
Nr. 3  11.02.2012
 



Schooljournaal 2

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.

Máxima
verheerlijking (3)
Bij het lezen van mijn bijdrage in 
Schooljournaal 1 heeft bij het zien 
van de titel de emotie blijkbaar 
toegeslagen bij Ellen Bakker. 
Mijn supervisor leerde mij tijdens 
mijn studie maatschappelijk werk 
in de jaren zestig dat emotie het 
zicht op de werkelijkheid vertroe-
belt. Bakker heeft mijn bijdrage 
niet goed gelezen en nog minder 
begrepen. Het gaat om de ver-
heerlijking en zoals ik schreef, 
‘dat doet ook aan Máxima geen 

recht’. Zij verheerlijkt niet, dan 
doen anderen voor haar en dat 
lokt de Máxima-promotie en PR-
campagne wel uit. Bakker had 
‘het genoegen’ haar boek aan 
Máxima te kunnen geven. Niet 
aan haar buurvrouw of collega, 
maar ‘aan Hare Koninklijke Hoog-
heid Prinses Máxima’. Het ‘harte-
lijk dank van haar prinses’ hoort 
ze nog steeds in haar gedachten. 
Als dat geen emotie en verheer-
lijking is. Dat mag van mij, maar 
mijn standpunt en mening veroor-
delen en gebruiken als een motief 

voor een aanval op mijn karakter, 
als ‘nogal individualistisch, zeg 
maar weinig invoelend en sociaal 
betrokken’, gaat mij te ver. 
Bakker kent mij niet, weet niet 
wat ik zoal gedaan heb en nog 
doe. Ik was/ben niet haar leraar, 
supervisor, leidinggevende, advi-
seur of collega. Een goede raad 
voor Bakker van mij als sociaal 
realist: ‘Leg je eigen persoon-
lijke sociaal-emotionele struc-
tuur eens voor aan een bekwaam 
supervisor.’ 
Dirk Verbaan

Brieven
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Onder druk
Het rommelt in het onderwijs: kunnen we het niet meer? Met de Inspectie en Cito-resultaten 
in onze nek lukt het nauwelijks ontspannen les te geven en te genieten van het beroep.  
Tijd voor creatieve lessen ontbreekt of wordt opgeofferd aan extra oefenstof. De pedagogen 
Montessori, Steiner (vrije school), Petersen (Jenaplan) betoogden begin vorige eeuw dat het 
onderwijs van het kind uit moest gaan: ontwikkelingsgericht, leren van ervaringen, hoe sta 
je als mens in deze wereld? Maar zelfs als je op één van deze scholen zit, moet je voldoen 
aan de eisen en worden ook zij onder druk gezet zich meer te richten op kennis en niet op de 
mens.
Ondertussen leven we in de 21ste eeuw die bruist van ontwikkelingen. Het kost een kind tijd 
om zich deze ontwikkelingen eigen te maken. Als het nog tijd over wil houden om te genieten 
van sport, muziek en cultuur, dan moeten we ze niet opsluiten binnen schoolmuren.  
Vanuit het ministerie worden plannen ontwikkeld scholen te verplichten meer lesuren aan 
te bieden, maar lost dit wat op? Met kwantiteit wordt geen kwaliteit gegarandeerd. Visie 
en vertrouwen zorgen voor positieve krachten die een leerkracht moet uitstralen naar de 
leerling: je kunt het! 
Douwine Reitsma



Schooljournaal 3

inhoud
4  Onderwijs plat op dinsdag 6 maart Acties 

bonden tegen bezuinigingen passend onderwijs 

6  Schaatsen op het schoolplein Sbo-school 
Bergen op Zoom zorgt voor ijspret

14  ‘Met de app’s kan een kind werken 
op zijn eigen niveau’ iPad maakt 
entree in het onderwijs

16  Geen ‘nee’ accepteren, leerkracht ter 
verantwoording roepen of negeren 
Het verwende kindsyndroom 

18  ‘Ik heb nog nooit iemand gemeld. 
Ben ik dan een slechte juf?’ Meldcode 
Kindermishandeling verplicht

24  Twee keer per dag een absentiecheck 
Een kijkje op de grootste school van Nederland

26  ‘Docenten willen het gevoel hebben dat ze 
sturing kunnen geven aan leerlingen’ Onder-
zoek naar handelingsverlegenheid en acceptatie

34  ‘Voor huisartsen is het een serieus pro
bleem’ Vage lichamelijke klachten bij jongeren

36  ‘Vrijheid betekent meer dan openbaar 
of bijzonder onderwijs’ Politieke bemoeizucht 
frustreert leraren

26

16

10   ‘Heel onderwijsgevend 
Nederland is dit beleid zat’ Volle 
Jaarbeurs protesteert tegen urennorm 1O

 2	 Brieven
 7	 Wat	was!
 8	 Column	Michel	Rog
 9	 Column	Alexander	Rinnooy	Kan
2O Werk	en	recht
21 Vraag	antwoord
22	 Cursussen

23	 Column	Pierre	Wind
28	 Webbedingetjes
29	 Column	Liesbeth	Hermans
3O	 Berichten
31	 Niet	achter	de	geraniums
32	 Agenda
39	 Contactgegevens
4O	Jouw	partner

RuBRieKeN

6



Schooljournaal 4

Staking tegen bezuinigingen 
op passend onderwijs
CNV Onderwijs roept zijn leden in primair onderwijs, voort-

gezet onderwijs en mbo op om dinsdag 6 maart te staken 

tegen het voornemen van dit kabinet om 300 miljoen euro 

te bezuinigen op passend onderwijs. De maatregel is slecht 

voor de kwaliteit van ons onderwijs, want door ontslagen zal 

de werkdruk toenemen en de aandacht en zorg voor individu-

ele leerlingen sterk onder druk komen te staan.

Patrick Banis, CNV Onderwijsbestuurder passend onder-

wijs: ‘Wij zijn overtuigd van het nut om zorgleerlingen zoveel 

mogelijk op te vangen in het reguliere onderwijs. Maar we 

voorzien grote nadelige gevolgen voor de kwaliteit van de les-

sen als invoering van passend onderwijs gepaard gaat met 

een bezuiniging. Daardoor komen kinderen in grotere klassen 

terecht en kunnen leerlingen die alleen met extra aandacht 

kunnen meekomen vaak alleen nog een beroep doen op de 

leraar voor de klas. De leraar komt daardoor in een spagaat: 

hij zal er alles aan doen om iedereen te helpen, maar meer tijd 

voor een zorgleerling betekent minder tijd voor de rest van de 

klas.’ Werkgevers worden de komende weken op de hoogte 

gebracht via aanzeggingsbrieven richting PO-Raad, VO-raad 

en MBO Raad. De bonden treden daarnaast in overleg met 

andere belangenorganisaties die (indirect) te maken krijgen 

met de gevolgen van de bezuinigingen. Politieke partijen krij-

gen de mogelijkheid om als toehoorder aanwezig te zijn op 

de manifestatie. 

MvO 

foto	ermindo	Armino

Ongeveer 162.000 leerlingen uit groep 8 begonnen dinsdagochtend aan de Citotoets, die mede 
bepaald of kinderen naar vmbo, havo of vwo doorstromen. Op de foto zijn leerlingen van de Sjtadssjool 
in SittardGeleen druk bezig met de 200 meerkeuzevragen. Volgend jaar wordt de toets vervangen 
door een verplichte centrale eindtoets voor taal en rekenen. 
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Moet het onderwijs niet vaker in actie komen? Over 

die vraag wordt druk gediscussieerd in de LinkedIn- 

discussiegroep van Schooljournaal (www.linkedin.com > 

groups > Schooljournaal). Dit gebeurt naar aanleiding 

van de grote staking door het voortgezet onderwijs op  

26 januari in de Utrechtse Jaarbeurs. Een schoolleider 

geeft op het forum aan dat primair en voortgezet onder-

wijs veel meer moeten samenwerken. ‘Ook al zijn we 

verschillend, we kunnen veel van elkaar leren. Zo is het 

verhaal van 1.040 uur voor veel mensen in het primair on-

derwijs de ver-van-mijn-bedshow. Veel mensen uit mijn 

omgeving hadden ook niet zo’n begrip voor de staking. 

En dan heb je het dus over onderwijsmensen. Jammer, 

want ik blijf erbij dat we elkaar nodig hebben om een goe-

de vuist te kunnen maken naar de politiek.’ Een docente 

uit het voortgezet onderwijs is het hiermee eens. Ze rea-

geert: ‘Voor mij en mijn directe collega’s was het waarom 

van de staking helemaal geen vaag of ondoorzichtig ver-

haal. We staakten vanwege het geklooi met de vakantie-

dagen, de 1.040 urennorm, de dreigende bezuinigingen 

op passend onderwijs en de nu al veel te hoge werkdruk 

en het kwaliteitsverlies dat daarmee gepaard gaat. Ik vind 

het jammer dat het zo slecht lukt om dat over te brengen 

aan de rest van Nederland.’ Lees meer over de staking in 

het voortgezet onderwijs op pagina 10 en verder.

EvB

felle	discussie	op	Linkedin	over	staking	
voortgezet	onderwijs



Even leek het er op dat de winter overgeslagen zou worden. De 

lente was al volop in gang, maar opeens zitten we er middenin: kou, 

ijs en sneeuw. Reden genoeg voor verschillende scholen om daar 

extra van te genieten zo lang het duurt. Op school voor speciaal 

basisonderwijs De Driemaster in Bergen op Zoom kan dankzij de 

enthousiaste inzet van vakleerkracht gym Jeroen Buyle geschaatst 

worden op het schoolplein. Buyle: ‘We deden het twaalf jaar ge-

leden voor het eerst. Het ijs moet wel minimaal een week blijven 

liggen. Het kan dus niet ieder jaar. Ik ben er een dag mee bezig het 

ijs laagje voor laagje aan te brengen. Ik ben blij dat ik het voor de 

leerlingen kan doen, want niet alle gezinnen hebben het even breed. 

De schaatsen die de kinderen gebruiken hebben we een paar jaar 

geleden voor een zacht prijsje mogen overnemen van IceWorld.’

Enkele scholen in Julianadorp besloten de gymles te vervangen 

door een uurtje schaatsen op de ijsbaan. 

En zo’n tweehonderd leerlingen van het 

Maritiem College in Harlingen helpen 

mee om ervoor te zorgen dat we dit jaar 

een Elfstedentocht krijgen. Zij doen hard 

hun best de route sneeuwvrij te krijgen.  

Eerder zakte een veegmachine door het 

ijs, vandaar dat nu met bezems gepro-

beerd wordt de hele route langs de elf 

steden ‘schoon’ te krijgen. Of de tocht 

der tochten er ook echt gaat komen, was 

dinsdag (deadline van dit blad) nog niet 

duidelijk. Volgens Wiebe Wieling, voorzit-

ter van de Vereniging De Friesche Elfste-

den, was er ‘een voorzichtige kans’. De 

Tweede Kamer laat het aan de scholen 

over of ze vrij krijgen om te kijken naar de 

Elfstedentocht. Als de uren maar wel wor-

den ingehaald. YR

Met                naar seminar sociale media 
De Erasmus Academie, onderdeel van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, organiseert op dinsdag 28 februari 

 een seminar over sociale media. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de meest recente ontwikke-

lingen, wordt op deze bijeenkomst voorbij de hype gekeken. Zowel positieve als negatieve aspecten, kansen 

als knelpunten komen aan het licht. Voor onderwijsgevenden is met name het seminar 3 over sociale media, 

onderwijs en creativiteit interessant. Het bestaat uit twee delen en geeft in het ochtendprogramma inzicht in 

de online activiteiten van leerlingen en handvaten voor de manier waarop ouders en docenten met de kan-

sen en bedreigingen van internet kunnen omgaan. De middag staat in het teken van een masterclass. Dit in-

teractieve seminar leert de deelnemers een kritische kijk te hebben op de mogelijkheden, maar ook de  

onmogelijkheden van sociale media. Leden van CNV Onderwijs krijgen vijftien procent korting op de toegangsprijs  

van € 450,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Voor meer informatie en aanmelden: www.eur.nl/

erasmusacademie/onzecursussen/media_communicatie/mediaseminars/

Schoolnieuws
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Scholen in de ban van de kou
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Conferentie 
gedrag voortgezet 
onderwijs en mbo
De opleidingen speciale onderwijszorg van hogescholen 

Fontys en Windesheim organiseren op vrijdag 30 maart hun 

jaarlijkse zorgconferentie. Het thema deze keer is Gedrag: 

kijken, begrijpen en handelen. Kees van der Wolf en Dewi 

Piscaer zijn hoofdsprekers. Van der Wolf zal het hebben 

over de focus op onderwijsbehoeften van leerlingen met ge-

dragsproblemen. Piscaer over gedragsproblemen en impact 

van multimedia. Verder vindt er een tiental workshops plaats 

en is er een informatiemarkt met actuele praktijkonderzoe-

ken over het thema gedrag van masterstudenten van de 

studie Special Educational Needs. Kosten voor deelname 

bedragen € 175,- (studenten Fontys OSO en Windesheim 

OSO betalen € 150,-) De conferentie vindt plaats in Zwolle. 

Voor meer informatie: c.eversen@windesheim.nl.

TWEEDE PLAATS ALS 
SUPERCOLLEgA VOOR 
LID CNV ONDERWIJS
Elly Schapendonk, lid van CNV Onderwijs, is vorige week 

als tweede geëindigd bij de race om de titel Supercollega 

2011. Vakcentrale CNV wil met de supercollegacampag-

ne op een positieve manier overbrengen dat zij mensen 

ondersteunt die met hart en ziel aan het werk zijn. De har-

de werkers mogen best eens in het zonnetje gezet wor-

den. Deelnemers zijn aangemeld door collega’s. De jury 

heeft vervolgens aan de hand van hun reacties bepaald 

wie de winnaar is geworden. Schapendonk vindt het leuk 

dat ze tweede is geworden. ‘Het meest waardevol vind ik 

de reacties van mijn collega’s. Echt mooi om te horen hoe 

ze over mij denken. Ook de directeur van basisschool  

De Werft in Breda was in zijn nopjes. Toen de lerares hem 

de uitslag vertelde, reageerde hij: ‘Voor mij blijf je nummer 

één’! Fred Panneman, lid van CNV Beveiliging, ging er 

met de eerste prijs vandoor.

Wat was!

25 januari: Een 13-jarige leerling van het Jan 
van Brabant College in Helmond raakt ernstig 
gewond aan zijn hoofd. Tijdens een ruzie met een 
medeleerling krijgt hij een schaar naar zich toe 
gegooid. Deze raakt de schedel van de jongen. 
Hij wordt overgebracht naar een ziekenhuis in 
Tilburg. (Bron: nos.nl)
27 januari: De Koninklijke Bond van Oranjever-
enigingen in Nederland wil dat alle basisscholie-
ren het eerste en laatste couplet van het Wilhel-
mus leren. Voorzitter Michiel Zonnevylle vindt dat 
leraren hun klassen niet alleen de tekst moeten 
leren, maar ook stilstaan bij de historische bete-
kenis van ons volkslied.(Bron: de Volkskrant)
29 januari: Leerlingen van een middelbare school 
in de Amerikaanse staat Pennsylvania mogen 
niet langer met de bekende Uggs-laarzen op 
school komen. Het schoeisel wordt gebruikt om 
mobieltjes in te verstoppen, ondanks een verbod 
op telefoons onder schooltijd. (Bron: FOK.nl)
30 januari: De faculteit Geesteswetenschappen 
van de Universiteit van Amsterdam laat studen-
ten die voor een deel van de vakken een onvol-
doende heeft, toch het eerste jaar halen. De regel 
is ingesteld zodat de faculteit meer geld krijgt, 
omdat studenten zo sneller hun diploma halen. 
(Bron: Nu.nl)
4 februari: Een man van 102 jaar oud in het 
Belgische Retie ontvangt een uitnodiging van 
verschillende kleuterscholen om te starten in 
de eerste klas. Kleuters geboren in 2009 hebben 
allemaal een brief gekregen. Door een adminis-
tratieve fout, waarbij alleen is gekeken naar de 
laatste twee cijfers van het geboortejaar, heeft de 
man uit 1909 per abuis een brief gekregen.  
(Bron: Spitsnieuws.nl)
6 februari: De VO-raad start samen met de 
Radboud Universiteit een speciale leergang voor 
docenten om zich mentaal tegen toenemend ge-
weld te wapenen. Geweld en aantasting van ge-
zag op scholen nemen dusdanig onheilspellende 
vormen aan dat docenten weerbaarder moeten 
worden tegen agressieve en gewelddadige leer-
lingen en hun ouders. (Bron: De Telegraaf)

Onterecht gebruikte foto
In een artikel over afspraken rond taakbeleid in het mbo 

is in Schooljournaal 18 van 19 november jongstleden ten 

onrechte een (stock)foto geplaatst van docent Hans van 

de Sande van Roc Tilburg. Van de Sande had niets met de 

inhoud van het stuk te maken en had ook geen toestem-

ming gegeven voor het hergebruik van deze foto. Onze 

excuses daarvoor. PM
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geachte heer rinnooy Kan,
Beste Alexander, 

Wie zijn oor te luisteren legt in de scholen 
schrikt van het gebrek aan perspectief dat 
onderwijsgevenden lijken te hebben. Ik 
maak me er zorgen over. Leraren die er 
serieus over nadenken eerder te stop-
pen met werken of over te stappen naar 
een andere sector vanwege regelzucht, 
werkdruk en gebrek aan erkenning van 
hun professionaliteit door deze coalitie. 
Dat kunnen we niet hebben, juist nu de 
internationale concurrentie op kennisge-
bied toeneemt en een lerarentekort dreigt. 
Zinvolle adviezen van een paar jaar gele-
den worden in de wind geslagen. Ster-

ker, er wordt nog een schepje bovenop 
gedaan: meer zorgtaken, meer uren, 
meer verantwoording, meer prestaties 
en een stelselwijziging in combinatie met 
bezuinigingen en meer werkdruk. Daarte-
genover staan steeds minder professio-
nele en materiële waardering.
Als een beroepsgroep zich zou moeten 
kunnen verplaatsen in leraren dan zou-
den het de Tweede Kamerleden moeten 
zijn. Ook parlementariërs hebben hart 
voor de zaak, veel taken naast hun kern-
taak, zitten niet vast aan 9 tot 5-tijden, 

zijn professionals en willen ruimte 
daarvoor, hebben een hekel aan 
bureaucratie en hebben relatief 
veel vakantie (14 weken, tegen  
11 weken in het onderwijs) 

waarmee intensieve werkweken 
worden gecompenseerd. Er lijkt 

eerder sprake van verharding dan van 
meer begrip.
Het gebrek aan vertrouwen tussen de 
coalitiepartijen en het onderwijsveld 
dreigt het onderwijs intussen te verlam-
men en een slechter imago te bezorgen. 
In plaats van een eigen politiek stempel 
te drukken, moeten we gezamenlijk 
de schouders eronder zetten. Goed 
onderwijs mag wat kosten. Laten we 
investeren in betrokken leraren door een 
passende beloning, hoogstaande oplei-
dingen en de zorg voor een aansprekend 
imago van het beroep. Volgens mij is dat 
wat Nederland nu nodig heeft!  

Als een beroepsgroep 
zich zou moeten kunnen 
verplAAtsen in lerAren 

dAn zouden het de tweede 
kAmerleden moeten zijn

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
to

: E
rik

 K
ot

tie
r

Schooljournaal 8

Schoolnieuws

Lid sinds 1927
Een speldje moest ervoor worden ontworpen. Iemand die 

85 jaar lid is van de vakbond, dat was voor zover bekend 

nog niet eerder voorgekomen. Ans Engbers-van Rooy 

heeft waarschijnlijk als eerste deze mijlpaal bereikt. In 1927 

werd ze lid van de KOV, een van de rechtsvoorgangers 

van CNV Onderwijs. Ze was toen nog geen negentien jaar, 

maar wel in het bezit van haar onderwijsbevoegdheid. De 

inmiddels 103-jarige (al bijna veertig jaar gepensioneerd) 

werd eind januari door Michel Rog, voorzitter van CNV 

Onderwijs, verrast met een nieuw ontworpen speldje voor 

meer dan acht decennia lidmaatschap, een oorkonde en 

een bloemetje. ‘Heel bijzonder om mee te maken’, zegt 

Rog. Engbers voelt zich nog altijd betrokken bij het on-

derwijs en de bond, zo zegt ze in het Brabants Dagblad. 

‘Ik blijf lid tot ik er niet meer ben, want ik blijf trouw aan de 

bond. Het is fijn om ergens aan verbonden te zijn.’ 
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     rinnooy Kan
geachte heer rog,
Beste Michel,

Wat Nederland nu 
nodig heeft? Geen 
geringe vraag, die je 
daar stelt. Maar mijn 
antwoord kan heel kort 
zijn: een duidelijke keuze 
voor goed onderwijs is wat 
Nederland nodig heeft! Graag en 
volmondig zeg ik dan ook JA! tegen de 
oproep om gezamenlijk de schouders 
eronder te zetten. Juist in deze tijd 
moeten we ons niet laten verleiden om 
in een patstelling te geraken, verblind 
van woede of frustratie over wat ons 
afgenomen wordt. Dat brengt ons 

alleen 
maar 

verder weg 
in plaats van 

dichter bij ons 
doel. 

Laat over dat doel 
geen misverstand bestaan: als we er nu 
niet alles aan doen om ieders talenten 
tot volle wasdom te brengen, dan komt 
onze sociaal-economische positie, 
onze welvaart, in de toekomst meer 
en meer in gevaar. Dat geldt voor onze 
samenleving als geheel, maar evenzeer 
voor ieder van ons. Goed onderwijs is 
een cruciale factor om mee te kun-
nen doen, in de ruimste zin van die 
woorden. Er rust dan ook een zware en 
verantwoordelijke taak op de schou-
ders van onderwijsgevenden. Zeker in 

deze tijden van crisis, waarin politieke 
keuzes bepalen hoe de schaarse mid-
delen verdeeld worden. Dat kan leiden 
tot heftige reacties en gevoelens van 
onbegrip. 
Daarom roep ik onderwijsgevenden, 
politici en Kamerleden op om er alles 
aan te doen om te voorkomen dat het 
‘schoone’ van die (onderwijs-)taak uit 
het zicht verdwijnt. Laat u niet ont-
moedigen oog te hebben en te houden 
voor het wonder van het menselijke 
vermogen om zich te ontwikkelen, te 
leren, te groeien. Verlies van bezie-
ling is het ergste wat je in je vak, in je 
leven, kan gebeuren. Dat is geen enkel 
kabinet, geen enkele crisis, waard. En 
er is geen enkele beleidsmaatregel die 
het je weer terug kan geven.

     Alexander Rinnooy Kan is voorzitter van de SER

goed onderwijs is een 
cruciAle fActor om mee  

te kunnen doen, in de ruimste 
zin vAn die woorden
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FBTO DOORLOPENDE 
REISVERZEKERING:

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

Met wie ik op 
vakantie ga?
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Uw belastingaangifte zelf doen?
Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!
> Deskundige invullers
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Voortgezet onderwijs massaal in actie
Docenten willen dat politiek onderwijs eindelijk met rust laat 

’We moeten steeds meer doen in steeds minder tijd, daardoor 
is de werkdruk ongekend hoog.’ Een van de stakende docenten 

van het Staring College in Borculo had op 26 januari duidelijk 
de grens van zijn incasseringsvermogen bereikt. Met een hele 
groep collega’s was hij afgereisd naar de Jaarbeurs in Utrecht 
om onder leiding van AOb, CNV Onderwijs en Abva/Kabo te 
protesteren tegen de ophokuren, het inleveren van een week 

zomervakantie en nog tal van andere zaken. Zoals de op handen 
zijnde bezuinigingen in het passend onderwijs en de negatieve 

beeldvorming van de beroepsgroep door sommige politici.

‘En we staken, staken, staken in de Jaar-
beurs’, zweept de coverband van dienst 
de boze docenten op op de tonen van Ike 
& Tina Turner’s versie van Proud Mary. 
Het voortgezet onderwijs is laaiend op 
minister Van Bijsterveldt vanwege haar 
gegoochel met de 1.040-urennorm (ze 
was akkoord met 1.000 uur lestijd per 
jaar, maar onder druk van gedoogpartner 
PVV werd het toch weer 1.040 uur in 
de Wet onderwijstijd) en haar bemoeie-
nis met de vakantieregeling, terwijl de 
cao, waar dit onder valt, een zaak is 
van bonden en werkgevers. Maar er 
zijn meer oorzaken waardoor docenten 
en onderwijsondersteuners 20.000 man 
sterk afreisden naar Utrecht, vaak met 
steun van directie en schoolbestuur. 
Zoals de angst voor de bezuinigingen 
op passend onderwijs, waardoor met de 
komst van zorgleerlingen de werkdruk 
alleen maar zal toenemen. Woede is er 
ook over ongenuanceerde uitlatingen 
van politici als Tweede Kamerlid Ton 
Elias (VVD) die zegt dat een derde van 
de leraren niet voldoet en dat ze lui zijn. 
Collega-parlementariër Harm Beertema 
(PVV), nota bene zelf leraar, gooit een 
dag voor de staking in de Volkskrant olie 

Boos
’Het voortgezet onderwijs is boos. Boos op de 
plotselinge 1.040 uur. Boos op de bedreigde 
vakantie. Maar vooral boos, omdat steeds weer 
gezegd wordt dat het slecht gaat met het onderwijs 
en dat dit de schuld is van de leraar. De minister is 
niet de enige hoeder van kwaliteit in het onderwijs. 
Kwaliteit van onderwijs zit bij ons leraren in het 
hart! Daarom zijn we tegen ophokuren. Daarom 

zijn we tegen een verhoging van de onderwijstijd, zonder geld om deze 
uren met onderwijs in te kunnen vullen. Onderwijs wordt niet gemaakt 
door de minister alleen. Onderwijs wordt gevormd door ons allemaal.  
40 extra uren verhoogt de kwaliteit van het onderwijs niet! Gemotiveerde 
leraren wel! Gewaardeerde leraren wel! Uitgeruste leraren wel! Stop 
met de regelzucht. De verlofkaart van de leraren wordt getekend door 
bonden en werkgevers. Niet door de minister! Blijf af van onze cao.’
Joany Krijt, bestuurder CNV Onderwijs, was een van de sprekers in de 
Jaarbeurs in Utrecht



De docenten 
van het staring 
College stap-
pen op de trein 
in ruurlo rich-
ting Jaarbeurs.
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op het vuur door te beweren dat leraren 
volstrekt niet geïnteresseerd zijn in de 
onderwijsinhoud, maar liever zitten te 
mokken over hun salaris in de leraren-
kamer. En ook minister Van Bijsterveldt 
pookt het vuurtje op de stakingsdag 
verder op door ’s ochtends aan te geven 
dat het niet verstandig is het werk neer 
te leggen, omdat op veel scholen die dag 
schoolonderzoeken worden gehouden. 

Leraren zouden aan de leerlingen moeten denken, en niet zo’n 
egoïstische keuze maken.

gezeur
Minister handen af van onze cao, Werkt u ook een week gratis? en 
Wanneer stopt dit kabinet met pesten staat op borden en spandoeken. 
Presentator Harm Edens houdt het op 1-0 voor de leraren, als hij de 
aanwezigen in de hal massaal laat inhaken op zijn credo: De minister 
rommelt en de wet rammelt. Onder hen twintig personeelsleden van 
het Staring College in Borculo. Onder aanvoering van docent schei-, 
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‘niet tegen staken, wel 
principiële bezwaren’
‘De VVD is niet tegen staken. Ik maak 
wel vier principiële bezwaren rond 
de acties. Eén: ik vind dat een vak-
bondsbestuurder/leraar niet tegen 
zijn leerlingen mag zeggen dat de 
parlementariërs Elias en Beertema 
‘bezig zijn het onderwijs kapot te 

maken’ (bron: Goedemorgen Nederland, 27 januari). Dat 
is namelijk indoctrinatie en geen onderricht. Twee: ik vind 
dat schoolleiders en directeuren van het voortgezet onder-
wijs niet mogen uitspreken dat ze aangenomen wetten niet 
zullen uitvoeren. Nederland is geen bananenrepubliek. Drie: 
ik vind het laakbaar dat onderwijsbestuurders woorden van 
parlementariërs verdraaien. Ik heb nooit gezegd dat ‘de 
leraar’ lui is. Integendeel, ik ben opgekomen voor de vele 
leraren die zich ergeren aan die (kleine minderheid van) col-
lega’s die zonder veel vuur naar het eind van hun onderwijs-
carrière sloffen, terwijl ik er iedere keer óók bij vermeld heb 
respect te hebben voor de grote meerderheid van docenten, 
óók de oudere, die met enthousiasme, inzet en liefde les 
geeft. Vier: ik vind het principieel verkeerd dat een staking 
kan plaatsvinden op kosten van onderwijsgeld. Staken mag, 
maar óf op eigen kosten óf van de vakbondskas.’
Ton Elias, Tweede Kamerlid VVD

‘argumenten om te staken niet 
zuiver en nogal warrig’
‘Ik vond de argumenten waarom deze 
actie was uitgeroepen nogal warrig. 
Men deed of men staakte vanwege de 
Wet onderwijstijd, maar de voor-
naamste reden, dat er 40 uur meer 
moet worden gewerkt, is niet wat er 
in de wet staat. Dat is niet sterk. Ik 

denk ook dat de bonden zich vergist hebben in het draagvlak 
onder de ouders. Heus, ik heb niets tegen staking als mid-
del, we kennen per slot het stakingsrecht, maar doe het dan 
wel op een zuivere manier en op een juist tijdstip. De bonden 
gooiden nu allerlei zaken op tafel die niet speelden, zoals de 
bezuinigingen op passend onderwijs. Ik begrijp de commotie 
daarover wel, al ben ik het er niet mee eens. Ik merkte ook 
dat er veel woede was bij de stakers over de uitlatingen van 
Ton Elias. En ik moet zeggen, hoe hij zijn lied zingt is mijn 
toonhoogte niet. Maar ga dan bij hem voor de deur klagen 
en zeg niet dat er met politici in Nederland niet te praten 
valt. Of dat we niet naar docenten willen luisteren en niets 
van de materie afweten, want dat is echt niet waar.’ 
Jack Biskop, Tweede Kamerlid CDA

‘Het water staat de leraren tot 
aan de lippen’ 
‘Wij staan vierkant achter de sta-
king. Ik ben met Emile Roemer in 
de Jaarbeurs geweest en wij waren 
zeer onder de indruk van de grote 
opkomst van leraren. Twintigduizend 
man, nou dan mag je spreken over 
een zeer geslaagde protestactie. Ik 

heb dan ook geen boodschap aan Kamerleden die heel 
veel tijd besteden aan het tegen de schenen schoppen 
van leraren. Die doen alsof leraren lui zijn en samen met 
scholen op kosten van de staat gaan staken. Daar zijn heel 
duidelijke afspraken over. Ik vind het ook heel terecht 
dat minister Van Bijsterveldt tegen Ton Elias tijdens het 
vragenuurtje zei dat zij er niet over ging hoe scholen hun 
staking organiseren. Dat is iets tussen werkgevers en 
werknemers. Maar het belangrijkste is dat dit afleidt van 
de werkelijkheid: de werkdruk, grote klassen, een bizarre 
Wet onderwijstijd, die hen opzadelt met extra uren, zonder 
dat daar een goede onderbouwing voor wordt gegeven, 
de bezuiniging op passend onderwijs van € 300 miljoen. 
Het water staat de leraren aan de lippen. De werkelijke 
reden voor veel leraren om naar Utrecht te komen was hun 
woede over het politieke beleid van de afgelopen jaren.’ 
Jasper van Dijk, Tweede Kamerlid SP

‘Dit kan de prullenbak in’
‘Wij steunen de acties in het 
voortgezet onderwijs, omdat 
de wet niet deugt en het 
de problemen niet oplost. 
Daarbij komt de opeenstape-
ling van maatregelen die de 
leraren nu treft: de nullijn, 
de werkdruk en de dreigende 

ontslagen de komende jaren. Ook moeten leraren 
meer lessen gaan geven, zonder dat daar iets 
tegenover staat. De minister slaat de plank daar-
mee volledig mis. Eerder was er een compromis 
bereikt tussen alle betrokkenen om de urennorm 
vast te stellen op 1.000 uur. Leraren, vakbonden, 
studenten; iedereen was het erover eens. Totdat 
het amendement van de PVV kwam, waarmee vier 
jaar onderhandelen en goed nadenken overboord 
werden gegooid. Ook gaat de minister aan de 
vakantiedagen van de docenten morrelen, terwijl 
de sociale partners daarover gaan. Al met al een 
wet die de prullenbak in kan.’
Metin Çelik, Tweede Kamerlid PvdA

Wat vinDt De politieK zelf van De staKingen in Het voortgezet 
onDerWiJs en De aangeKonDigDe aCties tegen passenD onDerWiJs? 
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natuur- en wiskunde en CNV Onderwijskaderlid Dirk Garssen 
en getooid met t-shirts met opschriften als Passend onderwijs is de 
minister wel wijs? en Passend onderwijs past echt niet zijn ze per trein 
naar de Domstad afgereisd. Garssen: ‘Ik heb het gevoel dat heel 
onderwijsgevend Nederland dit beleid zat is: die veertig uur erbij, 
de bezuinigingen op passend onderwijs. En dan die kreten dat wij 
niets doen, dat doet pijn. Zeker als je bedenkt wat we allemaal 
aan energie investeren in ons werk en onze leerlingen. Dat wordt 
kennelijk niet gezien en dat roept frustratie op.’ Docent Neder-
lands, leerlingbegeleider en remedial teacher Klara Klifman: ‘Ik 
ben hier vooral vanwege de bezuinigingen op passend onderwijs. 
Ik vind dat we steeds meer inboeten aan kwaliteit, en dat vind ik 
heel jammer. En dan steeds dat gezeur over onze lange vakanties. 
Laten degenen die dat zeggen maar eens een week stage bij ons 
lopen. We zijn middagen en avonden voor school bezig, buiten 
onze lesuren om. Het is echt niet voor niets dat er vandaag zoveel 
collega’s zijn. Die geven ook liever les, dan dat ze hier moeten 
vechten voor hun eigen kwaliteit van onderwijs.’ 

totaalplaatJe
‘Ik ben hier om alvast te protesteren tegen de bezuinigingen 
op passend onderwijs’, zegt Jo Egging, docent geschiedenis. ‘De 
minister slaat wat dat betreft de plank volkomen mis. Als mentor 
merk ik dat er steeds meer kinderen in de klas komen die extra 
begeleiding nodig hebben.’ Docent beeldende vorming Monique 
Heins heeft ook moeite met de plannen rond passend onderwijs. 
Natuurlijk, die 1.040 uur komt er ook nog eens bij, maar ik 
sta hier niet vanwege een extra week werken. Het gaat om het 
totaalplaatje. Wat de minister van plan is, is echt niet goed voor 
het onderwijs. Ik ben bang dat de klassen veel te groot worden 
met al die extra zorgleerlingen.’ Afdelingsleider Ton Schiebergen 
vindt dat minister Van Bijsterveldt van zijn cao moet afblijven. 
‘Daar baal ik van, dat is ons recht. Ze denkt ook dat het onder-

wijs beter wordt als ze ons meer uren laat 
draaien. Nou, onderwijs wordt beter van 
kleine klassen. En niet door iedereen bij 
elkaar te stoppen. Ik heb af en toe groepen 
met 32 leerlingen van wie sommigen met 
adhd, pdd/nos en autisme. Er zit zelfs 
een blinde jongen bij. Wij, de docenten, 
moeten het allemaal maar oplossen, en 
de leerlingen worden er de dupe van.’ 
Wiskundecollega Maurice Lukassen heeft 
het onderwijs in 22 jaar zien veranderen, 
daarom houdt hij zijn hart vast voor het 
passend onderwijs. ‘We moeten steeds 
meer doen in steeds minder tijd, daardoor 
is de werkdruk ongekend hoog. En dan is 
de laatste tien jaar ook nog eens het type 
leerling totaal veranderd. Het beroep is 
veel zwaarder dan menigeen denkt.’ 
Peter Magnée
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foto’s zijn  
van sijmen 

hendriks, tenzij 
anders vermeld.

‘en we staken, 
staken, staken in 
de Jaarbeurs.’

verzamelen 
voor het Beatrix 
theater vlakbij 
de Jaarbeurs.
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iPad in de klas: 
vloek of zegen?

Eerst was er de computer, toen de laptop en 
nu hebben steeds meer scholen ook een iPad. 

Ict-ontwikkelingen in het onderwijs volgen 
elkaar in snel tempo op. Of ze de leerprestaties 

werkelijk verbeteren, daarover zijn de 
meningen verdeeld.

‘De meeste leerlingen spelen thuis al met de tablet 
van vader of moeder’

derende rol van ict in het onderwijs. ‘Door educatieve applicaties 
die je gebruikt op de tablet, draagt deze bij aan lessen op maat 
voor onze leerlingen. Normaal krijgt een klas dezelfde les, terwijl 
de ene leerling het sneller begrijpt dan de ander. Met de app’s op 
een tablet kan een kind werken op zijn eigen niveau. Daarbij is 
de ene leerling sterk met beeld, de ander met tekst. Met de tablet 
kan iemand ook kiezen hoe hij het makkelijkst omgaat met de 
stof. Hoewel we nog niet weten of de leerprestaties zijn verbeterd 
door de iPad denk ik wel dat het uiteindelijk zal leiden tot beter 
onderwijs.’

eDuCatieve app’s
Positieve geluiden dus, vanuit de middelbare scholen. Ook op de 
basisschool wordt er geëxperimenteerd met de mogelijkheden van 
de iPad. Dit jaar schafte directeur Bertie Vink van Het Talent in 
Emmen vijftien iPads aan. ‘In de onderbouw weten veel kinderen 
al hoe de iPad werkt omdat ze thuis al met de tablet van vader of 
moeder spelletjes spelen. Ook op school moet je meegaan met je 
tijd, daarom zetten we ook bewust zeven iPads in voor de onder-
bouw.’ Volgens Vink past de tablet goed bij de visie van de school, 
het Talent-concept. ‘We werken met thema’s: onderwerpen die we 
in al z’n facetten ontdekken en waarin allerlei vakgebieden samen 
komen. De school werkt met een continue rooster waardoor er 
veel evenwicht is in het dagprogramma. Drie keer per week zijn 
er ’s middags ateliers. Op die momenten is de iPad goed inzetbaar. 
En ook voor leerlingen die meer in hun mars hebben, hebben we 
educatieve app’s met taallessen in Engels en Spaans.’

Betere leerprestaties?
Of de toename van ict in het onderwijs werkelijk leidt tot betere 
leerprestaties, daarover zijn de meningen verdeeld. Gratis dagblad 
De Pers berichtte in september dat een groot aantal Amerikaanse 
scholen terug verlangt naar het bord, het schrift en de pen. ‘Na 
zeven jaar was er nul bewijs dat laptops enige positieve impact 
hebben op de schoolprestaties’, zei Mark Lawson, rector van de 
Liverpool Central School District, toen hij in 2007 de laptops 
weer uit de klassen haalde. Het uitblijven van resultaat was niet 
de enige reden. Leraren klaagden dat de laptop letterlijk in de 

Na de computer en de laptop doet nu ook 
de tablet, zoals de iPad, zijn intrede in het 
onderwijs. Verschillende middelbare scho-
len startten al pilot-projecten met de iPad 
in de klas. Ook fabrikant Apple heeft het 
onderwijs ontdekt: er zijn momenteel zo’n 
1,5 miljoen iPads in gebruik bij onderwijs-
instellingen en er zijn ruim 20.000 speciale 
onderwijs-applicaties (app’s). In januari 
werd in Amerika iBooks 2 gelanceerd, om 
het scholen makkelijker maken de iPad 
te integreren in de lessen. De applicatie 
maakt het mogelijk om ‘extra’ content te 
verwerken in studieboeken, zoals video’s, 
afbeeldingen, 3D-modellen en aanteke-
ningen van leerling en docent. 

geen zWare rugtas
De maatschappij digitaliseert en als 
school moet je nadenken hoe het 
onderwijs te verbeteren met behulp van 
ict-toepassingen, vindt Kees Versteeg. 
Hij is rector van het Hondsrugcollege in 
Emmen. De school is een van de iPad-
pioniers in Nederland. Sinds september 
sjouwen de eersteklassers niet langer met 
een zware rugtas. ‘De nieuwe leerlingen 
hebben een iPad gekregen in plaats van 
boeken. Ook alle docenten hebben er 
een, in totaal zijn er nu ongeveer 700 
iPads in de school’, zegt Versteeg. Hij 
spreekt vol enthousiasme over de veran-

ipad in de klas 
verbetert de 
leerprestaties?
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op basisschool Het talent in emmen kunnen leerlingen aan de slag met een van de 15 ipads die 
de school heeft aangeschaft. 

weg staat tussen hen en de leerling. Ook scholen in Californië 
en Massachusetts maakten een einde aan hun laptoppro-
gramma’s toen de resultaten niet beter werden, maar ook omdat 
er veel te veel tijd ging zitten in de reparatie.  

niet zo CHill
Het artikel vormt stof voor discussie in de LinkedIn-groep 
Netwerk VO. Een laptop, zo schrijft iemand, heeft voordelen, 
maar ook nadelen. Sinds enige jaren wordt bijvoorbeeld het 
examen wiskunde in de BBL digitaal afgenomen. ‘Waarom?’, zo 
vraagt deze persoon zich af. ‘Ik zie een timmerman niet met een 
laptop op de steiger staan, of een kapster met in de ene hand 
een schaar en in de andere de muis van de computer.’ Een ander 
beschrijft een mooi huis-tuin-en-keuken-experiment van een 
eeneiige tweeling. ‘Op de school waar ik werkte was een afdeling 
waar de leerlingen alles met de laptop deden. De ene helft van 
de tweeling zat op deze ‘laptop-afdeling’, de andere zat op de 
reguliere afdeling waar boeken werden gebruikt. Ze ervaarden 
dat het niveau nagenoeg gelijk was. Op een dag besloten ze om 
van klas te wisselen. Docenten ontdekten het en besloten de 
tweeling te betrekken bij de evaluatie van de laptops. De twee-
ling vond gewoon uit boeken “ook maar gewoon” en “de hele 
tijd die laptop ook niet zo chill als gedacht”. ‘Het liefst zagen ze 
een combinatie van boeken, laptops en praktijk.’

invoering in fasen
Terug naar de praktijk. Want stel dat een school een tablet wil 
introduceren, hoe pakken ze dat aan? Voormalig muziekdocent 

aan het Haagse Segbroek College Tom Smit 
deed er in het kader van zijn afstudeeron-
derzoek voor de studie communicatie aan 
de Hogeschool Inholland onderzoek naar. 
‘Kies altijd voor een invoering in fasen. De 
implementatie is dermate ingrijpend dat 
alle betrokkenen langzaam moeten kunnen 
wennen. In een pilotprogramma kan er 
kleinschalig worden getest en geleerd. Daar-
naast is goed overleg onmisbaar. Stel een 
werkgroep samen die een communicatieplan 
schrijft waarin bijvoorbeeld omschreven staat 
wat de doelstellingen zijn, wie de doelgroep 
is, wat de visie is en hoe de activiteitenplan-
ning eruit ziet. Voorwaarde is ook dat er 
aandacht is voor het technische aspect, 
want een goed netwerk is essentieel. De iPad 
mag niet uitvallen en eventuele problemen 
moeten snel worden opgelost.’ Smit ziet 
veel voordelen in het gebruik van de tablet 
in de klas. Zo heeft de leerling beschikking 
over veel internetbronnen en bestaan er 
app’s die de leerstof op maat aanbieden. ‘De 
maatschappij digitaliseert. Elk huishouden 
heeft wel een tablet, dan kun je als school 
niet achterblijven.’
Marloes Oelen
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‘Leraren moeten meer “nee” zeggen’
Verwende kinderen zijn geen pretje 

voor leraren. Ze accepteren geen 
‘nee’, eisen hun vermeende rechten 
op, manipuleren hun klasgenootjes, 

denken dat ze de baas zijn in de klas. 
Auteur Willem de Jong schoot met zijn 

boek Het verwende kindsyndroom in 
de roos. ‘Leraren moeten meer “nee” 
zeggen en de ouders aanspreken op 

hun verwende kind.’

Boek over het verwende kindsyndroom

Door te grote toegeeflijkheid bederven. Dat is volgens Van Dale 
een definitie van verwenning. Hoe is het mogelijk dat ouders die 
het beste met hun kinderen voorhebben soms zo onnozel zijn in de 
opvoeding? Ze weten dat hun kinderen grenzen nodig hebben. Zo 
begint Willem de Jong zijn boek Het verwende kindsyndroom. 
Ouders geven om allerlei redenen toe en zo groeit er een groep 

kinderen op, die gewend is haar zin te krijgen. Kinderen die geen 
uitstel dulden, kinderen aan wie geen leeftijdsadequate eisen 
worden gesteld, kinderen die op zichzelf gericht zijn, kinderen 
die berekend en manipulatief gedrag laten zien; ze worden er 
niet plezieriger in de omgang van, in het bijzonder niet voor 

hun liefhebbende ouders of hun leerkrachten.

Gepamperd
‘Nogal wat van deze kinderen lopen het risico ten on-

rechte gelabeld te worden met adhd, oppositionele 
gedragsstoornis (odd) of angst en depressie’, 

zegt De Jong, die dertig jaar in het speciaal 
onderwijs (vso-lom, ziekenhuisonderwijs en 
kinder- en jeugdpsychiatrie) werkte. ‘Ouders 
en leraren zien niet dat de oorzaak verwen-

ning is en dat problematische verwenning een 
vorm van verwaarlozing is.’ Het prototype van 
een verwend kind? De Jong omschrijft: ‘Een 

kind waar te veel tijd en geld aan wordt be-
steed. Een kind dat zo betutteld, gepamperd 
en uit de wind gehouden wordt dat het 
niet leert zijn eigen boontjes te doppen en 
verantwoording te nemen voor zijn eigen 
daden. Een kind dat gepusht wordt om 
zijn talenten te ontwikkelen omdat dat 
afstraalt op de ouder. Een kind dat 
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‘Leraren moeten meer “nee” zeggen’
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met zijn gedrag last veroorzaakt voor zijn 
omgeving: Prima Donnagedrag, oppositi-
oneel gedrag, geen “nee” accepteren, de 
leerkracht ter verantwoording roepen, 
klasgenootjes voor hun karretje spannen 
of uitstoten en negeren.’ 

project Kind
De ouders van deze kinderen vertonen 
vaak gedrag dat ook in het gezagsonder-
zoek van CNV Onderwijs (december 
2011) veelvuldig naar voren kwam: 
deskundigheid van leraren in twijfel 
trekken, het schooladvies proberen te 
beïnvloeden, geen “nee” accepteren. De 
Jong verklaart: ‘De maakbaarheid van 
het kind, het Project Kind dat sowieso 
een succes moet worden en dus niet 
naar het vmbo mag. Ik adviseer scholen 
wel eens de uitstroomcijfers bij de ingang 
van de school te hangen. Zo’n zestig 
procent gaat naar het vmbo. Je kind 
is dan dus geen mislukking, maar heel 
normaal! Misschien tempert dat de ver-
wachtingen van ouders wat. Hun Project 
moet slagen, en als dat niet lukt, worden 
er wat uren Cito-training of huiswerk-
begeleiding tegen aan gegooid. Hopelijk 
zorgt de crisis er voor dat er minder geld 
is voor dit soort dingen en zorgt dat voor 
wat ontverwenning. Natuurlijk is het 
goed als je heel veel mooie dingen in je 
kind ziet, maar blijf wel realistisch.’

opvoedstijlen
Het is wellicht een ondankbare taak 
voor leraren om eenmaal verwende kin-
deren op te voeden, toch ziet De Jong 
wel een rol voor het onderwijs. ‘Ontsla 
leraren maar van een aantal andere idi-
ote taken en laat hen zich vooral richten 
op pedagogiek. Ik kan me voorstellen 
dat een school bijvoorbeeld twee keer 
per jaar een verplichte ouderavond orga-

niseert met lezingen over opvoedstijlen en de gevolgen van verwen-
ning. Leg ouders uit dat frustraties nodig zijn om te leren, dat “nee” 
zeggen goed is voor de ontwikkeling, dat vallen nodig is om op te 
staan, dat twee rijtjes sommen achter elkaar maken noodzakelijk is 
om iets te leren, dat de leraar de baas is in de klas. Een jongen op 
een vmbo-school 
die van de do-
cent de straftaak 
had gekregen het 
schoolplein aan 
te vegen, kreeg 
van zijn vader te 
horen: “Dat hoeft 
niet, kom maar naar huis.” De docent belde die avond de jongen op 
en vroeg: “Moet jij wel eens klusjes doen van je vader? Ja? Dat hoeft 
niet van mij hoor.” Toen begon het de vader te dagen.’

GedraG trainen
‘Sommige leraren zijn wat huiverig voor de reacties van ouders’, 
weet De Jong. Als ze ouders aanspreken op hun verwende kind, 
krijgen ze wel eens te horen:  ‘Ben jij zelf al moeder, weet je wel 
waar je het over hebt?’ ‘Heb jij je diploma al?’ De Jong: ‘Zeg ge-
woon: “Zou het niet kunnen dat uw kind nogal verwend is?”  
De woorden autoriteit en hiërarchie hebben we lang niet 
mogen noemen. Wat mij betreft is dat een grote misser. 
Ouders én leraren willen te veel gelijkwaar-
dig zijn aan kinderen. Maar dat doet 
kinderen geen goed. Leraren moe-
ten “nee” zeggen. Ze moeten ook 
verwachtingen uitspreken en gedrag 
trainen. Leerlingen worden jaren 
getraind in het ontleden van zinnen, 
maar trainen in gedrag? Nee, gebeurt 
niet. Leer ze maar hoe ze een klas bin-
nen komen, dat ze de leraar aankijken 
en hem gedag zeggen. Train dat een paar 
keer en ze doen het. En kijk eens wat dat 
scheelt!’ De Jong zucht, zegt dan heel 
stellig: ‘Een ouder heeft maar één of twee 
kinderen, de leraar zit er met dertig in 
de klas. De leraar is de pedagoog! Daar 
zouden ouders wel eens wat meer respect 
voor mogen hebben.’   
Ciska de Graaff

‘Ontsla leraren maar van  
een aantal andere idiOte 
taken en laat hen zich 
vOOral richten Op pedagOgiek’

Het verwende 
Kindsyndroom, 
jongens en meisjes ver
waarloosd door verwenning.  
Auteur: Willem de Jong. 
Uitgeverij Pica. ISBN 
9789077671689. Prijs:  
€ 17,50.
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‘niets doen  
is geen optie’

Meldcode Kindermishandeling verplicht

het signaleren van kindermishandeling. 
Toch kwam in 2010 slechts 6 procent van 
de meldingen bij het AMK (Advies- en 
Meldpunt Kindermishandeling) uit het 
onderwijs. Rensen ziet daarentegen een 
belangrijke rol weggelegd voor scholen: 
‘Observeren is heel belangrijk, de aan-
wijzingen kun je zien’. Hij sprak met veel 
slachtoffers van kindermishandeling: ‘Een 
veel gehoorde reactie bij hen was dan 
vaak: “Niemand heeft er ooit met mij 
over gepraat, terwijl ze de signalen wel 
zagen”.’ Gemiddeld zouden er in elke klas 
enkele kinderen zitten die thuis op de een 
of andere wijze slachtoffer zijn van mis-
handeling. Een vrouw in de zaal reageert 
geagiteerd: ‘Ik heb nog nooit iemand ge-
meld. Ben ik dan een slechte juf?’ Rensen 
antwoordt: ‘Het merendeel van dat soort 
kinderen zie je over het hoofd. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat je straks 
paranoïde naar huis gaat op zoek naar 
leerlingen die worden mishandeld.’   
Andere leraren blijken wel signalen op 
te pikken uit hun klas, zo vertelt een 
gedragsspecialist in de zaal. ‘Leraren ko-
men bij mij langs en weten dan niet wat 
ze met die vermoedens moeten doen. Ze 
laten ’t dan maar.’

emoties
Patricia Ohlsen, communicatietrainer 
en auteur van het boek Kindermishande-
ling, en dan…, legt de congresbezoekers 
uit hoe je een gesprek met de ouders zou 
moeten aangaan. ‘Het gaat over zorgen. 
In een gesprek hoef je het woord kinder-

‘Het voelt wel vreemd aan dat een congres over dit onderwerp 
hier plaatsvindt’, zegt een van de sprekers op het congres Kin-
dermishandeling – Pak aan! dat vorige week woensdag 1 februari 
door Medilex was georganiseerd in Utrecht. De man doelt op 
de voormalige schuilkerk die onderdak biedt aan het congres-
centrum. ‘In de katholieke kerk heeft men namelijk zestig jaar 
nichts gewußt.’
Aan het woord is Ben Rensen, een gepensioneerde jeugdarts, 
die tot voor kort werkzaam was in de Utrechtse wijk Ondiep. 
Rensen vertelt zijn toehoorders hoe je kindermishandeling 
kunt herkennen. Stap 1 uit de meldcode is namelijk het in 
kaart brengen van de signalen. Uit onderzoek blijkt dat jaarlijks 
130.000 kinderen het slachtoffer zijn van mishandeling. 
Hieronder vallen alle kinderen die fysiek of mentaal worden 
mishandeld, danwel het slachtoffer zijn van verwaarlozing of 
seksueel misbruik. Over de enorme groep kinderen die elk jaar 
mishandeld wordt, komen er per jaar slechts 18.000 meldingen 
binnen. Rensen: ‘De kans dat een kind in zo’n bedreigende 
situatie gesignaleerd wordt is heel klein. Het merendeel wordt 
over het hoofd gezien.’

risicofactoren
Volgens de jeugdarts in ruste zijn er een aantal factoren die 
het risico op kindermishandeling binnen een gezin verhogen. 
Bijvoorbeeld als de ouders onder de 20 zijn, als er sprake is van 
verslaving of depressies, als het gaat om een ongeplande zwan-
gerschap. Wanneer er sprake is van meer dan 4 risicofactoren 
binnen een gezin, loopt een kind al 24 procent kans om mishan-
deld te worden. ‘Maar het belangrijkste signaal voor het onder-
wijs is verzuim’, aldus Rensen, die jarenlange ervaring heeft bij 

Sinds dit jaar zijn scholen verplicht om te werken met de 
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Bij de code 

worden verschillende stappen genomen, van signaleren tot 
het daadwerkelijk melden van kindermishandeling. Misschien 
wel het lastigste onderdeel van het traject is een gesprek met 

de vader en moeder van het kind. ‘Transparant zijn is heel 
belangrijk, daarmee houd je ouders dichtbij.’

Kijk voor meer 
informatie over 
de werkwijze 
van het AMK 
op www.amk-
nederland.nl
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mishandeling niet te noemen. Kijk of je 
zorgen worden ontkracht of bevestigd. 
En stel veel open vragen.’ Ook is het 
volgens Ohlsen belangrijk om snel de 
dialoog met de ouders aan te gaan. ‘Hoe 
eerder je ouders betrekt, hoe beter. Het 
wordt steeds lastiger om een grote bulk 
zorgen bespreekbaar te maken. Je kunt 
ook van te voren een collega raadplegen 
die een broertje of zusje van de leerling 
in de klas heeft.’
Valkuilen bij een oudergesprek zijn dat 
de ouder weinig ruimte krijgt, dat een 
leraar zelf te veel aan het woord is, of dat 
hij te snel conclusies trekt en zelf al een 
oplossing heeft bedacht. Daarentegen 
is het belangrijk om te zorgen voor een 
korte introductie (‘Eén of twee zinnen’, 
aldus Ohlsen), vervolgens ‘de klap’ uit te 
delen (‘Benoem wat je ziet, dan bereik je 
de kern van de boodschap’, zegt de com-
municatietrainster). En schenk zeker ook 
aandacht aan de emoties van de ouder.
De wet over de meldcode adviseert om 
in alle betrokken organisaties en instel-
lingen, dus ook scholen, aandachts-
functionarissen kindermishandeling aan 

te stellen. Zij kunnen dan zorg dragen voor de implementatie van de 
meldcode. Als er wordt gevraagd aan de congresbezoekers of er op hun 
school een aandachtsfunctionaris werkzaam is en slechts een enke-
ling zijn hand op steekt, zegt dagvoorzitter Rudy Bonnet (Stichting 
Voorkoming Kindermishandeling): ‘Elke school zou er wel een moeten 
hebben.’ Er ontstaat rumoer in de zaal, en er wordt gemompeld over 
werkdruk. Bonnet reageert resoluut: ‘U heeft een groter probleem als 
u een kind op school heeft dat wordt mishandeld, en u heeft het niet 
gemeld.’ Ohlsen vult aan: ‘Wijs iemand aan in het team, want anders is 
er niemand verantwoordelijk.’

anoniem of niet?
Aan het slot van het congres komt Joke Meulmeester, vertrouwens-
arts bij het Advies & Meldpunt Kindermishandeling (AMK) aan het 
woord. Hier kan een school melding doen van kindermishandeling. 
‘Scholen zijn voor ons hele belangrijke informanten. Een belangrijk 
punt bij het doen van een melding bij het AMK is anonimiteit. Mensen 
uit de omgeving van het kind (buren, opa’s, oma’s) kunnen wel ano-
niem melding doen. Voor professionals is dit ook mogelijk, maar niet 
wenselijk, aldus Meulmeester. ‘Ouders raken dan het vertrouwen kwijt, 
niet alleen in de aangever, maar in alle hulpverleners. Dan richt je 
uiteindelijk meer schade aan. Ook zijn de meldingen vaak herleidbaar 
naar de school. Transparant zijn is heel belangrijk, daarmee houd je 
ouders dichtbij.’ 
Het zijn lastige dilemma’s waarmee de omstanders van kindermishan-
deling kampen, maar, zoals jeugdarts Rensen het verwoordt: ‘Niets 
doen is geen optie.’
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Werk &recht
cao hbo loopt ongewijzigd 
door 
Bonden en werkgevers hebben eind januari op con-
structieve wijze onderhandeld over vernieuwing van 
de cao hbo. Dit omdat de looptijd van de huidige cao 
eindigde op 1 februari. Partijen hebben in dat week-
end vastgesteld dat zij meer tijd nodig hebben om de 
onderwerpen die in het onderhandelingsproces aan de 
orde zijn, zo ver te brengen dat deze zouden kunnen 
worden omgezet naar cao-afspraken. Sociale partners 
hebben afgesproken om de maanden februari en maart 
te gebruiken om deze onderwerpen verder uit te wer-
ken met het oogmerk om alsnog tot een cao te komen. 
Partijen hebben geconstateerd dat, vanwege het feit 
dat de cao formeel niet is opgezegd, deze na 1 februari 
van rechtswege ongewijzigd doorloopt. Dat betekent 
dat bestaande rechten en plichten van werkgevers en 
medewerkers (tevens medewerkers die na 1 februari in 
dienst zijn getreden) worden voortgezet.

spaarloon, levensloop en 
vitaliteitsregeling 
Vanaf 2012 zijn de spaarloonregeling en regeling 
levensloop (grotendeels) verdwenen. Alleen voor 
deelnemers met minstens € 3000,- op de levensloop-
rekening blijft deze regeling (in aangepaste vorm) nog 
bestaan. De nieuwe vitaliteitsregeling start pas per 
januari 2013. Hoe zit het in de tussenperiode? Het 
spaarloon is vrijgevallen per januari 2012. Deelnemers 
kunnen het geld in één keer opnemen, dan wel ge-
woon laten staan en dan wordt er gedurende vier jaar 
steeds weer een jaar uitgekeerd. De vrijstelling in box 3  
blijft gelden. De vrijkomende bedragen kunnen wor-
den gebruikt voor de nieuwe vitaliteitsregeling.
Deelnemers aan de levensloopregeling met een saldo 
van minstens € 3000,- kunnen doorsparen, maar bou-
wen geen levensloopkorting meer op. Het levensloop-
saldo kan in 2013 onbelast worden omgezet naar vita-
liteitssparen. Als hier niet voor wordt gekozen, komt 
het geld op 31 december 2013 vrij en zal dan als loon 
belast worden. CNV Onderwijs raadt wel aan te zijner 
tijd goed te bezien in hoeverre het vitaliteitssparen ook 
feitelijk voordelig is. 

Gepensioneerden in besturen 
pensioenfondsen
De Eerste Kamer heeft ingestemd met het initiatief-
wetsvoorstel om pensioengerechtigden op te nemen 
in besturen van pensioenfondsen. Ook is hierbij een 
motie aangenomen dat hiernaast ook een vertegen-
woordiging van de jongere generaties wenselijk is. 
CNV Onderwijs is niet gelukkig met het aannemen 
van dit wetsvoorstel. De vakorganisaties in de besturen 
vertegenwoordigen alle leeftijdsgroepen en zowel de 
actieven als de reeds gepensioneerden. Het opnemen 
van deelbelangen in het bestuur van pensioenfondsen 
zet de solidariteit onder druk. Een zeer actieve lobby 
van de vakcentrale CNV op dit punt heeft dit helaas 
niet tegen kunnen houden. 

ABP maatregelen premie en pensioen
Het bestuur van ABP heeft op 1 februari definitief 
besloten tot maatregelen. Dit betreft: * het verhogen 
van de herstelopslag op de premie vanaf 1 januari 
2012 van 1 procent naar 3 procent (ingaande 1 april) 
* het voornemen de pensioenen en pensioenaanspra-
ken per 1 april 2013 met een half procent te korten. 
Deelnemersraad en werkgeversraad hebben met dit 
pijnlijke voornemen van ABP ingestemd. Een gemid-
delde gepensioneerde bij ABP zou hierdoor zo’n € 3,50 
minder per maand ontvangen. Of de aangekondigde 
korting ook daadwerkelijk gerealiseerd zal worden 
zal pas begin 2013 worden besloten op basis van de 
financiële situatie van het fonds eind 2012. Ook een 
aanpassing van de rekenregels zou hierop invloed kun-
nen hebben. Politiek gezien ziet het er nu naar uit dat, 
conform de wens van CNV Onderwijs om kortingen 
te voorkomen, ook de nieuwe pensioenwet hierbij  een 
rol gaat spelen. 
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Op 26 januari hebben duizenden docenten in het 
voortgezet onderwijs gestaakt tegen het voornemen 
van de minster om de lessentaak te verhogen tot 1.040 
uur per jaar. Veel werkgevers steunden de actie en 
zullen niet overgaan tot korting op het salaris van de 
stakende docenten.
Omdat niet alle werkgevers zo zullen handelen en een 
aantal stakers dus geconfronteerd zal worden met in-
houding op het salaris, is van belang om te weten hoe 
de korting op het salaris moet worden toegepast.
De inhouding van salaris wegens deelname aan een sta-
king is geregeld in artikel 18.2 lid 6 van de cao. De tekst 
van dat artikel luidt: De werknemer ontvangt geen bezoldi-
ging over de tijd, gedurende welke hij in strijd met zijn verplich-
tingen opzettelijk nalaat zijn werkzaamheden te verrichten.
Op grond van een uitspraak van de Rechtbank 
Alkmaar van 21 januari 2010 dient dit artikel zo 
uitgelegd te worden dat de inhouding op het salaris 
alleen mag worden toegepast op de ingeroosterde 
werkzaamheden die op de dag van de staking door de 
docent niet zijn uitgevoerd.

Een voorbeeld maakt dat duidelijk. Docent Frans, met 
een volledige baan,  heeft op 26 januari meegestaakt 
en is als gevolg daarvan de hele dag niet op school ge-
weest. Hij was voor die dag ingeroosterd voor zes les-
sen van 50 minuten. Zijn werkgever mag op zijn salaris 
vijf klokuren inhouden (6 x 50 minuten). Het feit dat 

vraag:

hij de niet gegeven lessen niet heeft voorbereid, dat hij 
geen nakijkwerk heeft en op die dag ook geen andere, 
niet lesgebonden werkzaamheden heeft verricht doet 
daar niets aan af. 
Alleen als de werktijdenregeling van de school er in 
voorziet dat Frans op de stakingsdag naast zijn les-
sentaak op school aanwezig moest zijn voor andere 
werkzaamheden mag de werkgever meer uren korten. 
De omvang van de te korten uren hangt dan af van 
de afspraken die daarover in de werktijdenregeling 
zijn gemaakt. Deze regeling moet voor het begin van 
het schooljaar vastgesteld zijn met instemming van de 
personeelsgeleding van de (G)MR. Ook kan het zijn 
dat er aan het begin van het schooljaar individuele 
afspraken zijn gemaakt over plaats- en tijdgebonden 
werkzaamheden. Ook in dat geval geldt de korting 
over de uren die eigenlijk op die werkdag gewerkt had-
den moeten worden.

De korting op het salaris werkt ook door in de uitloop-
toeslag, vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering, 
maar de gevolgen daarvan zijn marginaal. De korting 
heeft geen gevolgen voor pensioenopbouw en dus ook 
niet voor de pensioenpremies die worden ingehouden 
op het salaris.  
Inhouding van salaris geeft leden van CNV Onderwijs 
recht op een stakingsvergoeding als zij zich op 26 januari 
hebben geregistreerd als staker.

Overzicht regiOspreekuren 

donderdag 16 februari Den Bosch
donderdag 16 februari Apeldoorn
dinsdag 21 februari Assen
dinsdag 28 februari Roermond
maandag   5 maart Utrecht
donderdag   8 maart Rotterdam
donderdag 15 maart Den Bosch
donderdag 15 maart Apeldoorn
dinsdag 20 maart Assen 
dinsdag 20 maart 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.

antwOOrd:
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cursussen
In het onderwijs is timemanagement essentieel. Heeft uw dag standaard te weinig uren? 
Heeft u moeite met prioriteiten stellen? Heeft u moeite met “nee” zeggen? In de cursus 
Timemanagement krijgt u inzicht in uw manier van timemanagement en alternatieven hoe u 
beter met uw tijd kunt omgaan.

Timemanagement

Inhoud
In de cursus krijgt u inzicht in 
uw eigen timemanagement, 
uw waarden met betrekking 
tot uw werk. Ook leert u de 
gevolgen van tijdnood herkennen, 
ontvangt u tips en adviezen van 
collegacursisten en ontdekt u wat 
uw organisatorische kwaliteiten en 
ontwikkelpunten zijn. 

Praktische informatie
De cursus vindt plaats op woens
dag 21 maart, met een terugkom
middag op donderdag 12 april. 
Timemanagement kan ook op loca
tie als workshop of cursus worden 
aangeboden. Voor meer informatie: 
kijk op www.cnvo.nl/academie, bel 
(030) 751 17 47 of stuur een email 
naar scholing@cnvo.nl.

Dave Höfelt, docent aan de Hogeschool Leiden, volgde in 
november 2011 de cursus Timemanagement. ‘In mijn werk 
ervoer ik behoorlijk wat werkdruk. Ik nam geregeld werk 
mee naar huis; iets wat in het onderwijs niet raar is. Maar 
soms had ik het gevoel dat ik veel meer werkte dan waar-
voor ik betaald werd. Collega’s hadden wel eens een soort-
gelijke cursus gevolgd en waren daar positief over. Daarom 
schreef ik me in voor deze cursus. Het belangrijkste dat ik 
daarin leerde was het inzicht waar je uren laat liggen. Vaak 
moet op een dag een aantal taken gebeuren, die je min of 
meer tegelijk probeert uit te voeren. Dan werk je eerst een 
kwartier hier aan en vervolgens een uur aan een andere 
klus. De werkzaamheden zijn daardoor erg versnipperd en 
niet efficiënt. In de cursus leerde ik mijn werk veel meer 
te clusteren, door bijvoorbeeld het checken van e-mail te 
beperken tot één of twee keer per dag of een paar uur uit te 
trekken voor nakijkwerk. Ook oefenden we veel met plan-
ningen maken. Nu maak ik elke dag een planning of priori-
teitenlijstje en dat helpt me.’

Jouw partner in training en advies
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columnpierre Wind
Wil je als 

bestuurder gaan 
bOuWen? kOOp een 

dOOs legO en  
dOe dat lekkâh 

thuis

pierre Wind (46) 
is docent op 

onder andere roc 
mondriaan horeca in  

den haag.

In het beroepsonderwijs is de concurrentie groot. Wordt 
alleen maar groter. De ene na de andere school verbouwt 
zich tot een modern megainstituut. De komende jaren 
zal het aantal studenten, dat een school zoekt, drastisch 
afnemen. Ik vraag me wel eens overpeinzend af: voordat 
zo’n school een hele bouwmetamorfose ondergaat, heb
ben ze überhaupt een doelgroeponderzoek gedaan? Wat 
wil de schoolbezoeker (lees ook: de ouders)? En hoe wordt 
dan zo’n eventueel vooronderzoek gehouden? Worden er 
wel echte keuzes aangeboden? Of is het zo dat de be
stuurders aan tunnelvisie lijden en maar één beeld voor 
zich hebben? Hoe groter, hoe mooier! Hoe meer design, 
hoe beter! Ik zie om me heen dat beroepsscholen zich ook 
steeds meer contractueel aan bedrijven gaan binden. Geen 
leerovereenkomsten op zich, maar veel meer richting 
participeren. Klinkt leuk. Maar ik ben hier faliekant tegen. 
Wil je lekker gaan bouwen als bestuurder? Koop dan een 
doos lego en doe dat lekkâh thuis. Maak van de school 
geen prestigeobject. 
Wanneer ik goed naar de samenleving luister, wil de klant 
(de student) veel liever kleine schooltjes. Niet tiental
len opleidingen in één gebouw, maar een éigen gebouw 
met éigen ingang. Dus als je wilt verbouwen maak dan 
een complex met diverse gebouwen of etages (wel met 
separate ingang). Ik hamer op éigen ingang, omdat dit 
emotioneel in het hoofd van de student en docent werkt. 

Houd niveau 1 en niveau 2studenten gescheiden, even
als niveau 3 van niveau 4. Zo krijg je op alle vlakken meer 
cohesie. 
Ik hoor al direct mopperende tegens: ‘Ja, maar dat is veel 
te duur’. Hoeft helemaal niet. Vele functies kun je cen
traal maken, zoals conciërges, administratie, etcetera.  
Docenten kun je per schooljaar of een bepaalde jarency
clus rouleren en inzetten waar plek is. Bovenal: de school 
moet zich vooral richten op wat er in de school gebeurt. 
Dus: investeren ín de school en niet buiten de school. 
Deze maanden staan voor het beroepsonderwijs vaak ook 
in het teken van ‘de open dag’. Ordinair gezegd: zieltjes 
winnen om zo het personeel te kunnen behouden.  Sjiek 
gecommuniceerd: de maatschappij laten beleven wat voor 
geweldig onderwijs er wordt geboden. Vele jaren gold 
de regel: alles kan tijdens een open dag. Laat je beste 
gezicht zien. Wat zoveel betekende als dat op zo’n dag de 
opleidingen mooier werden voorgesteld dan ze in wer
kelijkheid waren. Nu zie je gelukkig veel meer de trend: 
laat zien wat je krijgt. Ook aandacht voor het feit dat een 
beroepsscholing meer is dan het praktijkvak. Eindelijk 
worden ook de theoretische vakken naar voren gescho
ven. Top. De aspirant student krijgt dan een veel beter 
inzicht in wat hem of haar te wachten staat, want het zijn 
juist de andere vakken dan het praktijkgebeuren, waar de 
student later over struikelt. 

Hoe groter, hoe mooier?
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Basisschool De Fontein in 
Den Haag is de grootste 

school van Nederland. Aan 
eenenveertig verschillende 

klassen, vijfenzestig leraren, 
drie schoolpleinen, vijf ingangen 

en vijfenzeventig wc’s heeft 
directeur Frank Krisman zijn 

handen meer dan vol. ‘Onze 
school begon in 1997 met 

eenentwintig leerlingen en twee 
leraren. In de nieuwbouwbuurt 

waar wij zitten, stonden toen 
zo’n honderd woningen. We 

wisten dat we snel zouden 
groeien door de bouwplannen 

die er waren. Nu zijn er 
duizenden woningen en dat 
merken wij hier op school.’ 

Elfhonderd leerlingen, eenenveertig groepen en 
vijfenzestig leraren op één school

Een jongen met een grote feestmuts klopt samen met een 
vriendje op de deur van Krisman. ‘Ha, Noël ben je jarig?, vraagt 
hij terwijl ze de kamer binnenstappen. ‘Ja’, antwoordt het jon-
getje verlegen, ‘ik ben vandaag zes jaar geworden.’ Nadat hij 
een stickertje heeft uitgezocht en op zijn verjaardagskaart heeft 
geplakt, verdwijnen de jongens weer. Dat de directeur de naam 
van Noël weet, dankt het kind aan de letters op zijn muts. ‘Er 
zitten hier elfhonderd leerlingen op school, ik ken ze niet alle-
maal bij naam.’ Het lekkers dat hij van de jarige heeft gekregen, 
stopt hij in een glazen vaas met meer lekkernijen. ‘Ik heb eens 
zitten rekenen. We hebben zo’n tweehonderd schooldagen per 
jaar. Dat komt neer op ongeveer vijf verjaardagen per dag. Alle 
traktaties die ik krijg, kan ik nooit alleen op, die deel ik uit aan 
de leraren.’ Dat hij niet alle namen kent, is volgens hem geen 
probleem: ‘De leerlingen weten allemaal wie ik ben.’

wiel uitvinden
Veel verschil met een kleine school is er volgens Krisman niet. 
‘Wat bij ons vooral anders gaat, is het overleg. We hebben van 
elk leerjaar vijf verschillende groepen. Dan moeten de leer-
krachten dus goed afspreken wanneer ze welke stof geven en 
op wat voor manier, zodat de lessen gelijk oplopen. Een groep 
heel veel huiswerk meegeven en een andere groep uit hetzelfde 
jaar heel weinig, werkt niet. Op zo’n grote school kun je dus iets 
minder je eigen gang gaan.’ Daar staat tegenover dat er veel 
kennis in één pand aanwezig is. ‘Je hoeft niet in je eentje het 
wiel uit te vinden. Je bent altijd met vijf leraren verantwoorde-
lijk voor een bepaald jaar. Met deze collega’s kun je ervaringen 
uitwisselen en bij hen vind je steun. Daarnaast is het makkelijk 
om werk te verdelen. In plaats van met vijf leraren te dringen 

‘Ouders willen 
uiteindelijk allemaal 
het beste onderwijs 
voor hun kind’



die keuze.’ Als de groepen eenmaal zijn 
samengesteld, blijft een kind de rest van 
zijn schoolcarrière in dezelfde klas. Vanaf 
groep 3 tot en met groep 8 hebben ze de-
zelfde klasgenootjes. Maar ook de klassen 
onderling uit hetzelfde leerjaar hebben 
veel contact. ‘We zorgen dat ze in het gebouw 
bij elkaar zitten en alle groepen van hetzelfde 
jaar hebben tegelijk pauzes en gym.’ 

minutieus cHecKen
Als leerlingen na groep 8 de school verlaten, 
hebben ze overal in het pand les gehad. ‘Daar 
is goed over nagedacht, anders is er een deel 
van de school waar de kinderen altijd nieuws-
gierig naar zullen blijven.’ Bovenbouwers 
zitten op de eerste verdieping, de kleuters 
beneden. Omdat de jongste kinderen veel 
op de vloer spelen, is daar vloerverwarming. 
Ook over brandveiligheid wordt goed nage-
dacht. ‘Er wordt minutieus bijgehouden waar 
leerlingen zijn. We houden twee keer per dag 
een absentiecheck.’ Dat de school zo groot 
is, heeft niet alleen te maken met de ligging 
midden in een nieuwbouwwijk. ‘Met alleen 
een gunstige locatie trek je geen mensen aan. 
Als de school slecht bekend staat, komen de 
ouders echt niet meer. De kwaliteit moet ook 
goed zijn en dat is bij ons het geval.’ 
Yvette Ruyters
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bij de kopieermachine, maakt één leraar kopietjes voor alle vijf 
de groepen.’

afwijKende wensen
De elfhonderd kinderen die op De Fontein naar school gaan, 
komen uit zo’n achthonderd gezinnen. Zo veel ouders, zo veel 
wensen, maar voor de directeur is dat geen obstakel. ‘Ouders 
willen uiteindelijk allemaal maar één ding en dat is het beste on-
derwijs voor hun kind. Ze willen dat hun kinderen bij de liefste 
juf of de beste meester in de klas komen, dat ze met plezier naar 
school gaan en goede cijfers halen. Iedereen 100 procent tevre-
den houden, kan nooit, dat geldt ook voor een kleinere school, 
maar met schokkend afwijkende wensen van ouders hebben wij 
nog nooit te maken gehad. Nederlandse scholen doen het wat 
dat betreft goed, anders waren er veel meer privé-scholen ge-
weest. Mensen gaan daar volgens mij uit onvrede naartoe.’

Gezonde mix
De overgang van kleuterklas naar groep 3 wordt gekenmerkt 
door een gepuzzel om een gezonde mix van leerlingen per klas 
samen te stellen. Van de elf kleuterklassen die er nu zijn, wordt 
per leerling gekeken in welke klas hij of zij het beste past. ‘We 
willen evenveel jongens als meisjes, evenveel drukke als rustige 
kinderen, evenveel witte, gele of zwarte kinderen en evenveel 
sterke en zwakke leerlingen per klas.’ Ook met de wensen van 
ouders wordt hier rekening gehouden. ‘Als een ouder graag 
wil dat hun kind bij een vriendje of vriendinnetje in de klas 
komt of juist bij een leraar waar ze een goede ervaring mee 
hebben en er is plek, dan is dat geen probleem. Een voordeel 
ten op zichte van een kleine school, want daar heb je niet 

frank Krisman: 
‘ik ken niet 
alle elfhonderd 
leerlingen bij 
naam.’
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Passend onderwijs vraagt veel van leraren. 
Twee verse masters special educational needs 
deden onderzoek naar handelingsverlegenheid 
en acceptatie. Orthopedagoog Christa Wintjes: 

‘Docenten kunnen in de praktijk niet zo veel met 
lijstjes met tips. Kan dat niet anders?’ Ambulant 

begeleider Anja Beekman: ‘Een kind dat zich 
geaccepteerd voelt, mét zijn dyslexie, voelt zich 

beter en staat meer open voor hulp.’

heeft, een leerling die niet accepteert dat 
hij dyslectisch is en daarom niet geholpen 
wil worden en een leerkracht die vindt dat 
een begaafde leerling met autisme ‘gewoon 
zijn werk moet doen, omdat hij slim genoeg 
is’. Beekman: ‘Leerkrachten die met 
begaafde leerlingen met autisme werken, 
vinden het vaak moeilijk om te zien dat 
een kind de ene dag z’n werk prima doet en 
de andere dag er niks van bakt. Dan denkt 
die leraar: “Zie je nou wel, hij wil gewoon 
niet!” Het is belangrijk dat een leraar inzicht 
heeft in hoe zo’n leerling denkt. Een kind 
dat zich geaccepteerd voelt, dat mag zijn 
wie het is, dat weet dat het niet zijn schuld 
is dat hij autisme of dyslexie heeft, voelt 
zich beter en staat meer open voor hulp.’

OOrdOppen
Beekman moet toegeven dat ze 
zelf ook regelmatig de mist in 

Christa Wintjes: 
’Het is geen tover-
formule, maar het 
kan wel gevoelens 
van handelings-
verlegenheid 
wegnemen. ‘
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Ze wonnen niet de Onderzoeksprijs Master Special Educational 
Needs van Fontys, maar behoorden wel tot één van de tien 
genomineerden. Anja Beekman, ambulant begeleider van de 
Korczakschool (rec4) in Goes, koos het onderwerp acceptatie. 
‘Ik merk in de praktijk dat acceptatieproblemen mijn bege-
leiding in de weg kunnen staan: ik wil verder, maar de ouder, 
leerling of docent is nog niet zo ver. Begeleiding heeft pas zin als 
de ander daar aan toe is.’

Slim genOeg
Vanuit haar praktijk koos Beekman drie casussen: een ouder 
die niet wil dat met haar kind wordt besproken dat het autisme Fo
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‘Docenten willen gevoel hebben 
    sturing te geven aan leerlingen’g
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is gegaan. ‘Ik heb wel eens een leerling met dyslexie voorgesteld 
een spreekbeurt over dyslexie te houden. De jongen werd heel 
kwaad: hoe haalde ik het in mijn hoofd om over zo’n stom 
onderwerp een spreekbeurt te houden?’ Ze lacht, is dan weer 
serieus: ‘Gelukkig is het weer goed gekomen. Maar dit is typisch 
een gevalletje van niet weten in welke acceptatiefase een kind 
zit. Als een kind alleen nog maar woede en verzet voelt, zit het 
niet te wachten op een speciale laptop voor zijn dyslexie. Als 
ambulant begeleider ben je gewend aan allerlei problemen en 
hulpmiddelen, dus dan stel je misschien te snel aan een ouder 
voor om bij autisme met oordoppen te gaan werken om prik-
kels buiten te sluiten. Als de ouders nog moeite hebben met de 
stoornis, is dit voor hen een aantal bruggen te ver en strijk je ze 
tegen de haren in. Het is belangrijk dat scholen aandacht beste-
den aan het begeleiden van acceptatie van beperkingen.’

lijStjeS
Christa Wintjes, orthopedagoog bij Opdidakt in Druten, bege-
leidt docenten in het voortgezet onderwijs. ‘Ik krijg daar wel 
eens te horen: “Leuk, die lijstjes met tips, maar daar heb ik in de 
praktijk niets aan.” Of: “Als jij in de klas bent, gedraagt die leer-

ling zich wel.” Handelings-
verlegenheid is een groeiend 
probleem. De klassen worden 
groter, de gedragsproblemen 
van leerlingen nemen toe en 
veel docenten voelen onmacht 
in het omgaan hiermee. Dat is 
niet zozeer een kwestie van ontbrekende kennis 
of vaardigheden, maar meer een gevoel. Niet de 
zichtbare eigenschappen, maar vooral de onzicht-
bare van de docent spelen hier een rol. Docenten 
willen het gevoel hebben dat ze sturing kunnen 
geven aan leerlingen. Als dat gevoel er is, komt 
de kennis vanzelf.’

maCHtelOOS
In haar onderzoek Halfleeg of halvol beschrijft 
Wintjes een jongen met pdd-nos in havo 3. 
Hij ligt constant met zijn hoofd op tafel, maakt 
gekke geluiden, stoort de andere kinderen en laat 
zich niet corrigeren. De docenten zeggen over 
hem: ‘Dit gaat zo niet langer. Hij hoort hier niet 
op school. Ik voel me totaal machteloos in de 
omgang met hem.’ Wintjes ging in gesprek met 
de docenten. ‘Ik deed dat op een oplossingsge-
richte manier en vroeg hen positieve en nega-
tieve uitspraken over de leerling te doen. Daarbij 
maakte ik onderscheid tussen gevoel, gedachten 
en gedrag: wat denk je, wat voel je en wat doe 
je? Een docent zag hierdoor in dat de jongen 
zich waarschijnlijk helemaal niet prettig voelde 
in zijn lessen. Hij heeft zelf een plan gemaakt 
om de band tussen hem en de leerling te verbe-
teren. Hierdoor voelde de jongen dat de docent 
anders over hem ging denken, waardoor hij zich 
beter ging gedragen.’ Het is geen toverformule, 
benadrukt Wintjes, maar het kan wel helpen 
gevoelens van handelingsverlegenheid weg te 
nemen. ‘Vaak denken leraren dat de leerling 
moet veranderen, maar meestal moeten beiden 
veranderen. Vergeet de docent niet, dan neem je 
meteen de leerling en de rest van het team mee.’
Ciska de Graaff

anja Beekman: ‘Begeleiding heeft pas zin als de ander daar aan toe is.’

‘Docenten willen gevoel hebben 
    sturing te geven aan leerlingen’

Het onderzoek van Christa 
Wintjes is te vinden op 
www.hbo-kennisbank.nl, 
zoeken op woord Halfleeg. 
Het onderzoek van Anja 
Beekman is op te vragen  
via a.beekman@
korczakschool-dienst-ab.nl.
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webbedingetjes

@  Op zaterdag 25 februari wordt in Amsterdam de Februari

staking uit 1941 herdacht; het enige massale protest in  

Nederland tegen de Jodenvervolging in de Tweede Wereld

oorlog. Rond deze historische gebeurtenis is een lespakket 

ontwikkeld: Verzet je! Meer over de staking en het lespak

ket is te vinden op www.februaristaking.nl. 

@  Duizenden uren aan beeld en geluid voor in de klas, dat 

is www.teleblik.nl. Een audiovisuele portal voor het primair 

en voortgezet onderwijs, alsook het mbo. Het materiaal is 

afkomstig uit de archieven van Beeld en Geluid. Bezoekers 

kunnen onder meer zoeken op trefwoord of omroep.

@  Tanden poetsen, toilet doorspoelen en douchen: in huis 

maken we water vies en spoelen het weg door een putje. 

Regen, sneeuw en ijzel: ook het water dat buiten ‘valt’, 

verdwijnt. Wat doen we met dit regen en afvalwater? Het 

lespakket Over de pot en de put, neemt kinderen mee naar 

de wereld van de riolering. Waar gaat het water heen, wat 

doen we ermee en waarom is dat belangrijk voor volks

gezondheid, droge voeten en het milieu? Kijk voor meer 

informatie op www.riool.info/lespakket.

‘Ik vrees dat het SCP-rapport het 
kabinet reden geeft om nog meer te 
bezuinigen op onderwijs’

Eens 83%

Oneens 17%

@@@

@ @@@@@@@@

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 ben voorstander van de mediationpoging van de  

ChristenUnie om onderwijs en regering dichter bij elkaar 

te brengen’

ApenstAArtjes

Getwitterd

Arie Slob:
Zeer onverstandig dat minister van Onderwijs 
initiatief om geschonden verhoudingen tussen 
politiek-onderwijs te herstellen direct afwijst.
Volg Arie Slob, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie, op Twitter: 

www.twitter.com/arieslob

Stelling:

Op de LinkedIngroep van Schooljournaal (www.linkedin.

com > groups > Schooljournaal) is een oproep te vinden 

voor ervaringen met de zogenaamde langstudeerdermaat

regel. Binnenkort zal de Tweede Kamer praten over dit on

derwerp en in aanloop naar dit debat is CNV Onderwijs op 

zoek naar verhalen van leden. Wilt u uw ervaringen delen? 

Ga dan naar de discussiegroep van Schooljournaal. 
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ColUmn

Donderdagmorgen, tien voor acht. Tassen van mezelf en 
zoon Oskar klaarmaken. Het regent wat. Regenpakken 
aandoen? Ach, kan zo ook wel. Beetje nat is niet erg. 
Even op mijn bureau kijken, daar ligt het stapeltje klaar 
dat mee moet. Een origineel brok steen van de Berlijnse 
muur – zou ik aan mijn groep 7-8 laten zien –, de tekst 
van het liedje Over de Muur van Klein Orkest moet ik voor 
half negen nog even door het kopieerapparaat gooien. 
Rekenboek niet vergeten, ook de knutsels voor de 
creatieve middag moeten mee. En het boek over dino-
saurussen in verband met de lessen over Charles Darwin 
en zijn schip de Beagle. Oeps, bijna de papieren voor de 
vergadering van vanmiddag laten liggen, gauw in de tas 
ermee. Boterhammen erbij en ook wat fruit. 
En dan Oskar opjutten, die fietst zo meteen immers mee 
naar school. Hij zit op de wc en dat wil nog wel eens even 
duren. Zoals nu. Ongeduldig maan ik hem tot spoed. Als 
we hard fietsen, kom ik nog mooi op tijd.
Wat moet ik voor half negen ook al weer allemaal klaar-
leggen in de klas? Ik zit op de trap te wachten, dus ik 
neem even mijn lessen van vandaag door. Gelukkig deze 
keer geen surveilleerbeurt, dat scheelt. ‘Oskar, schiet op, 
joh!’

Ik hoor gehuil vanaf de wc. Dit is niet normaal, wat is er 
aan de hand?

Op het toilet zit een ziek hoopje ellende. Montezuma’s 
revenge. Da’s duidelijk te zien aan de pot. En het hing 
al in de lucht ook, dat merkte ik wel aan de afwezige 
kinderen in mijn klas. Een lekker virusje, dat zich 
openbaart met buikklachten. 
Trouwens…, ik voel me zelf ook een beetje gammel. 
Of komt dat van de heerlijke geuren en kleuren die ik 
waarneem? Waar is de wasknijper?
Ik probeer geduldig te blijven, pak de fles chloor om 
de bacteriën te doden en waarschuw mijn echtgenoot. 
Hoe regelen we dit vandaag? Kies ik voor mijn ene 
zieke kind, of kies ik voor mijn achtentwintig gezonde 
kinderen? 
Mijn eigen misselijkheid vergeet ik gemakshalve maar 
even. Geen tijd. En zo erg is het niet. Waar haal je 
trouwens om acht uur ’s morgens zo vlug een inval-
ler vandaan? De directeur is niet aanwezig en ik kan 
toch moeilijk mijn collega’s opschepen met zo’n stoet 
kinderen erbij. 
Wat ben ik blij dat mijn man vandaag thuis is!
Oskar mag terug zijn bed in, zelf cross ik in no time 
naar school, waar ik geen tijd meer krijg om na te 
denken over hoe ik me voel. Met twee wc-bezoeken 
red ik het tot de middagpauze precies. Ik denk maar 
niet na over hoeveel kinderen ik misschien aansteek. 
Wie besmet wie?

Mijn eigen 
MisseLijkHeid vergeet 

ik geMAksHALve 
MAAr even. geen 
tijd. en zo erg is 

Het niet

Ziek? Welnee! 

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

steenwijk. 
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Advertentie

examens oefenen
Met de strenger wordende examen-
eisen in de toekomst is het van belang 
dat docenten hun leerlingen goed voor-
bereiden. ThiemeMeulenhoff lanceert 
daarom de Oefenbank Examentraining. 
Dit is een digitale database waarmee 
de docent zijn leerlingen op individueel 
of klassikaal niveau voorbereiding kan 
bieden. In tegenstelling tot andere 
vormen van examentrainingen is er 
bij de Oefenbank de mogelijkheid toe 
te spitsen op het individu. Docenten 
kunnen via www.oefenbank-online.nl een 
gratis proeflicentie voor twee weken 
aanvragen. 

Psychologisch onderzoek kind
Kinderen worden continu getest om te beoordelen of ze zich 
volgens de norm of het gemiddelde ontwikkelen. Een psycho-
logisch onderzoek wordt verricht wanneer een ‘gewone’ test 
(bijvoorbeeld een Citotoets) niet genoeg informatie geeft over de 
leermogelijkheden en vaardigheden van kinderen, of wanneer de 
resultaten van een kind sterk wisselen. Dan kan er besloten wor-
den om een intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onder-
zoek, persoonlijkheidsonderzoek of didactisch onderzoek bij het 
kind af te nemen. Maar wanneer wordt welk onderzoek ingezet 
en door wie? Hoe kan het kind het beste worden voorbereid? 
Welke uitslagen zijn er te verwachten? Hoe kunnen de resultaten 
geïnterpreteerd worden en hoe kan er op basis van deze uitkom-
sten het beste gehandeld worden in de klas, de behandelpraktijk 
of thuis? Op deze vragen geeft Psychologisch onderzoek bij 
kinderen antwoord. Het boek is voor € 15,99 verkrijgbaar via de 
reguliere boekhandel. 

Congres topdocenten
Om uw team in topconditie te brengen 
organiseert Medilex op woensdag 7 maart 
het congres Topdocenten? Topteam! Onder 
leiding van Michel Rog, voorzitter van 
CNV Onderwijs, worden praktische 
oplossingen gegeven voor verschillende 
problemen. Zaken als hoe om te gaan 
met het disfunctioneren van docenten en 
het blijven profiteren van kwaliteiten van 
leraren in hogere loonschalen komen aan 
bod. Deelname bedraagt € 395,- exclusief 
btw en korting. Voor meer informatie en 
inschrijving: www.medilex.nl/topdocent.  

Studiedag Wajong
De Wet Werken naar vermogen is een feit. Wat gaat er dan 
nu veranderen voor Wajongeren? Herkeuringen en lagere 
uitkeringen komen er aan. De werkloosheid is al hoog en 
tijdens de crisis verloopt de weg naar werk alleen maar 
moeizamer. Toch zijn er ook projecten die Wajongeren van-
uit het speciaal onderwijs steunen om kans te maken op de 
arbeidsmarkt. Om meer inzicht te krijgen in de aansluiting 
van school naar werk en inspiratie op te doen door nieuwe 
ervaringen, projecten en ondernemingen, organiseert 
Medilex op donderdag 29 maart de studiedag Geschikt/
ongeschikt. De bijeenkomst vindt plaats in congrescentrum 
Antropia in Driebergen. De kosten bedragen € 245,- voor 
een dagdeel en € 345,- voor een hele dag. Voor meer 
informatie en inschrijving: www.medilex.nl/wajong. 

Veilig buiten school
Scholen nemen diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich veilig voelen. Aandacht voor buitenschoolse activiteiten ontbreekt daarbij vaak. Toch is het belangrijk om ook bij externe acti-viteiten de sociale veiligheid te optimaliseren. Wat kan een school doen om de veiligheid bij excursies en schoolkampen zo goed mogelijk te waarborgen? In het informatieblad Veiligheid bij buitenschoolse activiteiten staan praktische tips. Het bestand is gratis te downloaden via www.schoolenveiligheid.nl. Klik op ‘infobladen’, ‘veiligheid algemeen’ en vervolgens op ‘veiligheid bij buitenschoolse activiteiten’. 
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Leerlingen anders laten denken
Leerkrachten krijgen dagelijks te maken met leerlingen 
die dingen niet durven of menen niet te kunnen en het 
daarom niet doen. Ze kunnen zichzelf blokkeren met hun 
gedachten. Dat kan ten koste gaan van het zelfvertrou-
wen en heeft invloed op het gedrag en de ontwikkeling. 
Door een veilige sfeer in de klas en de kunde van de 
leerkracht wordt een en ander meestal in goede banen 
geleid. Wie zijn professionaliteit wil uitbreiden kan dat 
doen aan de hand van de RET-cursus. RET staat voor 
rationeel emotieve therapie en gaat ervan uit dat niet de 
situatie of de gebeurtenis zelf een gevoel veroorzaakt, 
maar dat gedachten over die gebeurtenis of situatie dat 
doen. De RET-training duurt drie dagdelen. Kosten voor 
de cursus bedragen € 295,- per persoon. Voor de datum 
van de eerstvolgende cursus en voor meer informatie: 
www.upsidedownsite.nl/ret-training.htm.

Aanpak adhd zonder medicijnen
Gebruik van medicijnen bij een puber of kind met 
adhd is niet altijd nodig. Een goed begrip van de 
ontwikkeling van het brein en van manieren om 
gedrag te sturen zorgen daarvoor. Wetenschap-
pelijke onderzoeken laten resultaten zien van 
gedragstherapie en nieuwe methoden om werkge-
heugen en vaardigheden van kinderen en pubers 
met adhd te trainen. Dit kan in combinatie met 
medicijnen, of zelfs zonder medicijnen, gedrag en 
aandacht van kind en/of jongere aanzienlijk ver-
beteren. Adhd bij kinderen bevat veel praktijkvoor-
beelden en tips. Het beschrijft onder meer wat de 
gedragsaandoening precies is en hoe het ontstaat 
en biedt informatie over aanpak en bewezen 
effectieve behandelmethoden. Bovendien biedt het 
hulpverleners en leerkrachten praktische handvat-
ten om met ouders te communiceren over de adhd 
van hun kind. Het boek is voor € 17,99 te koop via 
de reguliere boekhandels. 

‘Ik vind geraniums verschrikkelijke bloemen, 
dus ik zou daar nooit achter gaan zitten!’, lacht 
ine Hanssen (65). Ze werkte 45 jaar in het 
onderwijs, als kleuterjuf, hoofdleidster, adjunct-
directeur en groepsleerkracht. Nu zet ze zich 
anderhalve dag per week in op basisschool  
De Dobbelsteen in Sevenum. ‘Toen ik in juli  
65 jaar werd, zag ik er als een berg tegenop om 
te stoppen met werken. De koningin mag blijven 
werken, waarom ik niet? Ik ben naar het bestuur 
gestapt en heb aangeboden vrijwilligerswerk 
voor de school te doen. Nu doe ik de leerlingen-
administratie, neem eens per twee weken groep 
2/3 over, neem toetsen af en kijk ze na, help met 
voorbereiden van het schoolverlaterskamp van 
groep 8. Of de school blij met mij is? Heel blij! 
En ik ook met de school hoor! Ik vind het heerlijk 
om door te werken. Vroeger maakte ik van mijn 
hobby mijn werk en nu heb ik van mijn werk 
weer mijn hobby gemaakt. Ik kan het iedereen 
aanraden om niet achter de geraniums te gaan 
zitten!’
CdG
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gePensioneerden
rayon West-Brabant
Woensdag 7 maart, 13.30 uur, algemene 
jaarvergadering met bestuursverkiezing, 
jaarplan en themabijeenkomst. Café Huis 
ten Halve, Kruisstraat 60, Roosendaal. 
Tevens: themabijeenkomst Dialect in West 
Brabant, door Michel de Koning. Info/aan-
melden (vóór 1 maart): paulaar@live.nl of 
Henk Savelkouls, (06) 46 12 20 58.

rayons groene Hart, Haaglanden en 
rivierendelta
Dinsdag 17 april, jaarlijkse ontmoetingsdag: 
hiervoor kan helaas niet meer worden aan-
gemeld. Het aantal beschikbare plaatsen is 
volgeboekt.

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

rayon noordoost Brabant
Dinsdag 20 maart, 13.30 uur, De Brouw-
ketel, Hoogeweg 9, Escharen. Lezing door 
de heer E. Wever, Benedictijner oblaat, over  
Het werk van de straatpastor in Den Bosch. 
Info: Gerrit Verbruggen, (0485) 45 14 82.

rayon tilburg
Dinsdag 20 maart, 14 uur, jaarvergadering, 
Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, Tilburg. 
Onder meer met notaris Smeets uit Goirle 
over Erven en nalaten (Een testament, uw 
zorg voor later; Erfbelasting, hoe minder 

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.

hoe beter). Info/aanmelden: Jan de Bakker,  
(013) 543 65 12, rinyjandebakker@ziggo.nl

rayon twente
Woensdag 21 maart, 14 uur, jaarvergadering, 
Ontmoetingscentrum Spoorstraat 7, Wierden.  
Met Jaap Smit over CNV volle kracht vooruit!, 
alsmede huldiging jubilarissen. Info: Henk  
Schotman, (0546) 57 29 69.
 
Utrecht
Donderdag 15 maart, 14 uur, jaarvergadering, 
Jeruelkapel, Ivoordreef 2, Utrecht. Huishoudelijk 
deel + verrassingsprogramma. Info: Pieter Hansum, 
p.hansum@casema.nl, (035) 541 70 25. 

vroUWen
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 Nijde-
ken, dnijdeken@tele2.nl

gelderland
Woensdag 7 maart, 16 uur, Bethelkerk, Ede. Over  
De online leraar en social media in het onderwijs, door 
Arno van Zanten, regiobestuurder CNV Onderwijs. 
Info: Els Alberts, elsalberts@hetnet.nl

noord-Brabant
Woensdag 7 maart, 16 uur, praktijkschool De 
Zwaaikom, Oosterhout. Over Rust door regie, door 
Patricia de Vries (Slim geregeld en Organizable). 
Info: Tineke Engelen, tengelen@gmx.net

Schooljournaal 32Schooljournaal 32
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facilitering/faciliteiten OR (door Wouter 
Prins), actuele informatie over de cao, 
uitwisselen ervaringen (1 jaar OR in het 
mbo) en tips, door Paul Hassing. Info/
aanmelden: vóór 2 maart: middelbaar-
beroepsonderwijs@cnvo.nl of  
kader service@cnvo.nl

primair OnderWijS
Donderdag 22 maart, 17 uur,  
praatcafé, Las Rosas-tapas bar, 
Rodetorenplein, Zwolle. Thema:  
Jouw nieuwe cao-po (wat wensen de 
leden?), door Patrick Banis, bestuur-
der CNV Onderwijs. Met muziek van 
de band Strafkamp en diverse tapas-
gerechten. Info/aanmelden:  
cnvo.po@gmail.com

Zuid-Holland
Woensdag 7 maart, 16 uur, Dona Dania, Rotterdam. 
Over Compassie en communicatie, door Simone 
Rosier en Abdulqadir Jarmohamed. Info: Kristel 
van Dalsum, kristelvandalsum@hotmail.com

landelijke bijeenkomst
Woensdag 14 maart, 16 uur, bijeenkomst met 
allochtone vrouwen, CNV-kantoor Utrecht. 
Thema: Assertiviteit en Trots en Plezier in CNV 
Onderwijs, door Gerry van Elderen, trainer CNV 
Onderwijs Academie. Info/aanmelden (o.v.v. 
bijeenkomst 14 maart): vrouwen@cnvo.nl

MiddeLBAAr BeroePs onderWijs
Woensdag 7 maart, 17.15 uur (incl. broodmaal-
tijd), bijeenkomst voor OR-leden, CNV-gebouw, 
Tiberdreef Utrecht. Thema’s: werkoverleg, 

Sectorraad Primair Onderwijs  
is op zoek naar nieuwe leden!
De Sectorraad is verantwoordelijk voor het contact met leden in het primair onderwijs. De raad 
organiseert leerzame en inspirerende bijeenkomsten. Ook coördineert de Sectorraad activiteiten 
die door de Leden Activiteiten Groepen georganiseerd worden. De Sectorraad heeft een belangrijke 
signaalfunctie vanaf de werkvloer en draagt daarmee zorg voor de vertaling naar het beleid van  
CNV Onderwijs. 
Enkele sleutelwoorden van het profiel:
Handen uit de mouwen steken; organiseren; actief met leden in contact komen; signalen van leden 
vertalen naar beleidsvoorstellen; trots zijn op CNV Onderwijs; werkzaam in het primair onderwijs. 
Het spreekt voor zich dat CNV Onderwijs jou ook in de gelegenheid stelt om deze activiteiten goed uit 
te kunnen voeren. Hiervoor gelden de verlofregelingen. 
Voor een uitgebreide omschrijving van deze vacature kun je mailen naar:
primaironderwijs@cnvo.nl. Opgeven kan tot uiterlijk dinsdag 14 februari. De secretaris kan er van 
alles over vertellen. We kijken uit naar je reactie!
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‘De meesten 
groeien er over heen’

Adhd, pdd/nos, Asperger, add, dyslexie. Op ieder afwijkend 
gedrag van leerlingen past tegenwoordig wel een etiket. Toch 
zijn er ook heel wat kinderen met onverklaarbare lichamelijke 

klachten, die grote invloed hebben op hun leven. Uit recent 
promotieonderzoek van Karin Janssens (Rijksuniversiteit 

Groningen) blijkt dat de meeste problemen aan het eind van de 
puberteit vanzelf zijn verdwenen. Een klein percentage houdt ook 

als volwassene last van vage pijnen en ongemak. 

Onderzoekster stort zich op vage lichamelijke klachten jongeren

Karin 
Janssens: 
‘Ondanks dat 
de klachten 
vaag zijn, zijn 
ze wel reëel.’
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mende vader en/of moeder, overlijden 
of scheiding ouders). Naast deze sociale 
risicofactoren onderscheidde ze verder 
biologische (puberteitsontwikkeling en 
stresssystemen) en psychologische (angst, 
depressie) risicofactoren. De klachten 
waren weer op te delen in stressgerela-
teerde klachten (hoofdpijn, buikklachten) 
en klachten (duizeligheid, spierpijnklach-
ten), die weliswaar minder met acute 
stress samenhingen, maar wel sterker 
gerelateerd zijn aan angst en depressie. 

Genen
De kersverse doctor vertelt dat haar 
onderzoek onderdeel was van Trails, een 
langjarige studie van het Universitair 

‘Een gebroken been of arm is duidelijk genoeg, maar dit gaat 
om kinderen, waarbij een (huis)arts geen duidelijke diagnose 
kan stellen. Toch lijdt 10 tot 15 procent van de jongeren tussen 
11 en 18 jaar aan zaken als vermoeidheid, spierpijn, hoofdpijn, 
duizeligheid of buikpijn.’ Uit onderzoek van Karin Janssens (28), 
afgestudeerd in Geneeskunde, blijkt dat jongens en meisjes met 
lichamelijke onbegrepen klachten, zogenaamde functioneel 
somatische symptomen, vaak ook hoog scoren als het gaat om 
aandachts- en sociale problemen (schoolverzuim, overbescher-



‘De meesten 
groeien er over heen’

Onderzoekster stort zich op vage lichamelijke klachten jongeren

Schooljournaal 35

Medisch Centrum Groningen naar de 
lichamelijke en geestelijke ontwikkeling 
van kinderen op weg naar volwassenheid. 
Hiervoor worden sinds 2001 in de drie 
noordelijke provincies 2.230 jongeren 
gevolgd tussen de leeftijd van 10 en 25 
jaar, een dwarsdoorsnede van de Neder-
landse samenleving. Om de ontwikkeling 
van jongeren beter te begrijpen worden 
niet alleen de jongeren zelf onderzocht, 
maar ook hun omgeving. Hier valt bij-
voorbeeld onder hoe ze omgaan met hun 
ouders, hoe populair ze zijn op school, of 
ze veel vrienden hebben. Maar ook de 
genen van de ouders, de persoonlijkheid 
van ouders en hun gezondheid én last but 
not least, welke belangrijke gebeurtenis-
sen jongeren meemaken spelen een rol. 
Iedere meting van Trails is een combinatie 
van vragenlijsten, interviews en lichame-
lijke metingen, soms aangevuld met een 
extra onderdeel, zoals neuropsychologi-
sche testen of vragen aan klasgenoten 
over vriendschappen en populariteit in 
de klas. Janssens gebruikte de eerste drie 
meetronden van deze studie, toen de 
jongeren respectievelijk 11, 13,5 en  
16 jaar oud waren 

LichameLiJKe KwaaL
‘Mijn onderzoeksterrein vormt een onder-
belicht grensgebied tussen geneeskunde 
en psychologie’, legt Janssens uit. Het 
genereert ook weinig fondsen. Ze lacht. 
‘Dat snap ik wel, want de term vage 
klachten klinkt natuurlijk weinig inspi-
rerend.’ Wel is het zo dat er biologische 
risicofactoren in verband zijn gebracht 
met deze klachten. Een daarvan is een 
verstoring in de cortisolhormoonspiegel. 
Deze kan omhoog schieten als gevolg 
van stress, maar ook heel laag worden, 
als iemand is uitgeput door langdurige 
blootstelling aan stress, bijvoorbeeld door 
pesten of problemen thuis. Janssens: ‘Dit 
wil overigens niet zeggen dat het dan 
een lichamelijke en dus begrepen kwaal 
wordt, te vergelijken met bijvoorbeeld 
diabetes. Het is namelijk nog niet zeker 
of de verandering in cortisol de klachten 
ook daadwerkelijk veroorzaakt.’ Bij een 
andere groep jongeren staan psychologi-
sche risicofactoren op de voorgrond. Dit 
zijn bijvoorbeeld jongeren die angstig en/
of depressief zijn. Janssens vond dat het 

vooral zo is dat angstige en depressieve jongeren lichamelijke klachten ontwikkelen, 
maar soms is deze relatie andersom en worden jongeren angstig of depressief door hun 
klachten.

hOGe verwachtinGen
Lichamelijke onbegrepen klachten komen veel voor onder jongeren. Wanneer je in een 
klas vraagt wie er wel eens hoofd- of buikpijn heeft gehad, zegt 75 procent ‘ja’. Stelsel-
matig last heeft een veel kleinere groep, 10 tot 15 procent, ongeveer 230 van de 2.230 
onderzochte jongeren. Jongeren waarbij sociale risicofactoren op de voorgrond staan, heb-
ben onder meer moeite de hoge verwachtingen van hun ouders waar te maken. ‘Dit speelt 
zowel in de hogere als de lagere sociale klassen’, weet Janssens. Tot dezelfde groep behoren 
de overbezorgde ouders die hun kroost te weinig ruimte geven om zelf zaken te regelen. 
’Deze ouders maken zich bijvoorbeeld zorgen over met welke vrienden hun kinderen 
omgaan, of hun kinderen wel genoeg aan sport doen, en om de lichamelijke gezondheid 
van hun kind.’ Een andere sociale factor die een rol lijkt te spelen is schoolverzuim. Jon-
geren met lichamelijke klachten die veel van school wegblijven, komen lastiger van hun 
klachten af dan jongeren die ondanks hun klachten naar school blijven gaan.

aanmOdderen
Waaraan herkennen scholen dit soort leerlingen? Janssens: ‘Het zijn over het algemeen 
jongeren die, zoals gezegd wat teruggetrokken zijn, in zichzelf gekeerd, gepest worden 
of depressief zijn, met vage klachten over hoofd- en buikpijn.’ Onderschat dit feno-
meen niet, want voor veel huisartsen vormt dit een serieus probleem, waar ze geen 
pasklare oplossing voor hebben. De meeste jongeren willen overigens niet dat je dan 
het woord psychisch gebruikt. Ze willen doorverwezen worden naar het ziekenhuis, 
maar daar vinden ze meestal ook geen oorzaak voor de klachten. Het gevolg is dat het 
blijft aanmodderen, tot ze er overheen groeien, zoals gelukkig voor de meesten geldt.’ 
Volgens Janssens zijn er ook jongeren bij wie de klachten erger worden. Zij kunnen 
als volwassenen last krijgen van een verzameling van klachten, als slaapstoornissen, 
moeheid, spierstijfheid en hoofdpijn. Van sommigen zullen deze verzamelingen van 
klachten beter bekend zijn onder de namen chronisch vermoeidheidssyndroom (ME) 
of fibromyalgie. ’Of je het als hypochondrie kunt afdoen? Janssens: ‘Ondanks dat een 
deel van de jongeren met deze klachten hier zeker last van heeft, geldt dit lang niet 
voor iedereen.’ Ze wil maar benadrukken dat deze jongeren last hebben van reële 
klachten. Het is dan ook zaak verder in kaart te brengen, wat het dan wel is waarom zij 
zich zo slecht voelen. 
Peter Magnée

eenzaam
Janssens heeft voor haar onderzoek vele vragen moeten stellen aan 
jongeren, ouders en leraren. Dit zijn enkele voorbeelden.
Aan de jongeren: ‘Hoe vaak heb je de afgelopen 6 maanden last gehad 
van hoofdpijn, waar geen medische oorzaak voor was?’, ‘Hoe vaak heb 
je je de afgelopen zes maanden oververmoeid gevoeld zonder duidelijke 
reden?’, ‘Vind je dat je perfect moet zijn?’, ‘Hoe vaak voel je je eenzaam?’ 
‘Maak je je zorgen dat er wat ergs gaat gebeuren met iemand uit je ge-
zin?’, ‘Maakt je vader/moeder zich druk om wat je na schooltijd doet?’
Aan de ouders: ‘Hoe vaak heeft uw kind de afgelopen tijd last gehad van 
hoofdpijn zonder dat daar een medische oorzaak voor was?’ ‘Hoe vaak 
heeft uw kind zich de afgelopen 6 maanden oververmoeid gevoeld zon-
der duidelijke reden?’, ‘Eist uw kind vaak meer aandacht van u op dan u 
kan geven?’ ‘Blijkt uw kind problematischer te zijn dan u dacht?’ 
Aan de leerkracht: ‘Hoe vaak is deze leerling de afgelopen 6 maanden 
afwezig geweest wegens ziekte?’
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benadering. Enorm grote scholen zijn volgens hem erg onper-
soonlijk. 

identiteit Geven
Door middel van workshops werd aandacht besteed aan het 
thema identiteit. Zo ging Kernwaarden van school/team: Hoe 
kom je tot een missie? in op inlevingsvermogen. Door onze 
pluriforme samenleving, verstedelijking, de vergrijzing, secula-
risatie en komst van nieuwe media is ons onderwijs aan ver-
andering onderhevig. Het geven van identiteit aan een school 
is niet meer zo eenvoudig. Er 
valt tegenwoordig meer te 
kiezen dan alleen maar protes-
tants-christelijk of katholiek. 
Tijdens de workshops werden 
er groepen samengesteld. 
Elke deelnemer kreeg daarbij 
een rol toebedeeld als ofwel 
directeur, leraar, ouder of 
identiteitsbegeleider. Met de 
aanwezigen is overlegd wat 
voor de fictieve St. Josefschool 
belangrijke kernwaarden zijn. 
Na discussie en wat hilariteit 
kwamen de betrokkenen tot 
een gezamenlijke conclusie. 
Allen vonden waarden als 
veelkleurigheid, gezamenlijk-
heid en uniciteit belangrijk. 
De slogan die zij aan de school 
willen meegeven is Verschei-
denheid in verbondenheid. 
Yvette Ruyters

‘In de huidige tijd is de professionele 
vrijheid van leraren en schoolleiders 
van essentieel belang’, benadrukte Berg 
tijdens zijn welkomstwoord. ‘Vrijheid 
betekent tegenwoordig meer dan open-
baar of bijzonder onderwijs.’ Volgens 
hem bestaat bij politici de neiging zich 
steeds meer te bemoeien met de gang 
van zaken in onze klaslokalen. ‘Het 
onderwijs mag dan wel “een onderwerp 
van aanhoudende zorg der regering” zijn, 
maar naar onze mening kan dat ook met 
meer professionele ruimte voor leraren, 
schoolleiders en andere betrokkenen’, 
aldus Berg. Veel leraren ervaren de 
doorschietende politieke bemoeizucht 
als beperking in het lesgeven. ‘Af en toe 
moet je wat bijschuren en polijsten en 
soms doet dan pijn, maar zonder wrijving 
geen glans.’

PersOOnLiJKe 
benaderinG
Ook gastspreker Leonard Geluk van de 
Onderwijsraad, tevens bestuursvoorzitter 
van Roc Midden Nederland, benadrukte 
het belang van vrijheid. Volgens hem 
bestaat die uit drie issues. ‘Ten eerste 
moet er iets te kiezen zijn. Noodgedwon-
gen naar een school omdat er slechts één 
is die een bepaalde opleiding aanbiedt, 
is geen vrije keuze. Ten tweede moet 
de mogelijkheid bestaan om een eigen 
school te kunnen starten. Tot slot is 
het onderwijs van onszelf en niet van 
een staat die ons een doctrine inprent.’ 
Daarnaast is Geluk voorstander van een 
terugkeer van kleinschaligheid. Dat zou 
goed zijn voor een meer persoonlijke 

‘Zonder wrijving geen glans!’, dat was de slogan van de jaarlijkse 
themadag van CNV Onderwijs over identiteit op 25 januari. In 
de kapel van zalencentrum In de Driehoek in Utrecht opende 

bestuurder Willem Jelle Berg, de bijeenkomst. ‘Niet alles is 
vanzelfsprekend qua identiteit op scholen. Iedereen heeft zo zijn 

eigen invulling over wat vrijheid is in het onderwijs.’

‘Verscheidenheid 
in verbondenheid’

Politieke bemoeizucht centraal op themadag identiteit

de identiteit van 
rk-basisschool 
het molenven 
in vught is goed 
zichtbaar.
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Kleine advertenties

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

Te huur: 

Te huur: 

Te huur: 

In de streek bOurGOndië, wijnstreek (150 km zuidoostelijk van 
Parijs), goed en gezellig ingericht vriJstaand huis met diepe af-
gesloten achtertuin met boomgaard, landelijk gelegen. Het huis is van 
alle gemakken voorzien, geschikt voor 6 tot 8 personen. Volop cultuur 
en geschiedenis te vinden in deze streek. Voor info: mevr. Wolfhagen, 
(076) 593 13 25 óf (06) 40 46 75 87

vriJstaande bunGaLOw in de achterhOeK, volledig 
ingericht voor max. 7 personen. Mooi fiets en wandelgebied (3 fietsen 
aanwezig). Huur € 375,- per week. Ook voor weekenden te huur of 
een langere periode. Bedden zijn opgemaakt als u komt. Nadere infor-
matie: fam. Van Hylckama-Vlieg, psychoad@planet.nl, (0227) 60 39 
23 óf 60 22 59.

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.

Christelijke Basisschool De 
Vlinder is een school met 
vier combinati egroepen, 
70 kinderen en een royaal 
schoolgebouw met veel 
speelruimte. Kernwoorden 
zijn Ontwikkeling, Welbevinden 
en Veiligheid.

CBS De Vlinder ligt in Maasbracht, in Midden Limburg. Een levendig dorp, 
centraal gelegen aan de A2 en A73, maar ook België en Duitsland zijn dicht 
bij. Het dorp heeft  een kern met veel voorzieningen en is de tweede bin-
nenhaven van Nederland. Rondom Maasbracht is veel water en natuur te 
vinden. Het dorp en omliggende gebieden bieden genoeg mogelijkheden 
om goed en aangenaam te wonen en te recreëren.

CBS De Vlinder zoekt een directeur wtf  0.6 – 1.0
waarvan 3 dagen directi e taken

We zoeken een directeur die:
  goed kan coachen, organiseren en netwerken 
  kan sti muleren, moti veren en daadkracht heeft 
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  de kwaliteit van het onderwijs kan borgen en vernieuwen
  de Protestants Christelijke identi teit van de school onderschrijft 

Voor informati e:
@ www.basisschooldevlinder.nl
  mevr. A.Brem, tel. 0475-461967
  a.brem@basisschooldevlinder.nl   
voor het opsturen van uw sollicitati ebrief met c.v.  
 Reageren vóór 2 maart 2012
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VCO Quercus zoekt voor haar basisschool 

Het Braambos te Hoofddorp per 1 augustus 2012 

een nieuwe directeur.

Zie www.vco-quercus.nl

school-vco quercus 120207.indd   1 07-02-2012   10:09:18

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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.

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-
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Op dit moment is ze werkzaam op praktijkschool De 
Faam in Zaandam. In de beginjaren stond ze voor de klas, 
tegenwoordig is ze zorgcoördinator en stagebegeleider. 
‘Mijn taak bestaat er onder andere uit aanmeldingen te 
behandelen en vergaderingen van klassenbesprekingen 
te organiseren. Ik heb altijd al met kinderen willen wer-
ken. Met mijn taak als stagebegeleider bereid ik ze voor 
op de arbeidsmarkt. Het is mooi om te zien hoe ze zich 
ontwikkelen.’ Haar man is al jaren lid van CNV Onderwijs. 
Zelf twijfelde ze heel lang. ‘Er is nu zoveel onrust in het 
bestuur waar onze school onder valt, dat ik het tijd vond 
me aan te sluiten. Ik wil me sterk maken voor de posi-
tie van het praktijkonderwijs. CNV kan mij helpen als ik 
knelpunten tegenkom in mijn baan.’ 
YR

Eigenlijk wilde Greetje Haanstra gymjuf worden, maar het 
is er nooit van gekomen. ‘Ik schreef me in bij een acade-
mie voor lichamelijke opvoeding en kwam daar op een 
wachtlijst te staan. In de tussentijd begon ik op de peda-
gogische academie. Daar heb ik mijn draai gevonden en 
ben uiteindelijk nooit gymjuf geworden.’ Haanstra werkt 
inmiddels al vijfentwintig jaar in het speciaal onderwijs. 

Greetje Haanstra (45): 
Inzetten voor positie 

praktijkonderwijs
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Jouw partner  
in de school

 


