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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.

Fris blad
Ja, ik wil toch een keer reageren. Na 
lezing van Schooljournaal 1 van dit jaar 
zeg ik: wat een heerlijk, fris blad is nu  
dat Schooljournaal geworden. Zo actu
eel, zo veelzijdig, zo opvoedend en zo 
vol waardevolle artikelen. Ik ben 85 jaar 
oud en nog steeds lid van de bond!
F.M. Wiegmans, Heemskerk

Máxima
verheerlijking (2)
De briefschrijver over Máxima
verheerlijking in Schooljournaal 1 
heeft een nogal individualistische (zeg 

weinig invoelend, sociaal betrokken) 
mening over het bezoek van H.K.H. 
Prinses Máxima aan de vsoschool, 
beschreven in Schooljournaal 19. 
Jammer. Verborgen talenten heeft 
ieder kind en ik prijs elke aandacht 
hiervoor. Máxima gaat het gesprek 
hierover aan met deze enthousiaste 
school, waar hart, hoofd en han
den mogen samenwerken. In 2009 
schreef ik Het boek van Ferry. Ik had 
het genoegen dit boek aan Máxima te 
kunnen geven op een bijeenkomst te 
Nijkerk, waar zij een hartelijk woord 
sprak aan vrijwilligers en deelnemers 

aan maatjesprojecten. De warmte 
van deze bijzondere vrouw kan ik 
nog voelen en haar ‘Hartelijk dank, 
mevrouw’, hoor ik nog regelmatig in 
gedachten. De beste stuurlui staan 
aan wal. Creatieve, enthousiaste en 
gedreven mensen zijn er voldoende, 
mits hun talenten tot ontplooiing 
komen, al dan niet met belangstelling 
van bekende Nederlanders.
Ellen Bakker

Zingen waardevol
Naar aanleiding van het artikel over 
zingen in Schooljournaal 1, wil ik 
zeggen dat er ook basisscholen zijn 
die wel bewust bezig zijn met zingen 
en muziek. Zo doen er een aantal 
scholen mee met het Zing ‘esproject, 
een initiatief van Muziek Telt. Basis
school St. Laurentius in Swartbroek 
heeft zelfs het predicaat Zilveren Zing 
‘esschool. Dat betekent dat er veel 
gezongen wordt! Waarom vinden wij 
dit belangrijk? Zingen is een doe
activiteit waar de kinderen plezier 
aan beleven en waardoor saamhorig
heidsgevoel ontwikkeld wordt. Zingen 
draagt cultuur over, ontwikkelt het 
stemapparaat, kan stress beperken, 
ontwikkelt het klankvoorstellings
vermogen, leert kinderen luisteren, 
traint op speelse wijze het taalgevoel, 
breidt de woordenschat uit, brengt 
kinderen in aanraking met andere 
talen en culturen, traint het geheugen 
en geeft kinderen de mogelijkheid 
hun energie kwijt te kunnen. Kortom: 
zingen levert een waardevolle bijdra
ge aan de ontwikkeling van kinderen.
Ilse Geelen, Swartbroek

Brieven
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Vrolijk aan het werk!
Op het moment dat de Nederlandse onderbuik is gevoed met spot en 
hoon over de aangekondigde stakingsacties in het voortgezet onderwijs, 
steekt het SCP het basisonderwijs de dolk in de rug. Er moet bezuinigd 
worden, dus zijn alle middelen geoorloofd! De Citoresutaten zijn  
ondanks grote investeringen in het basisonderwijs gelijk gebleven. Er 
mag dus best bezuinigd worden! Dat na de invoering van Weer Samen 
Naar School, de komst van passend onderwijs én een toenemende 
complexiteit in onze samenleving, het aantal probleem en risicokinderen 
in het basisonderwijs drastisch is toegenomen, wordt voor het gemak 
maar even vergeten. Dat de resultaten gelijk zijn gebleven mag juist 
een prestatie van formaat heten! De Inspectie, die toch toeziet op de 
kwaliteit, zwijgt in alle talen. Die zou toch beter moeten weten en dus 
reageren. Nee, het invullen van kwaliteitskaarten en het afvinken van 
indicatoren blijft voor hen heilig. Ik stel voor de conclusie van het SCP 
te herformuleren: ‘De jarenlange bemoeienis van de overheid en de 
Inspectie heeft nergens toe geleid dan tot frustratie in het onderwijs
veld. Op deze bemoeienis moet drastisch bezuinigd worden!’ En nu weer 
vrolijk aan het werk op onze leuke school! 
Wim Haverkort, Bussum
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‘Strenger selecteren prima, maar pabo niet 
verschoolsen’
De toelatingseisen voor de pabo moeten strenger, aldus het 

advies dat de commissie Kennisbasis Pabo vorige week 

publiceerde. Studenten moeten niet alleen een taal- en re-

kentoets afleggen, maar ook testen maken voor de vakken 

aardrijkskunde, geschiedenis, Engels en natuur&techniek. 

CNV Onderwijsbestuurder Willem Jelle Berg is voorstan-

der van hogere toelatingseisen. ‘Dat is iets wat wij ook al 

even bepleiten. Het niveau van leraren moet goed zijn en 

dan moet de pabo niet het werk gaan doen dat in het 

voortgezet onderwijs gedaan zou moeten zijn. En je moet 

eerlijk zijn: voor veel mbo-doorstromers geldt dat ze een 

achterstand hebben opgebouwd op hun vooropleiding.’ De 

commissie stelt ook voor de hele structuur van de oplei-

ding op de schop te nemen. Centrale, landelijke toetsing 

voor zes kernvakken (rekenen, taal, aardrijkskunde, ge-

schiedenis, Engels, natuur&techniek) zou daar onderdeel 

van uit maken. Daar is Berg het niet mee eens. ‘Dit zorgt 

voor verschoolsing van de pabo, en doet afbreuk aan de 

a van academisch in de naam van deze hbo-opleiding.  

Bovendien herinner ik nog maar even aan de commissie 

Dijsselbloem die stelde dat de politiek gaat over het “wat” 

en de scholen zelf over het “hoe”. De professionele ruimte 

van de pabo moet niet ingeperkt worden.’ Staatssecretaris 

Zijlstra gaat binnenkort met de HBO-raad in gesprek over 

onder meer selectie op de pabo’s. 

CdG

fOTO	P i m 
RAs

Zo’n 20.000 basisschoolleerlingen uit vooral Amsterdam en Alkmaar, mochten vorige week donderdag 
gratis de over te spelen bekerwedstrijd AjaxAZ bijwonen in de Amsterdam ArenA. De kinderen en hun 
begeleiders vulden de plaatsen op van de vaste supporters die niet welkom waren als uitvloeisel van 
het incident rond AZdoelman Esteban in de eerder gestaakte bekerwedstrijd.
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De kranten staan bol van artikelen over pensioen-

fondsen die onder druk staan door een te lage 

dekkingsgraad. Sommige fondsen moeten dit jaar 

korten, andere fondsen kondigen kortingen per april 

2013 aan, met percentages oplopend tot 7 procent. 

ABP, het pensioenfonds voor het onderwijs, heeft een 

dekkingsgraad van ongeveer 94 procent en dat is 

ook te laag. ABP meldt nu dat een korting van 0,5 

procent wordt overwogen. CNV Onderwijsbestuurder 

Willem Jelle Berg, tevens bestuurder bij ABP: ‘Helaas 

moet het fonds aanvullende maatregelen nemen. De 

rente is enorm laag, mede ook door ingrepen van de 

Europese Centrale Bank. Maar of er daadwerkelijk 

moet worden gekort is pas eind dit jaar bekend.’ 

Voor meer informatie zie de rubriek Werk en recht op 

pagina 20 van dit blad.

ABP	overweegt	verlagen	pensioen



Reken-	en	wiskundeachterstand	alle	lagen	onderwijs
Universitair docent Brian Droop vertelde in 

Schooljournaal 1 van dit jaar al dat hij hinder 

ondervindt van het wiskundeniveau van nieu-

we studenten. Tijdens de lessen die hij geeft 

op de Universiteit van Amsterdam merkt hij dat 

de studenten binnenkomen met een achter-

stand. ‘Nu moeten wij les geven op het niveau 

dat voorheen op de middelbare school gege-

ven werd.’ Zijn woorden worden ondersteund 

door een onderzoek van uitgeverij Thieme-

Meulenhoff. Daaruit blijkt dat wiskundeleraren 

zich grote zorgen maken over het rekenniveau 

van hun leerlingen. De Nederlandse Vereniging 

van Wiskundeleraren bevestigt deze zorgen. 

Volgens de secretaris, Kees Lagerwaard, geldt 

vooral voor vmbo-leerlingen dat zij slechte re-

kenaars zijn. ‘Ze komen van de basisschool 

met een achterstand. Op de middelbare school 

wordt er vervolgens weinig met rekenen gedaan. Wiskundelessen 

gaan al gauw over in algebra waardoor de kennis van het basis-

rekenen niet goed wordt onderhouden’, aldus Lagerwaard in dag-

blad Metro. Cito publiceerde bijna tegelijkertijd juist een onder-

zoek waaruit blijkt dat kinderen van groep 5 steeds beter kunnen  

rekenen. Vooral de laatste jaren is er volgens het instituut een ver-

betering te zien. ThiemeMeulenhoff blijft er bij dat 30 procent van 

de leerlingen aan het einde van de basisschool niet het gewenste 

rekenniveau haalt. 

YR

Nederland verkeert in economisch zware tijden. Het CNV is daar 

kritisch over. Dat er bezuinigd wordt, is niet te vermijden maar 

dat moet wel op een slimme en sociale manier gebeuren. Tot  

30 januari kan via de website een enquête worden ingevuld 

over de bezuinigingen, de effecten van de crisis, maar ook 

over de periode daarna. Wilt u meedoen aan het onderzoek? 

Ga dan naar www.cnvo.nl/ actueel en klink onder het kopje 

‘onderwijsnieuws’ op ‘doe mee aan CNV-onderzoek’.

Schoolnieuws

•		Het	is	niet	goed	of	het	deugt	niet.	Dat	is	wat	het	
onderwijs	vaak	hoort.	Vorige	week	weer	van	het	sCP.	
er	is	zo	veel	geïnvesteerd	in	onderwijs	en	het	heeft	
helemaal	niets	opgeleverd!	Dus	waarom	niet	wat	
bezuinigen?

•		Het	lijkt	me	heel	frustrerend	om	dat	te	horen,	zeker	
als	je	het	vuur	uit	je	sloffen	loopt	voor	de	kinderen.	
ik	kan	me	het	gevoel	zelfs	wel	voorstellen,	want	ook	
schooljournaal	is	wel	eens	het	onderwerp	van	niet-
goed-of-het-deugt-niet.

•		schooljournaal	is	het	lijfblad	van	een	brede	doelgroep:	
van	jong	tot	oud,	van	onderwijsondersteuner	tot	
directeur,	van	basisonderwijs	tot	hoger	onderwijs.		
en	iedereen	wil	aandacht.	en	denkt	verstand	te	
hebben	van	bladen	maken.	

•		Zo	is	het	in	het	onderwijs	ook.	iedereen	denkt	te	
weten	wat	het	beste	is,	vooral	de	stuurlui	aan	wal.	
Wanneer	zien	zij	in	dat	deugt-niet	roepen	averechts	
werkt?

Ciska de Graaff
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Doe mee aan CNV-onderzoek
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Chinese taal 
op middelbare scholen
De Chinese taal wordt op steeds meer middelbare scho-

len een eindexamenvak. Niet zo gek, aangezien meer dan  

1 miljard mensen deze taal spreken. Minister Van  

Bijsterveldt kondigde in 2010, toen nog als staatsse-

cretaris, aan dat acht scholen examens Chinees moch-

ten afnemen. Volgens haar zou China als economische 

reus een steeds belangrijkere rol in de samenleving 

gaan spelen. Het introduceren van de taal in ons land 

kan zorgen voor gemakkelijkere communicatie. Voor de 

scholen die vanaf 2010 Chinese les geven, had het vak 

geen officiële status, maar kreeg het wel een vermelding 

op het diploma. Voorlopig ging het om een proef. Het 

aantal leerlingen dat zich aanmeldt is sindsdien gestaag 

gegroeid. Dat geldt ook voor het aantal scholen dat de 

taal in hun pakket opnemen. Waren dat er in 2010 nog 

acht, inmiddels ligt dat aantal tussen de dertig en veer-

tig. Als de proef bevalt mogen zij het vak vanaf 2014 

ook in hun eindexamencurriculum opnemen. 

YR

OOrBESCHErMErS 
HELPEN BiJ 
CONCENTrATiE
Met oorbeschermers die ook in de bouw worden ge-

bruikt, helpt Audrey Verschuren, intern begeleider op de 

Annie M.G. Schmidtschool in Amsterdam, leerlingen zich 

beter te concentreren. De tip kreeg ze van het Landelijk 

Netwerk Autisme. ‘Door het omgevingsgeluid te dempen, 

kunnen kinderen die vatbaar zijn voor prikkels zich beter 

afsluiten. Nu hoeven ze niet meer apart te gaan zitten als 

ze een opdracht moeten maken, maar kunnen ze gewoon 

bij de groep blijven’, aldus Verschuren. De proef met de 

oorbeschermers begon twee jaar terug en met succes. De 

bedoeling is nu dat alle groepen met de oorbeschermers 

gaan werken als dat nodig lijkt. PM

Wat was!

12 januari: Een 39jarige scheikundedocent van 
de Duitse Freie Waldorfschule in Lübeck ris
keert tot drie jaar gevangenis voor het maken 
van explosieven in de klas. De man wilde zijn 
leerlingen iets bijbrengen maar wat precies, is 
een aantal ouders ontgaan. De aanklager heeft 
een onderzoek geopend. (Bron: het Parool.nl)
16 januari: Met een eenmalige lerarenbeurs 
willen de gemeente Den Haag en de scholen 
voor voortgezet onderwijs in die regio, docen
ten stimuleren om verder te studeren. Wethou
der Ingrid van Engelshoven (D66) hoopt zo het 
aantal onbevoegd gegeven lessen in de regio 
terug te dringen. (Bron: de Telegraaf)
• Basisschool De Reigersberg in het Zeeuwse 
Rilland wordt geteisterd door een aantal 
notoire pestkoppen. Tien kinderen werden zo 
lastig gevallen door vier medeleerlingen dat ze 
hebben besloten de school te verlaten. Omdat 
er in totaal maar 55 leerlingen op de school zit
ten, is dat een gevoelige aderlating.  
(Bron: Algemeen Dagblad)
17 januari: Tientallen leerlingen en docenten 
van het Duhamel College in Den Bosch worden 
getest op tbc. Vorige maand is bij een leerling 
het besmettelijke open longtuberculose vast
gesteld. (Bron: gezondheidsnet.nl)
20 januari: Staatssecretaris van Onderwijs, 
Halbe Zijlstra, pleit voor een sociaal leenstel
sel ten koste van de studiefinanciering voor 
studenten die een master volgen. Volgens de 
samenwerkende studentenorganisaties worden 
met de nieuwe maatregelen bètastudenten 
onevenredig hard getroffen. Een technische 
master duurt vaak twee keer zo lang als een 
andere master. (Bron: ScienceGuide.nl)
23 januari: Tegen een voormalig schooldirec
teur uit Malden wordt een voorwaardelijke 
celstraf van drie maanden en een werkstraf 
geëist na het stalken van een lerares. Met een 
valse sleutel en in vermomming verschafte de 
man toegang tot haar huis om daar foto’s van 
haar te kopiëren. De foto’s gebruikte hij voor de 
bevrediging van zijn seksuele behoeften.  
(Bron: de Gelderlander)

populair

Fo
to

: W
ilb

er
t v

an
 W

oe
ns

el



rog versus
geachte heer Kuhry,
Beste Bob, 

Het onderzoek van het Sociaal Cultureel 
Planbureau Waar voor ons belasting-
geld? heeft veel stof doen opwaaien. Ik 
blijf zitten met een slecht gevoel over 
het rapport. Mijn reactie op de eerste 
berichten in de media was: klopt dit 
wel? Hoe kan dit nu? Na het lezen 
van het rapport vind ik dat het Sociaal 
Cultureel Planbureau veel zorgvuldiger 
had moeten omgaan met de uitkomsten 
van het onderzoek. In het rapport blijken 
relevante onderdelen die met kwaliteit 
te maken hebben onmeetbaar. Hoe 
kun je dan beoordelen of je waar voor 
je belastinggeld krijgt?! En zeker met 
dreigende miljardenbezuinigingen is 

voorzichtigheid met dergelijke rappor-
ten geboden.
In het rapport staat dat ‘het waarschijn-
lijk is dat de kwaliteit van de dienstver-
lening door extra publieke middelen al 
met al is toegenomen.’ Verder wordt 
vermeld dat ‘aspecten van kwaliteit 
moeilijk in de productiemaat kunnen 
worden verdisconteerd.’ Het is dus lastig 
om wetenschappelijke conclusies over 
het rendement te trekken. Toch worden 
staatjes gepubliceerd waaruit zou 
moeten blijken dat extra investeringen 

onvoldoende hebben opgeleverd.
Een school is geen fabriek. 
Kinderen worden gevormd en 
onderwijskwaliteit gaat over 
veel meer dan het meten van 
een Cito-score of resultaten voor 

taal en rekenen. In de periode 
die het onderzoek bestrijkt is de 

uitstroom naar hogere vormen van 
voortgezet onderwijs juist gestegen. 
Daarnaast heeft het onderwijs met veel 
extra bureaucratie en extra (zorg)taken 
te maken. Al met al vind ik het teleur-
stellend dat bij dit onderzoek waarvoor 
geen wetenschappelijke basis is om de 
belangrijkste elementen meetbaar te 
maken, er toch voor wordt gekozen om 
enkele krenten in de publiciteit te bren-
gen. Daardoor wordt het voer wordt voor 
vluchtig politiek gewin en oppervlakkige 
maatschappelijke discussie. Voor een 
goed maatschappelijk debat ontbreekt 
dan de juiste basis. 

onderwijskwaliteit gaat  
over veel meer dan het meten 

van een Cito-sCore
    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Schoolnieuws

De ontvangst van de ledenpas bij Schooljournaal heeft veel 

leden aangespoord wijzigingen door te geven aan de leden-

administratie van CNV Onderwijs. Het is positief als alle gege-

vens in de administratie compleet en up to date zijn, maar de 

hoeveelheid informatie die nu verwerkt moet worden is zeer 

groot. We hopen op begrip dat niet van elke wijziging een be-

vestiging kan worden gestuurd. Hierbij wat tips voor een snelle 

en efficiënte verwerking van wijzigingen in de lidmaatschaps-

gegevens:  

•   Adres- en bereikbaarheidsgegevens en het rekeningnummer 

zijn te wijzigen via www.cnvo.nl, door in te loggen op MIJN 

CNVO. Het systeem is overigens nog niet gekoppeld aan de 

database, maar de mutaties komen in een standaardformu-

lier bij de ledenadministratie terecht en worden handmatig 

verwerkt. Voor andere wijzigingen kan worden gemaild naar 

ledenadministratie@cnvo.nl of door het Contactformulier  

Ledenadministratie op de website invullen. Vermeld altijd 

naam, lidnummer of postcode/huisnummer.  

•   Voor wie op een andere school is gaan werken, vermeld 

naam, het volledige adres of de brincode van de school 

en de functie. Geef ook tijdig door als er iets wijzigt in de  

persoonlijke situatie, waardoor de contributie moet worden 

aangepast. Contributiewijzigingen worden in principe niet 

met terugwerkende kracht doorgevoerd, maar op de eerste 

van de volgende maand. Leden zijn dus zelf verantwoordelijk 

voor het tijdig doorgeven. Alleen bij leden die 27 jaar (geen 

jongere meer ) of 65 jaar worden (gepensioneerden), wordt 

de contributie automatisch aangepast.

•   Wie met fpu of pensioen gaat of nu al weet dat het arbeids-

contract niet wordt verlengd, geef dat minimaal twee maanden 

van tevoren door aan de ledenadministratie. Ongeveer zes 

weken voor de officiële laatste werkdag wordt dan door CNV 

Onderwijs een formulier toegestuurd voor het aanvragen van 

het fiscaal voordeel vakbondscontributie. De regeling geldt na-

melijk alleen voor de werkzame periode, zodat de werkgever 

de betaalde contributie via het laatste salaris kan verrekenen. 

Tips voor doorgeven wijzigingen ledenadministratie



     Kuhry
geachte heer rog,
Beste Michel,

Het rapport toont een 
toename van de voor 
geldontwaarding gecor-
rigeerde uitgaven bij het 
basisonderwijs tussen 
1998-2009 met 50 procent. 
Intussen kwam 25 procent meer 
personeel in dienst, maar daalde het 
aantal leerlingen met 3 procent. Door 
weging is hierbij rekening gehouden met 
onderwijsachterstanden en rugzakjes. 
Bij het voortgezet onderwijs telde ook 
zittenblijven, voortijdige uitstroom en 
behalen van het einddiploma mee. Bij het 
basisonderwijs konden we alleen gebruik 
maken van toetsresultaten. De Cito-

eindtoetsen 
laten 
nauwelijks 
veran-
dering 
zien in het 

prestatie-
niveau. Een 

indicatie voor 
de kwaliteit van 

het onderwijs zijn 
de rapportages van de Inspectie over 
het percentage basisscholen dat aan 
bepaalde eisen voldoet. Denk aan het 
voorgeschreven aantal lessen en het 
opzetten van een systeem van kwaliteits-
zorg. Procedurele eisen overigens, die 
de Inspectie minder belangrijk vindt dan 
toetsresultaten. Een ander criterium is 
de waardering van ouders, die, hoewel 
groot bij het basisonderwijs, duidelijk 
afneemt. Schoolleidersvereniging AVS 
vindt dat taal- en rekenvaardigheid en 
andere onderdelen van de Cito-toets 

10 tot 15 procent van de taken van het 
basisonderwijs omvatten. Anderen stel-
len het welbevinden van kinderen boven 
cognitieve kennis. Wellicht dat daardoor 
betere schoolprestaties achterwege 
blijven. Toegegeven, de sfeer op school, 
aandacht voor individuele noden en 
behandeling van maatschappelijke 
thema’s zijn van groot belang, maar kun-
nen toch geen beletsel zijn voor effectief 
onderwijs in cognitieve vakken?
Er zijn geen indicaties dat het welbe-
vinden van kinderen vooruit is gegaan. 
Leerkrachten benoemen wel andere 
problemen: toenemende bureaucrati-
sering, administratieve rompslomp en 
vergadercultuur. De ontwikkelingen in de 
afgelopen tien jaar tonen aan dat extra 
geld niet zonder meer leidt tot betere 
prestaties. De sleutel ligt eerder bij het 
stellen van heldere doelen en bij de 
kwaliteit van de lessen.
     Bob Kuhry is onderzoeker bij het SCP en 

mede-auteur van het rapport Waar voor ons 
belastinggeld?

de sleutel ligt bij het stellen 
van heldere doelen en bij  
de kwaliteit van de lessen
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Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!
> Deskundige invullers
> Direct weten waar u aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij u in de buurt

Maak vanaf 13 december 2011 uw afspraak via www.cnv.nl/belastingservice of bel met 
CNV Belastingservice 030 - 751 10 50

Uw belastingaangifte zelf doen?

advertentie bondsbadenA5.indd   1 22-11-2011   17:59:00
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Actie tegen 
bezuinigingen passend 
onderwijs gaat door

Een meerderheid van de leden van CNV Onderwijs heeft ingestemd 
met het convenant mobiliteit passend onderwijs om zoveel 

mogelijk banen te behouden. Maar er komen wel acties tegen de 
bezuinigingen. ‘De woede is groot’.

de afspraken over het behoud van banen. 
De bijeenkomst op de Berkenschutse in 
Heeze, bij Eindhoven, wordt op 12 januari 
door ongeveer zestig mensen bezocht. Rog 
spreekt er de aanwezigen toe. ‘Wij verzet-
ten ons tegen de bezuiniging op passend 
onderwijs, tegelijkertijd hebben we wel 
besloten om mee te praten over maatrege-
len om zoveel mogelijk banen en expertise 
voor het onderwijs te behouden. Vorig jaar 
hebben we in Nieuwegein actiegevoerd. 
De voltallige oppositie was het met ons 
eens. Zelfs op het CDA-congres is er 
gepoogd om de aanstaande bezuinigingen 
te voorkomen. Maar wat heeft het opgele-
verd? Temporisering van de bezuinigingen 
en eigenlijk niet heel veel meer’, beant-
woordt Rog zijn eigen vraag. ‘Er wordt 
in Den Haag nog steeds vastgehouden 
aan de bezuinigingen van € 300 miljoen. 
Daarom zetten we nu in op het behoud 
van expertise en werkgelegenheid.’

Banen op het spel
Rog legt vervolgens aan de zaal uit wat 
de gevolgen zullen zijn van het kabi-
netsbeleid. ‘De bezuiniging slaat neer 

Tweederde van de leden van CNV Onderwijs heeft aangegeven 
in te stemmen met het convenant mobiliteit passend onderwijs 
dat met de minister is afgesloten. De afspraken hierin moeten 
er voor zorg dragen dat banen behouden blijven en daarmee 
de expertise. Maar ondanks deze afspraken over de werkgele-
genheid, gaat CNV Onderwijs wél door met actievoeren. ‘De 
bezuinigingen leiden tot een onderwijskundige verslechtering’, 
zegt voorzitter Michel Rog. ‘De woede onder de leden is groot.’ 
De precieze invulling van de acties is nog niet bekend. Maar 
waarschijnlijk zal zich dit afspelen in aanloop naar de behande-
ling van het wetsvoorstel Passend Onderwijs in de Tweede 

Kamer. ‘Met het verenigingsbestuur wordt besproken hoe de 
actie wordt ingevuld. Als er duidelijkheid is, worden leden hier 
zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.’ 

ledenBijeenKomsten
Eerder deze maand, tijdens de looptijd van de online ledenraad-
pleging, zijn verschillende bijeenkomsten in het land georgani-
seerd om leden en niet-leden te informeren over de inhoud van 

‘ik heb de minister hier op sChool gehad en ook 
mevrouw Ferrier en de reaCtie is altijd: “aCh en 
wee en o, het is zo treurig.” maar vervolgens 
voeren ze toCh de bezuinigingen door’
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in het speciaal onderwijs, op ambulant 
begeleiders, op de klassengrootte. Maar 
ook in het reguliere onderwijs zullen 
banen op het spel komen te staan.’ Voor 
het convenant dat nu afgesproken is met 
de minister, waarmee werkgelegenheid en 
expertise zoveel mogelijk moeten worden 
behouden, is een bedrag van € 60 miljoen 
beschikbaar.
Uit berekeningen blijkt dat maximaal 
5.100 werknemers als gevolg van de 
bezuinigingen hun baan dreigen te 
verliezen. Dat komt neer op bijna 3.700 
voltijdbanen. Door onder meer natuur-
lijk verloop, vrijwillige interne en externe 
mobiliteit, zal dit aantal dalen tot waar-
schijnlijk 3.500 personeelsleden (2.500 
voltijdbanen). Rog: ‘Dit aantal is veel 
lager dan we aanvankelijk dachten, maar 
het gaat nog steeds om 3.500 mensen die 
straks niet meer beschikbaar zijn voor de 
taken die ze nu uitvoeren. Vandaar onze 
afspraken.’ Het zijn met name ambulant 
begeleiders die worden bedreigd met 

ontslag. ‘Zij zullen met voorrang in aanmerking komen voor de 
Lerarenbeurs’, legt Rog de aanwezigen uit. Maar ook daarbij is het 
opletten geblazen, door de zogenaamde langstudeerdersmaatregel. 
‘Ik zou niemand aanraden een tweede masterstudie te volgen. We 
worden momenteel door de wetgever in de wielen gereden.’ De 
voorzitter raadt leden aan om hun persoonlijke situatie voor te 
leggen aan de afdeling Individuele Belangenbehartiging van CNV 
Onderwijs, onder meer om te horen of ze voor de Lerarenbeurs in 
aanmerking komen. 

onrust
De zaal hoort het pakket maatregelen gelaten aan. Af en toe 
wordt er een vraag gesteld ter verduidelijking, maar de onrust 
neemt pas toe als iemand in de zaal hardop vraagt: ‘Leggen we ons 
er al bij neer? Vorig jaar demonstreerden we nog in Nieuwegein 
en nu zitten we al aan de onderhandelingstafel. Ik wil nog wel 
actievoeren. Schoonmakers doen dat toch ook?’ In de zaal is her 
en der duidelijk de roep te horen om als onderwijssector nu eens 
de tanden te laten zien. Een man in de zaal zegt: ‘Voordat ik ont-
slagen word, moet ik nog zien hoe het speciaal onderwijs als een 
kaartenhuis in elkaar stort. Het gaat niet zozeer om mezelf, maar 
om de kinderen.’ 
Een vrouw zegt: ‘Ik ben heel blij met dit convenant en ik ga ook 
zeker vóór stemmen. Maar als onderwijssector werken we altijd 

michel rog, voorzitter Cnv onderwijs: ‘het aantal is veel lager dan we aanvankelijk dachten, maar het gaat nog steeds om 
3.500 mensen die straks niet meer beschikbaar zijn voor de taken die ze nu uitvoeren.’
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maar braaf mee. Het rapport van het 
SCP is een nieuwe veeg uit de pan voor 
het onderwijs en zal misschien reden 
geven om nog meer te bezuinigen. 
Gebeurt dit niet allemaal omdat we ons 
te makkelijk schikken?’ Rog reageert 
duidelijk: ‘We hebben er inderdaad 
genoeg van. We hebben onze portie al 
betaald, ook al hebben we geen schuld 
aan de economische crisis die dit 
allemaal veroorzaakt. We staan op een 
keerpunt. Ik voel dat dit niet verder kan! 
Daarom blijven we ons verzetten tegen 
de bezuinigingen. Maar we hebben het 
nu over de afspraken rond het behoud 
van banen in een sociaal plan.’
Als aan het einde van de bijeenkomst wordt 
gevraagd hoe de aanwezigen stemmen over 
het convenant, blijkt dat een meerderheid 
van de zaal de afspraken steunt. Sommigen 
geven aan te twijfelen. Een enkeling wijst 
de resultaten resoluut van de hand.

de aChterBlijvers
Voor Geert-Jan Reinalda, algemeen 
directeur van de St. Mattheusschool in 
Rotterdam, een instelling voor speciaal 

onderwijs, gaat het er vooral om wat er achterblijft na het door-
voeren van de bezuinigingen. 
‘Het is natuurlijk een drama voor de mensen die worden 
ontslagen. Maar het draait ook om de vraag: wat blijft er 
over? Mijn hele zorgstructuur gaat naar de klote’, zegt hij. In 
2014 moeten 22 van de 84 werknemers van de school zijn 
vertrokken. Reinalda: ‘Dat is 15 fte: 9 fte ondersteuning en 
6 fte leraren. Ik houd wel dezelfde tweehonderd leerlingen in 
twintig groepen. Met dat wat overblijft kunnen we niet meer de 
vereiste kwaliteit verzorgen.’ Reinalda noemt het een schande 
wat er gebeurt. ‘De gym- en muziekleraar, de ict’er, de intern 
begeleider; alles moet straks weer voor de klas. En dan kom 
ik nog steeds begeleiding te kort. Het gaat hier om kinderen 
met een verstandelijke beperking, met ernstig meervoudige 
problematiek, met autisme, epilepsie of een IQ rond de 30.’ Op 
de St. Mattheusschool zijn het niet alleen de bezuinigingen op 
passend onderwijs die de school hard treffen. Ook het schrap-
pen van de cumigelden (subsidie voor culturele minderheden, 
EvB) zorgt voor drie ton minder op de formatie.

geKKe henKie
Toch hebben ze in Rotterdam, waar ze zichzelf Gekke Henkie 
noemen, de hoop nog niet verloren. ‘Het is de realiteit. We 
moeten het ermee doen.’ In de regering heeft Reinalda weinig 
vertrouwen. ‘Ik heb de minister hier op school gehad en ook 
mevrouw Ferrier (Tweede Kamerlid CDA, EvB) en de reactie is 
altijd: “Ach en wee en o, het is zo treurig.” Maar vervolgens voe-
ren ze toch de bezuinigingen door, want dat is nu eenmaal afge-
sproken. Twee jaar geleden zijn we een project gestart met de 
gemeente Rotterdam om 29 thuiszitters weer onderwijs te bie-
den. We hebben daarvoor personeel aangenomen en opgeleid. 
Al die mensen moet ik naar huis sturen. Onze gymleerkracht 
wordt straks voor de klas gezet met kinderen van vier en vijf jaar 
die allemaal een luier dragen. Ons soort onderwijs is de laatste 
tien jaar niet gegroeid. Wij worden in feite gepakt voor iets waar 
wij niet voor verantwoordelijk zijn en waar we geen invloed op 
kunnen uitoefenen. Er is hier geen enkele inhoudelijke onder-
bouwing voor, alleen een financiële.’ Ook vindt de directeur dat 
grote steden dubbel worden gestraft. ‘Ik heb een school met 
62 procent allochtone leerlingen, een normaal percentage in 
een grote stad. Kijk, een school in het zuiden van Limburg heeft 
die cumigelden nooit gehad, maar die hoeft ze nu ook niet in te 
leveren.’ Hoe dan ook, de gevolgen van de komende bezuini-
gingen zijn nu al zichtbaar in de dagelijkse praktijk op school. 
‘Als ouders nu hun kinderen aanmelden die één-op-
éénbegeleiding nodig hebben, dan zeg 
ik al: “Kansloos plan, die ga ik niet meer 
toelaten”. Ik kan die ouders garanderen 
dat ik straks niet meer het onderwijs 
kan bieden dat het kind nodig heeft. We 
moeten nu al rekening houden met de 
zeer beperkte zorgstructuur die straks op 
de school overblijft. Maar het wordt niet 
leuk, het wordt echt niet leuk.’
Edwin van Baarle
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geert-jan reinalda, so-directeur: ‘als ouders nu hun kinderen 
aanmelden die één-op-éénbegeleiding nodig hebben, dan zeg 
ik al: “Kansloos plan, die ga ik niet meer toelaten”.’

houd voor  
de laatste infor-
matie over de  
bezuinigingen  
en de acties de  
website van  

Cnv onderwijs  
in de gaten: 

www.cnvo.nl.



tot mijn grote 
opluChting heeFt  

Cnv onderwijs besloten 
om ziCh aan te sluiten 

bij de staking van  
26 januari
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columnmijke pelgrim

mijke pelgrim 
(33) is docent 
engels in het 
voortgezet 
onderwijs.

‘Hé Mijke, hoe zit dat eigenlijk met jouw bond?’ Het is  
18 januari. Ik zit met twee collega’s in de computerruimte 
en we hebben het over de staking. We maken ons boos 
over de 1.040-urennorm. Voelen ons gepiepeld door de 
minister die ons aan de ene kant probeert te paaien met 
holle frasen over ouderparticipatie en aan de andere kant 
plannen maakt om onze vrije dagen af te pakken. 
Maar voor alles maken we ons grote zorgen over de 
toekomst van ons vak. Alle drie werken we parttime, 
terwijl we evengoed minstens voltijd met onze baan 
bezig zijn. Alle drie hebben we last van het gevoel dat 
we onze leerlingen tekort doen, omdat persoonlijke 
aandacht of een echt gedegen lesvoorbereiding er vaak 
bij inschieten. Alle drie vrezen we de donderwolk die er 
aan zit te komen, als nog meer zorgleerlingen onze nu al 
bomvolle klassen gaan bevolken.

Mijn gespreksgenoten zijn lid van de AOb, dus zij gaan 
staken. Collega’s die aangesloten zijn bij Leraren in Actie 
gingen ons in de eerste lesweek al voor. Ik wil mee naar 
Utrecht. Ik ben bezorgd en wil dat laten horen. Ik wil dat 
samen doen met mijn collega’s. Maar mijn vakbond lijkt 
zich stakingsgewijs op te stellen als het braafste jongetje 
van de klas. ‘CNV Onderwijs doet niet mee’, zeg ik tegen 
mijn collega’s. Twee verbaasde gezichten. En terecht.

Bij de scholierenstaking tegen de 1040 urennorm 
van 21 december, zag het Museumplein paars van 
alle jongens en meisjes die rondliepen met sjaals 
van CNV Onderwijs. En dan zouden de docenten maar 
moeten wachten met staken tot het moment dat 
het wetsvoorstel over de urennorm behandeld gaat 
worden in de Eerste Kamer? Dat is toch meten met 
twee maten? Bovendien: onderwijs is teamwork. Als 
er gestaakt gaat worden, doen we dat graag met zijn 
allen. Waarom laat mijn bond dan verstek gaan? Ikzelf 
snap er ook niets van.

Tot mijn grote opluchting kreeg ik, net als u allemaal, 
op 20 januari een mailtje met de mededeling dat CNV 
Onderwijs onder grote druk van de leden, toch beslo-
ten heeft om zich aan te sluiten bij de staking van  
26 januari. Heel goed, alle mensen die de moeite  
hebben genomen om hun stem te laten horen! U ziet 
dat het geholpen heeft.
Als dit nummer in uw brievenbus valt, kunnen we 
hopelijk terugkijken op een mooie stakingsdag met 
een massale opkomst. Als het gaat om ons vak, 
moeten we ons nooit afwachtend opstellen. Het is 
tenslotte het mooiste beroep van de wereld.

Beter laat dan nooit
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CNV Onderwijs: ‘Cao-bemoeienis  
Van Bijsterveldt kan niet’

‘Een gezamenlijke 
vuist tegen 

het beleid’

Het besluit te gaan staken wordt gewaardeerd, blijkt uit de 
reacties die binnenstromen. Een lid schrijft: ‘Kijk, hier word ik 
op de vroege ochtend nou heel blij van! Op school is er flink 
gediscussieerd over het feit dat de bonden niet in staat zijn 
gezamenlijk een vuist te maken.’ En een ander: ‘Het standpunt 
van CNV Onderwijs ondersteun ik voor 100 procent. Ik ben 
blij dat we toch even een speldenprik uitdelen. Al is het maar 
om aan te geven dat we als vakbond en leden samen staan 
voor goed onderwijs.’ Een derde lid bedankt de bond voor het 
luisteren naar haar leden.

gegooChel
De afgelopen tijd is al veel gesproken en gediscussieerd over de 
1.040 urennorm en verkorte zomervakantie. Het wetsvoorstel 
is in de Tweede Kamer besproken. Daar is tot verbijstering van 
het hele voortgezet onderwijs de onderwijstijd opeens weer 
1.040 uur. Ook is een heel gegoochel ontstaan met vakanties en 
roostervrije dagen. Naast een verkorting van de zomervakantie 
zou een aantal feestdagen niet meer gecompenseerd mogen 
worden. En het totale aantal lesvrije dagen voor het opstarten 
en afronden van het schooljaar wordt aan een maximum 

Staken of niet staken? Staken! Ook CNV Onderwijs heeft 
zich aangesloten bij de staking tegen het wetsvoorstel 

onderwijstijd afgelopen donderdag. Ondanks dat al 
goede afspraken waren gemaakt in de cao over de week 

zomervakantie, bleek dat er toch veel animo was om mee te 
doen aan de staking in Utrecht. Bestuurder Joany Krijt: ‘Door 
het grote aantal reacties van leden heeft het bestuur besloten 

gehoor te geven en alsnog mee te doen.’
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gebonden. In de Tweede Kamer heeft de minister bovendien 
gezegd dat zij zich wil gaan bemoeien met de cao-afspraken 
over de vrije dagen van leraren.

Bemoeienis Cao 
CNV Onderwijsbestuurder Krijt: ‘In een brief aan de Tweede 
Kamer hebben wij erop gewezen dat de vakantieregeling een 
zaak is van cao-partijen en niet van minister Van Bijsterveldt. 
De regering mag zich daar helemaal niet mee bemoeien. De 
wet zegt immers dat de arbeidsvoorwaarden van leraren worden 
geregeld tussen bonden en werkgevers. Dat is ook de reden dat 
wij in eerste instantie niet hebben opgeroepen om te staken. 
Wij hadden al afspraken gemaakt in de cao over de week 
zomervakantie. Toen bleek dat er toch veel animo voor een 
staking was, hebben we besloten mee te doen.’

andere gedaChten 
Er zijn ook leden die lieten weten niet mee te willen staken. Zij 
denken dat het niet bijdraagt aan het voeren van inhoudelijke 
discussie. Een van de leden zegt: ‘Alleen politici hebben het 
mandaat om met inhoudelijke argumenten een zittende rege-

ring tot andere gedachten en beslissingen te 
brengen. Wij hebben ze immers zelf gekozen. 
Ervaringsdeskundigen als docenten, ouders 
en ondersteuners kunnen daarbij wel argu-
menten aandragen. We moeten aan onze 
regering duidelijk maken dat de weg die nu 
dreigt te worden gekozen, laf en heilloos is.’ 
Krijt: ‘CNV Onderwijs blijft voortdurend 
proberen het beleid te veranderen met 
kracht van argumenten. We zijn nog steeds 
in gesprek met de VO-raad en alle collega-
bonden over een gezamenlijke vervolgactie 
bij de behandeling van het wetsvoorstel in 
de Eerste Kamer. Inmiddels gaat het over 
meer dan alleen de 1.040 uur en de vakan-
tiedagen. Uit alle reacties blijkt nog eens 
duidelijk dat de boosheid en teleurstelling 
in scholen hoog is opgelopen. Het gevoel 
heerst niet serieus genomen te worden door 
de politiek.’
Yvette Ruyters

Ill
us

tr
at

ie
: S

tr
ip

s o
p 

m
aa

t



Schooljournaal 16

‘Wonder dat de 
Cito-scores niet 
gedaald zijn!’

SCP: Extra geld onderwijs leidde niet tot betere prestaties

basisonderwijs de afgelopen vijftien jaar. 
Dat heeft onze school in elk geval niet 
bereikt.’

Niet beter
Het SCP heeft becijferd dat in het basis
onderwijs de kosten tussen 1998 en 2009 
jaarlijks met gemiddeld 3,8 procent om
hoog gingen. Dit is vooral te verklaren 
door meer personeel, kleinere klassen en 
stijging van loonkosten. De productie 
van het onderwijs – die het SCP afmeet 
aan de hand van het aantal leerlingen – 
daalde in die periode met jaarlijks gemid
deld 0,3 procent. Meer geld en personeel 
dus voor minder leerlingen. Zou het extra 
geld dan geresulteerd hebben in een ho
gere kwaliteit of betere prestaties, vraagt 
het SCP zich vervolgens af. Dit is volgens 
de Inspectie af te meten aan een aantal 
zaken, zoals aanbod van lesstof, efficiënt 
gebruik van onderwijstijd, goede instruc
tie en zorg en begeleiding. Op al die pun
ten is een verbetering zichtbaar tussen 
2003 en 2009. Toch zijn er nog zwakke 
scholen en zijn ouders in 2010 minder 
tevreden dan in 2002. De Citoscores 
zijn tussen 2000 en 2011 niet significant 
gestegen. Internationaal gezien doen 
Nederlandse leerlingen het nog steeds 
goed, maar de prestaties vertoonden ook 
een dalende lijn. Sinds 2009 gaat die lijn 
voor rekenen en taal wel weer de goede 
kant op. De kleinere klassen (in tien jaar 
tijd een afname van gemiddeld 25,5 naar 

‘Waar is dat extra geld heen gegaan dan? Niet naar mijn school 
hoor!’ zegt Hensbergen (41) fel. Ze is leerkracht groep 3/4  
(26 leerlingen) op De Regenboog in Dinteloord, een krimpge
bied tegen de Belgische grens aan. ‘Ik heb niets gemerkt van 
meer handen in de klas of kleinere klassen. Integendeel: bij ons 
stijgt volgend jaar de klassengrootte. En een conciërge hebben 
we ook niet. Wij legen zelf de prullenbakken en houden zelf 
grote schoonmaak in het voorjaar. Dus ik weet echt niet waar 
het SCP het over heeft dat er zo fors is geïnvesteerd in het 

Uit de Schooljournaal LiNkediNgroep
Ex-columnist van Schooljournaal en ex-leerkracht, -schoolleider, 
-pabodirecteur en -schoolbestuurder Arie de Bruin: ‘Helaas zijn de 
conclusies van het SCP-rapport kenmerkend voor de wijze waarop 
we anno nu denken over onderwijs en opvoeding: een productie-
proces waarbij meetbare opbrengsten richtinggevend zouden 
moeten zijn voor ons handelen. Het zou toch ook van de gekke zijn 
als je je als vader of moeder afvraagt of het geld dat je voor je kin-
deren besteedt de gewenste opbrengst heeft? En wat zou die op-
brengst dan moeten zijn? Betekent meer geld voor goede kleding 
bijvoorbeeld dat het kind dan beter gaat presteren? Vraag je liever 
af of het kind vandaag in het hier en nu tot zijn recht kan komen!’

‘Ik doe mijn stinkende best en dan wordt je zo afgeserveerd!’  
Zo reageert leerkracht Jacqueline Hensbergen op het SCP-rapport 

Waar voor ons belastinggeld? en de steun van VVD-kamerlid 
Ton Elias daarvoor bij Pauw & Witteman. Al het extra geld 

dat tussen 1995 en 2010 naar onderwijs is gegaan, heeft niet 
geleid tot betere prestaties, staat in het rapport. Dus, concludeert 

het SCP, zullen bezuinigingen minder invloed hebben op de 
kwaliteit dan we nu denken.
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23 leerlingen per klas) hebben nauwelijks 
invloed gehad op de leerprestaties, maar 
hebben wel enorm veel geld gekost.
Het SCP concludeert: Al met al zijn er 
geen aanwijzingen dat de leerlingen in de 
periode 1998 tot en met 2009 beter zijn 
gaan presteren. Daarmee blijft onduidelijk 
wat de fors toegenomen inzet van personeel 
en materiaal heeft opgeleverd. 

Hard werkeN
VVDKamerlid Ton Elias steunde op tv 
bij Pauw & Witteman het SCPrapport: 
‘Nu is aangetoond dat de reflex om te 
zeggen dat er meer geld bij moet in het 
onderwijs geen goede reflex is. Het on
derwijs wordt er namelijk niet per defini
tie beter van.’ Hij stelde ook dat leraren 
niet onder werktijd naar de tandarts moe
ten gaan en dat ze allemaal een stapje 
harder moeten lopen, want ‘niet alle 
docenten werken even hard hoor.’ Kete 
Kervezee, voorzitter van de werkgevers
club PO Raad, reageerde: ‘Als er ergens 
verbeteringen zijn opgetreden, is het juist 
in het basisonderwijs. En waarom kwam 
er geld bij? Omdat er een lerarentekort 
dreigde: de salarissen moesten verbeterd 

worden en de klassen verkleind. Was dat geld er niet gekomen, 
dan waren er nu nog minder leraren geweest en waren de presta
ties van de leerlingen achterúit gegaan. Investeren in kleine klas
sen helpt overigens pas echt als het rigoureus gebeurt, niet bij een 
verkleining van 25 naar 23 kinderen per klas. En laten we niet 
vergeten dat de laatste jaren het aantal maatschappelijke pro
blemen dat de school op zijn bordje krijgt enorm is toegenomen. 
Dan is het heel knap dat de prestaties niet gedaald zijn. Laten we 
eens ophouden te zeggen dat het niet deugt.’

geeN arbeidsmoraaL?
Leerkracht Hensbergen ergert zich wild aan de woorden van  
Elias. ‘Die man weet werkelijk niet waar hij het over heeft. Ik  
stuur mijn 26 leerlingen echt niet naar huis om even naar de  
tandarts te gaan. Ik kijk zelfs wel uit om ziek te worden! En om  
15 uur naar huis lukt ook al niet. Ik kom dik aan mijn uren hoor, 
ga er zelfs ruimschoots over heen.’ Fel: ‘Ik werk op een kleine 
school met vier groepen, dus we doen alles zelf: kopjes afwassen, 
kopiëren, de klas inrichten, handelingsplannen schrijven voor 
kinderen met een IQ van 78 tot en met 145 in één klas. En wij 
zouden geen arbeidsmoraal hebben volgens meneer Elias? En dan 
heb ik het nog niet eens over alle projectjes en maatschappelijke 
problemen die we over ons heen krijgen uitgestort. Ik vind het nog 
een wonder dat de Citoscores niet gedaald zijn! Het onderwijs op 
mijn school heeft zich overigens wel degelijk verbeterd, namelijk 
van zeer zwak naar ruim voldoende. Maar dat ligt aan ons hard
werkende team. En aan de passie die we voor ons werk hebben!’ 
Ciska de Graaff 

meer geld en 
personeel voor 
minder leerlingen.
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Kleuters soms nog niet toe aan hogere klas

bedoeld voor herfstkinderen die er nog niet aan toe waren 
om naar groep 3 te gaan. Dat wil zeggen dat ze misschien qua 
leeftijd wel door konden en cognitief ver genoeg waren, maar 
voor de methodische, schoolse manier van werken waren deze 
kinderen nog niet klaar. Want dat is wat de overgang juist zo 
lastig maakt’, legt ze uit. ‘Als kinderen nog niet rijp zijn om op 
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herfstkinderen

‘Voorheen hanteerden wij op school heel 
strak de 1 oktobergrens. Nu we daar 
vrijer mee om mogen en moeten gaan, 
maakt dat de beslissing soms juist erg in
gewikkeld.’ Leerkracht Erna Meulenbeld 
herkent de twijfel die bij veel collega’s 
toeslaat als het gaat om de overgang van 
herfstkinderen, ondanks haar 28 jaar aan 
ervaring in de kleutergroep. 
‘Veel leerkrachten zijn op zoek naar ma
nieren om de overgang te versoepelen’, 
weet Monique de Haan, intern begeleider, 
onderbouwcoördinator en vervangend 
directeur op Het Baken in Veenen daal. 
Zij verrichtte in het kader van haar 
studie remedial specialist, een paar jaar 
geleden onderzoek naar de vraag hoe 
kinderen van vier tot zeven jaar leren 
en hoe het onderwijs kan bijdragen aan 
een ononderbroken ontwikkeling. Haar 
school startte een zogenaamde 2+ klas. 
De Haan: ‘Deze groep was speciaal 

Geen pasklare 
oplossing voor

Een jaar langer doorkleuteren?  
Of toch door naar groep 3?  

De zogenaamde herfstkinderen, die 
tussen oktober en januari op school 

starten, zorgen soms voor grote twijfel 
bij kleuterleerkrachten. ‘De wijze 

waarop het nu georganiseerd is, is 
eigenlijk verre van ideaal’, vindt intern 
begeleider Monique de Haan, die er 
onderzoek naar deed. ‘De overgang 

van groep 2 naar groep 3 verloopt 
voor veel kinderen haperend.’ 



Kleuters soms nog niet toe aan hogere klas

Schooljournaal 19

een schoolse manier te leren, met schrif
ten en boeken, stilzitten en luisteren, dan 
bereik je veel minder dan als je ze spelen
derwijs de stof aan zou bieden.’ 

Uitgedaagd
Ook Meulenbeld geeft aan dat je kinderen 
die al ver zijn gevorderd in groep 2 meer 
uitdaging kan en moet bieden, bijvoor
beeld met verbredingopdrachten. ‘Zijn 
ze al heel ver met lezen, dan gaan wij 
daar niet per se nog verder mee door. 
Wel kunnen ze aan de gang met reken
kundige opdrachten. Dan vraag ik: zoek 
de drie langste kinderen van de klas, ga 
maar meten en tekenen en schrijf de na
men erbij. Kinderen moeten uitgedaagd 
worden om te leren, maar als ze al ver 
zijn is het gevolg soms wel dat ze aan het 
begin van groep 3 even “stilstaan” omdat 
het lezen dan vaak klassikaal wordt aan
geleerd.’
De 2+ klas voorkwam dit probleem door 
een 3+ klas te worden. Maar De Haan 
ziet ook wel in dat dit niet op iedere 
school haalbaar is: ‘Organisatorisch kon

den wij twee schooljaren een plusklas bieden omdat we toen een hele grote 
groep herfstkinderen hadden. Nu hebben we dat niet meer, maar zijn we 
andere manieren aan het zoeken om de doorstroom te bevorderen. Zo heb
ben we op dit moment een groep die in januari overgaat naar het volgende 
leerjaar.’

NieUw kUNstje
Aansluiten bij de ontwikkeling van een kind is ontzettend belangrijk. Uit De 
Haans onderzoek blijkt dat kinderen die langer profijt hebben gehad van het 
aanbod via spel, zich breder hebben ontwikkeld. Door dit brede fundament 
vinden latere leerprocessen sneller plaats. Jonge kinderen die nog voor hun 
zesde jaar, zoals herfstkinderen, in een methodische leeromgeving worden 
gezet, worden tekort gedaan in hun spelbehoefte en daarmee in de ontwik
keling van de netwerken in de hersenen. Ook hier zal sprake zijn van kortdu
rend succes in groep 3, maar vervolgens zal het latere leren door gebrek aan 
neurologische verbindingen moeizamer verlopen. Zo beschrijft De Haan het 
voorbeeld van een leerling die nog erg jong in gedrag was. ‘Een vrolijk, speels 
meisje die al 7 letters kende en hoge Citoscores had voor ordenen en taal, 
dus er was geen reden om niet naar groep 3 te gaan. Toch ging het daar al snel 
mis. Ze had moeite met het tempo, haar zelfvertrouwen daalde en ze had geen 
zin meer in school. Ook de resultaten lieten dit zien. Er werd besloten dat ze 
groep 3 over zou doen in de 3+ klas (de vervolggroep van de 2+ klas).’
De Haan vertelt over een andere leerling die hield van knutselen en leren 
door te doen. ‘Haar fonologisch bewustzijn was nog niet ontwikkeld. Ze 
kende 3 letters en haar Citoscores voor taal en ordenen waren veel lager. In 
overleg met moeder is ze naar de 2+ groep gegaan met voor de leerkracht de 
uitdaging om het leesproces op gang te krijgen. In februari kende ze alle let
ters en kreeg ze door dat je ze aan elkaar kon plakken. Vol trots vertoonde ze 
op de voorleesstoel dit nieuwe kunstje aan de rest van de klas.’ 

scHaamte
Ouders worden uiteraard betrokken in de beslissing voor de overgang, maar 
soms willen ze meer dan goed is voor de leerling. ‘Ik breng mijn advies dan 
wel duidelijk naar voren. En we bespreken natuurlijk gedurende het jaar 
de ontwikkeling van de leerling, dus als we twijfelen over de overgang zijn 
ouders hier al op voorbereid’, legt Meulenbeld uit. ‘Maar toch kan soms de 
teleurstelling groot zijn. Misschien ook wat schaamte tegenover familie en 
bekenden dat het kind nog een jaar in groep 2 moet blijven. Ik geef in ieder 
geval altijd duidelijk aan waarom het beter is voor het kind. Ook al is het 
cognitief al heel ver en wijzen testen dat uit, op sociaalemotioneel gebied 
hanteren we ook bepaalde metingen. En mijn ervaring is gelukkig wel dat ou
ders uiteindelijk het beste voor hun kind willen en openstaan voor jouw ad
vies als leerkracht. Zeker als je dat goed kunt beargumenteren en uitleggen.’ 
Vooral als het gaat om het welbevinden van leerlingen kan een jaar spelen
derwijs leren veel winst opleveren. De Haan: ‘Zelfs nu zie ik nog de uitwer

king van de 2+ klas. De leerlingen zitten lekker in 
hun vel en voelen zich goed, dat kwam ook veel naar 
boven in de reacties van ouders op het onderzoek. 
Ook heeft deze groep beduidend minder remedial 
teaching nodig. Eigenlijk heel logisch, want als je 
leerstof aangeboden krijgt op het moment dat je er 
klaar voor bent en op een manier die aansluit bij 
jouw leeftijd, leer je makkelijker en beklijft het ook 
beter.’
Inger Bout

‘als kinderen nog 
niet rijp zijn om 
op een schoolse 
manier te leren, 
bereik je veel 
minder dan als je 
ze spelenderwijs 
de stof aan zou 
bieden.’



Werk &Recht
Verlaging abp-pensioen nog 
ver weg
De kleine versoepeling van de rekenrente door De 
Nederlandsche Bank heeft ABP net niet voldoende 
geholpen. Op basis van de gemiddelde rente van de 
laatste drie maanden is de dekkingsgraad van ABP 
ultimo 2011 op iets boven de 94 procent uitgekomen. 
Dit is ongeveer een half procentpunt te laag om 
eind 2013, als het herstelplan afloopt, de minimaal 
vereiste dekkingsgraad van 104,3 procent te kunnen 
halen. Naast verhoging van de herstelopslag op de 
premie van 1 naar 3 procentpunt lijkt ABP niet te 
kunnen ontkomen aan het voornemen tot een verla
ging van de pensioenen en pensioenaanspraken met 
ongeveer een half procent per 1 april 2013. Het be
stuur van ABP neemt hier op 1 februari aanstaande 
een definitief besluit over. De te lage dekkingsgraad 
van ABP wordt, naast het effect van de snel stijgende 
levensverwachting, vooral veroorzaakt door de ex
treem lage rente. De middeling van de rente over de 
laatste drie maanden heeft niet verhinderd dat de 
verplichtingen van ABP over 2011 met maar liefst 
36 miljard euro zijn opgestuwd. Het vermogen van 
ABP is, ondanks de malaise op de financiële markten, 
in 2011 met 9 miljard euro gegroeid. CNV Onderwijs 
heeft al jaren grote bezwaren tegen de allesbepalende 
rol van de risicovrije rente bij het vaststellen van de 
dekkingsgraad. Deze rente zegt weinig tot niets over 
de werkelijke rendementen die ABP de komende 
tientallen jaren zal kunnen behalen. Dit is een van de 
redenen dat CNV Onderwijs groot voorstander is van 
snelle invoering van de afspraken in het pensioen
akkoord. Volgens dit akkoord moeten de (natuurlijk 
wel voorzichtig ingeschatte) verwachte rendementen 
bepalend worden voor de waardering van de verplich
tingen en daarmee voor de hoogte van de dekkings
graad. Ook dan blijft het mogelijk dat de pensioenen 
soms (tijdelijk) verlaagd moeten worden. Maar het 
perspectief op indexatie en een zo hoog mogelijk  
welvaartsvast pensioen wordt dan volgens CNV  
Onderwijs een stuk beter. Een eventuele verlaging 

van de pensioenen per 1 april 2013 zou bovenop de al 
forse indexatieachterstand komen van op dit moment 
8,24 procent (per 1 januari 2013 verder toenemend). 
Gelukkig is het nog lang niet zo ver. Op basis van de 
dekkingsgraad ultimo 2012 gaat het ABPbestuur 
opnieuw bezien of het fonds zonder pensioenverlaging 
eind 2013 uit herstel kan zijn. Een iets hogere markt
rente kan tegen die tijd al voldoende soelaas bieden. 
Maar bovendien zal CNV Onderwijs er nadrukkelijk 
voor ijveren dat het pensioenakkoord een rol gaat 
spelen bij (het voorkomen van) een pensioenverla
ging per 1 april 2013.

Laatste kans op 500 euro 
voor activiteit pop in hbo
Werknemers in het hbo kunnen nog tot 31 maart  
€ 500, aanvragen in het kader van de actie Bloei op 
met 500 POP voor een activiteit uit hun persoon
lijk ontwikkelingsplan (POP). Voor 
meer informatie: www.cnvo.nl en 
www.500pop.nl.

SOP lijkt gespaard in hbo
De HBOraad en de vakbonden hebben hun 
inzetten voor een nieuwe caohbo eind vorig jaar 
uitgewisseld. De HBOraad mikt op een cao met 
een looptijd van 24 maanden, wil de regelingen 
rond ontslag en ziekte verslechteren en houdt wat 
betreft de loonparagraaf vast aan de nullijn. De 
weg naar een nieuwe cao wordt daarmee zeker 
geen gemakkelijke. Wel is er één lichtpuntje: het 
lijkt dat de SOP, de seniorenregeling die werktijd
vermindering biedt voor de oudere werknemers in 
het hbo, niet ter discussie komt te staan. Gezien 
de reactie van de leden op onze inzet is dit al bij 
voorbaat een resultaat!
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overzicht regioSpreekuren 

donderdag 19 januari Den Bosch


rechtSpoSitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik maken 
van de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending 
van noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen 
voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.

Iemand die werkloos is en een ontslaguitkering heeft, 
moet proberen zo snel mogelijk weer een baan te vin
den. De WW kent de verplichting om gemiddeld ten 
minste één keer per week te solliciteren. 
Wie weer werk vindt zal dat merken in zijn werkloos
heidsuitkering. Wat die gevolgen zijn hangt af van 
de omvang van de baan én van het moment waarop 
iemand weer aan het werk gaat.
Hoofdregel is dat de werkloosheidsuitkering stopt voor 
de uren waarvoor wordt gewerkt. Stel dat iemand 
werkloos is uit een volledige baan (36,86 uur) en er 
wordt een nieuwe baan gevonden voor 20 uur, dan 
is er nog maar recht op een werkloosheidsuitkering 
van 16,86 uur. Als het aantal werkloze uren kleiner is 
dan 5 uur dan stopt de hele werkloosheidsuitkering. 
Dat geldt ook als de oorspronkelijke baan waaruit de 
werkloosheid ontstaat kleiner is dan 10 uur en er ten 
minste voor de helft van het aantal werkloze uren 
weer een baan gevonden is.

Is het salaris in de nieuwe baan lager dan voor dezelf
de uren in de oorspronkelijke baan, dan bestaat recht 
op loonsuppletie. Die loonsuppletie duurt net zo lang 
als de werkloosheidsuitkering nog zou zijn doorge
lopen als er geen nieuw werk zou zijn gevonden. De 
loonsuppletie vult het salaris in de nieuwe baan aan 

Wat gebeurt er als ik werkloos ben en 
weer voor een deel aan het werk ga?

vraag:

tot 100 of 90 procent van het 
salaris dat in de oude baan werd 
verdiend voor hetzelfde aantal uren 
als in de nieuwe baan. Het aanvullingsper
centage hangt af van het moment waarop in de 
nieuwe baan aan het werk wordt gegaan. 

Wie na een periode van werkloosheid van een jaar 
of langer in een nieuwe baan wordt aangesteld, krijgt 
te maken met de zogenaamde inkomensverrekening. 
In dat geval loopt de werkloosheidsuitkering gewoon 
door en wordt op die uitkering 70 procent van de 
nieuwe inkomsten gekort. Op die regel is echter één 
uitzondering: als de omvang van de nieuwe baan 87,5 
procent of meer is van de oude baan, dan stopt de 
werkloosheidsuitkering.

Wie werkloos wordt uit een baan in het onderwijs en 
voldoet aan de voorwaarden voor een uitkering, heeft 
naast de WW ook recht op een bovenwettelijke uit
kering (BBWO). Wel moeten beide uitkeringen apart 
worden aangevraagd.
CNV Onderwijs heeft uitgebreide brochures samen
gesteld waarin alle informatie staat die van belang is 
voor wie werkloos wordt. Ook op de website www.
cnvo.nl is informatie te vinden over dit onderwerp.

antwoord:

overzicht regioSpreekuren 

dinsdag 31 januari Roermond
dinsdag 31 januari Assen
maandag  6 februari Utrecht
donderdag  9 februari Rotterdam
donderdag 16 februari Den Bosch
donderdag 16 februari Apeldoorn
dinsdag 21 februari Assen
dinsdag 28 februari Roermond


rechtSpoSitie

Leden van CNV Onderwijs kunnen voor rechts positionele 
vragen mailen met belangenbehartiging@cnvo.nl of bellen 
met (030) 751 10 03. 
Zij kunnen (uitsluitend op afspraak) ook gebruik maken 
van de regionale spreekuren. Aanmelding en toezending 
van noodzakelijke stukken kan tot acht werkdagen 
voorafgaand aan het spreekuur via bovenstaand mailadres 
of per telefoon (030) 751 18 20. 
Als de stukken niet tijdig zijn ontvangen of als er slechts één 
aanmelding is kan een andere afspraak worden gemaakt.
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Cursussen
Communiceren: dat kan iedereen. Maar bereikt u altijd het gewenste resultaat? Krijgt u wel eens 
reacties die u niet kunt plaatsen? Vindt u sommige gesprekken erg lastig? In de cursus Grip op 
communicatie: doorbreek je vaste patroon gaan we in op de verschillende facetten van communicatie.

Grip op communicatie

Inhoud
Naast een theoretische verdieping 
bespreken we uw praktijksituatie. 
We onderzoeken uw manier van 
communiceren en de wisselwer-
king met de omgeving. U leert hoe 
u effectief kunt communiceren met 
collega’s en ouders. In de cursus 
staan uw vragen centraal. 

Praktische informatie
De cursus vindt plaats op  
16 februari in Utrecht. Een terug-
kommiddag wordt georganiseerd 
op 7 maart. De cursus kan ook op 
maat op locatie worden aan ge-
boden. Voor meer informatie:  
kijk op www.cnvo.nl/academie, bel 
(030) 751 17 47 of stuur een e-mail 
naar scholing@cnvo.nl.

Annemieke Schoemaker is trainer 
bij CNV Onderwijs Academie en 
verzorgt de cursus Grip op com-
municatie. ‘Communiceren is iets 
wat je de hele dag doet. Zowel 
met leerlingen, ouders, collega’s 
als je leidinggevende. Commu
nicatie komt de hele tijd terug. 
Maar bereik je daarmee altijd 
je doel? En krijg je gedaan of 
overgebracht wat je wil? Er kun
nen misverstanden ontstaan en wrijvingen. Of mis
schien voel je je achteraf onzeker over wat je hebt gezegd. In de 
cursus worden deelnemers uitgedaagd om na te denken over hun 
eigen communicatiestijl. En daar gebruiken we de zogenaamde 
theorie van de Roos van Leary bij. Ook bekijken we in hoeverre 
je communicatie is gericht op samenwerken. En ben je in een 
gesprek leidend of juist volgend? Natuurlijk krijg je ook tips en 
handvatten waar je mee aan de slag kunt in de praktijk. Tijdens 
de terugkommiddag kijken we hoe het is gegaan. Heb je de tips 
kunnen gebruiken ? En waar loop je nog tegenaan? Dat bespreken 
we dan met elkaar.’

Jouw partner in training en advies
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volg doekle op twitter, via www.twitter.com/doekle_terpstra
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columnDoekle Terpstra
Alsof je eR pAs  

Toe DoeT meT een  
hbo-DiplomA. onzin!

Doekle Terpstra (55) 
is voorzitter van het 

College van bestuur van 
hogeschool inholland

Vorige week lanceerde minister Van Bijsterveldt van 
Onderwijs een studiekeuzegame voor basisscholieren. 
Leerlingen ontdekken in dit spel welke keuze ze het 
beste kunnen maken. Een prima initiatief natuurlijk, om 
jongeren een evenwichtige studiekeuze te laten maken. 
In het onderwijs doen we veel meer om leerlingen en 
studenten goed en objectief te informeren. Zo organi-
seren hogescholen open dagen en meeloopdagen en 
hebben wij een studiekeuzetest die kijkt naar welke op-
leiding het beste past bij een student, en niet naar welke 
opleiding van óns het beste past bij een student.
Natuurlijk, objectieve voorlichting is goed. Studenten 
moeten weten waar ze voor kiezen. Maar wat doe je nou 
als (hoge)school wanneer de student die voor jou kiest 
duidelijk een verkeerde keuze maakt? In het geval van 
een hogeschool luidt dat antwoord: niets. 
Een student is toelaatbaar wanneer hij de juiste voor-
opleiding heeft. Logisch. En terecht. Maar wat als je ziet 
dat er toch geen goede match is? Wat doe je als hoge-
school wanneer een mbo-4 student, die is opgeleid als 
juridisch medewerker voor mondzorgkunde kiest? Juist: 
niets. Wij kunnen de student alleen maar toelaten. Ook 
al weten we dat deze student hoogstwaarschijnlijk uit-
valt en een schuld overhoudt aan zijn studie-avontuur. 
Een goede oplossing zou juist zijn om niet iedereen toe 

te laten, maar juist strenger te selecteren aan de poort. 
Dat willen veel hogescholen en universiteiten ook.  
Alleen wanneer we strenger en selectiever worden, kan 
de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk omhoog. 
Inholland stelt hogere eisen aan haar studenten en we 
hebben veel meer aandacht voor studiesucces. Maar er 
is een één-op-één relatie tussen kwaliteit en selectie 
aan de poort. 
Daarom moeten we in Nederland af van het idee dat 
je er pas toe doet als  je een hbo-diploma of hoger 
hebt. Ook een mbo-diploma is waardevol. Tot vorige 
week streefde het kabinet ernaar dat 50 procent van de 
Nederlandse beroepsbevolking hoger opgeleid moet 
zijn. Gelukkig is deze merkwaardige keuze inmiddels 
losgelaten door staatssecretaris Zijlstra. Niet iedereen 
is immers geschikt voor het hbo. Dit neemt niet weg dat 
veel mbo-jongeren zich haast gedwongen voelen door 
de maatschappij om aan het hbo te gaan studeren. Alsof 
je er pas toe doet met een hbo-diploma. Onzin!
Nogmaals. Laten we meer aandacht hebben voor onder-
wijskwaliteit in relatie tot selectie aan de poort. Pas dan 
kunnen we echt een goede slag maken om de kracht 
van het Nederlandse hoger onderwijs te waarborgen. 
We moeten hier goed naar kijken de komende tijd en het 
onderwerp niet uit de weg gaan. 

ook het mbo is waardevol
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‘Grootste struikelblok zijn de docenten zelf’
Honderd procent tevreden over het rooster? Waarschijnlijk niet. 

Dat geldt voor docenten en leerlingen. Hét perfecte rooster 
bestaat niet, zeker niet op grote scholen in het voortgezet 

onderwijs. Toch wordt er elk jaar weer vooruitgang geboekt. 
Achter de schermen gebeurt er van alles om roosters zo 

sluitend mogelijk te maken. Een kijkje in de keuken van 
roostermaker Henk Korsten van het Dendron College in Horst.

De dynamiek van het roostermaken 

docenten, nieuwe wensen. Dát is juist de 
bottle neck. Bij het maken van roosters 
zijn het in de eerste plaats de docenten 
die de knelpunten veroorzaken,’ zegt  
Korsten. ‘Dat komt doordat er steeds 
meer parttimers zijn, met ieder hun in
dividuele wensen. Er zijn docenten die 
liever niet op woensdagmiddag werken, 
of juist de vrijdag vrij willen hebben. 
Het kan ook zijn dat docenten nooit het 
eerste uur les kunnen of willen geven, 
bijvoorbeeld omdat ze eerst de kinderen 
naar school moeten brengen, of dat ze 
van ver komen en met openbaar vervoer 
nooit om kwart over acht hier kunnen 
zijn. Sommigen willen graag tussenuren 
om even een rustmoment in te bouwen, 
anderen juist een strak programma. Ik 
heb voor de grap wel eens een proefroos
ter gemaakt zónder wensen. Dat zat per
fect in elkaar,’ zegt Korsten lachend. 

weNseN of eiseN
Korsten blijft er kalm onder en vindt het 
juist wel leuk om te puzzelen. ‘Ik zeg wel 
eens dat roosteren een driedimensionale 
puzzel is met driedimensionale stukken. 
Maar het is onmogelijk overal rekening 
mee te houden. Daarom moeten docen
ten nu een onderscheid maken tussen 
wensen en eisen. Dat veroorzaakt na
tuurlijk wel eens onduidelijkheid. Wat is 
echt noodzakelijk? Reden waarom we op 
deze school de afspraak hebben dat voor 
bijvoorbeeld vrije middagen de hand
tekening van de rector nodig is. Het is 
belangrijk begrip voor elkaar te hebben. 
Ik neem alle vragen serieus en ik probeer 
altijd te laten zien waarom een wijziging 
écht niet kan. Zo kan een roosterwijziging 
in het voordeel van de één, in het nadeel 
van de ander werken. Docenten leggen 
op hun beurt meestal ook uit waaróm 
ze iets willen, zelfs al hebben we er niet 

De telefoon gaat, mailtjes stromen binnen, leerlingen komen 
aan de balie met vragen over les of lokaalwijzigingen, docenten 
melden zich ziek. Dat is de dagelijkse praktijk. Vooral in de och
tenden is het spitsuur op het kantoor van Henk Korsten en zijn 
collega. Ze werken allebei fulltime aan het maken en onderhou
den van de roosters voor ruim tweeduizend leerlingen en zo’n 
175 docenten op het Dendron College in het Limburgse Horst. 
Hoe lukt het om al die mensen tevreden te stemmen en een zo 
sluitend mogelijk rooster te maken? ‘Dat staat of valt met de 
software die je gebruikt,’ zegt Korsten. Hij werkt al acht jaar op 
deze school en heeft de nieuwste ontwikkelingen op softwarege
bied op de voet gevolgd. ‘Goede software is belangrijk, want de 
eisen aan roosters worden steeds complexer. Er is een enorme 
bulk aan voorwaarden waaraan het rooster moet voldoen. Om 
aan te geven dat het menselijk brein dit zelf niet allemaal meer 
zou kunnen: boven staan nog vijfendertig andere computers 
waaraan de hoofdcomputer is gekoppeld om meer rekenkracht 
te krijgen.’ Toch is goede software alléén beslist niet zaligma
kend. Gegevens en vooral prioriteiten moeten op een goede 
manier – handmatig – worden ingevoerd en dat vergt grote des
kundigheid. 

bottLeNeck
In de zomervakantie is het vier weken hard ploeteren om alles 
voor elkaar te krijgen. Dan drie weken vakantie, maar in de 
eerste week van het schooljaar regent het alweer wijzigingen.  
Korsten is dan ook niet blij met de plannen om de zomervakan
ties in te korten. ‘Die drie weken zijn echt wel nodig om weer 
even op te laden.’ Het maken van een nieuw rooster begint bij 
het bestaande rooster, waar de basiseisen al in staan. Korsten: 
‘Om er maar een paar te noemen: brugklassers mogen maar 
zeven uur per dag les hebben, geen tussenuren en liefst geen 
achtste uren. Leervakken moeten over de week verspreid wor
den, zodat ook het huiswerk goed verdeeld is.’ Dan worden de 
gegevens van docenten en leerlingen aangepast. Nieuwe leer
lingen erin, oude eruit. Dat geldt ook voor de docenten. Som
mige docenten gaan weg, nieuwe komen in de plaats. ‘Nieuwe 



moet een mensenmens zijn en een groot invoelingsvermogen 
hebben. De ene docent is de andere niet, de een kan een hogere 
werkdruk aan dan de andere. Het ligt ook aan het vak dat ze 
geven. Leerlingen krijgen meerdere uren wiskunde per week. 
Dat betekent dat zo’n leraar relatief minder klassen heeft dan 
bijvoorbeeld een leraar levensbeschouwing, die iedere klas maar 
één keer in de week ziet.’
Klachten blijven er altijd en het is de kunst rustig te blijven. ‘We 
doen ons best, maar we kunnen geen ijzer met handen breken. 
Een algemeen misverstand is wel eens dat we ons hier opsluiten 
met onze computers, en dat we een saai beroep zouden hebben. 
Natuurlijk zijn we druk met de dagroosters, die vaak wijzigen. 
Maar we hebben de hele dag door contacten met collega’s en 
leerlingen, dat vind ik juist zo leuk. Er gebeurt hier nauwelijks 
iets waarvan we niet op de hoogte zijn. Alles loopt via ons. 
Behalve lesroosters maken we ook toets en vergaderroosters, 
plannen we oudergesprekken in, regelen we lokalen voor cur
sussen en ga zo maar door. Je zou een roostermaker de spin in 
het web van de organisatie kunnen noemen.’
Marian Vullers

‘Grootste struikelblok zijn de docenten zelf’
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altijd iets mee te maken. Maar ze weten 
dat die informatie binnen deze vier mu
ren blijft en dat het ons helpt een goede 
inschatting te maken.’ 
Ook de profielen en clusters in de tweede 
fase maken het roosteren er zeker niet 
eenvoudiger op, maar de software biedt 
gelukkig steeds meer mogelijkheden. ‘Als 
ik aan het eind van de dag wel eens met 
een groot probleem zit, zet ik de com
puter met alle nieuwe gegevens aan het 
werk. Meestal is het na een nachtje reke
nen helemaal opgelost.’ 

meNseNmeNs
Roostermakers zitten vaak in een spagaat 
en moeten schipperen tussen de belangen 
van docenten, leerlingen en directie. 
‘Je hebt in dit vak dan ook meer nodig 
dan technische kennis,’ zegt Korsten. ‘Je 
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 Henk korsten: 
‘we doen ons 
best, maar 
we kunnen 
geen ijzer met 
handen breken.’
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een aantal ouders wel wat te besteden heeft, betekent niet dat 
wij niet te maken hebben met gezagsondermijnend gedrag. We 
hebben bijvoorbeeld heel bewust gekozen voor het laten maken 
van staatsexamens, zodat ouders in elk geval weten dat ze daar 
geen invloed op kunnen uitoefenen.’

Supermarkt
‘”We betalen toch niet voor niks zo veel geld!” Die opmerking 
krijgen we nogal eens van leerlingen’, vertelt een docente. 
‘Dan denk ik: “Jij betaalt ten eerste helemaal niets, dat doen je 
ouders, en ten tweede is het betalen van veel schoolgeld nog 
geen vrijbrief voor dit soort gedrag!’ Instemming van de andere 
zestien docenten in het lokaal. Een andere docente vult aan: 
‘Ouders vinden vaak dat zij een grotere rol op school hebben 
dan wij zouden willen. Hoe meer geld ze betalen, hoe meer 
rechten ze denken te hebben. Sommige ouders denken echt 
dat de school een supermarkt is en dat de klant koning is. En 
kinderen herhalen de woorden die ze van hun ouders horen.’ 
Rector Stam: ‘Dat is toch wel een groot probleem: dat ouders 
de leraren afvallen waar de kinderen bij zijn. Dat doet het gezag 
van docenten geen goed natuurlijk.’ Een leraar knikt: ‘Ja, laatst 
moest een jongen zijn rode kaart laten zien aan zijn ouders, 
lacht zijn vader er gewoon om!’

FietSlampjeS
CNV Onderwijsbestuurder Patrick Banis legt uit wat de 
aanleiding was voor het onderzoek naar gezag: ‘Oprukkende 
straatcultuur, incidenten zoals in Nieuwegein, verhuftering in de 

Half december haalde CNV Onderwijs 
het nieuws met een grootschalig onder-
zoek naar gezag in het onderwijs. Dik 
4.000 leraren gaven aan dat het gezag 
tanende is en dat dat vooral te wijten 
is aan niet-opvoedende ouders. In het 
vorige nummer van Schooljournaal zei 
pedagoog Marina van der Wal: ‘Het 
is kwart voor 12: we moeten nú gaan 
opvoeden!’ En ook in de Schooljournaal 
LinkedIngroep blijft er over gediscussi-
eerd worden. Het onderwerp leeft, ook op 
het Vechtcollege, particuliere school voor 
mavo, havo en vwo, in Breukelen. Rector 
Hans Stam: ‘We hebben nu zestig leer-
lingen en een gemiddelde groepsgrootte 
van zes. We zijn zeker geen eliteschool 
met allemaal brave leerlingen: we krijgen 
regelmatig leerlingen die elders uitvallen, 
het niet redden of weggestuurd zijn. Dat 

Op het eerste oog zou je denken dat het 
Vechtcollege, particuliere school in Breukelen, 

niet veel met gezagsproblemen te kampen 
heeft. Niets is minder waar. Het zijn hier vooral 

sommige ouders die denken dat € 15.000 
per jaar betalen betekent dat je het voor het 

zeggen hebt op school. Het team nodigde CNV 
Onderwijsbestuurder Patrick Banis uit om te 

komen praten over gezag. 

‘Hoe meer 
geld ze 
betalen, hoe 
meer rechten 
ze denken te 
hebben.’

‘Betalen van 
15.000 euro 
geen vrijbrief 
voor dit gedrag’

School kampt met ouders die zich koning klant voelen



Schooljournaal 27

samenleving, behoefte van leden aan hulp en steun. Het gezag 
in het onderwijs neemt gestaag af, vooral in het mbo en vmbo. 
In het buitenland is dat niet veel anders. Maar het is ook weer 
niet iets nieuws. Al decennia lang wordt gezegd dat het respect 
afneemt. Maar ik heb wel het idee dat nu het dieptepunt bereikt 
is, dat mensen nu wel een grens willen trekken: tot hier en niet 
verder.’ Een docent haakt in: ‘Je merkt het ook bij de politie 
bijvoorbeeld, die trekken nu eerder hun wapen.’ Gelach is zijn 
deel: ‘Ja, dat moeten we hebben, een wapen!’ Banis weer: ‘Ik 
denk echt dat er een trend aan het ontstaan is. Je merkt het aan 
zoiets kleins als fietslampjes. Tot een paar jaar geleden fietste 
iedereen onverlicht rond en was dat behoorlijk geaccepteerd, nu 
heeft elke fietser juist wel lampjes. Blijkbaar is die regel een tijd 
flink gehandhaafd. En dat werkt dus!’

klein en groot
De docenten hebben het idee dat er op kleine scholen minder 
gezagsondermijnend gedrag is dan op grote scholen. Een docent 
werkt zowel op het kleine Vechtcollege als op een relatief kleine 
vmbo-afdeling van een scholengemeenschap. ‘Daar zitten we 
met ongeveer 350 leerlingen, alle lokalen grenzend aan een 
aula, elke leerling wordt en voelt zich gekend, korte lijnen. 
Geen problemen dus!’ Een ander, met ook twee werkplekken, 
beaamt: ‘Als je opgaat in de massa, wordt je niet gekend en valt 
gezagsondermijnend gedrag ook niet zo op. Hier ervaar ik veel 
meer een gevoel van gezag dan op mijn andere school, een grote 
scholengemeenschap.’ Een ander: ‘Ik ben niet het type dat een 
leerling laat lopen die een tafel heeft beklad. Maar zie die op een 

grote school maar eens terug te vinden! Dan lukt 
corrigeren dus minder goed, iets waarmee je juist 
gezag opbouwt.’

BedrijFSpoedel
Een docent vertelt dat er ouders zijn die haar ver-
tellen hoe ze les moet geven, ‘tot het uitleggen van 
de naamvallen aan toe!’ Een ander grapt: ‘Som-
mige ouders beschouwen de leraar als een soort 
bedrijfspoedel.’ Een derde docent vertelt: ‘Er zijn 
ouders die zich sterk als consument opstellen. Die 
mij dan e-mailen: “Bel mij even.” Dan denk ik: 
ho eens even, we hebben binnenkort ouderavond, 
bespreek het daar maar. Je moet grenzen stellen 
en handhaven.’ Op de vraag van CNV Onderwijs-
bestuurder Banis of hier beleid over bestaat, zegt 
rector Hans Stam: ‘Ons verhaal naar ouders is: 
“Wij verzorgen onderwijs van 8.45 tot 15 uur. Dat 
onderwijs is dus onze zaak. U zorgt dat uw kind er 
om 8.45 uur is en ontbeten heeft en vanaf 15 uur 
bent u weer verantwoordelijk.”’ Bij te laat komen, 
worden de ouders gebeld en moeten leerlingen 
zich de volgende dag om 8 uur melden. Er is geen 
eenduidigheid voor wat betreft u of jij zeggen. Een 
jonge docente: ‘Ik voel me oud als ze “u” zeggen. 
Ze kunnen bovendien met heel veel respect “je” 
zeggen en met heel veel minachting “u”.’
Ciska de Graaff
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webbedingetjes

@  De nieuwe Nederlandse oorlogsfilm Süskind draait sinds 

19 januari in de bioscopen. De makers van de film hebben 

samen met verschillende organisaties een lespakket 

ontwikkeld voor groep 8 van het primair onderwijs en de 

onderbouw van het voortgezet onderwijs. Meer hierover is 

te vinden op www.suskinddefilm.nl.

@  Het Wereld Natuur Fonds heeft lespakketten en -materiaal 

waarmee op school aandacht kan worden besteed aan 

onderwerpen als dieren, natuur, natuurbescherming en 

het leefbaar houden van onze aarde voor mens en dier. 

Voor zowel het primair als voortgezet onderwijs zijn de 

mogelijkheden te vinden op www.wnf.nl.

@  Nieuwsgierig naar wat er op Twitter over onderwijs 

wordt gezegd? Neem dan een kijkje op www.onderwijs

tweets.net. Tweets over, voor en door het onderwijs. 

Hier lees je de 65 meest recente Tweets (Twitter - 

berichten) gesorteerd op onderwerp. 

     Het imago van het hbo heeft 
onherstelbare schade opgelopen

Eens 47%

Oneens 53%

@@@

@

@ @

@

@

@@@

De webredactie van CNV Onderwijs plaatst regelmatig een poll op 

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

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

over de uitspraak:

‘Ik vrees dat het SCP-rapport het kabinet reden geeft om 

nog meer te bezuinigen op onderwijs’

ApenstAArtjes

Getwitterd

LAKS:
Japanse TV interviewt LAKS vanavond over 
leerlingenparticipatie. Volgende #staking in 
Tokio?
Volg het LAKS, (Landelijk Aktie Komitee Scholieren), op Twitter: 

www.twitter.com/lakstweets

Stelling:

CNV Onderwijs is nu ook te vinden op Facebook! 
Altijd op de hoogte van het laatste nieuws? Of 
interessante filmpjes bekijken? Sluit je dan 
aan bij CNV Onderwijs op Facebook. Ben je al 

aangemeld bij Facebook? Dan zijn we heel makkelijk te vin-
den. Toets in het zoekveld ‘CNV Onderwijs’ in en klik op het 
vergrootglas. Klik vervolgens op het logo van CNV Onderwijs 
en op ‘Vind ik leuk’. Nu ben je voortaan direct op de hoogte 
van het laatste nieuws. Nog niet actief op Facebook? Ga naar 
www.facebook.com en meld je aan!
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Kom naar een van de infolunches in uw regio.
Meld u aan op www.overblijven.nl/lunch 
of bel 030 - 244 48 99.

Binnen 90 minuten weet u alles 
over professionele vso, tso, nso bij u op school: 
 > opvang vanuit het kind
 > dagarrangementen
 > scholing
 > administratieve ondersteuning

Hebt u ons magazine gemist? Bel ons voor
een gratis exemplaar of bekijk het magazine op:

www.overblijven.nl

Is uw overblijf al geregeld
   voor volgend schooljaar?
Is uw

iedereen verdient een morgen

Bel met een van onze deskundige medewerkers of ga voor meer info naar kwfkankerbestrijding.nl/vraag. 
De KWF Kanker Infolijn is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Al uw persoonlijke vragen over kanker persoonlijk beantwoord

Bel de gratis KWF Kanker Infolijn
0800 - 022 66 22

morgen kunt u 
haar gerust weer 
een vraag stellen
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Advertentie

Brochure over 
meldplicht 
Uit een onderzoek van Brandpunt 
in maart 2011 bleek dat 36 procent 
van de docenten wel eens een ver-
moeden had van seks tussen een 
collega en een leerling. Slechts  
8 procent meldt dat aan de direc-
tie. Blijkbaar realiseren medewer-
kers in de onderwijssector zich 
niet dat zij sinds 1999 wettelijk 
verplicht zijn om ‘onverwijld’ 
melding te maken van seksuele 
escapades van een collega met 
een minderjarige leerling. En 
dat geldt ook in geval van een 
vermoeden. De uitkomsten van 
genoemd onderzoek zijn voor het 
Project Preventie Seksuele Intimi
datie aanleiding geweest om een 
brochure Meldplicht voor personeel 
vo te maken. Hierin worden alle 
redenen die door onderwijsperso-
neel genoemd worden om niet te 
melden, systematisch ontzenuwd. 
De brochure is gratis aan te 
vragen via ppsi@aps.nl.

Tips voor trainen SOCiAlE 
VAArDiGHEDEN
Gebrek aan sociale vaardigheden en zelfvertrouwen bij jon-
geren kan leiden tot negatief gedrag. Onderwijsbegeleider 
en coach Herberd Prinsen schreef daarom het Trainersboek 
faalangst, examenvrees en sociale 
vaardigheden. Het boek biedt 
trainers, begeleiders en men-
toren in en buiten het onderwijs 
handvatten om angsten en sociaal 
onhandig gedrag bij jongeren te 
signaleren en hen te begeleiden. 
Het is een praktische handleiding 
vol tips en adviezen voor het 
opzetten van een training en 
kost € 39,99. Verkrijgbaar via de 
reguliere boekhandels. 

Congres over eetstoornissen
Een veel te mager meisje, altijd aan de lijn 
en gefascineerd door catwalkmodellen, dat 
is waar veel mensen als eerste aan denken 
bij een eetstoornis. Maar klopt dat beeld? 
Er bestaan veel misvattingen over dergelijke 
stoornissen en die staan vroegtijdige signale-
ring ervan in de weg. Hierdoor kan hulp lang op 
zich laten wachten terwijl het juist belangrijk is 
snel geholpen te worden. Medilex organiseert 
daarom op donderdag 16 februari in Utrecht 
de studiedag Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. 
Deelname bedraagt € 275,- voor een dagdeel 
en € 395,- voor de gehele dag. Meer informatie 
en inschrijving op: www.medilex.nl/congressen/
eetstoornissen/congres.

CNV rechtshulp aangepast

De voorwaarden voor juridische hulp van het CNV wor-

den per 1 januari 2012 iets aangepast. Veel verandert 

er niet. De belangrijkste verandering is het uurtarief 

dat voor 2012 is vastgesteld op € 141,50 per uur. Dat 

is overigens niet het bedrag dat in rekening wordt 

gebracht, maar een intern verrekentarief. De kosten 

van deze dienstverlening maken onderdeel uit van de 

contributie van CNV Onderwijs. De nieuwe polisvoor-

waarden zijn te raadplegen op: www.cnvdienstenbond.

nl/ledenvoordelen/juridische hulp/privé /downloads

Opzetten eigen studiepraktijk 
Het aantal tweeverdienende gezinnen neemt toe. 
Omdat ouders het steeds drukker hebben, groeit de 
vraag naar huiswerkinstituten. De trend is dat scholen 
zich steeds breder willen ontwikkelen op het terrein 
van studiebegeleiding. Voor onderwijsinstellingen is het 
prettig om deze begeleiding binnen de schoolmuren te 
hebben, want dan zijn de lijnen tussen instituut, ouder, 
leerkracht en kind korter. Docenten, pedagogen en 
remedial teachers, maar ook anderen die affiniteit heb-
ben met het onderwijs, kunnen nu hun eigen studie-
praktijk opzetten. Dit gebeurt onder licentie van Maltha 
insCool(r) en geldt op middelbare scholen door heel 
Nederland. Meer informatie over het opzetten van een 
eigen studiepraktijk op: http://www.demalthagroep.nl.



Onderwijsmuseum gaat 
verhuizen
Het Nationaal Onderwijsmuseum gaat verhuizen 
naar Dordrecht. Omdat de gemeente rotterdam  
het gebouw waar het museum nu in zit, bestemd 
heeft voor University College van de Erasmus 
Universiteit, moet het pand uiterlijk 1 juli ver-
laten zijn. De Holland, de nieuwe locatie in 
Dordrecht, is dan waarschijnlijk nog niet gereed. 
in 1939 werd het gebouwd in opdracht van een 
verzekeringsmaatschappij. Het monumentale 
pand heeft in de loop van de tijd verschillende 
bestemmingen gekend. Vanaf 1980 functio-
neerde het als supermarkt en later als winkel in 
woonartikelen. Het zal wat maanden kosten het 
om te bouwen tot museum. Om de tijd te over-
bruggen wil het Onderwijsmuseum tijdelijk haar 
intrek nemen in een historisch havenpand aan de 
Nieuwe Haven in Dordrecht. 
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Sociaal netwerk alumni en 
studenten
Onlangs is er een professionele netwerkapplicatie 
voor Facebook gelanceerd: BeKnown. Een systeem 
waarbij gemakkelijk contact gezocht kan worden 
met mensen die in hetzelfde beroepsveld actief zijn. 
Er is nu ook een toepassing op BeKnown speciaal 
voor hogescholen en universiteiten. in navolging van 
bedrijven kunnen onderwijsinstellingen nu ook een 
profiel aanmaken. Studenten en alumni kunnen via 
het profiel van hun school een professioneel netwerk 
opbouwen op het vertrouwde platform Facebook, 
maar wel gescheiden van hun Facebook-vrienden. 
Alumni kunnen daarnaast vacatures delen met 
andere gebruikers, waarmee de profielpagina van 
hun school een nuttige plek wordt voor afstudeer-
ders die binnenkort toetreden tot de arbeidsmarkt. 
Zoek BeKnown op Facebook om de applicatie te 
downloaden. 

Herma Hopster (67) is elke dinsdagmiddag 
in de plusgroep van Christelijke Daltonschool 
De rank in Deventer te vinden. Waarom? 
‘Normaal heb je na je pensioen nog een jaar of 
twintig voor de boeg en die wil ik graag zinvol 
besteden op een manier die bij me past. Toen 
de vraag kwam of ik me wilde inzetten voor de 
plusgroep, vond ik dat een leuke uitdaging.’ 
Hopster werkte ruim veertig jaar als groeps-
leerkracht en muziekdocent. ‘En toen ik op mijn 
65-ste met pensioen ging, zat ik nog boordevol 
energie.’ in de plusgroep zitten dertien leer-
lingen uit de groepen 5 tot en met 8 die meer 
uitdaging nodig hebben. Ze geven vaak zelf aan 
waar ze iets over willen leren. ‘Vorig jaar zijn 
we bezig geweest met proefjes doen, mytho-
logie, poëzie, schilderen, latijn en nu met een 
Brazilië-project. ik moet me goed voorbereiden 
op deze onderwerpen, dus dat kost best wat tijd, 
maar ik vind het prachtig om te doen!’ 
CdG

NieT achter de geraniums
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GEPENSIONEERDEN
rayon noord Holland noord
Dinsdag 21 februari, 10 uur, voorjaarsver-
gadering, Het Gulden Vlies, Koorstraat 30, 
Alkmaar. Vergadering, lunch, 13.30 uur 
rondleiding Stedelijk Museum, met als 
thema De ringersfabriek. info/aanmelden: 
A. Bouma, (072) 511 67 91, t.bouma@saks.nl

rayons groene Hart, Haaglanden en 
rivierendelta
Dinsdag 17 april, jaarlijkse ontmoetingsdag, 
11 uur. Met boottocht door de rotterdamse 
havens. Opgave voor 1 maart: Nel van  
rutten, (015) 256 68 83, nelvrutten@casema.nl.

rayon ijssel-Vecht, Flevoland
Dinsdag 13 maart, 14 uur, jaarvergadering/
ledenbijeenkomst, kerkelijk centrum  
De Overkant, Dalfsen. Algemeen gedeelte, 
uitreiking speldjes, voordracht met dia-
presentatie over Gevangen in het veen 
(door P. Albers). info: Bas van Drongelen,  
(0321) 31 24 55, drogeleijn@solcon.nl

VROUWEN
Zuid-Holland
Woensdag 8 februari, 16 uur, rOC leiden, 
over functionerings- en beoordelings- 
gesprekken, door regiobestuurder CNV 
Onderwijs Cor Duinmaijer. info: Wendy de 
Jonge, jufwendy@ziggo.nl

jaarlijkSe BijeenkomSt
Zaterdag 11 februari, 10 uur, jaarlijkse 
bijeenkomst, De Amershof, Amersfoort. 
Met onder meer workshop Samen Sterk 
door Gerry van Elderen (van inzicht 
Verlicht) en in de middag Mediaopvoeding 
door Marlon Vigelandzoon (van Digital 
Education Foundation). info/aanmelden: 
vrouwen@cnvo.nl

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.

overijssel
Woensdag 15 februari, 16 uur, Greijdanus Scholen-
gemeenschap, Zwolle, over Rots en Water, door 
Harald de Vries. info: Annie Timmerman,  
timmerman142@hotmail.com

noord-Holland
Woensdag 22 februari, 16 uur, 25ste feestelijke 
vrouwennetwerkbijeenkomst, ’t Trefpunt, Alkmaar. 
Met bestuurder CNV Onderwijs Joany Krijt en  
4 workshops; Stemgebruik door Doesjka Nijdeken, 
De Roos van Leary door Tetske Dammers, Lichaams
taal door Jeannette de Haan en Bekwaamheids
dossier door Cor Duinmaijer. info: Doesjka Nijdeken, 
dnijdeken@tele2.nl

PRIMAIR ONDERWIJS
Zuid-Holland
Woensdag 1 februari, 15 uur, onderwijsmiddag, 
Centrum Pro rege, Oudedijk 113, rotterdam. Met 
workshops Passend onderwijs; Plezier in je werk; 
Omgaan met agressie; Sociale vaardigheden in de 
onderbouw. Met ook onderwijscabaret door Arie de 
Bruin. Met broodmaaltijd. info/aanmelden: Henk van 
Drunen, (010) 452 03 45, (06) 28 54 65 33,  
CNVOprimoZH@telfort.nl

NETWERK LIMBURG
Sectorraad primair onderwijs en Voortgezet  
onderwijs, stuurgroepen oop en Vrouwen
Donderdag 2 februari, 16.30 uur, regiobijeenkomst 
limburg, Terra Nigra, Terra Nigrastraat 5,  
Maastricht. Over: 1. PO en VOonderwijs in een 
krimpende regio en hoe om te gaan met boventallig
heid; 2. Dyslexie welke voordelen biedt Kurzweil mij 
en de kinderen; 3. Werkdruk in primair en voortgezet 
onderwijs. Door: Hans van Dinteren, John van den 
Groenendal, Tom Boot (allen CNV Onderwijs) en 
Monique Sleuters. info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnvo.nl (onder vermelding van 
Maastricht infoshop 1,2 of 3). 
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Sectorraad primair onderwijs, stuurgroepen 
oop en Vrouwen
Donderdag 9 februari, 16.30 uur, 
regiobijeenkomst limburg, Zmlk School, 
Heistraat 78, Kerkrade. Over 1. Passend 
Onderwijs en de gevolgen; 2. Dyslexie, welke 
voordelen biedt Kurzweil mij en de kinderen; 3. 
Werkdruk in het onderwijs, hoe ga ik hiermee 
om? Door: Monique Sleuters (Kurzweil), Hans 
van Dinteren en John van den Groenendal 
(beiden CNV Onderwijs). info/aanmelden: 
netwerklimburg@cnvo.nl (onder vermelding 
van Kerkrade infoshop 1,2 of 3).

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

Glij Veilig met 15% extra korting op de 
doorlopende reisverzekering

www.ohracollectief.nl/cnvo3725

Gaat u binnenkort op wintersport? Glij dan veilig met een goede reisverzekering en kies voor de doorlopende reisverzekering van OHRA. 

Dan heeft u altijd standaard wintersportdekking.

Direct regelen?

Als u nu uw reisverzekering afsluit, krijgt u maar liefst 15% extra korting op uw premie in het eerste jaar. Deze actie geldt tot 1 maart 2012, 

dus regel het direct op www.ohracollectief.nl/cnvo3725. U vindt op deze pagina ook de actievoorwaarden. Naast de eerstejaarskorting 

ontvangt u ook nog eens 10% collectiviteitskorting.

SCO2519 0112.indd   1 24-01-12   13:15
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‘Door zelf respect 
te geven, dwing je 
respect af’

Selma Akdemir (25) en Wim 
Lievers (62) wisten al op jonge 
leeftijd dat ze het onderwijs in 

wilden. Nu geven ze beiden les 
op de Scholengroep Zuid West 
in Den Haag. Selma staat zo’n 

vijf jaar voor de klas, Lievers 
bijna veertig. Waar er in 2004 
op dit voormalig Terra College 

nog een docent vermoord 
werd door een leerling, zeggen 

de leraren nu geen hinder te 
ondervinden van bedreigende 

jongeren. Ze krijgen respect en 
staan op goede voet met ze.

Nieuwe docent en rot in het vak over het onderwijs

Als Akdemir door de gangen van de school loopt, op weg naar 
haar eigen lokaal, spreekt ze een jongen aan op zijn luidruchtige 
gedrag. ‘Dit is de tweede keer dat ik je waarschuw. Niet zo gil-
len op de gang.’ De leerling houdt zich netjes stil en de docent 
loopt verder. ‘Als ik hem vanmiddag nog zie, spreek ik hem 
nog wel even aan om het rustig over zijn gedrag te hebben. 
Hij begrijpt dan dat ik niet boos ben en dat hij zich gewoon 
moet gedragen.’ Volgens haar de beste methode om respect te 
krijgen. ‘Geef je respect, dan krijg je respect.’ Dat ontzag dwingt 
ze af door iedereen persoonlijk te begroeten bij binnenkomst in 
haar klaslokaal. ‘Ik ontvang ze bij de deur en geef ze allemaal 
een hand.’ Het is geen verplichting, maar door dat te doen, laat 
ze zien dat leerlingen een gast zijn in haar domein, haar lokaal. 
‘Zo heet ik ze persoonlijk welkom. Een teken dat ik ze heb 
gezien.’ Als de les voorbij is, geeft ze nogmaals een hand. ‘Het 
schept een bepaalde band en dwingt ontzag af.’ 

Geen Gejij en Gejou
Ook Lievers kan prima met zijn pupillen door één deur. ‘Ze 
mogen wel veel, maar er zijn grenzen. Ik ben niet hun gelijke. 
Ik ben de docent, dat weten ze heel goed.’ Dat gezag straal je 
volgens hem uit. ‘Je hebt het of je hebt het niet, volgens mij 
is dat niet aan te leren.’ Verschil met vroeger is er niet. ‘Ik sta 
al veertig jaar voor de klas. In al die jaren waren er leerlingen 
die precies weten hoe ver ze bij welke docent kunnen gaan. Ze 
weten bij wie je er een zooitje van kan maken of juist heel voor-
zichtig moet zijn. Sommigen proberen je gewoon uit, dat blijft 
altijd zo.’ Met je en jij moeten ze bij Lievers niet aankomen. 
‘Soms vragen ze wel eens of ze me Wim mogen noemen. Dat 
mag dan wel. Als ze me vervolgens bij mijn voornaam noemen, 
voelt het toch ongemakkelijk en gaan ze weer over op meneer 
Lievers.’ 

Kleine afstand
De afstand tussen leraar en leerling is volgens Akdemir kleiner 
dan in de tijd dat ze zelf naar school ging. ‘Ik ben geen docent 
met een liniaal, ik ben soepel.’ Ook haar leeftijd speelt een 

Onderschrift: 
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rol bij haar betrokkenheid bij de jongeren. ‘Ik begrijp ze, weet 
waar ze zich mee bezig houden en hou daar rekening mee.’ 
De oude rot in het vak denkt dat er niets veranderd is aan de 
verhouding. Wel merkt hij dat leerlingen agressiever zijn dan 
vroeger. ‘Ik heb er persoonlijk weinig last van, maar merk dat 
sommige collega’s anders bejegend worden. Ook zie ik dat leer-
lingen eerder boos zijn en door het lint gaan. Dat is niet direct 
iets van onze school, ik zie dat in de hele samenleving. Het 
wapengebruik is schrikbarend toegenomen. Volgens mij komt 
dat door de slappe houding van de overheid. Als een agent eens 
schiet, komt meteen de rijksrecherche onderzoeken waarom. 
Bewapende overvallers staan daarentegen binnen de kortste 
keren weer op straat.’

technische snufjes
Beide docenten beschouwen de technische ontwikkelingen 
als een grote verandering in het onderwijs. Met snufjes als een 
smartboard kunnen ze de leerlingen nog meer betrekken bij het 
onderwijs. ‘Sommige zijn erg visueel ingesteld. Als ik ze iets bij 
probeer te brengen over ontwikkelingslanden, zegt ze dat niet zo 
veel. Als ik vervolgens filmpjes over Haïti erbij laat zien, snap-
pen ze het veel beter’, aldus Akdemir. Ook Lievers is te spreken 
over de technische hulpmiddelen die hij in de beginjaren van 
zijn onderwijscarrière niet had. ’Met deze ontwikkelingen kun-
nen we de lessen nog interessanter, leuker en informatiever 
maken.’ Al benadrukt hij wel dat de les valt of staat met de 

leraar. ‘Een slechte leraar kan van elke les een 
slechte les maken, een goede leraar kan met een 
blaadje in de hand een wereldles geven.’

op je hoede 
Straffen doen beide docenten weinig. 
Akdemir:’Als mijn les verstoord wordt en ik 
daardoor niet verder kan gaan, stuur ik wel eens 
iemand de klas uit. Daar gaan eerst waarschu-
wingen aan vooraf. De volgende dag als ze zijn 
afgekoeld, praat ik met hen en dan doen ze weer 
goed mee.’ In de jaren zeventig en tachtig ging dat 
er anders aan toe. ‘In die tijd kon ik nog wel eens 
iemand vast pakken en de gang op gooien. Als 
je dat nu doet, krijg je een proces aan je broek’, 
aldus Lievers. Een enkele keer geeft hij nog wel 
eens iemand een tikje tegen de kop en zegt: ‘Hey, 
ga je nog wat doen?’ ‘Dat kan alleen als je een 
goede verhouding hebt met zo’n leerling. Als je 
dat niet hebt, gaan ze zeggen ze dat ze mishandeld 
zijn. Daardoor moet je altijd op je hoede zijn.  
Bij sommige leerlingen weet ik dat ik 
het niet moet doen, want dan komen 
er geheid problemen. Die voelhorens 
moet je als docent wel hebben.’ 
Yvette Ruyters

’Gezag heb je 
of heb je niet, 
volgens mij is 
dat niet aan te 
leren’
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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 

Grond onder je voeten, je vleugels uitslaan.....
 

Trivium vraagt kandidaten voor de functi e van
 

Directeur (m/v)
 

voor de protestant-christelijke Airborneschool in Renkum. 
(0,8 – 1,0 ft e, ingaande 1 juni  2012)

 
De Airborneschool is een warme leefgemeenschap, waarin leerkrachten, 
kinderen en ouders samen leven, spelen, leren en vieren! 
 
We verwachten van de directeur dat zij/hij:
 • een duidelijke visie heeft   op het onderwijs en die visie kan vertalen in 
  doelen en plannen.  
 • leiding geeft  aan de verdere vormgeving van het onderwijsconcept
 • oog heeft  voor de borging van veranderingen. 

De functi e is gewaardeerd op schaal DB. Voor deze functi e is een uitgebreid 
informati edocument opgesteld. U kunt dit per e-mail opvragen bij het 
Bestuurscentrum van Trivium (corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl).
Uw sollicitati ebrief, voorzien van c.v,  kunt u uiterlijk 10 februari a.s. naar 
bovenstaand e-mailadres sturen ter att enti e van dhr. H. van Dorp, 
directeur/bestuurder. 
 
Acquisiti e n.a.v. deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

Sti chti ng Trivium is een dynamische 

onderwijsorganisati e voor Protestants 

Christelijk Onderwijs, waar professionele 

beleidsontwikkeling centraal staat.

Met veerti en basisscholen verzorgen 

we dagelijks christelijk basisonderwijs 

in Zuid-Gelderland. 

school-trivium 120124.indd   1 24-01-2012   14:44:30

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   10:04:50
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    “ WILT U ONZE NIEUWE DIRECTEUR WORDEN ?”

                    

CBS Nije-Kroost te Zeist zoekt een 
innovatieve en inspirerende     

DIRECTEUR
                   
 Wij zijn:
 • een school met kwalitatief goed onderwijs
 • een gemotiveerd en enthousiast team
 • een middelgrote school met een veilige en prettige leeromgeving

 

 
               
                  

Nieuwsgierig? Bekijk het profi el op onze website:
www.cbsnijekroost.nl

school-cbo zeist 120123.indd   1 23-01-2012   10:46:59

  Spectrum-SPCO
  Stichting voor Protestants 
  Christelijk Onderwijs
	

CBS	De	Wiekslag	te	Bleiswijk	heeft	een	
enthousiast	team	en	zoekt	een

inspirerende schoolleider!
Voelt	u	zich	aangesproken?	
Raadpleeg	onze	website	op

www.spectrum-spco.nl

school-spectrum spco 120118.indd   1 18-01-2012   14:59:41

Verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2012

nr. 3 11 februari

nr. 4 25 februari

nr. 5 10 maart

nr. 6 24 maart

              
       

CBS De Kern
 

  
 
   

         
        



Kleine advertenties

Oproep:

Graag zou ik ervaringen willen uitwisselen over de berekening van de pensioengevende dienstjaren, met andere (parttime) leraren, die 
wel of niet hun onderwijsloopbaan onderbraken, of in het buitenland woonden.
Alvast bedankt voor een reactie. F.G. v.d. Werf, tel. (06) 53 31 85 99, fax: (0343) 52 00 62.

Stenen vakantiehuis met 3 slaapkamers op Nederlands park in Zuid-Frankrijk; omgeving Montpellier en ± 45 minuten van de 
Middellandse Zee. Maximaal 5 personen. Op het park zijn veel voorzieningen; onder meer restaurant en zwembad. Tijdens de 
zomerperiode animatie voor kinderen tot 12 jaar. Informatie: elly@wiersma.info of (0318) 46 32 25.

Vakantiehuis in Twente. Wij bieden u aan, het hele jaar door een ruime vakantiewoning van 2 tot 6 personen in het landelijk 
buitengebied van Noord Oost Twente. Omgeving Ootmarsum/ Denekamp/ Nordhorn.
Vele fiets en wandelroutes. Wij garanderen u een kwalitatief, mooi en goed verblijf. Zie voor meer info onze site;  
www.vakantiehuisjeintwente.nl of bel (0541) -22 13 79, fam. Busscher.

Leden van CNV Onderwijs kunnen een kleine annonce plaatsen, die voor een bedrag (€ 25,-) wordt gepubliceerd. Het aanbieden van huizen, auto’s, boten 
en commerciële activiteiten hoort in deze advertenties niet thuis, evenmin als het werven of aan bieden van personeel. Uw korte advertentietekst (max.  
55 woorden) kunt u toesturen aan de redactie Schooljournaal, t.a.v. Jobien Goldberg, Postbus 2510, 3500 GM Utrecht. Adverteer ders dienen 1 week 
voorafgaande aan de verschijningsdatum € 25,- over te maken op rekening 66.59.57.955, t.n.v. CNV Onderwijs/Utrecht, o.v.v. annonce en naam 
adverteerder. Na ontvangst worde de annonce zo snel mogelijk geplaatst. De redactie is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de aangeboden 
vakantieverblijven. De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden annonces te wijzigen of in te korten.
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INfODAG lerarenbeurs 
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de Lerarenbeurs die  
CNV Onderwijs organiseert op woensdag 8 februari in het CNV 
kantoor aan de Tiberdreef in Utrecht. Te zien zijn presentaties 
van diverse opleidingen die met de lerarenbeurs zijn te volgen 
(bijvoorbeeld: master SEN en master Leren&innoveren). Ook 
is de workshop te volgen Kies de master die bij je past. Verder is er 
een informatiemarkt met hogescholen en ervaringsdeskundigen 
(studenten met een lerarenbeurs). Ook zijn er tal van testen te 
doen (leerstijlentest, test over kernkwaliteiten, enz.).
Leden betalen € 50,- voor deelname, niet-leden € 75,-. 
Meer informatie en inschrijven via www.cnvo.nl. 

Te Huur: 

Te Huur: 

ZUIDERZEEMUSEUM
ENKHUIZEN

Bron: ANWBBron: ANWB

Het leukste uitje 
van Noord-Holland 2011

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30
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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 Mariëlle Groot, e-mail: zandvoort@
bureauvanvliet.com, Postbus 20, 2040 AA 
Zandvoort. Tel.: (023) 571 47 45, fax: (023) 
571 76 80. Personeels advertenties kunnen 
worden opgegeven tot uiterlijk dinsdag 14.30 
uur (gegarandeerde plaatsing wanneer gemeld 
maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 105,– incl. BTW.

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

pRimAiR ONdeRwiJS
Mevr. M. van der Kooij
(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 
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juridische schrijfvaardigheid naar een hoger niveau moest 
tillen, is hij afgehaakt. ‘Met mijn dyslexie was het werk 
niet meer te doen. Gelukkig heb ik een goede regeling 
kunnen treffen met mijn vorige werkgever.’ De vierjarige 
avondopleiding die hij van hen aangeboden kreeg, heeft 
hij met beide handen aangegrepen. Daarnaast is zijn vrij-
willigerswerk een eye-opener geweest. ‘Ik help bij activi-
teiten voor de basisschooljeugd van onze kerk. Afgelopen 
zaterdag hebben we taarten versierd. Dat kinderen iets 
van mij leren, geeft mij voldoening.’ In de toekomst hoopt 
hij als docent natuur en techniek aan de slag te gaan. 
‘Voordat ik in deze situatie terecht kwam, had ik nooit 
gedacht een vakbond nodig te hebben. Van CNV Onderwijs 
verwacht ik dat ze voor mij opkomt bij problemen.’
YR

Negentien jaar lang was hij technisch milieuambtenaar. 
Nu volgt hij een omscholingstraject om in het onderwijs 
aan de slag te kunnen. ‘Mijn vorige carrière maakte mij 
niet langer gelukkig. Door maatregelen van toenmalig 
minister Pronk (VROM) zijn mijn taken er heel anders uit 
gaan zien. Van technisch medewerker werd ik beleidsuit-
voerder.’ Mede doordat Van Leeuwen zijn Nederlandse en 

Jan van Leeuwen (49): 
‘Nooit gedacht een vakbond 

nodig te hebben’
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