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Wilt u uw mening geven? 
U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 
schooljournaal@cnvo.nl. De redactie behoudt zich het 
recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.

Luizenbaan?
Nadat ik mee had gestaakt op  
26 januari tegen de 1.040-urennorm, 
hoorde ik iemand zeggen: ‘Ik snap 
niet dat jullie staken, want volgens 
mij hebben jullie een luizenbaan.’ 
Moet ik die meneer uitleggen dat het 
werk in het onderwijs fantastisch is, 
maar dat de maatregelen waar de 
huidige regering mee komt drama-
tische – en dan overdrijf ik niet – 
gevolgen hebben voor het onderwijs? 
Dan heb ik het niet in de eerste plaats 
over 1.040 lesuren, de vakantieda-
gen die verdwijnen, een salaris dat 

al een paar jaar op de 0-lijn zit. Nee, 
dan heb ik het vooral over passend 
onderwijs. Kinderen die vanwege hun 
gedrag, handicaps of welke andere 
reden dan ook gebaat zijn bij kleine 
groepen en veel aandacht, moeten 
straks naar het regulier onderwijs. 
Daar komen ze in grote groepen en 
krijgen dan niet de aandacht die ze 
nodig hebben. Het gaat dan niet goed 
met de leraar, de ‘gewone’ leerling 
en de ‘speciale’ leerling. Laat de poli-
tiek toch eens luisteren naar de men-
sen die er echt verstand van hebben, 
de docenten! Zet hen niet weg als 

een stel klagers die niet bereid zijn 
tot enige verandering. Natuurlijk zal 
er ook in het onderwijs bezuinigd 
moeten worden. Maar bedenk niet 
vanachter je bureau allerlei onzalige 
plannen, praat met de docenten!
H. de Jong, IJmuiden

Rijen sluiten
Waarom sluiten we als onderwij-
zend Nederland niet eens echt de 
rijen met een actie die de minister 
niet kan negeren? Onze minister wil 
zo graag op de eerste rij zitten en 
pronken met de leeropbrengsten? 
Wat zou er gebeuren als we met zijn 
allen eens gek doen en die Excel-
onderwijskundigen in Den Haag 
hun speeltje uit handen nemen? 
Als eerste speldenprik trekken we 
de toestemming in waarmee de 
Inspectie automatisch kan beschik-
ken over de Cito-uitslagen. Vervol-
gens laten we de minister weten dat 
we – bij doorzetten van de bezuini-
ging – ook niet langer bereid zijn om 
de Inspectielijst voor de opbreng-
sten dit jaar in te vullen. Dan staat de 
minister opeens met lege handen en 
is ze haar geliefde instrument kwijt. 
Ze verdwijnt opeens in de marge 
van Pisa met de opmerking: ‘Geen 
beoordeling’. Ze kan het proberen af 
te dwingen, maar wat haalt dat uit 
als we met zijn allen weigeren? Een 
mooie taak voor de bond, om daar 
een goed gecoördineerde actie voor 
op te zetten!
Tseard M. Kuperus, Gorredijk

Ton Elias
Wat is meneer Elias te beklagen! Gevraagd naar zijn mening over de 
stakingen (Schooljournaal 3) heeft hij het toch vooral over zichzelf. 
Wat een leed wordt hem aangedaan: vakbondsbestuurders zijn te  
kritisch en dan worden zijn woorden ook nog eens verkeerd uitge-
legd. Dit heeft hij toch vooral aan zichzelf te danken. Het onderwijs-
veld heeft hem al lang de rug toegekeerd. Letterlijk gebeurde dat 
ook bij de demonstraties tegen de bezuinigingen op passend onder-
wijs op 9 februari 2011 in Nieuwegein. De wijze waarop hij over het 
onderwijspersoneel en over leerlingen met bijzondere ondersteu-
ningsbehoeften spreekt, is vele onderwijsmensen in het verkeerde 
keelgat geschoten. Meneer Elias wordt daarbij niet gehinderd door 
al te veel kennis van het onderwijsveld. Van een volksvertegenwoor-
diger mag je iets meer verwachten dan het alleen maar napraten 
van het kabinet. Blijkbaar heeft Marja van Bijsterveldt ook een eigen 
bedrijfs poedel, om maar in de terminologie van dit kabinet blijven. 
Elias zou iets aan zijn slechte imago in het onderwijs kunnen doen, 
door als volksvertegenwoordiger ook af en toe eens de kant van het 
volk (lees het onderwijsveld) te kiezen. 
Frank Gordijn

Brieven
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fOtOAnnemiek	MoMMers

‘De minister toont zich ziende blind en horende doof voor 

geluiden uit het veld.’ Zo reageert CNV Onderwijsvoorzitter  

Michel Rog op de uitspraken van minister Van Bijsterveldt in dit 

Schooljournaal (vanaf pagina 14) dat zij zal vasthouden aan de 

bezuiniging van 300 miljoen euro op passend onderwijs. ‘Het 

is de bekende mantra: het regeerakkoord zegt het, dus doen 

we het. Ze gebruikt alleen maar financiële argumenten, terwijl 

we daar juist goede alternatieven voor hebben geboden, zoals 

de gratis schoolboeken en het geld dat dit kabinet wil steken in 

prestatiebeloning. Het moet gaan om de kwaliteit van het on-

derwijs! Iedereen is voor passend onderwijs, en de leraren zul-

len hun stinkende best gaan doen om het te laten slagen, maar 

dat kan niet samen gaan met grotere klassen en verlies van  

duizenden banen en dus expertise. Als er totaal geen draagvlak 

is voor je plannen, kun je niet simpelweg stoppen met naden-

ken over alternatieven.’ Op 6 maart zal de Amsterdam ArenA 

afgeladen vol zijn met stakers. ‘De minister wil niet luisteren, dus 

zullen we de Tweede Kamer aanspreken op hun verantwoorde-

lijkheid. Er moet nu toch eindelijk eens geleerd worden van de 

commissie Dijsselbloem! In 2009 concludeerde die dat onder-

wijsvernieuwingen alleen succesvol kunnen zijn als er draag-

vlak voor is en als ze niet gepaard gaan met bezuinigingen.  

Hoe duidelijk kan het zijn?’

CdG
Zie ook pagina 1O tot en met 17 en de website 
www.jestaatnietinje1tje.nl.

CNV	Onderwijs:		
‘Minister	ziende	blind	en	horende	doof!’

Carnaval op basisschool De Kring in het Limburgse Beek. De groepen 1 tot en met 4 vieren samen feest 
op de tonen van Super Sjoene Dag (Ik vlieg, vlieg, vlieg als een vogel). Met deze cover van het Oostenrijkse 
Fliegerlied maakten de Maastrichtse Radlers een paar jaar terug een onvervalste kraker.



Minister over wet Onderwijstijd
De aankondiging van minister van onderwijs Marja van 

Bijsterveldt dat ze zich via de wet Onderwijstijd wilde 

bemoeien met de cao voor het voortgezet onderwijs, 

heeft zoals bekend een storm van protest opgeroepen. 

Op 26 januari kwamen 20.000 docenten in actie tegen 

haar plannen met de 1.040-urennorm en de vakanties. 

In het interview met Schooljournaal (pagina 14 en ver-

der) zegt de minister nu over ingrijpen in de cao: ‘Dat 

doe ik niet. De cao gaat erover hoeveel uren leraren les 

moeten geven, de wet gaat over de 190 dagen die leer-

lingen recht hebben op onderwijs (…) Ik bemoei me er 

niet mee hoeveel uur een leraar individueel moet maken 

of hoeveel dagen hij per jaar per se op school moet zijn.’

Op 8 november zei de minister in de Tweede Kamer 

echter nog dit: ‘We doen wat er gedaan behoort te wor-

den, namelijk heel helder vastleggen wanneer er wel of 

geen vakantie is, hoeveel vakantie er is, hoeveel dagen 

er zijn dat leraren wel moeten werken, maar geen lesge-

bonden activiteiten behoeven te doen (…), en hoeveel 

dagen er zogezegd tussen werkgevers en werknemers 

bepaald kunnen worden. Dat ga ik hard vastleggen.’ 

CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt: ‘Het lijkt erop dat 

er bij de minister nu sprake is van enig voortschrijdend 

inzicht. Als dat inderdaad zo is, dan is dat natuurlijk po-

sitief. Want dat zou betekenen dat onze acties effect 

beginnen te sorteren.’ WvT/CdG
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Een register van, voor en door leraren in het pri-

mair en voortgezet onderwijs en het mbo, met 

als doel de beroepsgroep te versterken en de 

kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. De site 

www.registerleraar.nl helpt om op een eenvoudi-

ge en uitnodigende manier te blijven investeren in 

de eigen beroepskwaliteit. Reden voor minister 

Van Bijsterveldt van Onderwijs en SER-voorzitter 

Rinnooy Kan (zie foto) vorige week aanwezig te 

zijn bij de officiële opening van het webadres in 

de CNV-toren in Utrecht. 

CNV Onderwijs, AOb, Beter Onderwijs Neder-

land, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en 

Platform VVVO, lidorganisaties van de Onderwijs-

coöperatie, scharen zich gezamenlijk achter het 

register. Veel van hun leden zijn al jaren actief be-

trokken bij de vormgeving van het register. 

Wie ook wil meewerken aan het waarborgen van 

de kwaliteit van onderwijs in Nederland, kan zich vrijwillig in het 

register inschrijven en hierin zijn eisen van bekwaamheid onder-

houden. Alle burgers van dit land kunnen zien wie op register-

leraar.nl ingeschreven staat. Ook kan met eigen ervaringen wor-

den bijgedragen aan het definitief vormgeven van het register. 

Bij de opening vorige week donderdag was het register nog niet 

definitief. Samen met de ingeschreven leraren worden dit jaar 

bijvoorbeeld nog de inhoudelijke criteria  bepaald met betrekking 

tot het bekwaamheidsonderhoud en de specifieke vereisten die 

leiden tot de herregistratie.

Wie zich wil inschrijven en nog actief wil meepraten over 

de definitieve vormgeving van het register gaat naar www.

registerleraar.nl. 

Startschot 
lerarenregister 

GEZOCHT 
vrijwilligers 6 maart
CNV Onderwijs is dringend op zoek naar vrijwilligers om de 

stakingsactie op dinsdag 6 maart tegen de bezuinigingen 

op passend onderwijs tot een groot succes te maken. 

Wie is bereid die dag de handen uit de mouwen te 

steken in en om de Amsterdam ArenA? Aanmelden via  

actie@cnvo.nl t.a.v. Marianne van Wessel. Voor meer info: 

www.jestaatnietinje1tje.nl.

Schoolnieuws

•	ik	ben	niet	jaloers	op	minister	Van	Bijsterveldt.	
Volgens	mij	heeft	ze	namelijk	een	hondenbaan.	
iedereen	is	tegen	haar,	de	stakingen	vliegen	haar		
om	de	oren	en	dan	wordt	ze	nog	uitgemaakt		
voor	verpleegster	ook!
•	Maar	ze	laat	zich	niet	omver	blazen	en	blijft	
onverstoord	bij	haar	standpunt.	Bezuinigen	moet,		
want	dat	is	goed,	volgens	het	regeerakkoord.jo
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•	en	verstand	van	zaken	heeft	ze,	stelt	ze	in	een	inter-
view	met	Schooljournaal.	Ze	doet	dit	werk	immers	al	vijf	
jaar.	en	heeft	ze	zelf	ook	niet	in	de	klas	gezeten?	
•	Dus	als	je	zelf	in	de	klas	hebt	gezeten,	zoals	wij	allen,	
weet	je	hoe	het	moet	in	het	onderwijs?	Was	dat	nou	juist	
niet	de	grote	irritatie	van	leraren,	dat	iedereen	denkt	te	
weten	hoe	zij	hun	werk	moeten	doen?	Beetje	jammer.	
Ciska de Graaff
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Scholengroep Amarantis?
Scholengroep Amarantis, die meer dan 30.000 leerlingen 

onder haar hoede heeft in voortgezet onderwijs en mbo, 

gaat opsplitsen in vier tot acht kleinere instellingen. Verwacht 

wordt dat zo’n tweehonderd mensen hun baan verliezen. 

Waar in de jaren negentig nog gepleit werd voor schaalver-

grotingen en fusies, lijkt nu schaalverkleining en opsplitsing 

de nieuwste trend. Sjoerd Karsten, bijzonder hoogleraar be-

leid en organisatie van het beroepsonderwijs, denkt dat er 

meer ‘conglomeraten’ in de problemen zullen komen. ‘De 

signalen dat er iets mis gaat in een bestuur komen vaak te 

laat. Bij InHolland werden ze zelfs genegeerd’, zegt hij. Zelf 

is hij geen voorstander van schaalvergrotingen, maar soms 

wordt een bestuur daar wel toe gedwongen. Een gevolg van 

het steeds maar samenvoegen tot er een mega-scholen-

groep ontstaat, is het verlies van werkplezier. ‘Als een be-

stuur steeds meer scholen onder zich krijgt, worden functies 

gecentraliseerd en raakt het onderwijs sterk geüniformeerd. 

Dat is vervelend voor docenten. Zij hebben een professionele 

verantwoordelijkheid om linksom of rechtsom het beste uit 

de leerlingen te halen. Door de uniformering wordt het meer 

een soort eenheidsworst. Het moet zus en zo. Een leraar 

raakt op die manier machteloos.’ YR

Massaontslag bij 
ROC Zadkine
Minder leerlingen, minder subsidie van de gemeente Rotter-

dam en maatregelen van minister Van Bijsterveldt zijn de reden 

dat Roc Zadkine ongeveer 200 banen moet gaan schrappen. 

‘Onder andere door het actieplan Focus op Vakmanschap 

2011-2015 hebben wij straks minder inkomsten , aldus 

7Matthijs van Muijen, persvoorlichter van de school. In dat 

plan staat dat de opleidingsduur van het mbo verkort wordt 

van vier naar drie jaar. Dat betekent een jaar minder inkom-

sten per leerling. ‘Daarnaast hebben we te veel personeel en 

te veel vierkante meters, dat moeten we in gaan krimpen. 

Hoe we dat gaan doen, bespreken we komende maanden 

met de vakbonden.’ Op dit moment heeft de school nog 

geen zicht op hoe ze de begroting in balans krijgt en hoe ze 

gaat bepalen wie er ontslagen gaan worden. ‘Er moet goed 

gekeken worden naar welke teams er mensen kunnen mis-

sen. Het zal in ieder geval gaan om zowel onderwijspersoneel 

als onderwijsondersteunend personeel’, zegt Van Muijen. 

Voor de leerlingen zullen de gevolgen nauwelijks te merken 

zijn. Bestuursvoorzitter Henri van Vlodrop zegt op de website 

van Zadkine dat het opleidingsaanbod en de kwaliteit van het 

onderwijs gelijk blijven. ‘Om misverstanden te voorkomen, 

wil ik graag benadrukken dat Zadkine geen opleidingen gaat 

stoppen of de inschrijving van studenten gaat beperken.’ YR

Nieuwe trend

Wat was!

8 februari: Een 13-jarige leerling van een school 
in Rotterdam bezorgt een 57-jarige docent een 
hoofdwond door het gooien van een hamer. Na 
een woordenwisseling ontstond onrust in de 
klas, waarop het meisje tijdens handvaardig-
heid het stuk gereedschap de klas in slingerde. 
Ze had vermoedelijk niet de opzet de lerares te 
raken, aldus de politie. (Bron: Nu.nl)
10 februari: De Tweede Kamer wil dat minister 
Van Bijsterveldt scholen, ook de streng chris-
telijke, gaat verplichten hun leerlingen voor te 
lichten over homoseksualiteit. Twee jaar geleden 
al vond een meerderheid van de Kamer dat dit 
moet worden verankerd in de kerndoelen van het 
onderwijs. De minister weigerde dat toen van-
wege de standpunten van ChristenUnie en SGP. 
(Bron: De Telegraaf)
13 februari: Pabo’s dreigen personeel op te lei-
den dat voorlopig niet aan de slag kan. Er komt 
een ontslaggolf door een opeenstapeling van 
bezuinigingen in het primair onderwijs. Minister 
Van Bijsterveldt bestrijdt dat het een gevolg is 
van ‘stille bezuinigingen’. (Bron: de Volkskrant)
15 februari: Het aantal jongeren dat zonder 
diploma van school gaat, is de laatste 10 jaar 
gehalveerd. Het afgelopen jaar verlieten 38.600 
jongeren voortijdig de school. Daarmee heeft 
de minister haar doelstelling van 35.000 niet 
gehaald, zo maakte het ministerie van Onderwijs 
vandaag bekend. (Bron: Het Parool)
17 februari: De Haagse Hogeschool begint een 
onderzoek naar een prestatieregeling. Een do-
cent zou 1.200 euro zijn betaald per afgestudeer-
de examenkandidaat. Volgens het bestuur is de 
regeling in strijd met het beleid en gaat het om 
een incident. In verband met het onderzoek is de 
directeur op non-actief gesteld. (Bron: Nos.nl)
20 februari: Denken ze in Nederland het pesten 
op scholen terug te dringen door verplichte voor-
lichting over homoseksualiteit, in de Verenigde 
Staten wordt het probleem anders aangepakt. De 
Alliance School in Milwaukee is speciaal opgericht 
voor kinderen die op hun vorige school gepest zijn. 
Ze noemen zich daarnaast de eerste homovrien-
delijke middelbare school. (Bron: Nos.nl)



rog versus
geachte heer slob, 
Beste Arie, 

De organisatie van een nationale 
onderwijsdag vind ik een goed 
initiatief. Het onderwijsveld en de 
minister vertrouwen elkaar niet 
meer. Ik proef angst uit haar eerste 
reactie op uw voorstel, angst om 
ruimte te zoeken in het regeerak
koord. Daartegenover staat een 
toenemende boosheid en onmacht 
in de scholen. Dat merk ik onder 
onze leden. De week voor de staking 
in het voortgezet onderwijs belden 
leden ons met een wanhoopskreet: 
doe alsjeblieft iets! Collega’s die 

meer dan dertig jaar lid zijn en 
mensen die zich recent hebben 
aangesloten. Niet de meest radicale 
types, maar ze weten niet meer hoe 
ze door de extra werkdruk hetzelfde 
goede onderwijs kunnen bieden. 
Enorm veel onrust dus, terwijl de 
Eerste Kamer mogelijk een streep 
zet door de Wet onderwijstijd. Pas
send onderwijs van hetzelfde laken 
een pak. Acties, petities, polderen, 
brieven, realistische alternatieven, 
niets helpt. Alsof je een helpdesk 

belt, maar voortdurend geen 
gehoor krijgt.   
Nogmaals, onze leden zijn 
zeer redelijke mensen die 
niet bij het minste of geringste 

de barricaden op gaan. Toch 
wil een grote meerderheid dat 

nu wel, omdat zij kinderen in het 
speciaal en regulier onderwijs niet 
meer de aandacht, zorg en kwaliteit 
kunnen bieden die zij nodig hebben. 
Op dinsdag 6 maart onderstrepen wij 
dit tijdens een grote stakingsmani
festatie in de Amsterdam ArenA.  
Ik ga daarna graag in op uw uitno
diging, maar ik verwacht niet dat 
het vertrouwen bij leraren in deze 
minister snel terugkeert. Wel hoop 
ik oprecht dat we als onderwijsveld 
en politiek kunnen nadenken over de 
toekomst van het onderwijs. Met of 
zonder deze minister.   

ik verwacht niet 
dat het vertrouwen 

bij leraren in 
deze minister snel 

terugkeert
    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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Hoe maakt uw school de stap naar de school van 

morgen? OnderwijsNU biedt inzicht in de actuele 

ontwikkelingen in het onderwijs. 

Samen kijken we vooruit naar het onderwijs van 

(over)morgen. 

Het programma bestaat uit interessante 
WORKSHOPS en open spaces, geclusterd 
rond de volgende drie thema’s:

 Ontwikkelingen binnen de school

 Ontwikkelingen voor het onderwijspersoneel

 Ontwikkelingen in de maatschappij

Meer informatie over het programma 
en deelname vindt u op de website van 
CNV Onderwijs: www.cnvo.nl/onderwijsnu 

OVERZICHT PROGRAMMA
Plenaire opening, spreker over OnderwijsNU: 
Hoe ziet het onderwijs van (over)morgen eruit 
en hoe maakt uw school de stap naar de school 
van morgen? 

WORKSHOPS & OPEN SPACES 
 Ontwikkelingen binnen de school  

 Schoolprofi lering   Duurzame hogeschool  
 Hoogbegaafdheid in het VO   Haagse Praktische Stroom  
 Passend Onderwijs: ontwikkelingsperspectief  
 Passend Onderwijs: opbrengstgericht werken  
 Digi-steun bij dyslexie (kurzweil)  
  Wat werkt in het onderwijs: kunst en wetenschap 
van het onderwijs  

 Effectieve didactiek: kookboek of woordenboek 

 Ontwikkelingen voor het onderwijspersoneel  
 Pedagogische conciërge   Aanstaand ouderschap  
 Active aging   Lerarenregister   Professionele ruimte  
 Social Media   Drukke school - rustig hoofd

 Onderwijs in de maatschappij  
 No Kidding, signalering kindermishandeling  
 Mondiale educatie   Ouderbetrokkenheid  
 Andere tijden   Jonge puberbrein  
 Mannen in het onderwijs   HBO: Selectie aan de poort

datum: 4 april 2012 tijd: 15.00 - 20.30 uur
locatie: NBC Nieuwegein
Gratis voor leden en € 195,- voor niet leden

De stap naar de school van morgen
CNV Onderwijs congres: een mix tussen actualiteit en toekomst



     slob
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geachte heer rog,
Beste Michel,

Dank voor je schrij
ven. Ik herken veel 
in wat je zegt. Jouw 
zorg is mijn zorg. 
Jarenlang heb ik zelf 
in het onderwijs gewerkt. 
Als docent in het voortgezet 
onderwijs, als onderwijskundig 
adviseur bij een schoolbegelei
dingsdienst en als directeur van een 
besturenorganisatie/administra
tiekantoor. En inmiddels volg ik al 
weer meer dan tien jaar het onder
wijsbeleid vanuit de Tweede Kamer. 

Onder
wijs is 
mijn 

wereld. 
Het gaat 

me daarom 
zeer aan 

het hart dat de 
verhouding tussen de politiek en 
het onderwijs zo verslechterd is. 
Om heel eerlijk te zijn heb ik dat 
op deze manier nog nooit eerder 
mee gemaakt. Er was altijd wel 
iets, maar dit is een absoluut 
dieptepunt. En dat is niet goed. Niet 
voor de politiek, maar ook niet voor 
het onderwijs. Uiteindelijk moet 
het ons daar toch om gaan: goed 
onderwijs voor onze kinderen die 
we willen begeleiden op hun weg 
naar volwassenheid. Mijn initiatief 

voor een ontmoeting tussen politiek 
en onderwijs komt daaruit voort. 
Ik waardeer het zeer dat je met 
CNV Onderwijs op deze uitnodiging 
bent ingegaan. Ik begrijp ook heel 
goed dat met één ontmoeting het 
vertrouwen niet terug is, maar ik 
weiger nu langs de zijlijn op mijn 
handen te gaan zitten. Daarvoor is 
het onderwijs – en al die mensen 
die met veel liefde voor de kinderen 
in het onderwijs werken – mij te 
lief. Daarin vinden ook wij elkaar. Ik 
hoop daarom op een goede bijeen
komst. Een bijeenkomst waar we 
elkaar in de ogen kunnen kijken en 
van hart tot hart over het onderwijs 
kunnen spreken. Tot 10 maart a.s. 
in Amersfoort. 

     Arie Slob is voorzitter van de Tweede Kamer
fractie van de ChristenUnie

er was altijd wel 
iets, maar dit is een 
absoluut dieptepunt

Rechten en plichten beginnend leraar
’Nee heb je, ja kun je krijgen’, dat zei Melanie de Zeeuw tijdens de Startersmiddag van CNV Onderwijs op 

15 februari. Veel mensen weten niet dat je kunt onderhandelen over het salaris. Er is een minimumloon dat 

standaard geboden wordt, maar ervaringen kunnen worden aangevoerd om daar wat bovenop te krijgen. Dat 

geldt ook voor stage-ervaring. ‘Of een werkgever akkoord gaat met een hoger loon is een tweede, maar je kunt 

het altijd proberen’, zei De Zeeuw. De consulent starters en studenten verzorgde samen met juridisch adviseur 

Paulien Nefkens een presentatie speciaal voor nieuwkomers in het onderwijs. Er werd ingegaan op de rechten 

en plichten van leraren die net komen kijken. Wat onder andere werd uitgelegd is het vervangingscontract. Die 

geldt voor maximaal 36 maanden. Daarna moet het omgezet worden in een vast contract. ‘Het kan voorkomen 

dat je de laatste 3 maanden niet wordt ingezet en dan kan er dus nogmaals 36 maanden aan vast geplakt 

worden. Helaas valt dat binnen het cao en is daar weinig aan te veranderen. Wees er bewust van dat dit je kan 

overkomen’, zei De Zeeuw. Na een introductie en vragenvuur konden deelnemers kiezen uit twee workshops. 

De eerste, Timemanagement: Had een week maar 8 dagen!, ging in op het handig indelen van je tijd. De andere 

workshop Oudergesprekken betrof de omgang met boze vaders en moeders. ‘Laat je niet intimideren door een 

woeste ouder, maar maak liever een nieuwe afspraak als ze wat afgekoeld zijn. Je mag best zeggen dat een 

gesprek aangaan nu geen zin heeft’, zei workshopleider Ingeborg van den Berg. De bijeenkomst werd afgesloten 

met een borrel en de kans om andere starters beter te leren kennen. 

YR

Schoolnieuws
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Leraren laten hun leerlingen niet graag in de steek en leggen daarom 
niet makkelijk hun werk neer. Maar 6 maart zal het onderwijs 

toch massaal plat gaan tegen de 300 miljoen euro bezuiniging op 
passend onderwijs. Een paar stakers: ‘Dit beleid is zo slecht voor 

kinderen!’ en ‘Niks doen is simpelweg geen optie!’ 

‘Wij gaan 
zeker staken!

Docent voortgezet  
onderwijs: ‘Geen onwil, 
maar het moet wel kunnen’

Meggie Vergouwen-Bensing is zeker van de partij bij de staking 
op 6 maart. Ze is ambulant begeleider bij de Dienst Ambulante 
Begeleiding (AB) Het Driespan in Etten-Leur en ziet om zich 
heen steeds meer collega’s weg gaan. ‘Als ik nu niet staak, hoeft 
het straks niet meer. Dat is simpel. Ik ben faliekant tegen de 
bezuiniging. Voor de dienst AB van Het Driespan betekent het 
dat we volgend jaar met ruim de helft minder budget toe moeten. 
We merken dat nu al. Steeds meer collega’s gaan weg, vrijwil-
lig of door de verplichte mobiliteit. We hebben een aanstelling 
als groepsleerkracht, dus als er een vacature bij een school is, 
worden we daar ingezet. Deze leegloop heeft invloed op de sfeer, 
de werkdruk en daarmee de kwaliteit.’ Drie opties zijn er voor de 
medewerkers voor het komende schooljaar: verplichte mobiliteit 
(ingezet worden als leerkracht dus) of meedraaien in een heringe-

richte dienst AB, te weten: werken binnen 
de samenwerkingsverbanden of binnen 
een kennis- en expertisecentrum. Zelf 
hoort ze die middag (14 februari) dat zij 
een plekje krijgt in de nieuwe vorm van de 
dienst AB. ‘Ik ben daar blij mee, omdat het 
me in elk geval duidelijkheid geeft voor 
het komende schooljaar. Maar de tijd zal 
leren of het centrum goed van de grond 
komt en of ik me prettig zal voelen bij deze 
nieuwe vorm. Ik denk sowieso dat we in 
de toekomst steeds meer genoegen moeten 
nemen met pleisters plakken en maar 
hopen dat het goed gaat met leerlingen. 
Want wanneer er veel minder geld is, is er 
automatisch veel minder tijd voor goede 
begeleiding.’

Dirk Garssen (45) is docent wis-, natuur- 
en scheikunde op het Staringcollege 
in Borculo. ‘Wij gaan zeker staken. De 
intekenlijst telt nu al twintig namen!’, 
zegt hij op 14 februari. ‘En dat aantal kan 
alleen maar groeien. Want we maken ons 
grote zorgen over passend onderwijs. Onze 
school doet heel veel voor zorgleerlingen, 
we werken bijvoorbeeld met zorgcoör-

Ambulant begeleider:  
‘Steeds meer pleisters plakken’
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Leerkracht basisschool: 
‘Niks doen is geen optie’

Directeur sbo-school: ‘Een- 
op-een-aanpak bij deze 
kinderen noodzakelijk’dinatoren, en daar ben ik trots op. Maar we weten niet hoe we 

het moeten doen als er méér zorgleerlingen komen zónder extra 
middelen. We kunnen dan niet de zorg bieden die deze leerlingen 
nodig hebben. Wij geven hier op school allemaal al een uur per 
week onbetaald extra les om de klassen kleiner te maken! Een 
leerling uit cluster 4 met gedragsproblemen, die straks niet meer 
in het speciaal onderwijs terecht kan door de bezuinigingen, is niet 
gebaat bij een groep van 28 leerlingen. En de andere leerlingen 
krijgen dan ook niet meer de aandacht die ze verdienen en nodig 
hebben. Het is geen onwil, absoluut niet, maar het moet wel kun-
nen. En wij denken dat als de minister de geldkraan dicht draait, 
iets moois als passend onderwijs niet haalbaar is.’

Marit van der Kooij, leerkracht groep 8 op basisschool De Toer-
malein in Franeker, legt op 6 maart zeker haar werk neer. ‘Ik wil 
over drie jaar niet denken: “Had ik maar …” Ik wil de politiek nú 
zeggen: “Weten jullie wel wat jullie doen? Wat voor gevolgen dit 
heeft?” Niks doen is simpelweg geen optie. Passend onderwijs is 
prima, maar niet in dit tempo en niet zonder kennis. We hebben 
nu al grote groepen met rugzakleerlingen erin en we hebben maar 
twee handen. Het is onmogelijk om alle kinderen de zorg te bie-
den die ze nodig hebben, de zorgleerlingen én de “gewone” kin-

deren. Dus willen we passend onderwijs 
verantwoord invoeren, dan moeten er juist 
middelen en mogelijkheden bíj. School 
ons dan, geef ons kennis en vaardigheden 
om om te gaan met al die verschillende 
kinderen in grote groepen.’ Marit heeft in 
de ochtend 20 en in de middag 36 leerlin-
gen. ‘Ik wil graag alle leerlingen opvangen, 
maar ik zie niet in hoe ik in een dergelijke 
groep passend onderwijs moet geven als er 
nog meer zorgleerlingen bij komen.’

Jaap Kant, directeur van de Prinses  
Wilhelminaschool (sbo) in Utrecht, kan 
niet wachten met actievoeren. ‘Dit beleid 
is zo slecht voor de kinderen! Ik moet 
bijna 600.000 euro inleveren. Dat is twaalf 
man aan personeel: leraren en onderwijs-
assistenten. Daarom strepen we een aantal 
klassen weg, vergroten de groepen en 
verminderen de assistentie. Het gevolg is 
natuurlijk wel dat een groot deel van onze 
leerlingen onrustig wordt, zich  onveiliger 
voelt, minder tot leren komt en onaan-
gepast gedrag gaat vertonen, waardoor ze 
anderen in de klas weer hinderen. Bij een 
homogene groep maakt een leerling meer 
of minder niet uit, maar bij zorgleerlingen,  
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Ciska de Graaff
Peter Magnée

Afdelingsleider vso: 
‘Kinderen die overblijven 
juist meer zorg nodig’

Ouder van kind op epilepsieschool:  
‘Wat als leraren moeten vertrekken?’

en dat geldt ook voor het reguliere 
onderwijs, is een één-op-één-aanpak pure 
noodzaak. Kun je die niet leveren, dan 
ontstaan er vervelende situaties. Dat is in 
tegenspraak met onze wettelijke opdracht 
om meer leerlingen naar het arbeidsproces 
te leiden. Een opdracht ook die stelt dat 
we alle leerlingen moeten opvangen. Op 
sommige kinderen, met name die met psy-
chische problemen, leggen we al flink geld 
toe, omdat ik daar niet voldoende bekos-
tiging voor krijg, bijvoorbeeld door hun te 
hoge IQ. Hun individuele aanpak kunnen 
we nu financieel nog opvangen. Doe ik 
dat niet, dan worden deze leerlingen een 
gevaar voor zichzelf en de samenleving.’ 

Loes Aarts, afdelingsleider van De 
Piramide in Den Haag , een school voor 
voortgezet speciaal onderwijs (rec 3) met 
ambulante begeleiding, staat op 6 maart in 
de Amsterdam ArenA. ‘We ondervinden 
nu al hinder van deze bezuinigingsmaatre-
gel, want het bestuur houdt rekening met 
de financiële gevolgen door minder vast 
personeel aan te nemen, minder klassenas-
sistenten te benoemen en de groepen te 
vergroten. Nou, de minister kan wel vin-

den dat de groepsgrootte met tien procent omhoog kan, maar nu 
hebben we soms al twaalf tot vijftien leerlingen in de klas. Dat is te 
vergelijken met een klas van 45 leerlingen in het reguliere onder-
wijs. In het speciaal onderwijs houden we vooral de meer complexe 
kinderen over. Die hebben juist meer zorg nodig. Ze hebben niet 
alleen lichamelijke beperkingen of een langdurige ziekte, het gaat 
ook vaak samen met aandoeningen als adhd en pdd/nos, psychi-
atrische problemen en een complexe thuissituatie met ouders die 
emotioneel te zwaar belast zijn. En dan heb ik het nog niet eens 
over de protocollen voor leerlingen met medische problemen. We 
hebben nu nog een breed aanbod, maar voor hoe lang? Ik vrees 
ook voor de ambulante begeleiding. Via het samenwerkingsver-
band helpen wij kinderen tot in het reguliere onderwijs, maar daar 
kunnen schoolbesturen straks anders over beslissen.’ 

Lilian Bongers heeft een zoon op epilepsieschool De Berkenschutse 
in het Brabantse Heeze. Ze staat achter de staking. Vorig jaar nog 
dreigde deze school te sluiten, omdat het de helft van het budget 
zou verliezen. ‘Gelukkig is dat voor even afgewend, doordat het 
bedrag over twee jaar is uitgesmeerd, maar we maken ons nog 
steeds zorgen. Stel dat leraren straks moeten vertrekken, worden 
de klassen dan groter en de zorg minder? Mijn zoon heeft epilepsie 
en dan is concentratie toch wel een enorm probleem, zeker als er 
nog maar één leraar voor de klas staat. Dat is nogal een verant-
woordelijkheid, allemaal kinderen met een complex verhaal. Heb 
het dan allemaal nog maar in de gaten! Zeker bij leerlingen met 
zogenaamde “stille aanvallen”, die dan misschien niet of te laat 
worden opgemerkt. Nee, mijn zoon kan nooit naar het reguliere 
onderwijs. Hij heeft het syndroom van Dravet (levensbedreigende 
epilepsie-aanvallen, red.), waarbij tijdens een aanval complexe 
medische zorg nodig is. Die kan alleen door een verpleegkundige 
worden gegeven, die ook meteen kan handelen. Op deze school 
droegen we ons kind voor het eerst met een veilig gevoel over. Ik 
hoop oprecht dat dat zo blijft.’
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jurjen en ayoub 
doen ook wel 

eens raar, maar 
die kunnen 

stoppen als de 
juf dat zegt
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columnmijke pelgrim

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

Het is vrijdagmiddag half twee als mijn brugklas komt 
binnenrollen. Verhitte koppies, één en al beweging en 
gekwetter. Elfstedentocht of niet: it giet oan. Dat is zo’n 
beetje de stemming in H1b. Erik raast als een wervel
wind door het lokaal heen. Af en toe slaakt hij een hoge 
kreet. Ik ken dat van hem. Het is wat hij doet als hij aan 
zijn taks zit. Code orange voor de juf, want Erik kan flink 
door het lint gaan bij te veel drukte.

Bij een paar rustige kinderen zie ik de voelsprietjes 
omhoog komen. Hoe het precies heet wat Erik heeft, 
weten ze niet. Maar hij is wel bijzonder, dat heeft hun 
mentor verteld. Het heeft iets met prikkels te maken. 
Als hij er daar te veel van heeft gaat hij raar doen. 
Jurjen en Ayoub doen ook wel eens raar, maar die kun
nen stoppen als de juf of meester dat zegt. Erik niet. Als 
Erik te veel prikkels heeft, zit hij in een achtbaan zonder 
stop. Dan gaat hij akelige dingen door de klas heen 
roepen, zomaar met iemand vechten, of hij rent midden 
op de dag vanuit school naar huis.
De rustigerds kijken naar Erik en pakken hun boeken. 
Dan kijken ze naar mij. Ik bulder een paar keer links 
en rechts. De rest van de klas wordt nu ook stil. Alleen 
Erik niet. Die probeert het geluid van een dolfijn na te 
bootsen. Achtentwintig paar ogen kijken toe als ik hem 

naar zijn stoel breng en zorg dat hij gaat zitten. ‘Pak 
je spullen eens’, zeg ik met mijn strengejuffenstem. 
Hij slaakt een hoge kreet als antwoord, maar zijn 
handen gaan in zijn tas. 

Ik ben opgelucht als ik zie dat Erik zijn stripboek bij 
zich heeft, dat hij soms tijdens de les mag lezen. Snel 
schrijf ik wat oefeningen op het bord en leg kort aan 
de klas uit wat ze moeten doen. Achter mijn rug blijft 
Erik doorgaan met herrie maken. Ik negeer het. De 
rest van de klas ook. Alle kinderen lijken te snappen 
hoe laat het is. Geen tijd voor vragen, geen tijd voor 
geintjes. Ze gaan aan het werk en het lijkt wel alsof ze 
een proefwerk hebben, zo stil zijn ze.
Het lukt Erik niet om aan zijn strip te beginnen, maar 
hij wil er wel over vertellen. Zachtjes praten we over 
de held van het verhaal, over hoe mooi de tekeningen 
zijn, over het computerspel dat bij het boek hoort. 
Af en toe slaakt hij nog een dolfijnenkreet, maar dat 
wordt steeds minder. Vijf minuten voordat de bel gaat 
zit hij eindelijk rustig te lezen. En dat is precies de tijd 
die ik over heb voor de rest van de klas.

Prikkels
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Een volle Jaarbeurs en ArenA of niet, minister 
Van Bijsterveldt houdt vast aan haar wet 

Onderwijstijd en de bezuiniging van 300 miljoen 
euro op passend onderwijs. ‘Ik begrijp de zorgen, 

maar die bezuiniging moet ik wel realiseren.’ 
Gesprek met een optimistische bewindsvrouw 

die niet uit haar evenwicht is te krijgen.  

Marja van Bijsterveldt: ‘Ik heb ook in de klas gezeten’

‘Ik reageer eigenlijk nooit op Kamerleden die in het openbaar iets 
zeggen. Daar kan ik als minister niet aan beginnen. We hebben in 
de Kamer debatten met elkaar en daar blijft het bij.’
Maar de Eliassen en Beertema’s voeden wel de onderbuik van Nederland.
‘Ik denk dat het belangrijkste is dat ik aangeef hoe ik er tegenaan 
kijk als minister van Onderwijs. En dat is dat ik leraren enorm 
waardeer. Dat zijn niet alleen woorden, ik doe ook boter bij de 
vis. Er is geld voor het leraarschap. Vaak klopt de beeldvorming 
ook niet met de realiteit. Natuurlijk, mijn voorkeur ging uit naar 
mijn eigen voorstel van 1.000 uur lestijd, daar hadden we consen-
sus over met de bonden. De democratische werkelijkheid dwong 
mij te kijken naar een alternatief. Dan ben ik nuchter. Het was 
óf het hele voorstel de deur uit en terug naar de rigiditeit van de 
oude wet, die alles vastspijkert, of 1.040 lesuren met extra ruimte 
voor maatwerk zoals een meerderheid van de Tweede Kamer wil.’
Toch is het beeld hardnekkig dat u onder druk van gedoogpartner PVV 
met het voorstel van 1.040 uur hebt ingestemd.
‘Het was kiezen of delen. Nu was het toevallig de PVV, maar het 
had ook de VVD kunnen zijn of het CDA.’
De vraag is of uw wet het gaat halen in de Eerste Kamer. De VVD en 
uw eigen CDA hebben inmiddels grote twijfels. 
‘Haalt mijn wet het niet, dan vallen we terug op de vorige. Dat 
zou jammer zijn, want het voorstel zoals het er nu ligt is nog altijd 
een verbetering ten opzichte van de oude wet. Het geeft meer 
ruimte voor versoepeling, meer ruimte om zelf onderwijstijd in te 
vullen in de school, in overleg met de docent en de leerling.’
Docenten zijn ook boos omdat u ingrijpt in iets waar u niet over gaat, 
de cao.
Stellig: ‘Dat doe ik niet. De cao gaat erover hoeveel uren leraren 
les moeten geven, de wet gaat over de 190 dagen die leerlingen 
recht hebben op onderwijs en wanneer ze vrij mogen zijn. Daar 
gaat mijn wetsvoorstel over. Ik bemoei me er niet mee hoeveel 
uur een leraar individueel moet maken of hoeveel dagen hij per 
jaar per se op school moet zijn.’

Flinke geste
Waarom houdt u vast aan 300 miljoen bezuinigingen op passend 
onderwijs en verspeelt u daarmee het draagvlak voor deze, op zich 
gesteunde, ontwikkeling?  
‘Er ligt gewoon een regeerakkoord en daarin zijn afspraken 
gemaakt. Dan kun je niet als minister zeggen, kom ik ga het eens 
anders doen.’

Stakingen brengen minister niet op 
andere gedachten

In uw eerste interview met Schooljournaal 
in 2007 zei u dat de leraar weer op een 
voetstuk moest worden geplaatst. Waarom 
biedt u dan niet wat meer weerstand tegen de 
schimpscheuten van parlementariërs als Elias 
(VVD) en Beertema (PVV) dat leraren niet 
deugen, lui zijn en alleen maar praten over de 
hoogte van hun salaris?
‘Dat heb ik hen niet horen zeggen, maar 
los daarvan heb ik mijn eigen verantwoor-
delijkheid. Ik zie op de werkbezoeken die 
ik afleg heel veel enthousiaste en bevlogen 
mensen. Daar mogen we met recht 
trots op zijn en zij horen wat mij betreft 
inderdaad op een voetstuk. Ondanks een 
recessie gaan we daarom de komende 
jaren fors verder met het uitvoeren van 
het Actieplan LeerKracht van Nederland. 
Het is een van de weinige onderwerpen 
waarin dit kabinet de komende jaren meer 
investeert.’

onderbuik
U zou dat vertrouwen misschien vaker en 
duidelijker moeten uitspreken, juist na nega-
tieve opmerkingen van Tweede Kamerleden. 
Tijdens de stakingsactie in de Jaarbeurs droop 
het gevoelde gebrek aan waardering letterlijk 
van de protestborden af.
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Stakingen brengen minister niet op 
andere gedachten De bonden hebben toch alternatieven aangedragen voor die 300 mil-

joen, door dat geld bijvoorbeeld niet te besteden aan prestatiebeloning. 
U kunt dus op basis van voortschrijdend inzicht iets anders beslissen.
‘Dat moet een meerderheid van de Tweede Kamer dan willen. 
Maar ik heb natuurlijk wel geluisterd naar wat er leeft en daarom 
besloten tot temporisering van de bezuiniging, iets wat een half 
miljard kost. Het grootste deel daarvan kwam van de prestatiebe-
loning, wat van VVD-zijde een flinke geste was.’
Toch komt uw boodschap kennelijk niet goed over want op 6 maart zit 
de Amsterdam ArenA helemaal vol.

Nuchter:  ‘Het zijn in het algemeen onzekere 
tijden. De juf die te maken heeft met passend 
onderwijs, heeft misschien wel een partner die 
net ontslagen is. Er is ook twijfel of leraren op 
tijd klaar zijn voor passend onderwijs. Ik heb een 
afspraak gemaakt met de schoolbesturen dat dit 
jaar 100 miljoen en volgend jaar 150 miljoen 
richting scholen gaat voor professionalisering. 
Die slag moet wel gemaakt worden. We moeten 
ons ook realiseren dat niet alle kinderen uit het 
speciaal onderwijs straks ineens naar het basison-
derwijs gaan. Ik blijf immers het huidige aantal 
plekken in het speciaal onderwijs financieren. 
Dat zal heel druppelsgewijs gaan.’ 

keuze
De groepen in het speciaal onderwijs worden in elk 
geval tien procent groter. Vindt u dat verantwoord?
‘De klassen blijven altijd nog een stuk kleiner dan 
in het regulier onderwijs. We hadden er ook voor 
kunnen kiezen de bezuiniging bij het regulier 
onderwijs neer te leggen, maar daar moeten ze de 
komende jaren meer zorgleerlingen opnemen.’
Ongeacht hoeveel mensen er gaan staken, u doet dus 
niets meer aan de bezuinigingen?
‘De staking is met name bedoeld voor de Tweede 
Kamer. De wet ligt er, het woord is nu aan het 
parlement. Natuurlijk begrijp ik de zorgen rond 
de 300 miljoen. Maar die bezuiniging moet ik wel 
realiseren.’
Het kabinet kan ook een andere keuze maken.
‘Dat klopt, dat geldt breder. Maar als we door-
gaan op de weg die we nu bewandelen gaan we 
het gewoon niet redden in Nederland. Toen in 
2003 de rugzakjes werden ingevoerd, dachten we 
dat het budgettair neutraal zou zijn. Het is een 
half miljard per jaar meer geworden. Vanuit inter-
nationale optiek kunnen we nog steeds trots zijn. 
Er wordt nog altijd 1,9 miljard besteed aan de 

meest kwetsbare kinderen.’
Speciale scholen spelen nu al 
in op de aanstaande bezuini-
ging door leraren te ontslaan 
en groepen te vergroten.
‘Ik denk dat schoolbestu-
ren moeten kijken hoe ze 
het primaire proces waar 

‘ik waardeer 
leraren enorm 
en dat zijn niet 
alleen woorden, 
ik doe ook boter 
bij de vis.’
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 ‘Je hoeft geen 
leraar te zijn 
geweest om 
onderwijs
minister te 
zijn.’

de Randstad, is het niet te verwachten dat een lerarengeneratie 
verloren zal gaan.’

vertrouwen
Het vertrouwen in u is wel heel erg gedaald, ondanks uw mooie woor-
den. Uit een recent gehouden onderzoek van bureau DUO blijkt dat in 
het primair onderwijs nog maar 20 procent van de leraren vertrouwen in 
u heeft en in het voortgezet onderwijs nog maar 6 procent. Het is zelfs zo 
erg dat Arie Slob (ChristenUnie) op 10 maart een onderwijsdag organi-
seert om het vertrouwen te herstellen. Reageert u daar eens op.
‘Ik denk dat er ook wel heel veel op het onderwijs afkomt. Pas-
send onderwijs geeft onzekerheid, de nullijn voor de salarissen, 
scherpere eisen aan de kwaliteit van de leraar …’
U ziet het dus breder dan het gekelderde vertrouwen in ú als minister?
‘Ja. En ik denk dat er soms ook verkeerde beelden bestaan, zoals 
over de 1.040-urennorm.’
Er wordt u nu ook verweten dat u geen vakminister bent, dat u geen 
verstand van zaken heeft, dat u nooit voor de klas heeft gestaan.
‘Ach, ik doe dit werk nu vijf jaar, dus ik weet echt wel waar ik het 
over heb.’ Met een lach: ‘Bovendien heb ik zelf ín de klas gezeten, 
dat is ook heel belangrijk. Kijk, je hoeft geen leraar te zijn geweest 
om onderwijsminister te kunnen zijn. Het ministerschap is totaal 
ander werk dan het leraarschap. Het is mijn taak om alle belangen 
die er zijn bij onderwijs, af te wegen, besluiten te nemen en daar 
politiek draagvlak voor te krijgen in de Kamer. Ik moet heel goed 
weten wat er leeft, alhoewel ik niet altijd mijn beleid er op aan 
kan passen. Ik moet er uit halen wat er in zit, en dat doe ik.’
Glijden alle vervelende uitspraken over u van u af of maken ze u extra 
strijdbaar?
‘Nee, het glijdt niet van me af. Ik ben een betrokken bestuurder, 
ik houd van mensen, natuurlijk raakt me dat wel. Maar in deze 
periode van recessie is het nu eenmaal anders, minder makkelijk 
besturen dan vier jaar geleden, toen er nog geld te verdelen was 
en je iedereen blij kon maken.’
Ciska de Graaff, Peter Magnée

mogelijk kunnen ontzien. Ik hoor ook 
verhalen dat er heel veel mensen búiten 
de klas rondlopen en dat het geld niet in 
de klas terecht komt. Laat schoolbesturen 
daar ook goed naar kijken voordat ze de 
groepen vergroten. We zullen de ontwik-
kelingen goed monitoren. Ik investeer 
daar extra geld in. Ik investeer dus in 
temporisering en in het sociaal akkoord. 
Maar op een gegeven moment houdt het 
op.’
In het basisonderwijs worden straks duizen-
den mensen ontslagen, heeft de PO Raad 
berekend. Bent u niet bang dat er zo een hele 
lerarengeneratie verloren gaat?
‘In het basisonderwijs wordt in deze kabi-
netsperiode niet bezuinigd. Sterker nog: 
daar wordt zelfs 600 miljoen euro in geïn-
vesteerd. Ik heb wel gevraagd aan mijn 
medewerkers om eens met een aantal 
schoolbesturen om tafel te gaan en hun 
financiële plaatjes door te nemen. Want 
waar zit nou dat verschil in inzicht? Ik zie 
op mijn begroting voor het basisonderwijs 
dat die gestegen is, dat het bedrag per 
leerling niet is gedaald. En de besturen 
hebben het over bezuinigingen. Wat wel 
lastig is dat scholen in krimpgebieden 
moeten anticiperen op teruglopende 
leerlingenaantallen. Scholen hebben dat 
soms te lang laten liggen, waardoor er nu 
zo’n 3.500 leraren meer werkzaam zijn 
dan op grond van de bekostiging mag 
worden verwacht. Maar door de vergrij-
zing en de nog steeds bestaande vraag in 



Kijk voor 
meer inform

atie op  

onze spec
iale actiep

agina 

www.jestaatnietinje
1tje.nl.

Al sinds 2010 maakt CNV Onderwijs zich hard tegen de bezuiniging 
op passend onderwijs. Waarom? De kwaliteit van het onderwijs voor 
alle kinderen gaat door deze bezuiniging achteruit. Leraren in zowel 

speciaal als regulier onderwijs krijgen een nog hogere werkdruk. Kom 
naar de Amsterdam ArenA en laat zien dat het genoeg is! Een volle 

ArenA is een krachtig signaal naar de politiek!
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VerVoer
Leden van CNV Onderwijs rijden gratis met de bus. Vanuit het hele land 
rijden er bussen naar de Amsterdam ArenA. Via www.cnvo.nl/vervoer 
kun je je individueel of per groep intekenen voor een bus. Vergeet niet 
vóór 1 maart een plaats in de bus te reserveren! Kom je met de trein of 
auto, dan vertelt de website ook hoe je in aanmerking komt voor een 
tegemoetkoming in de stakingskosten. 

Paars! 
Om als CNV Onderwijs zo 
goed mogelijk zichtbaar te zijn, 
vragen we je zoveel mogelijk 
paars te dragen. Houd 
verder bij de kledingkeuze in 
gedachte dat de ArenA een 
onverwarmd stadion is. 

rolstoelen
Zit je in een rolstoel? Geef dit 
graag van tevoren per e-mail 
aan via actie@cnvo.nl, dan 
kunnen we hier goed rekening 
mee houden. We horen graag 
of je gebruik wil maken van de 
busregeling, of dat je met eigen 
vervoer komt. In de ArenA kun 
je je samen met je begeleider 
melden bij ingang B of H. Daar 
zijn de speciale rolstoelingangen 
naar de aangepaste tribunes. In 
geval van eigen vervoer kun je 
parkeren in het transferium aan 
de noord- en zuidzijde bij de 
achteringangen van ingang B en 
H. De maximale inrijdhoogte 
van het transferium is 2.20 m.

Je stakingsoProeP 
= busticket + 
toegangsbewiJs!
Bij dit Schooljournaal zit 
(voor leden in primair en 
voortgezet onderwijs en mbo) je 
stakingsoproep. Neem deze mee 
naar de ArenA!

Huisregels arena
Het is verboden om blikjes, flessen of ander glaswerk in de ArenA mee te 
nemen. Kartonnen pakjes mogen wel. Het gehele terrein van de Amsterdam 
ArenA is rookvrij gebied. Het is natuurlijk leuk om met creatieve spandoeken 
de ArenA aan te kleden. Kleine spandoeken mogen mee naar binnen om 
aan de tribunerand te hangen (maximale hoogte 1.50m). Grote spandoeken 
worden bij de ingang ingenomen en rondom het veld gelegd. Stokken aan 
spandoeken zijn niet toegestaan. Mechanische geluidstoeters en megafoons 
worden in verband met de kans op gehoorbescherming niet toegelaten. 

Staking 6 maart:
hoe & wat



Gewoon met vriendjes uit de buurt naar 
school en gestimuleerd worden om het 
maximale uit jezelf te halen. Dat is voor 
ouders de motivatie om voor hun zoon 
of dochter met het syndroom van Down 
een gewone basisschool te kiezen. En 
de cijfers lijken hen gelijk te geven. De 
Stichting Downsyndroom noemt de 
keuze voor regulier 
onderwijs ‘een seri-
euze optie’. Onder-
zoek toont aan dat 
dergelijke leerlingen 
in het reguliere 
onderwijs door-
gaans beter scoren 
op taal, rekenen, 
schrijven en lezen 
dan leeftijdgenoten 
met dit syndroom in 
het speciaal onder-
wijs, ook bij gelijke 
aanleg. De reguliere 
schoolgang heeft 
bovendien geen 
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Tot in de jaren tachtig gingen kinderen met 
het syndroom van Down automatisch naar 
het speciaal onderwijs. Maar midden jaren 

tachtig begonnen ouders vraagtekens te 
zetten bij die praktijk. Zo verschenen de 

eerste pioniers in het reguliere onderwijs. 
Inmiddels zitten er zo’n 800 van dit soort 

leerlingen op een gewone basisschool. Hoe 
bevalt dat in de praktijk? 

‘Als je als school “ja” zegt dan moet je er vol voor gaan’

negatief effect op sociale vaardigheden en zelfredzaamheid.
Maar daarmee is het laatste woord bepaald niet gezegd. ‘Het 
blijft altijd een wankel evenwicht’, zegt Gert de Graaf, mede-
werker onderwijs bij de Stichting Downsyndroom. ‘Het succes 
is afhankelijk van de wisselwerking tussen school, ouders en 
kind. Bij een kind met complexe beperkingen is de kans groter 
dat het misgaat, maar dat hoeft niet. En er zijn ook kinderen 
die echt heel goede ontwikkelingskansen hebben, maar toch 
stranden. Het is een ingewikkeld samenspel, maar het is wel 
duidelijk dat de visie en de houding van de school veel gewicht 
in de schaal leggen. Als je als school “ja” zegt tegen een kind 
met Downsyndroom, dan moet je er ook vol voor gaan. 

sPannend
Basisschool De Springplank in Huizen doet dat al jaren. Deze 
school heeft de afgelopen tien jaar zes kinderen met Downsyn-
droom begeleid. Met succes. Drie van hen doorliepen de hele 

school tot en met groep 8. Momenteel 
zitten er twee kinderen in groep 2 en 5. 
Slechts een van de zes moest voortijdig 
afhaken.
Jolanda Dekker is daar als leerkracht en 
rugzakbegeleider nauw bij betrokken. ‘Het 
kost veel energie’, zegt ze. ‘Je bent voort-
durend bezig om kinderen uit te dagen 
en hun grenzen op te zoeken. Ze krijgen 
allemaal Elk kind krijgt een paar uur per 
week één-op-één-begeleiding, maar voor 
de rest zitten ze gewoon in de klas. Daar 
kun je als leerkracht behoorlijk druk mee 
zijn, want ze hebben voor elk vak hun 
eigen lesmethoden. En de andere kinderen 
moeten ook aandacht krijgen. Dan ben je 
soms echt bekaf.’

Downkinderen 
op basisschool: 
wankel evenwicht

criteria
De beslissingsbevoegdheid 
om een kind met Downsyn
droom toe te laten ligt bij de 
scholen. Er zijn geen officiële 
criteria, maar meestal wordt 
gekeken naar zaken als 
sociaal gedrag en de ‘leer
baarheid’ van kinderen. Als 
de school aannemelijk kan 
maken dat het de draag
kracht te boven gaat, hoeft zij 
een kind niet aan te nemen.



‘Als je als school “ja” zegt dan moet je er vol voor gaan’
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Haar school heeft inmiddels een hele methode opgebouwd voor 
deze kinderen, maar het blijft een uitdaging en vereist voortdu-
rende alertheid. ‘Sommige leerkrachten vinden het spannend 
om een kind met Downsyndroom in de klas te krijgen’, weet 
Dekker. ‘Ze voelen zich vaak onzeker, omdat ze niet weten hoe 
ze met deze kinderen om moeten gaan. Maar na een paar we-
ken is dat altijd over. Een leerkracht die er best tegenop zag zei 
aan het eind van het schooljaar: “Wat heb ik genoten!”’

gezelligHeid
Het is soms flink aanpoten, maar de voor-
delen overheersen wat haar betreft. ‘Het 
kost energie, absoluut. Maar je krijgt er ook  
enorm veel voor terug’, erkent Dekker. 
‘Kinderen met Down kopiëren veel, en 
omdat ze hier met leeftijdgenootjes zonder 
beperkingen in de klas zitten, worden ze 
gestimuleerd in sociaal gewenst en posi-
tief gedrag. Het is ook mooi te zien wat ze 
spelenderwijs opsteken. De blijheid als een 
kind na een paar jaar toch een beetje zelf-
standig kan lezen! Het draagt ook bij aan 
de gezelligheid in de klas. Kinderen met en 
zonder beperkingen leren hier op een heel 
natuurlijke manier met elkaar omgaan. Ik 
kan het scholen absoluut aanraden.’ 
Maar er is geen garantie. Het kan gebeuren 
dat het ondanks alle inzet toch niet lukt. 
Zo heeft de school vorig jaar afscheid moeten nemen van een 
jongetje in groep 3 omdat hij te druk was en zich niet kon con-
centreren. Dat zijn moeilijke beslissingen. ‘Als het kan is het 
mooi, maar er zijn ook kinderen voor wie regulier onderwijs er 

gewoon niet inzit’, zegt Dekker. ‘Of niet gedu-
rende de hele schooltijd. Zo nuchter moet je 
wel zijn. De andere kinderen moeten er niet 
onder lijden.’ 
Overigens is het niet zo dat er bij voortijdig ver-
trek altijd sprake is van een mislukking, bena-
drukt ze. ‘Ook als ze later alsnog naar het spe-
ciaal onderwijs gaan, hebben ze deze ervaring 

toch mooi meegenomen.’ 

HuiVerig
Over een ding zijn Dekker 
en De Graaf het roerend 
eens: geld is een belangrijke 
succesfactor. Kinderen met 
Downsyndroom op regu-
liere scholen is een prima 
optie, maar de bijbehorende 
faciliteiten zoals extra geld 
voor begeleiding en lesma-
teriaal moeten wel overeind 
blijven. Wat dat betreft 
wordt het in de toekomst 
nog spannend. De Graaf: 
‘Nu de rugzakjes wegvallen 
en we met passend onder-
wijs te maken krijgen, is 
het zeer de vraag of scholen 

niet huiverig zullen worden. Ik hoop dat we de 
verworvenheden van de afgelopen jaren vast 
kunnen houden.’
Petra Pronk
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ciJfers
Het aantal kinderen met 
Downsyndroom dat op een 
reguliere basisschool zit, is 
de afgelopen twee decennia 
flink gestegen. Inmiddels lijkt 
er sprake van stabilisatie. 
Ongeveer zestig procent 
start op een reguliere school. 
Zo’n veertig procent van de 
kinderen die regulier zijn ge
start blijft daar tot in groep 8.  
In totaal zitten er zo’n 800 
downkinderen op een gewone 
basisschool, tegen zo’n 1.100 
in het speciaal onderwijs. 



Werk &Recht
flex, flex en vakbonden ex?
Medewerkers van CNV Onderwijs worden steeds 
vaker geconfronteerd met flexibilisering van de ar-
beidsvoorwaarden van het personeel via payroll, 
uitzendkrachten of personeel BV’s. Regiobestuurder 
Jan Noorda had recent de volgende ervaring. Een 
instelling die diensten aanbiedt in leerlingenzorg en 
onderwijsadvies merkt dat de prijzen die men kan cal-
culeren bij de onderwijsinstellingen onder zware druk 
staan. De cao die geldt is te duur geworden. Hoewel er 
op zich geen vermindering is van vraag naar diensten, 
loopt de instelling gevaar opdrachten te verliezen aan 
concurrenten die niet gebonden zijn aan deze cao of 
aan zzp’ers. Om mee te blijven doen wil de instelling 
via een nieuw opgerichte BV uitzendkrachten gaan 
aanbieden. Er kunnen dan prijzen in rekening worden 
gebracht die tot een derde lager liggen. De arbeids-
voorwaarden onder de cao voor uitzendkrachten 
kosten immers minder. De klant van de uitzend BV 
kan bovendien kiezen hoe lang het werk wordt inge-
huurd en wie het gaat uitvoeren. Onder de regels van 
de vigerende cao verdwijnt het werk zeker. Onder de 
uitzend-cao is er behoud van werk voor een deel van 
het personeel. Een gang van zaken die door vakbon-
den dan helaas nauwelijks valt tegen te houden.

cnV-leden voor solidariteit
‘CNV-leden pleiten ervoor hoge inkomens van boven 
de € 150.000 extra te belasten. Met stip bovenaan 
plaatsen ze als wenselijke bezuiniging het maximeren 
van de hypotheekrenteaftrek’, aldus voorzitter Jaap 
Smit. CNV-leden zijn fel gekant tegen de afbraak van 
het sociale zekerheidsstelsel. Verder willen zij maat-
regelen die voor meer werkzekerheid zorgen. Meer 
over dit onderzoek op www.cnvo.nl.
 
rectificatie levensloop
In de vorige Werk&Recht werd vermeld dat als er niet 
voor wordt gekozen het levensloopsaldo om te zetten 
naar vitaliteitssparen, dit geld op 31 december 2013 
vrijvalt en als loon belast zal worden. Daar stond niet 

bij dat dit alleen aan de orde is als het levensloopsaldo 
op 31 december 2011 minder dan € 3.000,- bedroeg. 
Wie op deze datum minstens € 3.000,- 
aan levensloopsaldo had, kan ook 
na 2013 blijven doorsparen in de 
levensloopregeling.

Inzet cao-vo op basis van 
succesvolle enquête
De enquête van CNV Onderwijs over de wensen 
voor een nieuwe cao voortgezet onderwijs heeft veel 
reacties opgeleverd. In totaal hebben 1.127 leraren 
en leden van het onderwijsondersteunend personeel 
de enquête ingevuld. Een van de vragen was om 
10 punten te verdelen over die cao-onderwerpen 
die het meest van belang zijn voor de leden. De 
onderwerpen die de meeste punten scoorden waren: 
behoud van vakantiedagen (3.339 punten), een 
salarisverhoging ten minste gelijk aan de marktsec-
tor (2.982 punten), vermindering van de werkdruk 
(2.292 punten) en behoud van een goede senio-
renregeling (2.057 punten). Uit de enquête bleek 
tegelijk een grote bereidheid om zelf mee te doen 
aan harde actie zoals staking. 61 procent wil dit 
doen voor behoud van vakantiedagen, 46 procent 
voor salarisverhoging, 42 procent voor verminde-
ring van de werkdruk en 36 procent voor behoud 
van een goede seniorenregeling. Uitgaande van de 
enquête heeft het verenigingsbestuur in overleg met 
de sectorraad de inzet van CNV Onderwijs voor 
de cao-onderhandelingen vastgesteld. Vervolgens 
is in overleg met de andere bonden ook een inzet 
van alle bonden gezamenlijk vastgesteld. Op 14 en 
15 februari waren de eerste gesprekken met de VO-
raad over een nieuwe cao per 1 augustus 2012. De 
complete inzet van CNV Onderwijs en alle uitkom-
sten van de enquête zijn te vinden op www.cnvo.nl. 
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De eerste salarisstrook in het nieuwe jaar zal voor veel 
werknemers een verrassing zijn geweest. Sommigen 
gaan er op vooruit, anderen schrikken van het feit dat 
het nettosalaris wel enkele tientjes lager is. Het nadeel 
kan oplopen tot wel meer dan € 100 netto per maand.

De wijzigingen in het salaris worden voornamelijk 
veroorzaakt door de volgende zaken. 

1. De loonheffing is gewijzigd. Dat komt doordat bij 
iedereen de inkomensafhankelijke bijdrage voor de 
Zorgverzekeringswet (ZVW-bijdrage) is veranderd. Deze 
bijdrage hoeft een werknemer niet zelf te betalen, maar 
hij telt wel mee voor de berekening van de loonhef-
fing. Daarom staat de bijdrage ook twee maal op de 
salarisstrook: eenmaal erbij en na berekening van de 
loonheffing er weer af. Deze bijdrage is een percentage 
van het belastbaar loon. In 2011 was dat percentage 
7,75, in 2012 is dat nog maar 7,1. Dat lijkt dus gunstig, 
maar voor mensen met een relatief hoog belastbaar loon 
is dat niet zo. In 2011 werd de ZVW-bijdrage namelijk 
berekend over maximaal € 2.785 per maand. In 2012 is 
dat maximum fors verhoogd naar € 4.172 per maand. 
Iemand met een belastbaar inkomen van € 4.000 per 
maand moest in 2011 loonheffing betalen over 7,75 %  
van € 2.785. Dat is € 215. Dit jaar moet diezelfde 
werknemer loonheffing betalen over 7,1 % van € 4.000. 
Dat is € 296. Dat scheelt netto al gauw ruim € 30 

Hoe komt het dat mijn nettosalaris 
in 2O12 lager is dan in 2O11?

vraag:

per maand. Iedereen die een belastbaar inkomen 
heeft van € 3.000 of meer krijgt door deze maatregel te 
maken met een hogere loonheffing. Omdat de ZVW-
bijdrage ook van toepassing is op de bijzondere uitkerin-
gen, kan het zijn dat de werknemer geen nadeel heeft 
bij het maandelijkse salaris, maar wel bij de uitbetaling 
van vakantieuitkering en de bindingstoelage.  

2. Daarnaast zijn de extra arbeidskortingen voor werk-
nemers die ouder zijn dan 57 jaar vervallen. Afhan-
kelijk van de leeftijd kregen oudere werknemers tot 
dit jaar extra belastingkortingen die konden oplopen 
tot wel € 600 netto per jaar. Deze kortingen zijn vanaf 
2012 vervallen. Omdat dit netto kortingen zijn, kan 
het netto inkomen ook hierdoor tientallen euro’s lager 
worden. Jongere werknemers hebben voordeel bij het 
lagere percentage voor de ZVW-bijdrage en worden 
uiteraard ook niet getroffen door de afschaffing van de 
extra arbeidskortingen voor oudere werknemers. Zij 
gaan er vaak iets op vooruit. Voor oudere werknemers 
geldt het tegenovergestelde. 

3. Voor iedere onderwijswerknemer geldt dat de pen-
sioenpremies iets gestegen zijn. Inmiddels is bekend 
geworden dat per 1 april de pensioenpremies nogmaals 
worden verhoogd met 2%. Omdat tweederde deel door 
de werkgever wordt betaald gaat de premie voor werk-
nemers met 0,66% omhoog.

Overzicht regiOspreekuren 

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
maandag   2 april Utrecht
donderdag   5 april Rotterdam
dinsdag 10 april 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
op 28 maart vindt er weer een Mr Proeflokaal plaats. deze bijeenkomst is bestemd voor Mr- en 
gMr-leden en is gratis toegankelijk. tijdens de bijeenkomst kunnen deelnemers proeven van het 
aanbod van cnV onderwijs academie door middel van verschillende workshops over actuele  
Mr-zaken. uiteraard komt ook het culinaire proeven aan bod in de vorm van een high tea.

Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats 
bij basisschool De Touwladder 
(Velddreef 328, hoofdingang aan 
de Ossenweide in Zoetermeer)  
op woensdag 28 maart van  
15 tot 18 uur. U bent welkom 
als individueel (G)MRlid, maar 
u kunt natuurlijk ook met de 
hele MR komen. Om het MR 
Proeflokaal te bezoeken hoeft 
u geen lid te zijn van CNV 
Onderwijs. 

Aanmelden of meer weten?
Aanmelden (i.v.m. catering) kan 
via scholing@cnvo.nl o.v.v. uw 
naam, naam en plaats van de 
school en het aantal personen. 
Voor meer informatie: kijk op 
www.cnvo.nl/academie, bel 
(030) 751 17 47 of stuur een  
email naar scholing@cnvo.nl.

Nollie van Uden-van der Horst, is 
GMR-lid en bezocht eerder een MR 
Proeflokaal in de regio Eindhoven. 
Het komende MR Proeflokaal wordt 
georganiseerd op de school waar ze 
zelf werkzaam is, basisschool De 
Touwladder in Zoetermeer. ‘Het 
was uit nieuwsgierigheid dat ik het 
vorige MR Proeflokaal bezocht. 
Bovendien was de bijeenkomst 
in Brabant en dat is toch een 
beetje mijn thuisland. Het informele karakter 
van de bijeenkomst vond ik heel plezierig; er was veel gelegenheid 
om met elkaar in gesprek te komen. De workshops waren interactief, 
dus ook op die manier kwam je in contact met andere bezoekers. Ik 
koos voor workshops over persoonlijke ontwikkeling en financiën en 
bezuinigingen. Het was interessant om ervaringen van anderen over 
het werk te horen. Bijvoorbeeld scholen die kampen met de bezuini-
gingen op passend onderwijs of de gevolgen van de bevolkingskrimp. 
En het was zeer waardevol dat er deskundige medewerkers van CNV 
Onderwijs aanwezig waren die vragen konden beantwoorden. Ik zal 
de bijeenkomst zeker promoten onder mijn collega’s.’

Jouw partner in training en advies
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columnDoekle Terpstra
HbO en vOORT

gezeT OnDeRWijs  
mOeTen samen
WeRKen aan HeT 
insTROOm niveau 
van sTuDenTen

Doekle Terpstra (55) 
is voorzitter van het 

College van bestuur van 
Hogeschool inHolland

Haast elke dag hebben we het in Nederland over het 
niveau van onze leraren. Of het nu gaat over hbodocen
ten of over leraren op de basisschool: het niveau moet 
omhoog. Hogescholen kiezen daarom expliciet voor 
flink meer docenten met een master. De pabo’s kennen 
inmiddels toelatingseisen voor rekenen en taal. Een door 
de HBOraad ingestelde Commissie Kennisbasis Pabo ad
viseert nu dat er ook toelatingstentamens moeten komen 
voor andere vakken. Dit lijkt mij een goede zet.
Het is een goede zet om toelatingstentamens in te zetten 
als een vorm van selectie aan de poort. De instroom voor 
de pabo‘s is nu namelijk té divers; variërend van vwo’ers 
tot jongeren met een mboniveau. Daarom hamer ik erop 
dat de hogescholen hun eigen verantwoordelijkheid pak
ken. Wanneer een student voor een hboopleiding kiest, 
dan zijn wij ook verantwoordelijk voor deze student. Voor 
een afgestudeerde pabo’er geldt simpelweg dat hij goed 
les moet kunnen geven en daarvoor de nodige bagage in 
huis heeft. Wij moeten hen dat aanleren. Het helpt dan 
wanneer wij de toekomstige studenten kunnen testen op 
de kennis van kernvakken en instroomeisen stellen.
Maar deze verantwoordelijkheid voor het opleiden van 
goede leraren kent twee kanten. Ook de basisscholen en 
het voorgezet onderwijs hebben de taak om de leerlingen 
alvast van een goede kennisbasis te voorzien. Anders 

gezegd; leerlingen moeten gewoon goed kunnen rekenen 
en spellen. En die voorbereidende taak wordt alleen maar 
belangrijker, nu het er op lijkt dat de toekomstige pabo’er 
naast de toetsen voor Nederlands en rekenen ook toela
tingstoetsen moeten afleggen voor aardrijkskunde, Engels, 
geschiedenis en natuur en techniek. 
Alleen naar de toelatingseisen kijken is echter niet genoeg. 
Als je selecteert, dan krijg je de meest geschikte studenten. 
Daar mag dan ook wat tegenover staan. Als hogescholen is 
het onze plicht om de kwaliteit van de paboopleidingen op 
het hoogst mogelijke niveau te krijgen. Wij zijn het immers 
die onze studenten de goede gereedschappen moeten aan
reiken om van hen uiteindelijk een inspirerende, allround 
docent te maken, met gevoel voor de dagelijks praktijk. We 
leiden studenten op voor een beroep en daar hoort praktijk
gericht, degelijk en solide onderwijs bij. 
Vanwege onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor 
het totale Nederlandse onderwijs stel ik dan ook voor om 
het hele hbo afspraken te laten maken met de middelbare 
scholen. Afspraken over de kwaliteit van de instroom, en 
hoe we als hogescholen daarop in kunnen spelen. Het is 
belangrijk dat we allemaal ons steentje bijdragen. Samen
werken, verbinden en afspraken maken hierover. Ik ben 
daar een groot voorstander van. Zéker wanneer het gaat om 
zulke relevante beroepen. 

niveau leraar moet omhoog
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volg doekle op twitter, via www.twitter.com/doekle_terpstra
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Hij staat in nauw contact met leerlingen, ouders en docenten, 
maar ook met de wijkagent en hulpverlenende instanties. 
De werkzaamheden van pedagogisch conciërge Tom van 

Berkel, werkzaam op het Montessori College in Arnhem, zien 
er net even anders uit dan die van een ‘gewone’ conciërge. 
‘De drempel om naar mij toe te komen als er iets is, is voor 

een leerling lager dan om een docent aan te spreken. Bij mij 
moeten ze niks, maar mogen ze alles.’

ten volgens hem goed met kinderen om 
kunnen gaan. Omdat het opvoedkundige 
deel steeds meer een dagtaak wordt, 
hangt er nu het label ‘pedagogisch’ aan. 
Deze nieuwe taak is ietsjes hoger in rang, 
maar aan hiërarchische indelingen doen 
ze niet op deze school. ‘Mijn baas zei 
altijd: “Ik ben de baas, maar Tom bepaalt 
wat er hier gebeurt.’”

zwiJgPlicHt
Leerlingen komen naar Van Berkel met 
soms heel vertrouwelijke dingen. ‘Het 
is niet officieel maar ik heb een soort 
van zwijgplicht. Als leerlingen naar mij 
toe komen met de boodschap dat ze 
iets moeten zeggen, maar dat ik moet 
beloven dat ik het niet verder zal vertel-
len, zeg ik meteen dat ik dat niet kan. 
Als ze in levensgevaar verkeren, ben ik 
verplicht hulp in te schakelen. Ik heb 
dan ook goed contact met de wijkagent. 
Soms weet hij van problemen in een 
gezin en dan kijken we of het nodig is het 
Advies- en Meldpunt Kindermishande-
ling in te schakelen. Voor mij is het een 
cadeautje als ik zo’n kind kan helpen. 
Als ze hun diploma halen denk ik: “Yes! 
Daar heb ik een bijdrage aan geleverd.” 
Daar ben ik trots op.’ 

‘Het ene moment heb ik een radeloze moeder aan de telefoon 
die haar kind niet uit bed krijgt. Een uur later spreek ik het 
kind en die vindt zijn moeder stom, omdat hij niet tot twaalf 
uur uit mag gaan. Dan vraag ik: “Hoe oud ben je nou? Bijna 
dertien? Dan zou ik precies hetzelfde zeggen als je ouders.” Zo 
komen we samen tot een oplossing.’ Toen Van Berkel zesen-
twintig jaar geleden begon, waren er tweehonderdvijftig leer-
lingen op de school. Dat was te overzien en de klusjes die hij 
deed, waren prima te combineren met het bij de lurven grijpen 
van kinderen als dat nodig was. Nu is de school bijna drie keer 
zo groot en is zijn taak om leerlingen op te vangen een dagtaak 
geworden. ‘Ik vind het heel leuk. Mijn talent is blijkbaar dat ik 
goed met pubers om kan gaan.’ 

ongelofeliJke sliMMerik 
Als pedagogisch conciërge heeft Van Berkel zicht op leerlingen 
die vaak afwezig zijn of regelmatig uit een les gestuurd worden. 
‘Een kind dat hier ongemerkt kan spijbelen is een ongelofelijke 
slimmerik. Er worden elk uur absentiebriefjes ingeleverd. Als 
ik in het registratiesysteem zie dat iemand vaak afwezig is of 
steeds bij dezelfde leraar uit de les wordt gestuurd, dan bel ik de 
ouders en bespreek de situatie.’ Ook ‘gewone’ conciërges moe-

‘Ik zie docenten 
afbranden 

door aantal 
zorgleerlingen’

Pedagogisch conciërge: lage drempel voor leerlingen



tom van berkel: ‘Vroeger kozen leraren er voor om in het speciaal onderwijs les te geven, nu wordt je er zo langzamerhand toe gedwongen.’
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biJscHolen
Tegenwoordig doet hij nog maar weinig 
klassieke conciërgeklusjes. ‘Er stromen 
steeds meer zorgkinderen in met een 
rugzakje. Onze school staat goed bekend. 
We hebben nu al drie jaar op rij een sla-
gingspercentage van 100% op mavo en 
havo. Ouders denken dat wanneer hun 
kind maar bij ons naar school gaat, het 
allemaal vanzelf goed komt.’ Ook door 
bezuinigingen in het speciaal onderwijs 
komen meer zorgleerlingen naar het re-
guliere onderwijs. ‘Wij mogen niemand 
weigeren die binnen onze zorgbreedte 
valt. Zolang ze maar 530 punten of meer 
scoren tijdens de Cito-toets. Als je adhd 
hebt, of pdd-nos, of andere aandoenin-
gen, is dat geen reden meer om iemand 
te weigeren. Vroeger kon dat wel, nu zegt 
de overheid dat je het personeel maar 
moet laten bijscholen.’ 

adHd’ers PaMPeren
Gevolg van deze toestroom is dat er 
weinig tijd over blijft voor ‘gewone’ leer-
lingen. ‘Als je een klas van vijfentwintig 
hebt waarvan er twee dyslectisch zijn, 

drie adhd hebben en er één autistisch is, is er minder aandacht voor 
de anderen. Ik zie docenten daardoor echt afbranden. Zij willen 
kennis overdragen, daar zijn ze goed in en daarom kiezen ze voor het 
onderwijs. Ze willen helemaal niet bijgeschoold worden over hoe ze 
adhd’ers kunnen pamperen of pdd-nos kinderen moeten benaderen. 
Vroeger kozen leraren er voor om in het speciaal onderwijs les te 
geven, nu wordt je er zo langzamerhand toe gedwongen.’ Het komt 
dan ook voor dat Van Berkel docenten opvangt die op instorten 
staan als een bepaalde leerling wéér vervelend is. Hij neemt de zorg 
voor zo’n kind dan even over. Een pedagogisch conciërge is dan een 
soort huispsycholoog die docent en leerling opvangt. 

tHee en een kaakJe
Tegenwoordig wordt er steeds sneller een labeltje op een kind 
geplakt, maar Van Berkel denkt dat bezuinigen op het speciaal on-
derwijs dat niet terugdringt. ‘Het zorgt er wel voor dat leerlingen in 
het reguliere onderwijs komen, maar daardoor zijn ze niet opeens 
“gewone” kinderen.’ Dat ze steeds meer aandoeningen hebben, heeft 
volgens hem verschillende oorzaken. Het voedingspatroon is daar 
één van. ‘Toen ik thuis kwam uit school wachtte mijn moeder me op 
met thee en een kaakje. Nu komen kinderen thuis in een leeg huis, 
trekken de koelkast open, drinken een halve liter cola en gaan com-
puteren. ’s Morgens om acht uur tref ik wel eens leerlingen aan met 
een zak chips. De ouders zijn dan al op het werk en hebben geen tijd 
om ontbijt te maken. Meer aandacht en zorg van ouders zou volgens 
mij helpen om het aantal zorgleerlingen terug te dringen.’
Yvette Ruyters
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Wat is een ‘kiss transmission’en wat gaat er achter ‘swallowable 
parfum’ schuil? Een kleine tweehonderd vertegenwoordigers van 

onder meer ouder- en lerarenorganisaties, jeugdhulpverlening, 
kerk, GGD en onderzoeksinstituut TNO bogen zich twee 

weken geleden over deze en talloze  andere vragen. Dit om te 
achterhalen wat jongeren van nu beweegt. Wat zijn de trends, 

hoe gedragen ze zich op sociale media, hoe geven ze hun 
(ontluikende) seksualiteit een plek? Kortgezegd: wat borrelt er in 

het puberbrein en hoe ga je er mee om?

‘Een leerling 
laat tijdens je 
uitleg een boer. 
Ga je er op in of 
niet?’ 

Lesgeven aan 
pubers: goochelen 
met aandacht
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Een digitale tongzoen met een plastic mondstuk dat wel wat 
weg heeft van het blaasapparaat waarmee de politie alcohol-
controle houdt. De getoonde videobeelden, waarbij een Japanse 
jongen acrobatisch in de weer gaat met zijn tong en het op de 
computer aangesloten hulpmiddel, laat een gulle lach opzwellen 
in de zaal van congrescentrum NBC in Nieuwegein. Het Nati-
onale Pubercongres is nog maar net begonnen, maar  dankzij 
het komische introductiespel over de nieuwste trends onder 
de jeugd, waarbij de deelnemers steeds uit twee mogelijkheden 
kunnen kiezen, zit de sfeer er al snel in. Weten de heren en, 
in meerderheid,  dames in de zaal wellicht wat ‘swallowable 
parfum’ is, wil inleider Jonneke Kruse van het organiserende 
jongerencommunicatiebureau YoungWorks uit Amsterdam 
weten. Het blijkt tot hilariteit van de aanwezige ‘opvoeders’ om 
een inslikbare capsule te gaan, die transpiratiegeur naar parfum 
laat ruiken.

PrEfrontalE cortEx
Kruse maakt haar punt tijdens het introductiespel. Wie dacht 
precies te weten wat jongeren leuk of interessant vinden, staat 
weer met beide benen op de grond. Vooral de vraag wat de 
gemiddelde leeftijd is waarop jongeren in Nederland voor het 
eerst seks hebben, blijkt een instinker. Degenen die nog aan het 
spel deelnemen houden het op 13,5 tot 15 jaar. Het blijkt tot 
veler verrassing 16,7 jaar te zijn.
De presentator schudt nog een verrassing uit haar mouw. Een 
Polygoonfilmpje uit 1949, compleet met commentaarstem van 
Philip Bloemendal, die vertelt dat de regering een weten-
schappelijk onderzoek onder de jeugd overweegt, omdat deze 
luidruchtig, brutaal, onverschillig en onzelfstandig is. Kruse: 
‘Bekende geluiden. Er lijkt niet zo veel verschil met de jeugd 
ten tijde van Woodstock (1969, red.) en die van nu.’ Dat heeft 
volgens haar allemaal te maken met de biologische basis van 
het puberbrein, dat onveranderd is gebleven. Op 10-jarige 
leeftijd is het brein al voor 95 procent volgroeid. De resterende 
5 procent volgt tot 25 jaar. ‘Beschouw hun hersenen, die zich 
overigens van achteren naar voren ontwikkelen, als de konkel-
baantjes in droogvallende modder. Dat moeten nog allemaal 
snelwegen worden. Tot die tijd hebben de meeste jongeren 
moeite met het maken van een helicopterview, abstraheren, 
analyseren, het trekken van consequenties uit hun daden en 
het focussen op een punt.’ Kruse legt uit dat de prefrontale 
cortex, de ‘topmanager van het brein’, pas als een van de laatste 
hersenonderdelen als af kan worden beschouwd. Maar laat zich 
daar nu juist de ratio bevinden, het vermogen om te organise-
ren, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. 

infobEsitas
Ook de emoties, die huizen in de ook pas na de puberteit 
uitgegroeide frontaalkwab, zijn in de jaren daarvoor zeker nog 
niet in balans. Reden waarom het gevoelsleven van jongeren 
zo tussen 14 en 18 jaar nog alle kanten opstuitert, en ze zaken 
vaak moeilijk onder woorden kunnen brengen. In die jaren, 
zo verduidelijkt Kruse, hebben jongeren weliswaar meer oog 
gekregen voor peergroepen, maar bij levensbepalende keuzes 

als een studierichting, hebben ze nog sturing 
nodig van volwassenen. Een dooddoener is 
volgens haar dan ook: ‘Kind, volg je hart!’
Met deze generatie jongeren heeft volgens 
haar ook de kwaal infobesitas haar intrede 
gedaan. Ze leven niet ’met’ maar ‘in line’ met 
Facebook of Hyves en pingen of sms’en wat 
af met hun mobieltjes. Of zoals een jongen 
het uitlegt op een begeleidend filmpje: ‘Twee 
dagen off line en ik ben twee weken bezig om 
alles weer op orde te krijgen in mijn vrien-
denkring.’

florEncE niGhtinGalE
Digitaal pesten, de gevolgen van echtschei-
ding, seksuele weerbaarheid via sociale 
media, puber ouder zijn en het tegengaan van 
overgewicht en zelfbeschadigend gedrag. In 
diverse workshops werd tijdens het congres 
over het puberbrein invulling gegeven 
aan het hoofdthema. Bas Jacobs, docent 
Nederlands en drama op het Baken Park 
Lyceum in Almere, gaf verkleed als gooche-
laar inzicht in de gedachtenwereld van de 
puber. Door te goochelen met aandacht, zo 
betoogde hij, kun je je als leraar weerbaarder 
opstellen tegen lastig gedrag, waardoor je 
‘s avonds niet al uitgeblust bent nog voor 
het Jeugdjournaal begint. ‘Een leerling laat 
tijdens je uitleg een boer. Ga je er op in of 
niet? Wie is de regisseur, wie bepaalt waar 
de aandacht naar toe gaat? Ik noem het wel 
het Florence Nightingale-effect. Iemand 
wil aandacht en krijgt aandacht. Uitkijken 
voor de valkuil dus.’ Jacobs geeft nog een 
voorbeeld. ‘Een wesp vliegt de klas binnen, 
doe je er wat aan of niet? Natuurlijk, hij 
moet weg. De aandacht komt pas weer terug 
als dat beest weg is. Sommige leerlingen zijn 
misschien wel allergisch voor wespen.’ Derde 
voorbeeld: ‘Een leerling vraagt wat tijdens je 
betoog. Aandacht geven of niet? Schat het 
van te voren goed in. Natuurlijk, het kan 
over de materie gaan, maar meestal betreft 
het een opmerking die best wel even had 
kunnen wachten.’ Volgens Jacobs lijkt les-
geven aan pubers op goochelen. De docent 
richt de aandacht en verplaatst de aandacht, 
bijvoorbeeld naar een moment dat het hem 
beter uitkomt. De leerling wil de aandacht 
weg van de plek waar de handeling (het 
lesgeven) wordt verricht, weg van de docent, 
weg van de les. ‘Kortom, kijk uit dat het geen 
eindeloze goochelles wordt.’
Peter Magnée 
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webbedingetjes

@  Eind vorig jaar is de website www.schoolkompas.nl gelan-

ceerd. De website is bedoeld voor leerlingen in groep 8 

die voor een schoolkeuze staan. Op de site voer je de ge-

wenste schoolsoort en de maximale afstand in. Vervolgens 

verschijnt er een lijst met scholen, die op verschillende pun-

ten met elkaar kunnen worden vergeleken.

@  Op www.leerlingendaling.nl vinden scholen van primair en 

voortgezet onderwijs voortaan informatie over de gevolgen 

van de bevolkingskrimp en handvatten om hiermee om te 

gaan. Dit digitale handboek is een initiatief van het Nationaal 

Netwerk Bevolkingsdaling, die scholen zo op tijd bewust 

wil maken van de vaak grote gevolgen van leerlingendaling.

@  Op www.hetnatuurstation.nl zien scholen in Zuidoost-

Brabant in één oogopslag alle activiteiten, excursies, les-

koffers en lesbrieven op het gebied van natuur, milieu, 

techniek, erfgoed en gezondheid. De website helpt om een 

eigen invulling te kunnen geven aan de lessen. Met be-

hulp van verschillende zoekcriteria (zoals leeftijd, thema en 

aantal leerlingen) zijn eenvoudig activiteiten te vinden die 

aansluiten bij de verschillende wensen van het onderwijs. 

Eens 82%

Oneens 18%

@@@

@ @@@@@@@@

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 vind het Lerarenregister een aanwinst voor het beroep’

ApenstAArtjes

Getwitterd

Petra van Boetzelaer, moeder van twee kinderen, on-
der wie een zoon met niet-aangeboren hersenletsel:
AAN ALLE OUDERS: Bezuinigingen passend 
onderwijs raken ook het REGULIERE basis
onderwijs!  www.cnvo.nl/nc/actueel/nieuws/
onderwijsnieuws/nieuwsdetails/article/ 
bezuinigingenpassendonderwijsrakenook
hetbasisonderwijs.html #OUDERSDOE_IETS!
Volg Petra van Boetzelaer op Twitter: www.twitter.com/PayVanBay

Stelling:
     ‘Ik ben voorstander van de mediationpoging 
van de ChristenUnie om onderwijs en regering 
dichter bij elkaar te brengen’

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

com > groups > Schooljournaal) wordt gereageerd op de 

oproep om ervaringen met de langstudeerdersmaatregel 

te delen. Zo schrijft een leerkracht uit het basisonderwijs: 

‘Belachelijk dat die boete is ingesteld. En helemaal te 

gek dat ik dit schooljaar hoorde dat ik toch echt wel 

dit jaar afgestudeerd moet zijn, omdat mij anders die 

boete te wachten staat.’ Ook reageren? Ga dan naar de 

discussiegroep van Schooljournaal. 



Promotiebeurs 
voor leraren
Promoveren tot dr. is een 
uitstekende kans voor talentvolle 
leraren om zich verder te blijven 
ontwikkelen. 
Dat is niet alleen gunstig voor hen zélf, maar draagt ook bij aan 
de kwaliteit van het onderwijs. Daarom biedt het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap leraren de kans om met 
behoud van salaris in deeltijd onderzoek te verrichten dat leidt 
tot een proefschrift. Bevoegde leraren die werkzaam zijn in de 
onderwijssectoren primair-, voortgezet-, middelbaar beroeps -, 
hoger beroeps en speciaal onderwijs komen in aanmerking.  
De werkgever ontvangt subsidie om de promoverende leraar  
te vervangen.

Leraren die met een Promotiebeurs willen promoveren, zoeken 
een promotor, steun bij hun werkgever en schrijven een onder-
zoeks voorstel. Het promotieonderwerp is vrij. Bij de selectie 
wordt wel meegewogen hoe het voorgestelde onderzoek zal 
bijdragen aan het onderwijs van de leraar zelf of het onderwijs in 
den brede. Tot uiterlijk 27 maart 2012 kunt u een vooraanmelding 
indienen bij de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek (NWO). 4 september 2012 is de uiterste datum voor 
het indienen van de uitgewerkte aanvraag.

NWO selecteert en honoreert de meest kansrijke voorstellen. 

Meer weten?  
Ga naar www.nwo.nl/leraren 
e-mail: leraren@nwo.nl. 
telefoon: 070 344 07 20

2212.1026 ADV Promotiebeurs leraren_A4_WT.indd   1 02-02-12   13:52
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Advertentie

Symposium interactie 
kind en omgeving
De Stichting ter Bevordering van de 
Cognitieve Ontwikkeling (StiBCO) 
organiseert op zaterdag 14 april het 
symposium: Groeien doe je samen! 
Professor dokter Pnina Klein richt 
zich op de interactiestijl van opvoe-
ders en begeleiders. Uitgangspunt is 
dat de kwaliteitsvolle en liefdevolle 
interactie tussen kind/leerling en 
zijn omgeving van belang is voor de 
ontwikkeling van mensen. Albert 
Janssens (Centrum voor het Stimule-
ren van het Mediërend Opvoeden en 
Onderwijzen) gaat in zijn lezing in op 
het belang van de band tussen kind 
en volwassenen met betrekking tot 
onderwijs, opvoeding, arbeid en zorg. 
Er zullen tijdens het symposium ook 
workshops te volgen zijn. De kosten 
bedragen €49,50. Voor meer informa-
tie en aanmelding: www.stibco.nl.

Studiedag wanhopige jongeren
Automutilatie en zelfmoord onder jongeren 
zijn een taboe, terwijl beide veel voorkomen 
onder scholieren. Ongeveer 14 tot 24 procent 
van de tieners beschadigt zichzelf en zelf-
moord is doodsoorzaak nummer twee onder 
jongeren.  Hoe leg je nu het eerste contact 
met een jongere die suïcidaal is? Wanneer 
leidt zelfbeschadiging tot een zelfmoordpo-
ging? Medilex organiseert op donderdag  
5 april een studiedag waarbij ingegaan wordt 
op deze vragen. Deelname aan Wanhopige 
Jongeren kost € 375,- Voor meer informatie 
en inschrijving: www.medilex.nl/congressen/
wanhopigejongeren/congres. 

Werk mee aan nieuw 
rEKEnOnDErWiJS
Met de invoering van de referentieniveaus verandert 
er veel in het voortgezet onderwijs. Zo moeten de leer-
lingen vanaf 2014 een rekentoets maken die meetelt 
in de zak- en slaagregeling. Grijp de rekenkansen helpt 
docenten het rekenonderwijs volgens de nieuwe norm 
vorm te geven. Hoe worden leerlingen nu voorbebreid 
op de nieuwe rekentoets? Hoe worden hun rekenvaar-

digheden behouden en 
uitgebreid? Het boek 
geeft handvatten op het 
gebied van didactiek, 
instructie en organisa-
tie van rekenen in het 
voortgezet onderwijs. 
Zo krijgt u zicht op hoe 
om te gaan met zwakke 
en sterke rekenaars en 
op welke manier u een 
doorlopende reken-
leerlijn kunt realiseren. 
Het is via www.cps.nl/
uitgeverij te bestellen 
voor €31,90.

Congres conflicten in school
Conflicten komen in alle lagen op school voor. Tussen 
leerlingen, tussen ouders en docenten, in een sectie, 
tussen werkgever en werknemer en op bestuurs-
niveau. Conflicten hebben weerslag op het functio-
neren van alle betrokkenen, het werkplezier en het 
leerrendement. De mate van invloed wordt bepaald 
door de wijze waarop met het conflict wordt omge-
gaan. De conferentie Herrie in het onderwijs biedt 
concrete methodes en instrumenten om in te zetten 
bij conflicten. Gastspreker Micha de Winter, hoogle-
raar pedagogiek, spreekt over het belang van sterke 
relaties op school. Alle deelnemers kunnen na het 
algemene programma drie workshops bijwonen. De 
conferentie vindt plaats op maandag 2 april van 14 tot 
20 uur bij APS in Utrecht. De kosten voor deelname 
bedragen € 295,- per persoon. Kijk voor het volledige 
programma en een inschrijfformulier op: www.aps.nl. 



Studiedag tienerzwangerschap
Leonie is net 17 jaar en ontdekt dat ze zwanger is. Ze 
weet niet wat ze er mee aanmoet. Haar vriendje ziet het 
niet zitten om vader te worden en zegt dat hij bij haar 
weggaat als ze het kind houdt. Wat nu? Kiani krijgt al 
een buikje maar wil niet praten over haar zwangerschap, 
ze is zelfs nog niet bij de huisarts geweest. Ze zegt 
alleen dat haar ouders het niet mogen weten. Welke 
ondersteuning hebben zwangere meiden nodig? Welke 
invloed kunnen gedragsproblemen van een moeder op 
het kind hebben? Een opleiding afmaken terwijl je een 
kind hebt is niet makkelijk. Wat kan de school hierin 
betekenen? Op dinsdag 17 april organiseert Medilex de 
studiebijeenkomst Uitgerekend nu! over tienerzwanger-
schap en tienerouderschap. Voor inschrijving en meer 
informatie: www.medilex.nl/congressen/tienerouders/
congres. 
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VEiLiG OP inTErnET
Om leerlingen te leren omgaan met internet, sociale 
media en het kijken naar televisie introduceert kabel-
aanbieder UPC samen met KlasseTV het gratis lespak-
ket Mediawijsheid. Het pakket gaat met name in op de 
sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en bevat 
lessen voor leerlingen en informatie voor ouders. Zo krij-
gen zij een beter beeld van de digitale wereld waarin de 
jeugd dagelijks veel tijd doorbrengt. Doel is om kinderen 
veilig en eenvoudig gebruik te laten maken van media. 
Het lespakket is gratis te verkrijgen via: www.klassetv.nl/
lespakket/mediawijsheid. 

Toptoets voor briljante leerlingen
Tot woensdag 28 maart kunnen basisschool-
leerlingen uit groep 8 zich inschrijven voor de 
jaarlijkse Toptoets. Deze toets, waarvan de eerste 
ronde plaatsvindt op woensdag 18 april, stimuleert 
intelligente kinderen hun cognitieve talent verder 
te ontplooien. Er worden tussen de 1.500 en 1.700 
deelnemers verwacht. De Stichting cognitieve talent 
zet zich in om talenten op het gebied van leren, 
weten en denken te stimuleren. iedereen kan zich 
inschrijven; er wordt niet gevraagd naar schoolcij-
fers. Wel moeten geïnteresseerden zich realiseren 
dat ze tot de betere leerlingen van het land moeten 
behoren om succesvol deel te kunnen nemen. Meer 
informatie: www.toptoets.nl. Deelname kost € 21,-

Victor lasthuis (65) is twee ochtenden per 
week rekenopa voor hoogbegaafde leerlingen 
op de Willem van Oranjeschool en de Willem 
Alexanderschool in Woerden. Hij was ooit een 
half jaar docent natuurkunde, maar werkte 
verder voornamelijk als beleidsadviseur elektro-
techniek op het ministerie van Defensie. ‘Door 
mijn vrouw rolde ik eigenlijk het onderwijs in’, 
legt Lasthuis uit. ‘Zij werkte op een school en 
moest een keer iets met Powerpoint en had mijn 
hulp nodig. Toen bleek ik iets te kunnen doen 
voor een paar hoogbegaafde kinderen op die 
school. En zo ben ik begonnen met het aanbieden 
van verrijkingsstof voor rekenen. Op de ene 
school heb ik nu 19 leerlingen, op de andere 15, 
allemaal uit de groepen 6, 7 en 8. ik begin de les 
met een breinbrekertje en bied ze verder filmpjes 
en extra stof aan.’ De scholen zijn heel blij met 
Lasthuis, maar hij is ook blij met hen. ‘Ja, ik ben 
van de straat en ik vind het leuk om te doen. Spijt 
dat ik niet eerder het onderwijs ben in gegaan? 
nee, ik zou te chaotisch zijn om een hele klas te 
managen.’ 
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 (voor 1 maart): paulaar@live.nl of 
Henk Savelkouls, (06) 46 12 20 58.

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

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

VROUWEN
Gelderland
Woensdag 7 maart, 16 uur, Bethelkerk, Ede. 
Over De on line leraar en social media in het 
onderwijs, door Arno van Zanten, regiobe-
stuurder 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

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.

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

flevoland
Woensdag 21 maart, 16 uur, sbo De Vogelveste, 
Lelystad. Over Werk en privé, hoe houd ik het in 
balans?, door Astrid de Cock, beleidsmedewerker 
CnV Onderwijs. info: Annie Hoen,  
anniehoen@planet.nl.

overijssel
Woensdag 21 maart, 16 uur, hogeschool Edith Stein, 
Hengelo. Over Edukinesiologie, door Els de noord, 
natuurkundig therapeut. info: Jenny Koersen, 
j.g.koersen@hetnet.nl.

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

JONG
netwerkbijeenkomst
Donderdag 29 maart, 16.15 uur, netwerkbijeen-
komst, Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, 
Groningen. Thema: (Aanstaande) ouders. natascha 
Schenk over Als ouders in je recht en Jeannette de 
Haan over Time-management, de balans tussen werk 
en gezin. incl. broodjes/soep. info/aanmelden (voor 
26 maart): jongeren@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
regio limburg, oost-brabant en Zuid-Gelderland 
Dinsdag 20 maart, 12 uur, regionale netwerk-
bijeenkomst, restaurant Vlijtig Liesje, Ten Hage-
straat 2, Eindhoven. Over: Inleiding over rechten en 
plichten van uitkeringsgerechtigden, Wanne Ho, 
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wijs. Ook aandacht voor jubilarissen. 
Bent u jubilairs en komt u naar deze 
bijeenkomst, meld u dan voor 7 maart 
aan via jacquelinearts@hetnet.nl.

Woensdag 21 maart, inloop 18.30 uur,  
aanvang 19 uur, Parkhotel Horst, 
Tienrayseweg 2, Horst, ledenvergade-
ring noord-Limburg. Onderwerpen: 
werkdruk en werkplezier, pensioenen, 
bestuursakkoord met de PO-raad, 
sociale plannen en laatste nieuws over 
passend onderwijs. 

onDErWiJsDiEnstVErlEninG/
WErKGroEP lib
Dinsdag 24 april, CnV-gebouw, 
Tiberdreef 4, Utrecht. Landelijke 
conferentie van levensbeschouwelijke 
identiteitsbegeleiders, onder 
meer over ontwikkeling van 
professionaliteit. Georganiseerd 
door LOCi (landelijk overleg van 
centra voor identiteitsbegeleiding) 
in samenwerking met de werkgroep 
LiB van CnV Onderwijs. Alle 
identiteitsbegeleiders zijn welkom, 
zowel leden als niet-leden. Meer 
informatie in Schooljournaal van 
24 maart.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 29 maart, 16.15 uur (inclu-
sief brood/soep), Praedinius Gymnasium 
Groningen. Thema: Hoogbegaafde 
leerlingen en de leraar als sleutel  
tot succes voor alle leerlingen. 
Sprekers: Greet de Boer (CPS) en Hans 
van Dinteren (CnV Onderwijs).  
info/aanmelden (uiterlijk 26 maart): 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. 
bijeenkomst Groningen.

CnV Onderwijs. Workshop: Trots op wie je bent, 
door Hans van Dinteren. Brabantse koffietafel. 
info/aanmelden (voor 10 maart): Tinie Arts,  
tiniearts@gmail.com, (06) 255 35 978,  
(043) 407 1312.

MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS
Woensdag 7 maart, 17.15 uur (incl. broodmaaltijd), 
Bijeenkomst voor Or-leden, CnV-gebouw, 
Tiberdreef Utrecht. Thema’s: werkoverleg, 
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: voor 2 maart: 
middelbaarberoepsonderwijs@cnvo.nl of 
kaderservice@cnvo.nl

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 16 maart, 10 uur, Jaarvergadering,  
Mariahoeve, Putten. Thema: De ondersteunende 
vakken in de strijd met de beroepsgerichte vakken, 
door Ardjan Verstraten. Middag: excursie bio-
vergistinginstallatie. info/aanmelden:  
agrarischonderwijs@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, bestuurder CnV Onderwijs. Met 
muziek van de band Strafkamp en diverse tapas-
gerechten. info/aanmelden: cnvo.po@gmail.com.

Woensdag 4 april, 12.30 uur, nBC nieuwegein. 
Sectorledenvergadering met sectorraads-
verkiezingen en presentatie van de Sectornota 
2012-2016. info en aanmelden (met lidmaat-
schapsnummer, adres, woonplaats, e-mailadres) 
op primaironderwijs@cnvo.nl.

REGIO LIMBURG, 
SECTOROVERSTIJGEND
Donderdag 15 maart, 20 uur, Beaxheimerhof, 
Beaxem, ledenvergadering Midden-Limburg. 
Onderwerpen: agressie in het onderwijs, pensi-
oenen, bestuursakkoord met de PO-raad, sociale 
plannen en laatste nieuws over passend onder-
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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 

Kom naar een van de infolunches in uw regio.
Meld u aan op www.overblijven.nl/lunch 
of bel 030 - 244 48 99.

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

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

www.overblijven.nl

Is uw overblijf al geregeld
   voor volgend schooljaar?
Is uw
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MASTER SPECIAL 
EDUCATION NEEDS
Bent u die leraar, intern begeleider, remedial 

teacher, zorgcoördinator of leidinggevende 

die zich verder wil professionaliseren in het 

werken met of voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften?

Vanuit 11 lesplaatsen verzorgen wij 

nascholing en de masteropleiding Special 

Educational Needs. 

Voor deze masteropleiding kunt u de 

lerarenbeurs voor scholing aanvragen.

Wij nodigen u van harte uit op een van onze 

informatiebijeenkomsten.

Kijk voor data en een kantoor bij u in de buurt 

op www.seminarium.hu.nl

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

SCHOOLJOURNAAL 2012

nr. 5 10 maart

nr. 6 24 maart

nr. 7 7 april

nr. 8 21 april

nr. 9 12 mei

nr. 10 26 mei

nr. 11 9 juni

De personeelsadvertenties worden verwerkt door 
Bureau Van Vliet BV. 
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.

www.cnvo.nl/adverteren
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Uw belastingaangifte zelf doen?
Doe dit samen met het CNV, dat is wel zo gemakkelijk!
> Deskundige invullers
> Direct weten waar u aan toe bent
> Aangifte direct naar de Belastingdienst
> Bij u in de buurt

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

advertentie schooljournaal.indd   1 07-02-2012   09:29:12

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

Christelijke basisschool Rehoboth in Naaldwijk is op zoek naar een

directeur (m/v) (0,8 – 1,0 fte)

Onze school heeft circa 200 leerlingen, is klein en overzichtelijk en 
heeft een gastvrij karakter. Iedereen kent elkaar. Zorgen voor elkaar 
staat hoog in ons vaandel. Wij vormen een enthousiaste groep 
medewerkers met hart voor kinderen en onderwijs. Wij willen ons 
verbeteren waar dat kan en blijven doen waar wij goed in zijn.  

Wij zoeken een directeur 
•	 die	goed	weet	wat	er	speelt	in	het	onderwijs
•	 met	ervaring	in	het	ontwikkelen	van	processen	in	het	onderwijs
•	 die	een	kleine	school	groots	profileert
•	 die	zichtbaar,	toegankelijk	en	hartelijk	in	de	omgang	is
•	 die	vertrouwen	schenkt	en	daadkracht	toont
•	 die	de	kwaliteiten	van	alle	medewerkers	optimaal	weet	te	 
 benutten

Ook is onze nieuwe directeur iemand die
•	 vanuit	een	christelijke	levensovertuiging	een	actieve	bijdrage	 
 aan de inhoud van de identiteit van de school levert
•	 een	schoolleideropleiding	gevolgd	heeft	of	bereid	is	te	volgen
•	 een	actieve	bijdrage	levert	aan	het	bovenschools	directeuren- 
 beraad
•	 bereid	is	–	indien	gewenst	–	na	enige	jaren	binnen	de	stichting	 
 van school te wisselen
•	 afhankelijk	van	de	werktijdfactor	een	lesgevende	taak	als	
 uitdaging ziet
•	 de	ambitie	heeft	passend	onderwijs	op	verantwoorde	wijze	 
 vorm te geven

Onze school maakt deel uit van Stichting PCPO Westland. 
PCPOW beheert 15 basisscholen in Westland en Maasland. 
De stichting staat voor kwalitatief goed onderwijs vanuit een 
christelijke inspiratie, waarbij gastvrijheid en een op ontwikkeling 
gerichte basishouding centraal staan. Alle scholen werken aan 
opbrengstgericht onderwijs. Het bestuursbureau ondersteunt de 
scholen op allerlei terreinen.

Geboden wordt een inschaling in schaal DB. 
Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

De gesprekken met de benoemingsadviescommissie vinden plaats 
op 28 maart en 4 april ‘s avonds.

Informatie over PCPOW en deze vacature is te verkrijgen bij 
P.A.	Vreugdenhil,	voorzitter	college	van	bestuur	(0174-526950)	en	
via www.pcpowestland.nl. 

Meer informatie over de school is te vinden op 
www.rehobothbasisschool.nl.

Uw sollicitatiebrief met CV dient u uiterlijk 14 maart a.s. te sturen aan: 
Stichting PCPO Westland 
t.a.v. de heer P.A. Vreugdenhil
Postbus	265,	2670	AH	Naaldwijk	
of	per	e-mail:	pavreugdenhil@pcpowestland.nl.	

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

school-pcpo westland 120221.indd   1 21-02-2012   11:32:35

 GEBRUIK UWLERARENBEURS!

Onderwijs: speciaal voor iedereen

Wilt u optimaal kunnen inspelen op verschillen tussen leer-
lingen? En wilt u zich verder ontwikkelen als professional? 
Kies dan voor de master SEN! U kunt kiezen uit vier uitstroom-
profi elen: Onderwijs en zorg, Onderwijs en leerproblemen, 
Onderwijs en gedrags problemen, Begeleiden en innoveren.

Laat u voorlichten!
• Leeuwarden 8 maart 19.00 uur
•  Haarlem/Den Haag/

Alkmaar/Amstelveen 21 maart 17.00 uur
•  Groningen 29 maart 19.00 uur
• Amsterdam (VU)   3 april 19.00 uur
• Zwolle   4 april 18.30 uur
• Utrecht   5 april 19.30 uur

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

Master Special Educational Needs

CHW12233_12052_ADV_MASTER_SEN_SCHOOLJOURNAAL P2.indd   1 20-02-12   14:44
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Quercus is een christelijke school-
vereniging in de Haarlemmer-

meer. De Vereniging beheert op 
dit moment elf basisscholen,

waarvan negen scholen in 
Hoofddorp, één school in 

Badhoevedorp en één school in 
Abbenes. 

De Schoolvereniging beschikt 
over een tweehoofdig College 

van Bestuur. Informati e over de 
Vereniging is te vinden op de 

website
www.vco-quercus.nl

 

Vesterhavet betekent veilige 
haven voor onze leerlingen. 

De school is een brede school in 
ontwikkeling en is gevesti gd in 

een gerenoveerd schoolgebouw 
in de wijk Bornholm. 

Vesterhavet is een groeiende 
school met op dit moment 200 

leerlingen. In de school scheppen 
wij een sfeer, waarin kinderen en 

teamleden zich veilig voelen en 
zich volledig kunnen ontwikkelen.

Meer informati e?
Kijk op onze website 
www.vesterhavet.nl

Directeur  m/v  (0,8540 - 1,0000)
 
Vesterhavet is een basisschool die zich kenmerkt door :
 - een veilige en open sfeer met respect voor elkaar;
 - christelijke normen en waarden;
 - een open communicati e
 - het omgaan met verschillen tussen leerlingen;
 - een eigen circuitmodel;
 - een enthousiast en hardwerkend team;
 - een sterke betrokkenheid van ouders.

 Vesterhavet zoekt een directeur die:
 - achter de  christelijke identi teit van de school staat;
 - de visie van de school uitdraagt;
 - het circuitmodel kan bewaken en verbeteren;
 - op de hoogte is van nieuwe ontwikkelingen en over actuele kennis beschikt;
 - de schoolleidersopleiding PO heeft  gevolgd dan wel bereid is deze te volgen;
 - een beperkte lesgevende taak kan uitvoeren;
 - affi  niteit heeft  met duurzaamheid;
 - fl exibel en sociaal is.

Een profi elschets en een schoolgids zijn op aanvraag beschikbaar.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Carolien Huizing (bouwcoördinator Vesterhavet), tel: 023-5611503/06-
21613285 of Eef Niezing (voorzitt er College van Bestuur VCO Quercus), tel : 023-5542356.

Uw schrift elijke sollicitati es kunt u richten aan VCO Quercus t.a.v.: dhr. C.E. Niezing, Binnenweg 10, 2132 CT Hoofddorp of 
mailen naar bestuurskantoor@vco-quercus.nl

Sollicitati es dienen uiterlijk maandag 12 maart 2012 binnen te zijn. De gesprekken vinden plaats op woensdag 21 maart 2012.

De Vereniging voor Christelijk Onderwijs Quercus zoekt met ingang van 1 augustus 2012, voor Vesterhavet in Hoofddorp een

school-quercus 120216.indd   1 16-02-2012   13:22:50
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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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In opdracht van VPCPO De Akker te Oldebroek 
zoekt Compaen Groep een

 i n s p i r e r e n d e 
c l u s t e r d i r e c t e u r

voor de Oranjeschool en de 
Goede Herderschool te Wezep. 

Voor de volledige advertentietekst verwijzen 
wij naar: www.compaengroep.nl 

VPCPO De Akker 
Altijd de school in de buurt

Kleine advertenties
Te huur: 

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/
Denekamp/Nordhorn. Vele fiets en wandelroutes. Wij garanderen u 
een kwalitatief, mooi en goed verblijf. Zie voor meer info onze site;  
www.vakantiehuisjeintwente.nl of bel (0541) 22 13 79, fam. Busscher

Te Huur: 

Te huur bij Kaatsheuvel. Uniek, comfortabel, volledig ingericht 
vakantieverblijf met eigen ingang en terras bij onze herenboerderij 
(rijksmonument), 2-4 pers. B&B mogelijk, grote tuin. Winkels en 
zwembad dichtbij, vele mooie fietsroutes. Info tel. (06) 20 74 51 76 
of (0416) 27 34 13.

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.

De Sint Jan Baptistschool (230 kinderen, 8 groepen, 20 personeelsleden) 
is één van de drie scholen van de Stichting Katholiek Onderwijs en ligt 
in het noorden van de gemeente Wassenaar. Op deze meer dan zestig 
jaar jonge basisschool wordt door een enthousiast team  hard gewerkt 
om de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. In verband met 
de pensionering van de huidige locatiedirecteur zijn we op zoek naar 
iemand die leiding gaat geven aan onze school.

Het bestuur van de Sti chti ng Katholiek 
Onderwijs Wassenaar zoekt per 1 augustus 
2012 voor de St. Jan Bapti stschool te 
Wassenaar een 

LOCATIEDIRECTEUR M/V
(0,8 ft e)

Samen met de bovenschools directeur vormt u de directi e van 
de Sint Jan Bapti stschool. Als locati edirecteur geeft  u leiding aan 
de school. U bent trekker van vernieuwingen en geeft  invulling 
aan de beleidsvoornemens zoals vastgelegd in het schoolplan.

Taken 
- coördinati e van onderwijsprocessen
- verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs
- organisati emanagement
- onderhouden van contacten met ouders en MR

De kandidaat die wij zoeken
• heeft  een visie op ontwikkelingen in onderwijs en de maat- 
 schappij;
• beschikt over aantoonbare leidinggevende kwaliteiten;
• beschikt over communicati eve vaardigheden;
• is open, enthousiast en inspirerend;
• is initi ati efrijk, besluitvaardig, daadkrachti g en resultaat-
 gericht; 
• werkt planmati g en beschikt over organisati evermogen; 
• is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid primair 
 onderwijs;
• heeft  een voor de functi e relevante opleiding gevolgd of is 
 bereid deze te volgen;
• onderschrijft  de katholieke signatuur van de school.

Wij bieden een salaris conform de CAO-primair onderwijs.
De persoonlijke inschaling is afh ankelijk van leeft ijd en ervaring. 
Daarnaast bieden wij u studie- en trainingsfaciliteiten.

Informati e en sollicitati e:
Voor meer informati e over de functi e, de school en de selec-
ti eprocedure kunt u contact opnemen met de bovenschools 
directeur Rob de Jong, telefoon 06-23644029
Meer informati e is ook te vinden op de website van de school 
www.bsjanbapti st.nl 

Bent u geïnteresseerd, stuur dan vóór 13 maart 2012 een brief 
met CV aan de directi e van de 
Sint Jan Bapti stschool, 
Anemonenweg 17, 
2241 XH Wassenaar. 
Reageren per e-mail kan ook:  jbapti st@xs4all.nl 

Een assessment kan deel uitmaken van de selecti eprocedure.

Acquisiti e naar aanleiding van deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

school-st katholiek 120217.indd   1 17-02-2012   15:07:13



Advertentie

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stuurgroepen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

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

sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adres en telefoonnummers  
cnv onderwijs
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weer opgelapt is, weet ze niet of ze nog lang mag blijven. 
De bezuinigingen in het passend onderwijs maken haar 
ongerust. ‘Het staat vast dat er mensen ontslagen gaan 
worden, maar het is onduidelijk hoeveel. Het gaat hier 
niet om het last in first out principe, maar er gaat echt 
een kaasschaaf overheen. Het kan iedereen treffen.’ 
Gevolg is dat er meer kinderen per klas komen. De lera-
ren krijgen daarmee een hogere werkdruk. ‘We hebben 
nu gemiddeld twaalf leerlingen per klas, dat gaan er 
waarschijnlijk veertien tot zestien worden’, aldus Klaver. 
Ze is lid geworden van CNV Onderwijs om op de hoogte 
te blijven van de ontwikkelingen. ‘Ik zie graag dat mijn 
belangen behartigd worden. We moeten vechten tegen 
de bezuinigingen en er alles aan doen om het niet door 
te laten gaan. Als dat niet lukt, moeten we in ieder geval 
zorgen dat het minder radicaal gebeurt dan nu.’ 
YR

Als kleuter speelde Fleur Klaver al juf voor haar pop-
pen. Toen ze eenmaal oud genoeg was, ging ze naar de 
pabo en niet veel later stond ze voor de klas. Eerst in het 
regulier, nu in het speciaal onderwijs. Op De Keerkring in 
Zoetermeer werkt ze met kinderen die een verstandelijke 
handicap hebben. ‘Ik vind het een geweldige uitdaging. 
Bij elk kind moet ik weer een manier vinden om verder 
te komen.’ Op het moment staat Klaver even niet voor 
de klas door een operatie aan haar been. Als ze straks 

Fleur Klaver (33): 
‘Vechten tegen 
bezuinigingen’
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Jouw partner  
in de school

 


