt 
verslechteren arbeids
voorwaarden moderniseren’ 

Het nieuwe vak wetenschap en techniek, jonge werkloze 
leraren behouden voor het onderwijs, soepeler omgaan met 

de 1.040-urennorm en koppeling investering en verslechtering 
arbeidsvoorwaarden. De nieuwe Tweede Kamer kruiste begin 

en half december de degens met de nieuwe bewindslieden op 
onderwijs bij de behandeling van de begroting.
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De plannen over behoud van 
werkloze leraren staan beschreven 
op pagina 4 van dit schooljournaal.
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‘Sinterklaas is 
vertrokken’

Nieuwe bewindslieden maken zich hard voor 
terugkeer normale omgangsvormen

Meer academische leraren en excellente leerlingen, gezag en status 
terug aan de man en vrouw voor de klas, het mes in de kenniscentra 

en de strop voor de ouderenregeling Bapo. Het nieuwe duo in de 
Haagse Hoftoren, minister Jet Bussemaker (PvdA) en staatssecretaris 
Sander Dekker (VVD), barst van de ambitie. ‘Het moet iedereen toch 

aanspreken het beste uit zijn leerlingen te halen.’  

Maar eerder van school 
verwijderen kan toch wel?
Bussemaker lacht: ‘Verwij-
deren van het voetbalveld is 
makkelijker dan verwijderen 
van school.’
Dekker vult aan: ‘Daar waar 
echt sprake is van misdrijven 
of overtredingen, moeten scholen niet 
schromen hard op te treden. Het is een 
taak van onderwijspersoneel om te zorgen 
voor een vertrouwde en veilige schoolom-
geving. Wij kunnen bijvoorbeeld stimu-
leren en faciliteren dat scholen een goed 
werkend Fins anti-pestprogramma (KiVa, 
red.) overnemen, waarbij kinderen leren 
elkaar te corrigeren en voor elkaar op te 
komen.’
Bussemaker weer: ‘Het probleem gaat 
echt veel verder dan onderwijs. Het is een 
cultuur van je afzijdig houden, je afkeren. 
Het is een opdracht aan het hele kabinet. 
Ik heb de laatste tijd te maken gehad met 
Amarantis en ook daar speelde dat: men-
sen, op diverse niveaus in de organisatie, 
die deze scholengroep zagen afglijden en 
de andere kant op keken. Daar moeten 
we vanaf!’
Dekker: ‘Ik vind het wrang dat gepeste 
kinderen soms van school gaan. Dat kan 
echt niet! De slachtoffers moeten we in 
bescherming nemen en de daders moeten 

Eerst wat actuele zaken. Gisteren sprong een meisje uit 
Staphorst voor de trein omdat ze gepest zou zijn. Zij is 
helaas niet de enige.
Dekker: ‘Dit is heel tragisch. De Inspectie is een onderzoek 
gestart naar wat er is gebeurd op deze school. Naar aanleiding 
van het overlijden van de grensrechter zijn verschillende minis-
ters bijeen gekomen. Het is een breed maatschappelijk probleem 
dat niet alleen op het voetbalveld en op scholen speelt. Je kunt 
pesten niet helemaal uitroeien, maar we willen hierover echt in 
gesprek met scholen: hoe maak je leerlingen weerbaar en hoe 
voorkom je pesten? Wat doe je als je het signaleert? We kunnen 
dit niet met wetten en regels vanuit Den Haag oplossen. Het is 
een kwestie van opvoeden, omgangsvormen en sancties.’
Bussemaker haakt in: ‘Het gaat om een cultuur: wat sta je toe? 
Je ziet dat mensen zich wegdraaien van problemen in plaats van 
er op af te gaan. Dat is niet iets wat je simpel oplost. Ik weet dat 
er scholen zijn die bijvoorbeeld contracten aangaan met ouders. 
Maar waar het vooral om gaat is dat we niet na twee dagen weer 
over gaan tot de orde van de dag en het er niet meer over hebben.’ 

GezAG
Eind 2011 heeft Schooljournaal een groot onderzoek 
gehouden naar gezag in het onderwijs en twee maanden 
terug naar agressie tegen onderwijsondersteunend perso-
neel. Met beiden is het niet best gesteld. Ik hoor hier wel 
dat er veel gepraat wordt, maar wat gebeurt er echt?
Bussemaker: ‘Dat Opstelten (minister van Veiligheid en Justitie, 
red.) dinsdag onmiddellijk zei dat hij gaat bekijken of agressie op 
het voetbalveld zwaarder bestraft kan worden, vind ik een goed 
ding. Waar het kan moeten we het aanpakken. Maar het grootste 
risico is dat wij dat doen met wet- en regelgeving en dat scholen 
dan achterover gaan leunen.’
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We hebben in het regeerakkoord afgesproken te zorgen voor maat-
werk en flexibiliteit, passend bij modern onderwijs, zonder dat 
het aantal lesuren en onderwijsuren naar beneden gaat. Ik heb de 
Kamer gezegd dat ik er soepel mee wil omgaan. Sommige leerlin-
gen hebben geen 1.040 uur nodig, anderen hebben juist meer tijd 
nodig om mee te komen. Daarvoor is maatwerk nodig.’
Onrust in het mbo: de kenniscentra moeten 80 miljoen bezui-
nigen, dat is bijna het hele budget. Hierdoor verliezen bijna 
1.200 man hun baan. Is dat niet heel rigoureus?
Bussemaker: ‘Ja, maar er is wel over nagedacht. Ondanks alle goede 
bedoelingen en ook belangrijke taken om stages en dergelijke te 
begeleiden, brengen kenniscentra wel heel veel organisatie en 
papierwerk met zich mee. Wij denken dat dit efficiënter kan met 
een directer contact tussen instellingen en (regionale) werkgevers. 
Daar is ondersteuning bij nodig en dus houden de kenniscentra een 
rol, maar het is wel een andere. Natuurlijk is het heel erg vervelend 
als mensen hun werk kwijtraken, maar we moeten dit niet in stand 
houden om banen te behouden.’
Een andere bezuiniging: 50 miljoen op praktijkonderwijs en 
leerwegondersteunend onderwijs. Hoe gaat u die invullen?
Dekker: ‘Dat wordt een forse opgave. Hoe realiseren we minder 
bureaucratie, minder overhead en dus meer efficiency? Deze onder-
wijssoorten werken nog als enige met een landelijke indicatiestelling. 
Door ze beiden onder passend onderwijs te brengen wordt een aan-
tal zaken overbodig, zoals de regionale verwijzingscommissies. En zo 
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we pakken. Nu lijkt het wel eens de 
wereld op zijn kop.’
Een parlementair onderzoek dan 
maar, zoals nu wordt voorgesteld 
door de Stichting Veilig Onderwijs?
Dekker schudt zijn hoofd: ‘Nee, het is tijd 
voor actie, niet voor uitvoerig onderzoek! 
Dus praten met ouders, leerlingen, sport-
clubs, scholen over wat we gaan doen om 
normale omgangsvormen te krijgen. We 
moeten ouders meer gaan aanspreken op 
het gedrag van hun kinderen.’
Bussemaker: ‘Ik heb wel eens gewerkt met 
topsporters die een contract aangingen met 
leerlingen over gezond eten. Dat contract 
moest ook langs de ouders, want anders 
lukte dat gezond eten natuurlijk niet. Zulke 
dingen kun je ook voor het onderwijs 
bedenken, maar dan met regels over respect.’  

1.200 bAnen WeG
Ook van deze week: een meerderheid 
van de Tweede Kamer is tegen de 
1.040-urennorm.
Dekker: ‘Ik heb ze dat niet horen zeggen. 

De nieuwe 
bewindslieden 
op onderwijs, jet 
bussemaker en 
sander Dekker. 
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verbeteren en daarmee de hele samenleving en op de lange duur 
ook de economie.’
Dekker: ‘Ik ben liberaal, dus ik ben vrij sceptisch over wat je als 
overheid kunt doen. Maar een ding dat wel werkt is het geven 
van goed onderwijs. We zijn wereldkampioen in zorgen dat onze 
zwakste leerlingen niet door het ijs zakken. Daar mogen we met 
recht trots op zijn. Tegelijkertijd halen we nog onvoldoende uit 
de twintig procent beste leerlingen. Niet tevreden zijn met een 
7, als een kind ook een 8, 9 of 10 kan halen. We moeten onszelf 
niet de put inpraten, we doen het goed, maar we worden links en 
rechts ook ingehaald door onze buurlanden. Het kan dus beter.’
Bussemaker: ‘Daarvoor hebben we excellente leraren nodig. 
Ik wil meer leraren met een master. Je ziet in Finland wat dat 
oplevert. Ik ben blij met de academische pabo’s en wil strenger 
selecteren bij de lerarenopleiding.’  

enthousiAst
We hebben in de zomer onderzocht wat de leden willen 
van de nieuwe regering en daar kwam uit: Rust, rust, rust. 
Gaat u ze dat geven?
‘Totale rust in de zin van dat er nooit meer iets gaat veranderen, nee’, 
zegt Bussemaker. ‘We kunnen wel de garantie geven dat we geen 
grote, institutionele onderwijshervormingen gaan doorvoeren. Maar 
ik vind wel dat we op onderdelen een extra zetje kunnen geven, om 
te zorgen dat we voldoende goede docenten hebben en houden.’
‘Ik geloof ook niet in de zoveelste stelselwijziging’, vult Dekker 
aan. ‘De sleutel tot succes ligt uiteindelijk bij de mensen die het 
onderwijs maken. Zij maken het verschil. Een school kan nooit 
beter zijn dan de opstelsom van zijn meesters en juffen. We 
zagen dat twee weken terug op De Populier (Haagse scholenge-
meenschap, red.) die door de komst van een nieuwe directeur 
een snelle ontwikkeling heeft doorgemaakt. Hij constateerde 
dat het ziekteverzuim te hoog was, het enthousiasme weg en de 
resultaten te laag, en is daar structureel aan een nieuwe cultuur 
gaan werken. En kijk nu eens: iedereen is weer enthousiast, lera-
ren leren van elkaar en er is de wil om te presteren, om het goed 
te doen. Dat elan  moeten we weer terugkrijgen. Daarom ben ik 
blij dat dit kabinet onderwijs ontziet in de miljardenbezuinigin-
gen en dat we investeren in de leraar.’

ChAntAGe
Investeren in leraren? Daar zijn de meningen over ver-
deeld. Bovendien komt het geld er alleen door de arbeids-
voorwaarden te moderniseren en de Bapo af te schaffen. 
Dat riekt naar chantage.
Dekker: ‘We vertrouwen er op dat partijen daar hun verant-
woordelijkheid nemen.’ Bussemaker vult aan: ‘Het kabinet is 
bereid 340 miljoen beschikbaar te stellen voor onderwijs, op 
voorwaarde dat het lukt de arbeidsvoorwaarden te moderniseren 
zodat we een toekomstbestendig en betaalbaar onderwijsstelsel 
houden. Het gaat om een fiks bedrag, waar we ook iets voor 
terugvragen.’  Dekker weer: ‘In dat opzicht is de Bapo een 
ouderwetse regeling, die het onderwijs bakken met geld kost. Er 
is geen sector in Nederland waar de ouderenregeling financieel 
zo zwaar drukt.’

zijn er nog een aantal dingen die we eens 
kritisch tegen het licht houden. Ik ga me 
er hard voor maken dat het in de klassen 
zelf zo min mogelijk pijn gaat doen.’  

WeRelDkAMPioen
Even terug naar twee maanden 
geleden: waarom heeft u ja gezegd op 
deze functie?
Bussemaker openhartig: ‘Omdat ik niet 
kon weigeren. Nee was geen optie. Het 
is een prachtig departement. Ik zit al 
dertig jaar in het onderwijs, de laatste 
twee jaar als rector van de Hogeschool 
van Amsterdam en lid van het college van 
bestuur van de Universiteit van Amster-
dam. Toen ik werd benaderd, dacht ik: ik 
kan gaan kijken hoe iemand anders het 
gaat doen of ik kan het zelf doen en mijn 
eigen ideeën proberen te verwezenlijken. 
Ik wil investeren in onderwijs om het te 

Minister 
bussemaker: 
‘terugkeer 
van normale 
omgangsvormen 
is een opdracht 
aan het hele 
kabinet.’
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met zijn allen vele miljarden gemeenschaps-
geld in, dan mogen we ook voor leraren en 
schoolleiders de lat best hoog leggen.’
Bussemaker: ‘Wij willen meer aandacht 
voor techniek op scholen, niet als extra vak, 
maar meer verweven in andere vakken. Het 
duurt nog even voordat er mensen van de 
pabo’s komen die deskundig zijn op dit vlak. 
In de tussentijd zou een vliegende brigade 
van leraren kunnen meedenken hoe ze tech-
niek in hun lessen kunnen verweven. Op de 
Hogeschool van Amsterdam bestond al jaren 
de docentverkiezing van het jaar. Ik heb toen 
tegen zo’n winnende docent gezegd: geef eens 
een masterclass, dat doen grote violisten en 
pianisten ook. Vertel jij je collega’s nou eens 
hoe het beter kan. Dat verhaal kan volgens 
mij heel inspirerend zijn en overal worden 
gebruikt. Probleem is dat leraren hier heel 
erg gewend zijn om een flinke heg om hun 
vak, klas of lokaal te zetten. Het blijft heel erg 
van “ik doe mijn ding”. Ik zou graag zien dat 
we er meer “ons ding” van maken, net zoals 
op De Populier.’

Ciska de Graaff
Peter Magnée

De Bapo is wel de reden waardoor oudere leraren het 
langer volhouden.
Dekker: ‘Nou, ik spreek ook leraren die er op hun 52ste heel 
bewust voor kiezen er geen gebruik van te maken. En ik spreek 
ook leraren die het misschien langer zouden hebben volgehouden 
als ze zich tijdens hun loopbaan hadden kunnen scholen, hun 
horizon verbreden. Mij gaat het uiteindelijk om die duurzame 
inzetbaarheid, dat ouderen het op een prettige manier langer 
volhouden voor de klas en niet op kosten van de staat thuiszitten.’
Het onderwijs staat al vier jaar op de nullijn. Bij een loop-
baanonderzoek van Schooljournaal werd de vraag gesteld 
waar extra geld aan zou moeten worden besteed: meer 
salaris of professionalisering. Salaris won, terwijl u alleen 
geld uittrekt voor professionalisering.
Dekker: ‘Ik denk dat het vergroten van de deskundigheid van 
leraren straks de grootste bijdrage levert aan de kwaliteitsverbete-
ring van het onderwijs.’
Maar maakt dat het vak ook aantrekkelijker?
Dekker: ‘Ik denk het wel. Als je kiest voor het onderwijs doe je 
dat niet alleen voor het salaris. Dat doe je omdat je hart ligt bij 
het werken met jonge mensen, en omdat je er een kick van krijgt 
om hen te laten zien dat ze vaak tot meer in staat zijn dan ze zelf 
denken. Als universitair docent ging het me ook niet om het 
salaris, maar omdat werken met jonge studenten me zo’n energie 
gaf. Het is doodzonde als leraren die enthousiast voor het vak 
hebben gekozen na een of twee jaar uitvallen of afbranden. We 
zetten daarom in op meer begeleiding. En we gaan leraren de 
kans geven zich te ontwikkelen, perspectief te krijgen en te leren 
van elkaar. Dan krijgt het beroep zijn status en gezag weer terug!’   
 
sinteRklAAs
Er bereiken ons signalen dat scholen in het voortgezet 
onderwijs financieel krap zitten, omdat de lumpsum niet 
meestijgt met de kosten.
Dekker, gevat: ‘Sinterklaas is vertrokken en het geld groeit helaas 
niet op mijn rug. Ik wil eerst bekijken hoe de bekostiging van het 
onderwijs zich over meerdere jaren heeft ontwikkeld, en nagaan 
waarom sommige scholen financieel wel goed uitkomen en 
andere niet en welke keuzes daaraan ten grondslag liggen.’
Een andere zorg die leeft is dat de vrijheid van onderwijs 
in het geding komt doordat u vindt dat bijzondere scholen 
in krimpgebieden moeten fuseren met openbare scholen.
Dekker: ‘Ik ben daar niet op tegen. Ik zie vaak in krimpgebieden 
dat twee scholen steeds kleiner worden tot het moment dat ze 
omvallen. Terwijl als ze de handen tijdig ineens hadden geslagen, 
er in bepaalde dorpskernen nog een goede school zou hebben 
gestaan in plaats van geen.’
Leraren worden ook nerveus van alle eisen die aan hen 
worden gesteld, nu weer het voortbrengen van excellente 
leerlingen en het geven van techniek.
Dekker: ‘Dat idee is onterecht. Het zou toch iedere leraar 
moeten aanspreken het beste uit zijn leerlingen te halen! Wie 
moeilijk meekomt binnenboord houden en die paar slimmeri-
ken met een mooie cijferlijst op een topuniversiteit krijgen. Dat 
is uiteindelijk wel de kerntaak van ons onderwijs. We steken er 

sander Dekker: 
‘er is geen 
sector waar een 
ouderenregeling 
zo veel geld 
kost als in het 
onderwijs.’
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Dubieuze assessmentbureaus praten 
opdrachtgever naar de mond

binnen geweest. Het rollenspel bestond alleen uit vragen, maar 
toch werden er verregaande conclusies getrokken. Er was grote 
twijfel of ik wel geschikt was om te werken als leerkracht in het 
basisonderwijs. Ze zouden een keer langskomen om te kijken hoe 
ik in de praktijk functioneerde en op grond daarvan besluiten of 
er nog een kans was dat ik me zou verbeteren.’

kWetsenD 
Wat Kerkdijk steekt na een carrière van bijna veertig jaar in 
het onderwijs is, dat zij uit het rapport naar voren komt als een 
beginneling, als een stagiair die nog in allerlei valkuilen stapt. 
‘Er worden conclusies getrokken die je volgens mij niet op basis 
van een gesprekje of testje kunt trekken. Het gehele onderzoeks-
verslag is doordrongen van negativiteit. Het is beledigend en 
kwetsend wat er in staat. Ik word weggezet als iemand die de 
kantjes ervan afloopt en niets liever doet dan “kletspraatjes” 
houden. Ook zou ik slecht tegen kritiek kunnen. Wat heeft dat 
te maken met of ik geschikt ben als groepsleerkracht? Dat ik ook 
de papieren heb om gymjuf te zijn, kwam niet eens ter sprake. 
Verder stuitte me kwalificaties als ”aanwezig” en “egocentrisch” 
enorm tegen de borst. Collega’s vinden me juist heel kameraad-
schappelijk.’

beDenkelijk
De zaak van Kerkdijk staat volgens de afdeling individuele 
belangenbehartiging van CNV Onderwijs niet op zichzelf. De 
afgelopen maanden is de afdeling regelmatig geconfronteerd 
met de resultaten van geschiktheidsonderzoeken die op zijn 
minst twijfelachtig waren. Waar gerenommeerde assessment-
bureaus gevalideerde psychologische tests uitvoeren die meerdere 

Ongeschikt na 
40 jaar lesgeven?

‘Dit is een krimpgebied, er zijn gewoon 
te veel mensen in dienst. Daarom is mijn 
schoolbestuur in zee gegaan met een 
assessmentbureau dat kennelijk bereid 
was een aantal negatieve geschiktheids-
rapporten voor haar opdrachtgever uit 
te schrijven.’ Saskia Kerkdijk, adjunct-
directeur van een basisschool op het 
Zeeuwse platteland, weet zeker dat zij 
geen eerlijke kans heeft gekregen bij het 
bureau dat moest nagaan of zij nog wel les 
kon geven. Dat dit werd onderzocht had 
alles te maken met de nieuwe aansturing 
van de school, nadat de directeur met 
pensioen was gegaan. De nieuwe tandem 
bovenschools management en locatielei-
der maakte het werk van Kerkdijk groten-
deels overbodig. Zij moest terug voor de 
klas, maar kon zij het nog wel na al die 
jaren? Reden om daaraan te twijfelen was 
dat de vroege zestiger de afgelopen jaren 
hooguit nog als invaller voor een groep 
had gestaan. Ze had het te druk gehad 
met de organisatorische gang van zaken 
en maakte ook gebruik van de ouderenre-
geling Bapo, waardoor ze minder uren per 
week hoefde te werken.

VooRWAARDelijk 
GesChikt
Kerkdijk: ‘Ik moest voor dat onderzoek 
een flink eind reizen, want het kantoor 
van dit assessmentbureau stond voor mij 
bepaald niet om de hoek. In de trein had 
ik me voorbereid op een biografisch en 
functiegericht gesprek met rollenspel, zoals 
in de uitnodigingsbrief stond vermeld. 
Alles bij elkaar ben ik misschien twee uur 

Scholen schakelen steeds vaker assessment-
bureaus in om leraren te testen op hun 

geschiktheid voor het onderwijs. De reden 
daarvoor varieert van advies bij reïntegratie tot 

personeel dat niet voldoet. Om zeker te zijn van 
een werkgeversgezinde uitslag van het onderzoek 

zoeken scholen in toenemende mate hun heil bij 
bureaus met een twijfelachtige reputatie.



oP De RAils
Ploeger geeft ook aan dat scholen hen inscha-
kelen voor een geschiktheidsonderzoek bij een 
reïntegratietraject of minder goed functioneren. 
‘Dat is wat ons betreft nooit selectiegericht, 
maar ontwikkelingsgericht en altijd met instem-
ming van de betrokkene. Wat is er nodig om 
deze persoon weer op de rails te krijgen? Welke 
talenten heeft hij in huis? Daar kan uiteraard 
iets heel anders dan onderwijs uit rollen.’ 
Belangrijk zijn volgens haar de capaciteitentest, 
het gestructureerde interview, een persoonlijk-
heids- en motivatietest en een competentiebe-
oordeling. ‘Ideaal is ook een rollenspel onder-
deel te laten zijn van een assessment, maar om 
kosten te besparen wordt dit er soms op verzoek 
van de opdrachtgever uitgelaten.’ 
Als iemand zich niet herkent in het verslag geeft 
GITP volgens Ploeger meteen feedback op haar 
bevindingen. ‘Eigenlijk komt dat niet zo veel 
voor omdat je de hele dag met een cliënt bent 
opgetrokken. Het eindresultaat is ook 
zijn input. Wel houdt een deelnemer 
altijd het recht om het doorsturen 
van de rapportage tegen te houden 
conform de beroepscode.’

Peter Magnée

De naam 
Saskia Ker

kdijk 
is gefingee

rd
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dagdelen beslaan, zijn er ook bureaus die zich beperken tot 
eenmalige interviews en rollenspelen. Ook de rechtsbescherming 
(toegepaste gedragscodes en klachtenregelingen) verschilt onder-
ling nogal. Soms is de aanleiding voor het onderzoek eveneens 
bedenkelijk, omdat het lijkt of een aantal schoolbesturen de 
mazen in het net heeft gevonden van de waterdichte arbeidsvoor-
waarden. Een verhullende manier om af te komen van - zeker in 
krimpgebieden – te grote teams of van werknemers die in hun 
ogen niet voldoen.

Potentie 
‘Om er zeker van te zijn dat er niet meer speelt bij een aan-
vraag voor een geschiktheidsonderzoek door een directie of 
schoolbestuur, stellen wij van onze kant ook de nodige vragen.’ 
Dat zegt ontwikkelings- en arbeidspsycholoog Eveline Ploeger, 
senioradviseur bij GITP, het grootste assessmentbureau met 
vestigingen verspreid over heel Nederland. ‘Je kunt niet zo maar 
gaan “assessen” op een bestaande functie. Iemand doet bepaald 
werk al vijf jaar en wij zouden moeten beoordelen of hij daar 
geschikt voor is? Nee, zo werken wij niet en zo hoort het ook niet 
te gaan. Ik controleer altijd voorafgaand of het vertrekpunt van 
werkgever en werknemer hetzelfde is en of er nog persoonlijke 
aandachtspunten zijn. Ik wil namelijk dat partijen met elkaar 
in gesprek blijven. We onderzoeken wel bij reorganisaties of 
mensen passen in het nieuwe of aangepaste competentieprofiel. 
Heeft zo iemand nog de potentie om zich te ontwikkelen naar 
het gewenste niveau van de nieuwe functie?’ 

Il
lu

st
ra

ti
e:

 S
tr

ip
s 

op
 m

aa
t



Schooljournaal 16

‘De hele klas gaat 
op pad, niemand 

blijft thuis’
‘Het geld groeit mij niet op de rug’, is een 
spreekwoord dat in deze laatste jaren van 

crisis steeds vaker wordt gebruikt. Scholen 
hebben te maken met gezinnen met financiële 

problemen, waardoor leerlingen niet mee op 
kamp kunnen. Hostelketen Stayokay vindt dat 

dit niet de reden mag zijn om leerlingen hun 
uitstapje te ontnemen. 

Stayokay zorgt dat arme kinderen ook op kamp gaan

groep. Dit zijn maximaal tien kinderen.’ Het geld dat Stayokay 
gebruikt voor het goede doel, halen zij uit de vergadermarkt. 
‘Wij zijn een goed alternatief voor vergaderingen en bijeenkom-
sten ten opzichte van de wat duurdere hotels. Er maken dus veel 
bedrijven gebruik van ons vergaderarrangement. Uit het bedrag 
halen wij dan € 1,- voor elk aanwezig persoon en reserveren 
dat voor Stay4all. Voor een kind van de basisschool kost een 
kamp van twee nachten inclusief maaltijd en een bonte avond 
ongeveer € 60,-. Wij hebben voor dit jaar gezegd dat wij gaan 
proberen 250 kinderen te helpen.’ 

Uitstel van betaling
Basisschool De Olympus in Amsterdam heeft al gebruik gemaakt 
van Stay4all, vertelt directeur Margret Rottier. ‘Wij gingen op 
kamp naar Stayokay in Haarlem voor drie dagen. Er waren twee 
paar ouders die na bekendmaking bij mij langskwamen om te 
vragen of zij de betaling verspreid over een periode mochten 
voldoen. Stayokay kwam met dit initiatief langs voordat wij op 
kamp gingen, dus dit kwam goed uit. Ik heb de ouders verteld 
over het project en gezegd dat zij het kamp niet zelf hoefde te 
betalen. Zij waren hier erg blij mee.’ Rottier heeft er bewust voor 
gekozen om niet de hele klas over dit goede doel in te lichten. 
‘Als ik iedereen een brief mee zou geven ben ik bang dat er 
een toeloop van ouders komt die allemaal zeggen dat zij geen 
geld hebben voor het kamp. Nu weet ik zeker dat de ouders die 
hiervoor in aanmerking komen, het nodig hebben. Er zijn ook 

Met Stay4all kan elke leerling in het basis- 
en middelbaar onderwijs op schoolkamp 
of werkweek. Ook de kinderen waarvan 
de ouders de kosten niet kunnen opbren-
gen. Hostelketen Stayokay vergoedt voor 
deze kinderen het verblijf in een van de 
hostels in Nederland. ‘Wij hoorden dat er 
veel kinderen niet mee konden op school-
reis of –kamp, omdat ouders het niet 
konden betalen’, vertelt Marijke Schrei-
ner, algemeen directeur van Stayokay. ‘De 
prijzen voor de scholen liggen laag, maar 
er wordt vaak een kleine bijdrage gevraagd 
aan de ouders en sommigen hebben zelfs 
dat niet. Wij vinden het een kwalijke zaak 
als kinderen niet mee op schoolreisje kun-
nen. Met dit nieuwe initiatief wil Stayo-
kay het groepsgevoel versterken en alle 
schoolkinderen de kans geven om samen 
met de klas Nederland te ontdekken.’ 

ÉÉn eUro 
Uit onderzoek blijkt dat op een groot 
aantal scholen leerlingen steeds vaker 
moeten thuisblijven als de hele klas op 
schoolreis gaat. Ouders kunnen dan de 
financiële bijdrage niet opbrengen. Vol-
gens Schreiner zijn er wel voorwaarden 
om van Stay4all gebruik te maken. ‘De 
kinderen moeten 18 jaar of jonger zijn, 
het gaat om een verblijf van minimaal 
twee en maximaal vijf nachten en de 
aanvrager is de leraar of schooldirecteur. 
Het aantal kinderen, dat hier gebruik van 
mag maken, bestaat uit een kwart van de 



organiseren. Eerst willen wij kijken hoe het 
project gaat lopen. Vooral bij scholen in en 
om de grote steden speelt dit probleem. We 
willen kijken hoeveel van hen bij ons komen 
voor een bijdrage. Maar het is niet zo dat wij 
volgend jaar, als er te veel scholen bij ons 
aankloppen, zeggen: we hebben niet genoeg 
vergaderingen gehad, dus gaat het niet meer 
door. Dat hoort niet bij ons. Wij willen heel 
veel kinderen helpen en daarom is het doel 
van dit project ook: de hele klas gaat op pad, 
niemand blijft thuis.’ Directeur Rottier is 
erg blij met dit initiatief. ‘Het zou mooi zijn 
als andere hotelketens ook een goed doel 
voor de kinderen zouden starten. Kinderen 
mogen niet thuisblijven vanwege financiële 
redenen. Dat is een slechte zaak. We weten 
dat door de crisis steeds meer gezinnen in 
de problemen komen en dan zouden de 
kinderen daar de dupe van worden en leuke 
dingen zoals een kamp missen. Dat is niet de 
bedoeling en daarom vinden wij het project 
Stay4all een heel goed initiatief van 
Stayokay.’ 
Voor nu een mooie kerstgedachte.

Josine Putter
Het groepsgevoel 
is belangrijk voor 
schoolkinderen.
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kinderen die niet zijn meegegaan, maar daarvan hebben ouders 
geen reden gegeven. Zij moeten wel het initiatief nemen.’

geen papieren rompslomp
Het aanmelden van kinderen die in aanmerking komen voor 
Stay4all, is heel makkelijk en geeft volgens Schreiner geen 
papieren rompslomp en uren invulwerk. ‘We hebben een heel 
laagdrempelige manier van aanvragen. Een leraar of schooldirec-
teur stuurt ons een e-mail met een aanvraagformulier, waarop 
aangeven wordt: dit is mijn schoolreis, dan en dan kom ik en 
zoveel leerlingen hebben een bijdrage nodig. De naam en toe-
naam van de leerlingen hoeven wij niet te weten. Dit maakt het 
ook aantrekkelijker voor scholen. Als zij een bijdrage willen van 
de gemeente moeten ze soms hele formulieren invullen en dat is 
al een reden om het niet te doen.’ Volgens Rottier komt ook niet 
iedereen in aanmerking voor een subsidie. ‘Voorheen waren er 
subsidies vanuit het stadsdeel, maar die zijn vervallen. Wij heb-
ben daar zelf niet de middelen voor en dan wordt het heel erg 
lastig. Er zijn wel subsidies van de gemeente Amsterdam, maar 
sommige mensen lukt het niet om dit te krijgen. En dan is een 
bedrag van ongeveer € 75,- gewoon heel erg veel.’ 

niemand blijft tHUis
Er zijn op dit moment nog geen andere ideeën om Stay4all te 
sponsoren, zegt Schreiner. ‘Nu kunnen bedrijven alleen bijdra-
gen door bij ons te komen vergaderen of een bijeenkomst te 
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Aap, Noot, Mies in
De school ‘t Klokhuis in New 

York houdt het Nederlands van 
expat- en emigrantenkinderen 

op peil. De leerkrachten, 
die vaak met hun partner 

meekomen naar Amerika, 
vinden hun baan vooral erg 

relaxed.

‘Wat het zo speciaal maakt om in new York les te geven? Heb je naar buiten gekeken?’

Fo
to

: N
ie

k 
St

am

Hoog bovenin een wolkenkrabber in Man-
hattan, New York, wacht op een doorde-
weekse middag een zestal jonge Vlaamse 
en Nederlandse juffen op ‘hun’ kinderen. 
Hier op de 44ste verdieping zetelt ‘t 
Klokhuis, een school voor kinderen met 
Nederlandse of Vlaamse
wortels. Zo’n 275 kinderen – van peuters 
tot pubers – krijgen hier wekelijks een 
middag les. Een deel komt uit gezinnen 
van Nederlandse expats: mensen die voor 
hun werk in het buitenland wonen. Door 
hun taalvaardigheid op peil te houden, 
kunnen de kinderen bij een eventuele 
terugkeer zonder problemen mee naar 
Nederland. Sommigen wonen permanent 
in de Verenigde Staten. ‘Daarvan hechten 
de ouders eraan dat hun kinderen toch het 
Nederlands kennen. Taal is iets speciaals, 
het hoort bij je roots’, zegt Loura Zijdel 
(52), directeur van ‘t Klokhuis. Behalve de 
gevoelswaarde hebben de lessen op haar 
school ook een praktisch nut. ‘Vaak wordt 
bij expats thuis nog Nederlands gesproken. 
En emigrantenkinderen kunnen zo met 
opa en oma blijven bellen.’
De lessen zijn ‘s middags, na de Ameri-
kaanse school, waar de kinderen dagelijks 
heengaan. Ze bestaan vooral uit lezen, 
spellen en schrijven. ‘Eigenlijk alles wat 
met taal te maken heeft’, zegt juf Carlijn 
Joosten, die met drie jaar een van de 
meer ervaren krachten is. Ze werkte in 
Nederland in het praktijkonderwijs. ‘Hier 
lesgeven is minder intensief dan een vaste 
klas runnen zoals ik daar deed. Vaak voelt 
het niet als werk.’



Schooljournaal 19

Joosten kwam zoals de meeste juffen met 
haar partner mee, die in New York aan de 
slag kon bij ING. Via de partner krijgen de 
leraren een verblijfsvergunning, die meestal 
omgezet kan worden in een werkvergunning.

tWintigkoppig team
Wat het zo speciaal maakt om in New 
York les te geven? ‘Heb je naar buiten 
gekeken?’, zegt Joosten, en ze knikt naar 
het raam. Hiervandaan oogt de skyline 
van New York nog indrukwekkender dan 
gewoonlijk. ‘Je ziet nog eens wat’, vult 
haar collega Laura Witjens aan. Ze heeft 
zelf een achtergrond als docent Engels, 
vertelt ze. ‘Mijn man kon hier gaan wer-
ken als correspondent. Toen ben ik wat 
gaan googlen wat ik hier kon doen. Zo 
kwam ik op het spoor van ‘t Klokhuis.’
Het grootste deel van het twintigkoppige 
team juffen (en twee meesters) vindt de 
school via Google, of de stichting Neder-
lands Onderwijs Buitenland (NOB). De 
meesten werkten in Nederland ook al in 
het basisonderwijs. Ze doen het vooral 
omdat ze het leuk vinden, klinkt het eens-
gezind. ‘Voor het geld hoef je het ook niet 
te doen’, zegt Zijdel lachend.
Ze moet regelmatig kandidaten teleur-
stellen. ‘Ik word vaak gemaild door 
leerkrachten die speciaal naar New York 
willen komen om hier te werken. Helaas, 
daarvoor geven de Verenigde Staten geen 
visum. We doen wel ons best om dit voor 
elkaar te boksen.’ Maar er is nog steeds 
aanwas van nieuwe krachten. Zoals Vera 
Gulickx, die vandaag een tweede oriënta-
tiedag heeft bij de school. Gulickx gaf in 
Nederland les aan groep 3, maar weet nog 
niet welke groep ze hier gaat leiden. Hoe 
dan ook heeft ze er zin in. ‘Ik ben erg 
enthousiast, en hoop hier iets te kunnen 
betekenen.’ Ze heeft zoals de meeste van 
haar collega’s een pabo-achtergrond.

lekker rUstig
’t Klokhuis wordt gesubsidieerd door 
de stichting NOB. De lesmethode is de 

Nederlandse Taal en Cultuur Module: een compactere versie 
van de algemene lesmethode in Nederland. De school is aan zijn 
vijftiende jaar bezig. Naast de locatie in Manhattan zijn er vijf 
andere afdelingen in de stad. Buiten New York zijn er vestigingen 
in Harrison (in de staat New York) en Summit (New Jersey). Het 
aantal leerlingen groeit al jaren. Zijdel: ‘De aanwas van Neder-
landers in New York is groot. De afgelopen vijf jaar is het aantal 
leerlingen verdubbeld. Hierdoor hebben we de luxe dat we alle 
leeftijdsgroepen apart les kunnen geven.’
Aan tafel bij juf Annick Soumillion is groep 4 druk aan het 
kleuren. Daarna is het tijd voor een taalopdracht. De 7-jarige 
Annetje fluistert een antwoord in het oor van Imre, haar 6-jarige 
klasgenootje. De twee vinden het ‘heel leuk’ bij ‘t Klokhuis. 
‘Vooral omdat mijn zusje er ook op zit’, zegt Annetje. Imre vindt 
het hier soms leuker dan op zijn Amerikaanse school. ‘Daar praat 
iedereen best wel hard. Hier is het lekker rustig.’
De juffen herken-
nen het verschil in 
benadering. Joos-
ten: ‘Amerikaanse 
scholen zijn sterk 
gericht op presteren en het uitbouwen van talenten. Waar som-
mige Nederlandse kinderen verlegen worden bij spreekbeurten, 
staan Amerikaanse kinderen te dringen om als eerste te mogen.’ 
Bij ‘t Klokhuis gaat het er wat relaxter aan toe, vult Zijdel aan. 
‘Veel kinderen vinden dat een fijne afwisseling.’ Volgens Soumil-
lion zijn het lange dagen, maar hervinden de kinderen altijd 
hun energie. ‘Ze vinden het fijn om in de middag Nederlands te 
praten.’

prinses máxima
Voor kinderen die het Nederlands nog wat minder goed beheer-
sen, is er de Orange Group, een speciale groep van ‘t Klokhuis. 
‘Met de oranges oefenen we extra op woordenschat’, zegt Zijdel. 
Behalve de taal wordt nu en dan ook over de cultuur van Neder-
land en Vlaanderen gesproken. Zo was er afgelopen winter het 
project Elfstedentocht. Niet met de Friese schaatsdorpen, maar de 
elf belangrijkste steden in Nederland en Vlaanderen. ‘We hadden 
toen allerlei Hollandse winterhapjes zoals erwtensoep en specu-
laas.’ Ook Sinterklaas komt elke winter langs op alle locaties 
- in Harrison zelfs op een heuse schimmel. Zwarte Pieten 
zijn er niet altijd bij. ‘Dat ligt voor de Amerikanen gevoelig’, 
weet Zijdel die meer dan een fulltime baan heeft aan haar 
school. Ze denkt nog niet aan stoppen en haalt nog altijd veel 
voldoening uit de dankbaarheid van ouders. Waar ze nog van 
droomt? Een koninklijk bezoek zou mooi zijn. ‘Het liefst prin-
ses Máxima, omdat zij haar kinderen ook tweetalig opvoedt.’

Menno van den Bos

Aap, Noot, Mies in Manhattan

‘Ik wIl prInses MaxIMa hIer 
wel op bezoek krIjgen’

Voor meer info:  

www.klokhuis.com 
en 

www.stichtingnob.nl



werk &recht
principeakkoord cao-hbo
CNV Onderwijs heeft met de HBO-raad een principeak-
koord bereikt over een nieuwe cao in het hbo. Meest in 
het oog springende onderdeel is de afspraak dat iedere 
hogeschool een professionaliseringsplan moet maken. 

Hiervoor is 6 procent van het jaarinkomen van alle 
werknemers van de hogeschool beschikbaar. Ruimte voor 
structurele salarisverhoging is er niet. Wel is afgesproken 
dat wie op 1 december 2012 in dienst was een eenmalige 
uitkering van bruto € 425,- ontvangt (deeltijders een 
bedrag naar rato). Bestuurder Willem Jelle Berg is blij 
met het bereikte principeakkoord: ‘Het is mooi dat we in 
deze tijd een cao hebben kunnen afsluiten waarin zoveel 
aandacht is voor scholing en professionalisering. Dat is nu 
van groot belang en gelukkig komt er ook nog wat geld in 
de portemonnee.’ Uitgebreide informatie is te vinden op 
www.cnvo.nl. 

simpeler loonstrookje vanaf 
januari
Volgend jaar gaat de salarisspecificatie er iets eenvoudiger 
uitzien. De werkgevers gaan dan de inkomensafhankelijke 
bijdrage voor de Zorgverzekeringswet betalen. Dat betekent 
dat deze bijdrage als belaste werkgeversvergoeding van de 
salarisstrook verdwijnt. Daar staat tegenover dat het tarief 
van de eerste belastingschijf omhoog gaat. Het kabinet 
heeft flankerende maatregelen genomen om er voor te 
zorgen dat de inkomenseffecten zo veel mogelijk neutraal 
zijn. Daar lijkt het niet volledig in geslaagd te zijn. Voor 
bijvoorbeeld gepensioneerden, die de inkomensafhanke-
lijke bijdrage zelf blijven betalen, lijkt het totale pakket per 
saldo tot een (extra) netto inkomensdaling te leiden.

pensioenkorting lijkt 
onvermijdelijk
De dekkingsgraad van ABP bedroeg eind november  
97 procent. Vanwege de verdere rentedaling in oktober en 
november is het nu vrijwel uitgesloten dat ABP eind dit 
jaar nog een dekkingsgraad van tegen de honderd procent 
kan bereiken. Die is nodig om pensioenverlaging te voor-
komen. Voor actuele informatie: www.pensioeninhetonder-

wijs.nl en www.abp.nl. 

rectificatie levensloop
De levensloopregeling blijft tot en met 2021 van kracht 
en eindigt dus niet al eind 2012, zoals abusievelijk in de 
vorige Werk&Recht stond vermeld.

Overleg over nieuwe pensioenregeling 
gestrand
Bonden en werkgevers hebben in de Pensioenkamer 
geen overeenstemming kunnen bereiken over een herzie-
ning van de ABP-pensioenregeling. De Christelijke Cen-
trale van Overheids- en Onderwijspersoneel (CCOOP), 
waarin CNV Onderwijs participeert, is uitermate teleur-
gesteld over de opstelling van de werkgevers, die er op 
uit waren de pensioenregeling veel sterker te versoberen 
dan nodig. Gegeven de moeilijke financiële situatie van 
ABP was de CCOOP bereid de regeling aan te passen 
door de pensioenrichtleeftijd voor nieuwe opbouw al 
in 2013 te verhogen naar 67 jaar. Ook had het opbouw-
percentage dan met 0,1 procentpunt verlaagd kunnen 
worden. Het kabinet stelt deze maatregelen pas vanaf 
2014 verplicht. Met deze aanpassingen had de pensioen-
premie niet omhoog gehoeven in 2013 en zou de finan-
ciële positie van ABP sneller kunnen verbeteren. Breek-
punt in de onderhandelingen werd dat de werkgevers 
per se verdergaande afspraken wilden maken over het 
verslechteren van de pensioenregeling. Ook wilden zij 
een zo lage maximale pensioenpremie voor de toekomst 
vastleggen dat behoud van een volwaardige pensioenre-
geling niet meer reëel zou zijn. De grote sommen geld 
die de werkgevers hiermee wensten te besparen wilden 
zij niet op een andere manier teruggeven aan hun werk-
nemers, maar ten goede laten komen aan de schatkist. 
CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg: ‘Het is 
buitengewoon triest om te moeten constateren dat de 
werkgevers kennelijk via de pensioenregeling en over 
de hoofden van het eigen personeel heen een politieke 
bezuiniging willen realiseren.’ Zie voor meer informatie: 
www.pensioeninhetonderwijs.nl 
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Overzicht regiOspreekuren 

maandag 14 januari Utrecht
dinsdag 15 januari Assen
dinsdag 15 januari Roermond
donderdag 17 januari Den Bosch
donderdag 17 januari Apeldoorn
donderdag 17 januari Rotterdam
donderdag 24 januari Rotterdam
dinsdag   5 februari Roermond
maandag 11 februari Utrecht
dinsdag 12 februari Assen


rechtspOsitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruikmaken van 
de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending van 
noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen voorafgaand 
aan het spreekuur via bovenstaand mailadres of per 
telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Juf Josefa is onlangs bevallen van haar tweede kind en 
heeft nu bevallingsverlof. Ze was eigenlijk van plan om 
na het verlof ook nog ouderschapsverlof op te nemen en 
dan weer haar baan op te pakken. Nu de kosten van kin-
deropvang de laatste tijd erg hoog zijn geworden twijfelt 
ze of het niet beter is een tijdje te stoppen met werken. 
Natuurlijk verliest ze haar salaris. Maar zijn er ook nog 
andere gevolgen? Als ze daar naar informeert komen ook 
de pensioengevolgen ter sprake.
Als je niet werkt bouw je natuurlijk ook geen pensioen 
op. Wat scheelt je dat nou in je pensioen? Josefa heeft 
geen idee, maar de adviseur van CNV Onderwijs legt 
haar uit dat zij dat eigenlijk vrij simpel kan berekenen. 
Je hebt daarvoor een paar dingen nodig. Je moet weten 
wat je pensioengevend inkomen is. Dat staat op de sala-
risstrook. Daarnaast moet je de zogenaamde pensioen-
franchise kennen. Dat is het bedrag waarover je geen 
pensioen opbouwt omdat je op enig moment een AOW-
uitkering krijgt. In 2012 is de franchise € 10.850. Met 
deze gegevens kun je zelf berekenen hoeveel pensioen 
je minder opbouwt als je stopt met werken. Daarvoor 
gebruik je de formule (pensioengevend inkomen – fran-
chise) x werktijdfactor x 2,05 procent. Josefa heeft een 
werktijdfactor van 0,8275 en haar pensioengevend inko-
men is € 38.200. Zij bouwt per jaar dus (€ 38.200 - 
€ 10.850) x 0,8275 x 2,05 procent = € 463,96 pensioen 

vraag:

op. Voor ieder jaar dat zij niet werkt wordt haar ouder-
domspensioen straks € 463,96 per jaar lager. Omdat 
ze nog niet aan het maximum van haar salaris zit, en 
haar inkomen bij doorwerken ieder jaar stijgt, wordt het 
bedrag dat zij mist ook ieder jaar iets hoger.
Daarnaast moet Josefa ook nog rekening houden met 
een ander financieel nadeel. Omdat ze al voor 2006 
begonnen is in het onderwijs heeft zij recht op een zoge-
naamd voorwaardelijk pensioen. Dat is een extra pensi-
oenbedrag als compensatie voor het verlies van het recht 
op fpu voor werknemers die na 1949 zijn geboren. Ze 
krijgt dat voorwaardelijk pensioen alleen als ze onafge-
broken blijft werken tot 2023 of tot haar pensioendatum 
als die eerder is dan 2023. Onderbreek je je loopbaan 
langer dan twee maanden dan ben je het voorwaardelijk 
pensioen definitief kwijt. Op het pensioenoverzicht van 
ABP ziet Josefa dat dit bedrag € 1.200,- per jaar is. Een 
onderbreking van drie jaar kost haar op deze manier 
straks dus zeker zo’n € 2.600,- aan pensioen per jaar. Dat 
is ruim € 200,- per maand. Misschien is het toch niet 
onverstandig om voor een klein deel te blijven werken. 

De berekeningen in dit artikel gelden alleen voor werknemers 

die geboren zijn in 1950 of later. Voor werknemers die eerder 

zijn geboren gelden andere franchises en percentages en zij heb-

ben meestal geen recht op voorwaardelijk pensioen.

antwOOrd:

wat zijn de gevolgen voor  
mijn pensioen als ik mijn loopbaan 
onderbreek?



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

Profiteer
van een 

korting tot 
€ 148!*

        p.p.

Omring u met de 
zorg die bij u past.

Collectieve korting op uw VGZ zorgverzekering 
Zorg is persoonlijk. Bij VGZ vinden we dat u de zorg 
moet kunnen kiezen die bij u past. Daarom organiseren 
we de zorg rondom uw wensen. Dat begint bij uw zorg-
verzekering. Op vgz.nl/cnvo kiest u deze zelf zodat u 
verzekerd bent van goede zorg die aansluit op uw leven. 
Via CNV Onderwijs profiteert u van een korting tot €148!* 

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

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

De  voordelen van een 
collectieve VGZ verzekering

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

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

Gezin Pakket
• Extra diensten en ledenvoordeel

A4 Advertorial Collectief Gezin CNV Onderwijs.indd   1 09-11-12   08:51
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Een tijdje geleden was meester Kanamori op bezoek in 
Nederland: de bekendste leraar van Japan en algemeen 
erkend als topper in zijn genre. Hij deed onder andere ook 
mijn eigen hogeschool aan, maar ik moet u eerlijk beken-
nen: ik ben niet wezen luisteren naar zijn levenslessen. 
Dat hele Kanamori-circus voelt voor mij veel teveel als 
een uitgekiende marketingstrategie. Bovendien krijg ik 
Maharishi Maresh Yogi-achtige associaties bij de meester, 
u weet wel: de Indiase grondlegger van de transcendente 
meditatie waar vele grootheden uit de popwereld in de 
zestiger jaren van de vorige eeuw nog zo mee wegliepen. 
Meester Kanamori: onze eigen onderwijsgoeroe…..
Ik ben hierin misschien wat recalcitrant, maar ik denk dan: 
waarom moeten we iemand helemaal uit Japan halen om 
ons te laten inspireren? Er lopen in ons eigen land meer 
dan voldoende leraren rond die het predikaat ‘topper’ 
verdienen. Ikzelf denk dan meteen aan meester Rik. Hij 
gaf enkele jaren terug nog les op een cluster 4-school en 
ik kwam bij hem in de klas op één bepaalde dag in het jaar, 
namelijk als ik mij in het Sinterklaaspak hees. Meester 
Rik deed alles goed, ondanks het feit dat al zijn leerlingen 
extra aandacht nodig hadden: de juiste correctie op het 
juiste moment, een grapje dat altijd het gewenste effect 
had, aandacht als dat nodig was, maar de teugels los als 
het kon. En dat alles terwijl hij de eerste jaren dat ik in zijn 
klas kwam, bij mijn weten niet eens de juiste papieren had.

Rik is een topper of beter gezegd: hij heeft de X-factor. 
Want terwijl menigeen een topper kan worden als hij 
of zij maar voldoende investeert in het opdoen van de 
juiste kennis en vaardigheden, is het predicaat X-factor 
slechts weggelegd voor enkelen. Dit zijn de mensen 
die ‘het’ van nature hebben, die al de schijnwerpers op 
zich hebben wanneer ze nog slechts in opleiding zijn 
en waarschijnlijk tijdens stages nog een heleboel fout 
doen. Het leraar-zijn zit hen in het bloed, of misschien 
moet ik wel zeggen: in hun dna-structuur.
Boeiende vraag is natuurlijk wat dan precies maakt 
dat iemand ‘het’ helemaal heeft. De afgelopen jaren 
is er al wel een en ander hierover geschreven. Naomi 
Mertens deed in 2010 onderzoek naar de X-factor van 
leraren en kwam uit bij omschrijvingen als creatief, 
bezield, optimistisch, reflecterend, integer in het han-
delen en bewust van hun overtuigingen. Svenja Harten 
is momenteel bezig met een promotieonderzoek naar 
de X-factor van leraren; zij probeert het begrip een 
wat steviger wetenschappelijke basis te geven door 
te onderzoeken in hoeverre leraren met de X-factor 
anders zijn in hun persoonlijkheidsstructuur. Dat zou 
spannende consequenties kunnen hebben, want in 
dat geval zouden de ‘kersjes op de taart’ misschien 
al heel vroeg te identificeren zijn. Volgen dus, dat 
onderzoek.

Meester rIk 
deed alles 

goed, ondanks 
het feIt dat al 
zIjn leerlIngen 

extra aandacht 
nodIg hadden
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Aarzelend gaat een vinger omhoog als ik vraag of er nog 
vragen zijn. Ik wijs een meisje in de linkerrij aan. ‘Wat vinden 
Nederlanders eigenlijk van ons?’ ‘Goede vraag’, antwoord ik 
terwijl ik tijd probeer te rekken. Want hoe leg je een 15-jarig 

Palestijns meisje uit hoe wij over hen denken? Weet ik dat 
trouwens wel? Gelukkig word ik gered door een jongen die 

het meisje overschreeuwt en me vraagt wat er toch mis is met 
het Nederlandse voetbal? Er ontstaat een discussie over de 
prestaties van ons nationale elftal en de vraag lijkt vergeten.

in hun toekomstdromen verschillen palestijnse jongeren niet veel van leerlingen in nederland.
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We hebben ook muziektherapie, een 
eigen winkel , het leerlingenparlement 
en het beste meisjesvoetbalteam van de 
Westelijke Jordaanoever.’ Ik geef toe dat 
ik even uit het veld ben geslagen. Hawash 
brengt me naar de lerarenkamer waar 
de docent Engels tevens onderdirecteur, 
Jalim Saber, zich over me ontfermt. 
Eerst krijg ik een rondleiding. Van de 
kerk waar de 420 leerlingen iedere mor-Later, op het schoolplein, dribbelt hetzelfde meisje met een bal 

naar me toe. ‘U vond mijn vraag lastig hè?’ ‘Ja’, antwoord ik naar 
alle eerlijkheid. Ik ben te gast op de Evangelische Lutherse school 
in Beit Sahour, een christelijk Palestijns dorp aan de voet van 
Bethlehem. Het is oktober en van het geweld dat een maand later 
losbarst is nog niets te merken. Ik had van te voren een afspraak 
willen maken, maar was er niet aan toe gekomen. ‘Hoeft niet’, had 
een vriendin gezegd die in de regio woont. ‘Palestijnen kunnen 
niet plannen, maar dat is ook hun kracht. Als je spontaan langs 
gaat organiseren ze zonder problemen een prachtige dag voor je.’

groene Hek
En dus was ik op een morgen door de openstaande deur in het 
groene hek gestapt, langs de uit zandsteen opgetrokken Lutherse 
kerk gelopen en uitgekomen op een groot veld omzoomd door 
muurtjes van gestapeld steen. Meisjes speelden voetbal samen 
met een paar jongens op een sportveld. Groene bomen, waarvan 
de takken lui over de picknicktafels hingen, zorgden voor scha-
duw en overal liepen en aten leerlingen in witte poloshirts en 
zwarte spijkerbroeken.
‘Onze school is één van de vier privéscholen in Beit Sahour’, 
vertelt rector Shawqi Hawash, die direct tijd voor me vrij maakt als 
hij hoort dat ik zijn school wil bezoeken. ‘Beit Sahour heeft 12.000 
inwoners die kunnen kiezen uit twee staatsscholen of uit vier pri-
véscholen met een katholieke, een Grieks-orthodoxe, een Latijnse 
of een Lutherse signatuur. Onze school is de oudste school hier 
en bestaat sinds 1901, toen Duitse missionarissen haar oprichtten. 
We hebben zowel moslims, zo’n 20 procent, als christenen hier op 
school en dat reflecteert de samenstelling van het dorp.’

beste meisjesvoetbalteam
‘Wat zou je graag willen zien?’, vraagt Hawash en pakt een pen en 
het lesrooster. ‘Wil je lessen Engels bijwonen? Duits misschien? 

Naar school op de 
 Westelijke Jordaanoever



in hun toekomstdromen verschillen palestijnse jongeren niet veel van leerlingen in nederland.
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gen om 7.30 uur de dag beginnen gaan 
we door naar de lagere school, want de 
school biedt onderwijs vanaf vier jaar. 
Kleuters zitten op de grond in een kleurig 
lokaal en kijken nauwelijks op als ik bin-
nenkom. ‘We besteden veel aandacht aan 
milieu en ecologie’, vertelt Jaber als we 
over het prachtig onderhouden terrein 
lopen. ‘We zorgen dat we onze spullen 
kunnen hergebruiken, bijvoorbeeld voor 
onze kunstklassen en daarnaast trekken 
we veel de natuur in en helpen we mee 
als vrijwilligers in de parken hier in het 

dorp. De school is nu eenmaal onderdeel van de gemeenschap. In tijden van 
nood hebben we als gaarkeuken gefunctioneerd en nog altijd is het helpen 
van behoeftigen vervlochten met ons onderwijs. Zo kunnen ouders die het 
schoolgeld van € 800,- niet kunnen betalen, helpen met spullen voor onze 
winkel.’
In de winkel liggen de schappen vol keramiek, zelfgemaakte kaarsen, kerststal-
letjes van olijfbomenhout en decoraties voor kerstmis. 
Ik ben op weg naar de picknicktafel om met leerlingen te praten als ik tegen 
een Britse mevrouw bots. Ze is hier voor een periode van zes weken om de 
muziekdocenten van de school op te leiden in muziektherapie. ‘We gebrui-
ken muziek bij adhd, verlegenheid, maar ook bij traumaverwerking’, vertelt 
ze. Ze zijn niet de enige buitenlanders in de school. Uit Duitsland lopen er 
stagiaires van de lerarenopleiding rond die de tweede vreemde taal op school, 
het Duits, verzorgen. 

toekomstdromen
‘Leerlingen kiezen aan het eind van het vierde jaar ofwel voor een praktijk-
richting ofwel voor de richting kunst of wetenschap’, vertelt Jaber. Arabisch, 
Engels en godsdienst zijn verplicht waarbij de moslims de islam bestuderen 
en de christenen de bijbel. Op mijn vraag of er ook iets over het jodendom 
wordt geleerd, schudt de leraar ontkennend het hoofd. ‘Net zo min als mos-
lims wat over christenen leren.’
Leerlingen kunnen naast hun eindexamen een aanvullend examen doen waar-
mee ze direct tot een universiteit in Duitsland worden toegelaten. Ik schuif bij 
aan de picknicktafel in de binnentuin waar leerlingen van de hoogste klassen 
en een paar leden van het leerlingenparlement op me wachten. Hun toekomst-
dromen verschillen niet veel van leerlingen in Nederland: grafisch ontwerper, 
iets met internationale betrekkingen, vertaler. Alleen de locatie waar ze gaan 
studeren is ver van huis. 
Stuk voor stuk kiezen ze voor de Verenigde Staten, Canada, Duitsland en een 
enkeling voor Jordanië. ‘Er is hier weinig toekomst’, zegt Sara Bassam (17) 
schouderophalend. ‘Mijn zus heeft ook in de Verenigde Staten gestudeerd. 
Ik ga dan bij haar wonen.’ Op mijn vraag hoe dat is als ze straks in het bui-
tenland met joodse studenten zullen studeren, reageren ze verbaasd. Sara: 
‘Gewoon, zoals je met iedereen studeert. Hier kunnen we niet samenleven, 
maar daar is het heel normaal.’

leerlingenparlement
‘Het leerlingenparlement houdt zich bezig met de keuze van het jaarlijkse 
uniform en problemen tussen leerlingen onderling of met een leraar’, vertelt 
Elias Boulos (17). ‘Wij proberen dan te bemiddelen.’ Zaken als wifi op school 
of een smartphone gebruiken in de les zijn geen zaken voor het parlement. 
‘Nee dat zouden we wel willen, maar dat krijgen we hier nooit voor elkaar’, 
lachen ze. ‘Hopeloos ouderwets hier.’
Met Jaber loop ik naar zijn Engelse les. Hij werkt fulltime, waarvan 28 lessen 
van 50 minuten. ‘Iedere woensdag zijn er voor alle leraren twee uur ingeroos-
terd voor professionalisering en workshops’, vertelt hij. Dan staan we in de 
klas. De leerlingen staan braaf op als hij binnenkomt en begroeten hem in 
het Engels met ‘goodmorning mister teacher’. De les in het boek gaat over 
een in mijn ogen macaber onderwerp: dingen die je gedaan moet hebben 
voor je dood. De leerlingen mogen kiezen tussen zwemmen met de haaien, 
Machu Pichu bezoeken, het noorderlicht zien of in een Formule 1-wagen 
rijden. Dan steekt het meisje uit de linkerrij haar vinger op en vraagt: ‘Wat 
vinden Nederlanders eigenlijk van ons?’ 

Anneke de Bundel

Naar school op de 
 Westelijke Jordaanoever
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Als een school voor een dubbeltje op de 
eerste rang zit, betaalt er altijd iemand het 

prijsverschil. En: De kwaliteit van het onderwijs 
is afhankelijk van de geïnvesteerde vrije tijd door 
de leerkracht. Zomaar twee spreuken van Lesje 

op School. Er zit een wereld van frustraties en 
verwondering achter. Een interview.

Lesje op School verpakt frustratie in humor

‘Onderwijs is het beste wat me is overkomen de afgelopen jaren’, 
zegt Lesje B. ‘Maar ik denk ook vaak: “Is dit normaal?!” Ik vind 
het schokkend hoeveel tijd je als leraar in je vak steekt. Dat kan 
echt niet waar zijn! Er zit ergens iets heel erg fout. En niemand  
die denkt: “Tijd is geld” of vraagt hoeveel overuren je maakt.  
Niemand ook die je recht in je gezicht zegt als je iets niet goed 
doet. Er is veel ruis op de lijn.’ Lesje A vult aan: ‘Ik werkte hier-
voor met dood materiaal en dat was ik helemaal zat. De overstap 
naar het onderwijs is een gouden greep. Qua omgaan met kinde-
ren vind ik het megagaaf! Kinderen die van school gaan en nog 

Twee leraren 
over onderwijs: 
‘Is dit normaal?’

De twee leraren achter Lesje op School 
werken op een basisschool. We noemen  
ze in dit verhaal Lesje A en Lesje B.  
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wel eens bij me terugkomen met de woorden: “Meester, bedankt 
voor alles wat ik bij u geleerd heb!” Het is dankbaar werk. Ik bloei 
er echt van op!’

BrandBlusmanagement
‘De spreuken die we maken en verspreiden via YouTube, 
Facebook en Twitter’, vertelt Lesje A, ‘zijn een uiting van onze 
frustraties en een poging een mentaliteitsverandering tot stand te 
brengen.’ Zo is er de spreuk: 84% van de leerkrachten in het primair 

onderwijs vindt de werkdruk hoog tot zeer hoog. Dan verwacht je toch 

enige vorm van actie? Lesje B legt uit: ‘Als je je ergert aan dingen, 
kun je alleen gaan mekkeren, maar je kunt ook proberen iets te 
doen. Het hele onderwijssysteem is gebouwd op mensen die vele 
onbetaalde overuren maken en dat nog normaal vinden ook. 
Het is vliegende keep- en brandblusmanagement in het kwadraat. 
Schoolleiders weten niet hoe veel uren hun mensen maken en 
dat willen ze ook niet weten, want dan kunnen ze de school wel 
sluiten. Maar ze zouden het wel eens moeten inventariseren. En 
dan taken moeten schrappen of extra mensen moeten aannemen.’

stinkende wonden
‘Niemand kijkt er meer van op als een collega uitvalt en een half 
jaar thuis zit met een burnout’, vertelt Lesje B. ‘Maar op deze 
manier maken zachte heelmeesters stinkende wonden. En ik 
denk dat het al behoorlijk stinkt in het onderwijs. Als iemand 
een zware groep krijgt en daartegen protesteert, krijgt hij te horen: 
“Probeer het maar en anders meld je je gewoon ziek.” Veel leraren 
zijn perfectionisten, ik ook. Het is niet snel goed, dus doe je veel 
meer dan je uren toelaten. Ik werk zeker 50 uur per week.’ Lesje 
A: ‘Onderwijs is een sluipmoordenaar. Mensen gaan maar door, 
of ze nou aan hun taks zitten of niet. Door die overmatige loyali-

teit komen problemen niet boven water. Ik denk dat 
wij te weinig ageren tegen schoolleiders en besturen. 
De hoeveelheid werk is te veel voor de hoeveelheid 
mensen in het onderwijs. Laten we dat nou eens 
duidelijk maken!’

BaBBelen
‘Er is zeker ook nog wel een efficiencyslag te maken 
in het basisonderwijs’, weet Lesje A. ‘Hét probleem 
in het onderwijs is het gebrek aan timemanagement. 
Gevolg is die hoge werkdruk. Op het moment dat je 
goed plant, kun je een hoge werkdruk aan. Natuurlijk 
moet je goed administreren en naast rekenen en taal 
ook aandacht besteden aan muziek, seks en drugs, 
maar het kan niet én én én. Waarom dan ook nog op 
schoolreisje naar De Efteling, terwijl elk kind al in De 
Efteling is geweest en het niet alleen een hele school-
dag kost, maar ook nog dagen aan voorbereiding? En 
nog eens wat anders: door de grote hoeveelheid vrou-
wen in het onderwijs wordt er ook heel wat afgebab-
beld in vergaderingen. Terwijl ik na uren praten met 
z’n tienen wel eens denk: “Neem eens een besluit!”’
Zijn collega: ‘Ik mis een stukje zakelijkheid, een stuk 
management. Dat betekent niet dat het koud moet 
zijn. Sterker nog, een manager moet zakelijkheid 
combineren met empathie. Een gemiddelde leerkracht 
buffelt met oogkleppen op maar door en door. Daar 
kun je misbruik van maken en dat wordt ook gedaan.’ 
Nieuwe trend? Leerkracht ontslagen … zij hield zich aan 

haar werktijdfactor.

Ciska de Graaff
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webbedingetjes

@  Geïnteresseerd in wat de Tweede Kamer te zeggen had 

over de Onderwijsbegroting voor 2013? Het exacte 

verslag van de vergadering daarover is terug te vinden  

op www.tweedekamer.nl > Kamerstukken > Verslagen 

(van 5, 6 en 11 december).

@  De beroepsgerichte programma’s in het vmbo 

worden vernieuwd. Al in 2017 worden de eerste 

examens nieuwe stijl afgelegd. Op www.vernieuwing

vmbo.nl staan voor economie, zorg&welzijn, techniek en 

groen de stand van zaken, pilotscholen, publicaties en 

platforms.

@  Nog niet aangemeld voor de Nationale Onderwijs 

Tentoonstelling? Ga dan snel naar www.not2013.nl, 

schrijf je in en ga gratis naar de NOT van 22 tot en met  

26 januari in de Jaarbeurs in Utrecht.

     Pesters moeten niet geschorst 
maar juist geholpen worden.

ApenstAArtjes

Getwitterd

Glenn Eilbracht alias @Stophetpesten: 
Iedereen een fijn pestvrij weekend 
toegewenst ! En laten wij met zijn allen het 
pesten onder de aandacht houden!
Volg Glenn Eilbracht, ervaringsdeskundige op pestgebied, op 

Twitter: www.twitter.com/Stophetpesten.

Stelling:

Vorige week schreef het duizendste lid zich in bij de 

Schooljournaal LinkedIngroep. Welkom!

De afgelopen weken is er onder meer gediscussieerd 

over onderwijs als walhalla van carrièrekansen of als 

veilige haven voor vastgeroeste mensen. Een leerkracht 

schrijft: ‘Ik hoef niet zo nodig een LB-functie. Ik geniet 

van het werk als leerkracht. Ik haal veel inspiratie uit 

het werken met een nieuwe groep en zal dus niet snel 

vastroesten.’ Een ander meent: ‘De een doet dit werk al 

dertig jaar met plezier en vindt het lesgeven prima. De 

ander heeft meer uitdaging nodig. Ik zelf vind dat er te 

weinig loopbaanmogelijkheden in het onderwijs zijn.’ En 

een derde brengt in: ‘Welke carrièrekansen? In mijn hui-

dige functie als leerkracht kan ik niet meer groeien en er 

komt sporadisch een andere functie voorbij. Nou ben ik 

natuurlijk niet het onderwijs in gegaan om een flitsende 

carrière te maken met een topsalaris tot in de hemel, 

maar een nieuwe uitdaging na een jaar of tien lijkt me 

interessant om gemotiveerd te blijven.’

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll 

op www.cnvo.nl. De komende weken vragen we uw mening over 

bovenstaande uitspraak.



Ze Zeiden dat er 
geen leerlingen 
mochten komen. 

toen dachten wij: 
dat is dan jammer

mijke Pelgrim
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column

Die vrijdagmiddag stond de kerstboom er al, maar onze 
oude conciërge Henk had geen puf meer om de ballen er 
nog in te hangen. Hij zette de doos op tafel met een briefje 
erbij. Iets over de kerstgedachte en eigen initiatief. Een 
paar uur later was de boom versierd, maar Henk liet zich 
niet meer zien. 
In de tientallen jaren dat Henk op onze school werkte had 
hij zich onmisbaar gemaakt. Eerder nog zou de school van 
de aardbodem verdwijnen , dan dat Henk er niet zou zijn 
om je ’s ochtends een bakkie troost te geven, je te verwel-
komen na een schoolreis, of je een hart onder de riem te 
steken als er een les even niet zo lekker was gegaan. 
Henk moest eigenlijk met pensioen, maar daar wilde hij 
niet aan. Door de jaren heen was hij vergroeid geraakt met 
de school. De gangen en lokalen van het lyceum waren 
meer zijn thuis, dan het kleine huisje naast de school waar 
hij woonde. En dus bleef hij bij ons.

Amper een paar uur nadat Henk het versieren van de 
kerstboom aan anderen had overgelaten, ging een afde-
lingsleider polshoogte nemen. Hij vond Henk krimpend 
van de pijn op de bank in zijn huis en belde meteen een 
ambulance. Een paar dagen later kregen we het nieuws te 
horen dat we eigenlijk wel voorvoelden. Henk was ziek en 
zou niet meer beter worden. Leerlingen, docenten, oop’ers 
en de schoolleiding… we waren er allemaal stil van.

Henk lag een tijdje in het ziekenhuis, maar vlak voor de 
vakantie mocht hij naar huis. Tijdens het kerstontbijt 
op de laatste vrijdag maakten alle klassen wenskaar-
ten voor hem. Ik zat na te praten in de docentenkamer 
toen ik me opeens bedacht: als ik Henk nog wil zien, 
dan moet ik nú bij hem langs.
Hij lag op een verhoogde stretcher, in een kamer 
die werkelijk behangen was met kaarten, brieven en 
tekeningen. Er was familie om voor hem te zorgen. 
Ze waren thee aan het maken en hadden zijn anders 
zo lege huis nog extra versierd met kaarsjes en een 
boom.

‘He Maaike,’ zei Henk, zoals altijd wanneer hij me zag. 
Op de bank dichtbij hem zaten twee meiden uit de 
bovenbouw. ‘Ze zeiden dat er geen leerlingen mochten 
komen,’ zei de één. ‘Toen dachten wij: dat is dan jam-
mer.’ En de ander: ‘We wilden niet naar huis en Kerst 
gaan vieren zonder dag te zeggen.’
Vanuit zijn hoge bed, in zijn knusse kersthuis tussen 
al die beste wensen en met zijn familie vlakbij, keek 
Henk naar de twee eigengereide jongedames. En hij 
straalde.

Henk van den Berg werkte 38 jaar als conciërge op onze 
school. Hij overleed op 6 januari 2012. 

kerstgroet
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cursussen
invloed op het schoolbeleid is mooi, maar dan moet je als (g)mr-lid wel kennis van 
zaken hebben, kunnen onderhandelen en (eventueel) een ander beleid of aanpassingen 
daarin kunnen voorstellen. CnV onderwijs academie biedt cursussen voor professioneel 
medezeggenschap. een selectie staat hieronder. 

Jouw partner in training en advies

Schooljournaal 30Schooljournaal 30Schooljournaal 30

MR Partnerschap
U wilt uw werk in de medezeggenschapsraad goed 
doen, maar dat werk is niet altijd eenvoudig. De regels 
zijn complex en vragen dringen zich op. Hoe zorg je als 
MR bijvoorbeeld voor een goede relatie met de direc-
tie? Hoe maak je van de verschillende geledingen van 
de MR of GMR een hechte eenheid? Hoe pas je de WMS 
succesvol in de praktijk toe? Om u te helpen dit soort 
vragen te beantwoorden is er het MR Partnerschap in 
het leven geroepen. Met het MR Partnerschap heeft 
uw (G)MR recht op de professionele hulp van een vaste 
contactpersoon. Deze staat u bij als trainer, adviseur, 
sparringpartner of coach. 

Basiscursus MR en bevoegdheden
Wat is de rol van de medezeggenschapsraad? Wat 
mag en moet de raad? Wat zijn de rechten en plichten? 
Waar en hoe zijn die vastgelegd? De basiscursus is een 
uitstekende introductie op medezeggenschap.

MR en invloed
Lang niet alle medezeggenschapsraden zijn tevreden 
met de feitelijke invloed die ze hebben. Men vindt het 
meestal te gering, ook omdat vaak te laat om advies is 
gevraagd. Met deze cursus kunt u hier iets aan doen.

Hoe lees ik de begroting?
Vaak is het voor (G)MR’en en OR’en lastig om de finan-
ciële stukken die zij toegezonden krijgen, te lezen en 
te interpreteren. Het beoordelen van begrotingen en 
jaarrekeningen is geen dagelijks werk voor de meeste 
mensen in het onderwijs. Wat betekenen al die regels in 
een begroting?’ 

Actualiteiten
Deze cursus informeert u over actuele zaken die spelen 
in het onderwijs, zoals passend onderwijs en andere 
(school)tijden. Aan de hand van een intakegesprek 
bepaalt u in overleg met de trainer welke onderwerpen 
(maximaal twee tot drie per dagdeel) aan bod komen.

Praktische informatie
Alle trainingen en cursussen worden op 
maat gegeven op uw eigen locatie. Kijk voor 
meer informatie op www.cnvo.nl/academie. 
Vragen? Neem contact op met CNV Onder-
wijs Academie, tel. (030) 751 17 47 of stuur 
een e-mail naar scholing@cnvo.nl.
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Primair onderwijs
Woensdag 16 januari, 17-20 uur (+ broodmaaltijd),  
netwerkbijeenkomst invallers, basisschool Het 
Timpaan, Nieuw Wehlseweg 23, Wehl. Thema’s: 
Actuele ontwikkelingen in het primair onderwijs (nieuwe 
bekwaamheidseisen, lerarenregister) en Het ver-
sterken van de positie van invallers: Waar loop je als 
invaller tegenaan? Kosten 10 euro (betaling contant 
ter plaatse), niet-leden welkom. Info/aanmelden: 
www.cnvo.nl/invallersnetwerk 

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

netwerk groningen
Donderdag 17 januari, 16.30-20 uur, ledenbijeenkomst 
voor de regio, Kentalis Guyotscholen voor speciaal 
onderwijs, Rijksstaatweg 63b, Haren. Keuzeworkshops 
(2 rondes): De kwaliteit van de leraar, door Mark Oortwijn, 
Braingym/meervoudige intelligentie, door Jacoba van der 
Wal-Monkel, Lichaamstaal, door Jeannette de Haan-
Dijkstra. Info/aanmelden: netwerkgroningen@cnvo.nl 
(o.v.v. bijeenkomst 17-01-2013)

anders actieVen
Donderdag 10 januari, 11.30-16 uur, regiobijeenkomst 
Limburg-Noord en Peel en Maas, Hotel Brasserie 
American, Keulsepoort 12, Venlo. Thema: Actuele ontwik-
kelingen in de sociale zekerheid, door Wanne Ho, juridisch 
adviseur CNV Onderwijs. Workshop: Lichaamstaal, 
door Jeannette de Haan-Dijkstra + rechtspositiespreek-
uur. Info/aanmelden (tot 2 januari): T. Arts, tiniearts@
gmail.com of (043) 407 13 12 of (06) 25 53 59 78.
Donderdag 31 januari, 11-16 uur, regiobijeenkomst 
Limburg-Zuid en -Midden, Café Dwaesj, Stationsdwars-
straat 8, Sittard. Thema: Actuele ontwikkelingen in de 
sociale zekerheid, door Wanne Ho, juridisch adviseur CNV 
Onderwijs. Workshop: Werkdruk en/of werkplezier, door 
John van Groenendal + rechtspositiespreekuur. Info/
aanmelden (tot 20 januari): T. Arts, tiniearts@gmail.com 
of (043) 407 13 12 of (06) 25 53 59 78

gePensioneerden
rayon Brabant noordoost
Donderdag 24 januari, 13.30 uur (inloop  
13 uur), jaarvergadering, De Brouwketel, Hoog-
eweg 9, Escharen. Lezing: Het weer en klimaat 
(speciaal in Nederland), door Hans de Jong.

VroUwen
Maandag 28 januari, 16.30-20 uur, bijeen-
komst voor vrouwen in een leidinggevende 
rol (vrouwelijke schoolleiders, teamleiders, 
afdelingsleiders en vrouwen in het midden-
management), sbo De Vlinderboom, Dorps-
staat 10, Bemmel. Discussie over het vak + 
workshop: Meerwaarde van leidinggeven, door 
Janny Dammingh, manager CNV Onderwijs 
Academie. Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl 
(o.v.v. bijeenkomst 28-01-2013)

jong
Woensdag 30 januari, 16.30-20 uur (+lichte 
maaltijd), netwerkbijeenkomst, Hotel St. 
Lambert, Markt 2, Helmond. Thema’s: In je 
recht als leerkracht!, door Melanie de Zeeuw, 
consulent starters en studenten, CNV 
Onderwijs, Van werkdruk naar werk plezier, 
door Angela Kouwenhoven, CNV Jong. Niet-
leden zijn welkom, toegang is gratis. Info/
aanmelden (verplicht) tot woensdag  
23 januari: jongeren@cnvo.nl

netwerk limBUrg
Donderdag 31 januari 2013, 16.45 (inloop 16.15) 
- 20.15 uur (+maaltijd), regiobijeenkomst  
voor primair en voortgezet onderwijs en mbo, 
Terra Nigra, school voor praktijkonderwijs, 
Terra Nigrastraat 5, Maastricht. Infoshops:  
1. Omgaan met kindermishandeling, door Friso 
van der Wal, No Kidding, 2. Zo zit dat met uw 
pensioen, door Fred Lardinois, ABP, 3. Wat 
gebeurt er in het brein van kinderen?, door 
Gaby Tuguntke en Marion Peters, BMC,  
4. Professionalisering: Professionele ruimte!, 
door Hans van Dinteren, trainer CNV Onder-
wijs, 5. Cyberpesten en chatten, door Lei 
Seuren. Er is ruimte voor rechtspositionele 
vragen. Info/aanmelden: netwerkzeeland@
cnvo.nl (o.v.v.: Maastricht, naam, onderwijs-
soort en workshopnummer(s))

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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Fitplan voor 
schoolkinderen werkt
 

Over-
gewicht 
speelt een 
grote rol 
op de scholen. 
Onderzoeksinstituut 
TNO volgde drie jaar 
lang ruim 5.000 kinderen 
die meededen aan het door de Gelderse 
Sport Federatie (GSF) ontwikkelde B-Fit. 
Dit programma is speciaal ontwikkeld om 
overgewicht onder kinderen te bestrij-
den, niet om scholieren af te laten vallen. 
Het overgewicht is gedaald van 17 naar 
13 procent. Bij het begin van dit project 
leed 3,3 procent aan obesitas. Nu, na drie 
jaar, is dit gedaald met 1,5 procent. Meer 
informatie: www.cursusb-fit.nl.

nationaal Congres 
leerlingbegeleiding
Het Nationaal Congres Leerlingbegeleiding vindt 
op zaterdag 16 maart plaats op het Minkema 
College in Woerden. Net als andere jaren worden 
er eenentwintig workshops aangeboden. Goedlo-
pende onderwerpen zijn gehandhaafd en er wordt 
een flink aantal nieuwe workshops aangeboden, 
zoals Beelddenkers, Echtscheiding, Positieve 
groepsvorming of Autisme. Meer informatie en 
inschrijven: www.congres-content.nl. 

nieuwe lesmethode: 
Breingeheimen 
In Breingeheimen studievaardigheden en sociale 
vaardigheden maken de leerlingen kennis met 
de nieuwste herseninzichten. Met behulp van 
lesmateriaal kunnen docenten hun leerlingen 
stimuleren gebruik te maken van de bevindingen 
van hersenonderzoek om leren aantrekkelijk en 
effectief te maken. Materiaal is er voor vmbo, 
havo, vwo, gymnasium en mbo. Maar er is ook 
lesmateriaal beschikbaar voor vmbo basis- en, 
kaderberoepsgericht en de gemengde leerweg. 
Meer informatie: www.breingeheimen.nl. 

Docentendag maatschappijleer
In de Tweede Kamer wordt vrijdag 1 februari de 
Docentendag Maatschappijleer gehouden. Gast-
sprekers zijn ex-minister van Justitie Ernst Hirsch 
Ballin en journalist Kustaw Bessems. Deze dag wordt 
georganiseerd door de Nederlandse Vereniging van 
Leraren Maatschappijleer en ProDemos. In de middag 
zijn er verschillende lezingen en presentaties. Er is 
ook een informatiemarkt waar uitgevers en organi-
saties hun nieuwe methodes voor maatschappijleer 
presenteren. Meer informatie: www.prodemos.nl/
docentendag. 

Verbeteren leesvaardigheid

Om kennis te verwerven, moeten leerlingen goed 

kunnen lezen. De dagelijkse praktijk van scholen in 

het voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps-

onderwijs wijst uit dat lang niet alle leerlingen met 

begrip kunnen lezen. Het boek Beter lezen, beter 

leren laat zien hoe iedere vakdocent bij kan dragen 

aan het verbeteren van de leesvaardigheid van 

leerlingen. Het is geschreven door Hans Puper en 

Judith Richters, kost € 28,90 en te bestellen via 

www.cps.nl/uitgeverij. (ISBN 9789065086525)



naam: 
xx

leeftijd: 
xx 

Beroep: 
xx 

Vrijwilligerswerk: 
xx

motivatie: 
xx
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mediawijsheid jongeren kan beter
Vmbo-leerlingen zijn technisch en creatief vaardig met 
media, maar overschatten zichzelf en zijn te weinig 
bewust met hun mediagedrag bezig. Dat blijkt uit 
onderzoek van Mediawijzer.net. Hier is ook uitgekomen 
dat 80 procent van de vmbo-leerlingen niet checkt of de 
informatie die zij hebben gevonden van een betrouw-
bare bron is. 24 procent is snel afgeleid door het 
mediagebruik. Meer informatie: www.mediawijzer.net. 

schoolleiders met edukans 
naar afrika 
Schoolleiders uit Nederland kunnen collega’s uit 
Oeganda, Ghana, Kenia en Ethiopië ontmoeten 
om ideeën en visies uit te wisselen en de profes-
sionaliteit van de schoolleiders te versterken. Deze 
wederzijdse ontmoeting biedt de Nederlandse 
schoolleider een inkijk in het Afrikaanse onder-
wijs. Deze reis, Werelddocent Schoolleider, wordt 
georganiseerd door Edukans en is voor rectoren, 
directeuren, conrectoren, coördinatoren, teamlei-
ders en middenmanagers uit primair en voortgezet 
onderwijs. De kosten zijn € 1.495,- en er kan tot  
7 januari ingeschreven worden via www.edukans.nl.  

Geweldloos festival in teken onderwijs
Op vrijdag 8 en zaterdag 9 februari wordt voor 
de vijfde keer het Geweldloze Communicatie 
Festival in Centrum Djoj in Rotterdam gehouden. 
Op vrijdag staat het festival geheel in het teken 
van het onderwijs. Deelnemers kunnen in een 
van de workshops zelf ervaren hoe ze meer 
levensverrijkende relaties kunnen aangaan 
op school. Deelname op vrijdag kost € 65,- als 
het uit eigen zak wordt betaald en € 90,- als de 
werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. 
Meer informatie: www.djoj.nl. 

B Bezig
voor de ond

naam: 
Ida Gaastra

leeftijd: 
28 

Beroep: 
Docent Grieks en Latijns, Pascal College 
Zaandam 

Vrijwilligerswerk: 
Lid van Stuurgroep Jong

motivatie: 
Begin dit jaar stond er een oproep op de 
website om je bij Stuurgroep Jong te voegen. 
Dat sprak mij meteen aan. Mensen ontmoeten 
en verder denken voor de werknemers in het 
onderwijs, waren de eerste gedachten die bij 
mij opkwamen. Daar kwam nog bij dat ik meer 
bezig zou zijn met het beleid en dat was wel 
de belangrijkste reden om me bij Stuurgroep 
Jong aan te sluiten.
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‘De pester moet niet geschorst 
worden, maar geholpen’

De 14-jarige Friese Roy is van school gestuurd, omdat hij te 
emotioneel reageerde op pesterijen. Een jaar geleden stierf zijn 

beste vriend Michi (12) in zijn armen na een verkeersongeval. 
De jongen werd hiermee gepest en uiteindelijk heeft zijn school 

in Leeuwarden hem weggestuurd. Is het nu wel zo eerlijk dat 
het slachtoffer van school wordt gestuurd? Of moeten de 

daders harder worden aangepakt?
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teamleider brugklas: ‘Wij hebben een 
tijd lang een toneelstuk gehad waar de 
brugklasleerlingen naar keken en vervol-
gens in gesprek gingen met de mentor en 
een van de spelers over pestgedrag. De 
mentoren gaven aan dat zij pas bij het 
pesten betrokken raakten, als er al daad-
werkelijk gepest werd. Dit wilden zij graag 
veranderen. Daarom hebben ze de koppen 
bij elkaar gestoken en een lessenserie in 

Een pestprotocol lijkt de meest voor de hand liggende oplossing 
tegen pesten. Op het Jac. P. Thijsse College in Castricum zijn 
ze dit jaar met een nieuw pestproject begonnen. Ingrid Overes, 



‘De pester moet niet geschorst 
worden, maar geholpen’
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elkaar gedraaid. Hierin worden filmpjes 
vertoond, een spel gedaan en heel veel 
gepraat over pesten. Het is ons erg goed 
bevallen.’ Op De Meergronden in Almere 
wordt het pesten anders aangepakt, vertelt 
conrector onderwijs Franka Rodrigues. 
‘Wij hebben een pestprotocol in ons vei-
ligheidsplan en maken gebruik van Kan-
jertrainingen. Deze worden gegeven in de 
eerste en tweede klas en hierin bespreekt 
de leraar hoe iedereen met elkaar om 
moet gaan. Daar komt pesten ook naar 
voren. Wij laten vervolgens de kinderen 
een omgangscode ondertekenen waarin 
staat hoe zij met elkaar om moeten gaan.’

de ergste straF
De pesters zijn niet de enige die aangepakt 
worden op De Meergronden. Rodrigues 
vertelt dat zij in gesprek gaan met alle 
leerlingen. ‘Op het moment dat bekend 
is dat er gepest wordt, dan zal vooral de 
mentor in eerste instantie in actie komen. 
Als het pesten verder gaat, dan volgen er 
disciplinerende maatregelen. Als je een 
pester meteen heel zwaar straft, wordt het 
pesten onzichtbaar voor ons. Wij houden 
het daarom graag open en bespreekbaar. 
En mochten er toch onacceptabele dingen 
gebeuren, dan volgen er maatregelen.’ 
Op het Jac. P. Thijsse College proberen zij 
geen al te zware straffen uit te delen, ver-
telt Overes. ‘Je kunt tegen de pester zeg-
gen dat hij een uur moet corveeën, maar 
dat heeft geen zin. Wij laten vaak een 
opstel schrijven over wat er is gebeurd. 
Welke rol hij erin heeft gespeeld, wat de 
consequenties van het pestgedrag zijn en 
hoe hij zijn gedrag kan veranderen. Dan 
zijn ze bewust bezig met wat ze gedaan 
hebben en dat zien ze eigenlijk ook als 
een straf. En wat vaak wordt ervaren als 
de ergste straf is het contact opnemen 
met het thuisfront.’ 

HulPProjeCt
Harm Beertema, onderwijswoordvoerder Tweede Kamerfractie 
PVV, liet in Trouw weten dat wat hem betreft pesters hard gestraft 
moeten worden. ‘Stuur niet de slachtoffers naar een andere klas of 
naar een andere school, maar de pesters. Bied alle leerlingen een 
veilig sociaal klimaat, behalve de pesters. Pesten moet heel risicovol 
worden, net als het gebruik van (seksueel) geweld of het plegen 
van een diefstal.’ Yvette van Dijk, plaatsvervangend rector op het 
Jac. P. Thijsse College, is het totaal niet eens met Beertema. ‘Het 
zijn leuke uitspraken, maar voordat je leerlingen gaat schorsen of 
verwijderen moet je met de desbetreffende leerling en ouders in 
gesprek gaan en proberen duidelijk te maken wat de consequenties 
zijn van de daden. Als het duidelijk is dat het daadwerkelijk de 
pester is, moet er een hulpproject aangeboden worden. Wij zijn 
geen school van sancties en straffen en de vraag is ook maar wat 
je ermee bereikt. Je krijgt een leerling niet plotseling op andere 
gedachte als je hem gaat schorsen. Dat kan je alleen bereiken door 
hulp en begeleiding.’

HyPegedrag
Stichting Veilig Onderwijs wil dat er een parlementair onderzoek 
komt naar pestgedrag op scholen. De aanleiding hiervoor is een 
aantal zelfmoorden onder jongeren vanwege pestgedrag. Meest 
bekende voorbeeld is Tim Ribberink die zichzelf begin november 
van het leven beroofde. Het meest recente voorbeeld van zelfdo-
ding vanwege het pesten is Fleur Bloemen. Zij sprong voor de 
trein, de reden liet zij in een afscheidsbrief weten: ‘Ik kan er niet 
meer tegen. Ik wil hier weg. Voorgoed!’ Van Dijk vertelt dat het 
gevaarlijk is om deze gebeurtenissen in de klas te bespreken. ‘Dit 
soort fenomenen kunnen een ongewenst neveneffect hebben. 
Leerlingen die met dit soort gedachtes rondlopen, gaan er meer 
over nadenken. Je moet daar heel voorzichtig mee zijn. Zo’n 
gesprek kan een aanleiding voor een kind zijn om deze gedachte 
uit te gaan voeren.’ Een onderzoek is niet verkeerd, maar Rodri-
gues van De Meergronden vindt het lastig dat opeens iedereen een 
mening over pesten heeft, nadat er een aantal ernstige incidenten 
is geweest. ‘Natuurlijk mag pesten niet, dat vinden we allemaal. 
Maar op het moment dat consequenties van het pesten zichtbaar 
zijn, moet er opeens wat. En als dat weer over is, gaan ze gewoon 
weer over tot de orde van de dag. Veel scholen zijn structureel 
met pesten bezig, zoals wij. Het hypegedrag zit mij dan een beetje 
dwars. Pesten is van alle tijden, als het heel makkelijk oplosbaar is, 
dan hadden we dat met z’n allen al lang gedaan.’ 

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

Een zorgverzekering kiezen is lastig, net als het 

uitzoeken van uw vergoedingen. Daarom heeft 

OHRA niet alleen een zorgverzekering die bij u 

past, maar zorgen wij ook dat u altijd direct weet 

waar u aan toe bent. 

Op www.ohracollectief.nl/cnvo3725 kunt u:

•   direct het juiste pakket kiezen

•  direct zien wat uw zorgverzekering vergoedt

•   zien op hoeveel vergoedingen u nog recht heeft 

•   de stand van uw eigen risico bekijken

Met de OHRA Zorgverzekering voorkomt u 

verrassingen achteraf!

Profiteer van 9% korting

Bij OHRA krijgt u 9% korting op de 

zorgverzekering. U betaalt € 97,09 per maand. 

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

ZCO0946 1112.indd   1 20-11-2012   07:50:01

Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!
> Deskundige invullers
> Direct weten waar je aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij jou in de buurt

Maak vanaf 18 december 2012 je afspraak via www.cnv.nl/belastingservice of bel dan met 
CNV Belastingservice 030 - 751 10 50

Je belastingaangifte zelf doen?

advertentie bondsbladen liggend.indd   1 05-11-2012   13:56:46
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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 

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

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   10:04:50Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2013

nr. 1 12 januari

nr. 2 26 januari

nr. 3 9 februari

nr. 4 23 februari

nr. 5 9 maart

nr. 6 23 maart

nr. 7 6 april

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
Bureau Van Vliet BV. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam of Sharon 
de Vries, e-mail: zandvoort@bureauvanvliet.com,  
Postbus 20, 2040 AA Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, 
fax: (023) 571 76 80.

www.cnvo.nl/adverteren

Teken met je klas voor een lach!
www.cards4cliniclowns.nl

Één tekenles
zorgt voor een
onvergetelijk
moment !

aan directie,    

 en leerkracht



Schooljournaal 38

De Marnixschool in Katwijk (300 leerlingen) zoekt een:
 

BETROKKEN DIRECTEUR 
die coacht

ontwikkelt

inspireert 

en het gezicht van de school wordt.
 
Profielschets en informatie kunt u vinden op 
www.stichtingpcok.nl en op www.marnixschool.net. 
 
Uw sollicitatie met motivatie en CV kunt u tot uiterlijk 14 
januari 2013 mailen naar r.venema@stichtingpcok.nl.

Informatie:                                                                                      
directie Marnixschool: Ien Massaar (directeur a.i.) 
en Jenny Molenaar (adj. directeur) 0714080215
algemeen directeur stichting PCOK: Rindert Venema 
0714082504

De eerste gespreksronde vindt plaats op 21 en 23 januari 2013.
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. 

school-pcok 121214.indd   1 17-12-12   10:50

 

Het bestuur van Octant zoekt 
voor haar basisschool

CBS De Regenboog
Nootdorp

een enthousiaste Schooldirecteur (m/v)
(1.0 wtf / schaal DB)

Voor meer informatie en de advertentie 
gaat u naar www.octant.nl

school-octant 121214.indd   1 18-12-12   11:28Kleine advertenties
Reizen: 
Ook in de zomer en het najaar van 2013 organiseert Limpopo 

Reizen tochten naar Swaziland en het noorden van Zuid-Afrika. 

Groepen van 6-8 personen. Ideaal voor mensen die het land van 

dichtbij willen leren kennen. Limpopo Reizen is een voortzetting 

van Kuvona Culturele Reizen. Kijk op www.limpoporeizen.nl voor 

meer informatie of bel (0570) 52 44 45.

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 wordt 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.

www.cnvo.nl/adverteren



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

TeLefOONNUmmeRS eN 
e-mAiLAdReSSeN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

peRSONeeLSAdVeRTeNTieS
Bureau Van Vliet BV verzorgt de 
personeelsadvertenties voor Schooljournaal. 
Advertenties opgeven bij Jenny Duindam 
of Sharon de Vries, e-mail: zandvoort@
bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA 
Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, fax:  
(023) 571 76 80. Personeels advertenties kunnen 
worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag  
14.30 uur (gegarandeerde plaatsing wanneer 
gemeld maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 106,– excl. BTW.

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

pRimAiR ONdeRwiJS
Mevr. M. van der Kooij
(058) 289 31 19
primaironderwijs@cnvo.nl
VOORTGeZeT ONdeRwiJS
Mevr. C.D.H.E. Keuten-Van Spijk
(0492) 38 12 00
voortgezetonderwijs@cnvo.nl 
middeLBAAR BeROepSONdeRwiJS
Dhr. T.P.E. Opgenoord 
(046) 449 34 21 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Dhr. J.H.A.M. Damhuis

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

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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komen. ‘Ik wil zekerheid en het is dan fijn om een grote 
organisatie achter je te hebben staan als het dreigt mis 
te gaan.’ Op zijn zeventiende is hij automonteur gewor-
den maar na vijf jaar had hij het idee dat hij uitgeleerd 
was. ‘Ik heb het altijd leuk gevonden om kennis over te 
brengen en daarom heb ik gesolliciteerd op het mbo 
voor docent motorvoertuigtechniek. Hier heb ik niet lang 
gewerkt, omdat ik het motorongeluk kreeg. Tijdens mijn 
revalidatie ben ik geïntroduceerd op mijn huidige school 
en uiteindelijk is mij gevraagd of ik hier les wilde geven.’ 
Baks geeft nu techniek breed aan het derde leerjaar. ‘Ik 
wil nog lang voor de klas staan. Ik haal veel energie uit 
het lesgeven aan die jongens. Je ziet ze een ontwikkeling 
doormaken en daar doe ik het voor.’ 
JP

Motorrijden is een favoriete bezigheid van Guido Baks. 
Helaas heeft dit wel geleid tot een ernstig ongeval zes 
jaar geleden. Hij verbrijzelde een knie en scheenbeen, 
is nog aan het revalideren, maar dit houdt hem niet 
tegen om les te geven op school voor voorgezet speciaal 
onderwijs De Ambelt in Steenwijk. Hij is lid geworden van 
CNV Onderwijs, omdat er turbulente tijden aan zitten te 

Guido Baks (29): ‘Ik 
haal veel energie uit het 

lesgeven aan die jongens’
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