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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.

Rijen sluiten (2)
Van harte sluit ik me aan bij twee 
brieven in Schooljournaal 4. Het is 
schofterig hoe Elias praat over veel 
hardwerkende onderwijsmensen met 
hart voor de medemens en hoe hij 
mij/ons over één kam scheert met 
die paar niet optimaal functione-
rende collega’s die je in elke sector 
tegenkomt, niet in de laatste plaats 
in Den Haag. Het is dat wij te netjes 
zijn opgevoed én dat het onze taak 
is om het goede voorbeeld te geven, 
maar anders... Wat zou ik hem graag 
eens met de werkelijkheid confron-
teren op de scholen waar ik mag 
werken! Bij deze uitgenodigd! Neemt 

niet weg dat het belangrijk is dat de 
kwaliteit van directievoering en van 
het handelingsrepertoire van de leer-
kracht versterkt wordt. Er moet dus 
extra geïnvesteerd worden om de 
zo gewenste kwaliteitsslag te kun-
nen maken. Daarom onderstreep ik 
ook de oproep om acties te initiëren 
waarmee we de rijen sluiten! Laat 
ons, net als een klas vol kinderen, 
onze (ervarings)kennis en de macht 
van een groep gebruiken om onze 
belerende ‘docenten’, die wel een 
heel verkeerde toon aanslaan, een 
duidelijke les te leren: investeer wijs 
in de opbouw van ons onderwijs!
Marco de Jong, Oud-Beijerland

Passend onderwijs
Ik werk 21 jaar als leerkracht in het 
basisonderwijs. Ik heb Weer Samen 
Naar School meegemaakt en de 
invoering van het Rugzakje. Een 
flinke taakverzwaring voor de basis-
schoolleerkracht die met allerlei 
specifieke gedrags-  en leerpro-
blemen in aanraking kwam. En nu 
hebben we dan passend onderwijs. 
Klassen in het basisonderwijs zijn 
nu al groter dan 30 leerlingen, mijn 
groep telt bijvoorbeeld 32 leerlin-
gen.  En als het aan minister Van 
Bijsterveldt ligt, worden in die grote 
klassen straks nog meer complexe 
problemen opgevangen. Hoezo pas-
send onderwijs? Basisscholen moe-
ten maximaal voorzien in de ‘onder-
wijsbehoeften van het kind’. Maar 
wat zijn nu die behoeften? Alleen 
de leerresultaten in cijfers of vol-
doen aan de daadwerkelijke hulp-
vraag van een kind? Deze kinderen 
zullen waarschijnlijk later voor een 
groot deel met de handen willen en 
gaan werken, maar nu moeten er 
voor hen ‘ontwikkelperspectieven’ 
worden opgesteld waarin puur naar 
resultaten in cijfers wordt gekeken. 
Laten we nu in godsnaam weer in het 
belang van het kind denken! Gebruik 
die cijfers niet om scholen mee te 
slaan en ze als sterk of zwak te beti-
telen. Kijk naar de ontwikkeling van 
het hele kind, kennis en welzijn dus!
Wilko Visser, Elst

Elk kind telt!
Wat was het goed om op 6 maart met zo veel collega’s uit 
het onderwijs in de ArenA samen te zijn! Een duidelijke 
boodschap: elk kind telt! Wanneer de Tweede Kamer niet 
reageert zoals wij willen, hoop ik dat de vakbonden opnieuw 
gaan voor stakingsacties. Nu moeten we bij ons standpunt 
blijven: passend onderwijs met deze bezuinigingen kan NIET! 
Vaak horen we: de ouders zijn de dupe van een stakingsdag en 
moeten hun kind opvangen. Ja, voor één dag en misschien later 
dit jaar nog wel vaker, maar wij gaan staken om te voorkomen 
dat ze straks élke dag thuis zitten met hun mooie, kwetsbare 
kind. Onderwijs is de toekomst en daar moet in geïnvesteerd 
blijven worden! Het moet een veilig en kwalitatief goede situatie 
blijven waarin wij de kinderen les geven, geen dagbesteding. 
Eveline Luyten

U kunt een brief van maximaal 200 woorden mailen naar 

recht voor om inzendingen niet te plaatsen of in te korten.
Brieven
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Uit 50.000 
monden: 
‘Elk kind telt!’
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Benjamin blijft zwaaien als de bus met zijn juffen en meesters 
van de Rafaëlschool in Utrecht de straat uitrijdt. Op naar de 
Amsterdam ArenA, waar zich ruim 50.000 onderwijsmensen 
verzamelen om te staken tegen de 300 miljoen euro bezuiniging 
op passend onderwijs. ‘Elk kind telt! Elk kind telt!’ dreunt het 
later uit al die kelen.
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Het is half elf in de ochtend, 6 maart. Chauffeur Vincent haalt 
alle stakingsoproepen en machtigingsbewijzen op van zijn  
25 passagiers, allemaal personeelsleden van de Rafaëlschool 
voor zmlk in Utrecht. Een paar kinderen kunnen die dag 
nergens anders terecht, en dus blijven er wat leraren achter op 
school. Benjamin zwaait tot de bus verdwenen is en ook daarna 
nog, want als de bus weer de straat inrijdt na een hachelijke 
manoeuvre bij het kanaal, is de enthousiaste jongen nog niet 
uitgezwaaid. Eén juf is al misselijk. ‘Van de zenuwen’, moet ze 
bekennen. De stemming zit er verder goed in. De eerste liedjes 
worden ingezet en als onderwijsassistent Jacky Albers de brief 
voorleest van de bonden, is het al snel ‘Jacky Jacky Jacky!’ 
Schoolkrijtjesdrop gaat rond in de bus.

BURNOUtS
De Rafaëlschool telt 120 leerlingen tussen 4 en 12 jaar in elf 
groepen. De school kent een speciale structuurgroep voor 
leerlingen met autisme. Met de bezuiniging zal de groepsgrootte 
voor deze kinderen van zes naar acht gaan, voorspelt Albers. 
‘Dat is te veel. Deze leerlingen hebben veel begeleiding en 
structuur nodig. We staan dan ook met een leerkracht en 
onderwijsassistent op zo’n groep. Straks is er geen geld meer 
voor de assistent. Dan wordt het onmogelijk de leerlingen de 
aandacht te geven die ze nodig hebben.’ Met een zorgelijke 
rimpel in haar voorhoofd: ‘Nou, ik zie de burnouts al komen. 
En dan denk ik: hoe haal je het in je hoofd om je goeie geld 
uit te geven aan prestatiebeloning? Dat wil helemaal niemand! 
Ook in het regulier onderwijs krijgen ze straks meer zorgleer-
lingen, maar niet de ambulante begeleiding die ze daarbij nodig 
hebben. Hoe moet dat in een groep van dertig kinderen? Daar 
worden niet alleen de zorgleerlingen maar ook de reguliere 
leerlingen de dupe van.’

AMPUtAtIE
Ook Marja van Kuijk, coördinator leerstroom autisme en laag 
ontwikkelingsniveau op de Rafaëlschool, ziet het somber in. 
‘We moeten een groep opheffen, namelijk die met een laag 



Schooljournaal 6

heb ik niet eerder meegemaakt. Ik vrees echt voor de kwaliteit 
van ons onderwijs.’ 
Directer Pien van Gendt vult aan: ‘Er zal 10 fte moeten 
verdwijnen op een personeelsbestand van 56 fte. De mensen 
zonder vaste aanstelling gaan er het eerst uit en ook in het 
aantal onderwijsassistenten en ander onderwijsondersteunend 
personeel zullen we moeten snijden. Het is verschrikkelijk.’ 
Alle teamleden dragen een shirt met foto’s van leerlingen en 
de tekst: De bezuinigingen op passend onderwijs passen niet op 
mijn school. Ik ben L. De minister laat ons keihard vallen. De bus-
chauffeur zegt bij aankomst: ‘Allemaal terugkeren bij deze bus, 

ontwikkelingsniveau, vier jaar geleden 
gestart. Ik voel dat als een amputatie van 
de school. Een paar leerlingen zullen er 
naar de dagbesteding gaan, een paar naar 
andere groepen in de school. Ook vrees 
ik voor de leerlingen met autisme. Als zij 
in een groep groter dan zes zitten, zullen 
ze meer prikkels opvangen en daardoor 
meer gedragsproblemen vertonen. Ik 
werk 25 jaar in het speciaal onderwijs, 
maar zoiets ernstigs als deze bezuiniging 

De Utrechtse 
Rafaëlschool 
maakt zich op voor 
de tocht naar de 
Amsterdam ArenA.
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nummer C75!’ ‘Ah, mijn bh-maat!’ grapt een juf. In file gaat het 
stapvoets over de dijk richting Arena, paarse (CNV Onderwijs) 
en groene (AOb) stakingsattributen verzamelend.

Elk kIND tElt
De Amsterdam ArenA stroomt gestaag vol. Presentator Walter 
Vermeer zet een meezinger in met als refrein: ‘Dat is strijden, 
dat is waken, dat is fluiten – een enorm fluitconcert galmt door 
het stadion – dat is staken!’ Op de grasmat worden tientallen 
spandoeken uitgespreid en ook aan de tribunes hangen leuzen. 
Een greep daaruit: ‘Marja, die kun je niet maken, dus gaan 
we nu echt staken!’, ‘Elk kind telt, minister Van Bijsterveldt’, 
‘Hoeveel leerkrachten overspannen voor je stopt met deze 
plannen?’, ‘Laat onze leerlingen niet dobberen’ en een spandoek 
met een plaatje van een spiegel en de tekst: ‘Durft u hier nog in 
te kijken?’

RUG OP!
De bondsvoorzitters spreken de 50.000 stakers toe. CNV 
Onderwijsvoorzitter Michel Rog: ‘Elk kind telt! Leerlingen 
krijgen alleen maar minder: minder zorg, minder aandacht, en 
leraren alleen maar meer: meer werkdruk, meer leerlingen. De 
minister wil niet luisteren, nu moeten de 150 Kamerleden het 
doen! Want elk kind telt!’ Een enorm gejuich klinkt door de 
ArenA. Op de tribunes beweegt de paars-groene massa van 
links naar rechts en doet ‘la la la’. De leraren op het podium 
geven stuk voor stuk aan dat bezuinigen niet kan en niet mag. 

Eensgezind: ‘Doe die stomme 
prestatiebeloning niet en die hele 
bezuiniging is niet nodig!’ Een 
bestuursvoorzitter van zestien 
scholen zegt: ‘Wij zijn hier met 
600 mensen, van wie er straks 300 
op straat staan! En de minister 
maar zeggen dat het allemaal wel 
meevalt!’ Een basisschooldirecteur: 
‘Als er één sector is, die waar geeft 
voor zijn geld is het ‘t basison-
derwijs wel!’ Een dansgroep gaat 
grotendeels uit de kleren omdat 
Van Bijsterveldt het onderwijs in de 
kou zet. Een groep fietsers betreedt 
het podium. ‘Vanuit Hengelo zijn 
we naar Den Haag gefietst, op 
tandems, omdat we het niet alleen 
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Foto’s	zijn		
van	evert	

elzinga,	tenzij	
anders	vermeld.

kunnen’, legt er één uit. ‘Daar hebben we 
ruim 8.000 handtekeningen aangeboden aan 
de politiek.’ Een andere fietser heeft op zijn 
shirt staan: ‘Marja kan mijn rug op!’ 

SUPER!
De kinderen waar het om gaat, de zorgleer-
lingen, betreden het podium en zijn zicht-
baar geroerd door de overweldigende steun 
in de ArenA. ‘Echt fantastisch dat jullie er 
allemaal zijn! Super!’ ‘Als je 300 miljoen 
bezuinigt, krijgen veel minder kinderen een 
diploma en moet er dus betaald worden aan 
uitkeringen.’ ‘Straks moet ik een half uur 
wachten voordat ik naar de wc geholpen 
word. Dat kan toch niet!’ CNV Onderwijs-
bestuurder Patrick Banis sluit de grootste 
onderwijsstaking ooit af met de woorden ‘Elk 
kind telt!’, luid gescandeerd door 50.000 
mensen. 
Ciska de Graaff



Massale staking: 
‘Uniek!’
De kruitdampen in de Amsterdam ArenA waren nog maar net opgetrokken of tijdens 

het debat over de gewraakte miljoenenkorting werd duidelijk dat coalitiepartners VVD en 

CDA en gedoogpartij PVV onverkort vasthielden aan de afgesproken besparing op pas-

send onderwijs. Bestuurder Patrick Banis van CNV Onderwijs reageerde vol onbegrip. 

‘Wat in dat stadion gebeurde was uniek. Tienduizenden die opkwamen voor de kwaliteit 

van het onderwijs. Wat een betrokkenheid! Dat signaal kan de minister eenvoudigweg 

niet negeren.’ Van Bijsterveldt en haar secondanten Elias (VVD) en Beertema (PVV), de-

den dat vooralsnog wel. Al beloofde de bewindsvrouw dat als het straks niet goed gaat 

met de extra hulp aan zorgleerlingen, ze zou ingrijpen.

Banis hoopt dat als de Tweede Kamer komende week stemt over de bezuiniging nog 

wat winst te halen valt via een aantal amendementen van de oppositie. ‘Daarbij gaat 

het om basisondersteuning – welke zorg wordt via de reguliere bekostiging geregeld 

zonder dat er extra geld nodig is voor passend onderwijs -, medezeggenschap en pro-

fessionalisering.’

Voor verdere acties richten de bonden zich nu op de senatoren in de Eerste Kamer, die 

naar verwachting voor de zomer het finale oordeel over het voorstel vellen. ‘Dat wordt 

onze laatste kans. Hou maar rekening met een aantal ludieke acties.’ 

PM    

ENqUêTE over 
wensen nieuwe 
cao-PO 
Woensdag heeft het primair onderwijs 

laten zien vóór kwalitatief goed onder-

wijs te zijn en tégen de bezuinigingen. 

Goede werkomstandigheden en het 

vereiste personeel zijn een must om 

het vak goed te kunnen uitoefenen. 

Daarbij horen echter ook goede ar-

beidsvoorwaarden waarin zaken als 

arbeidstijden, scholing/professiona-

lisering, verlofmogelijkheden, werk-

gelegenheidsbeleid en zeggenschap 

zijn geregeld. Binnenkort gaat CNV 

Onderwijs met de PO-Raad  overleg-

gen over de nieuwe decentrale cao-

PO. Het streven is om per 1 augustus 

2012 een nieuwe cao te hebben. 

Afspraken over de salarishoogte/loon-

ontwikkeling staan daar (nog) niet in, 

omdat die apart met de minister van 

Onderwijs worden gemaakt. Deze 

vormen daarom geen onderdeel van 

deze enquête. Wij verzoeken leden   

– en hun collega’s – met punten aan 

te geven welke onderwerpen belang-

rijk zijn en geregeld moeten worden in 

de nieuwe cao-PO.  

Ga naar www.cnvo.nl/cao-po.

schoolnieuws
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schoolschoolss

Gratis naar de film? 
knip	de	bon	uit	op	
pagina	39.	

Op	basisschool	De	Poolster	in	Berkel	en	Rodenrijs	w
erd	dinsdag	op	een	alternatieve	

manier	gestaakt.	De	school	is	van	mening	dat	de	minister	de	kinderen	in	de	kou	laat
	

staan	en	verhuisde	daarom	voor	een	keer	inboedel,	personee
l	en	leerlingen	naar	buiten.

Fo
to

: H
en

rië
tt

e 
G

ue
st



    BERGKAMP
Geachte heer Rog,
Beste Michel,

Ik ben het volledig met je eens dat 
het de verantwoordelijkheid van de 
school is om een veilig klimaat te 
scheppen voor alle leerlingen. Juist 
daarom vinden we het zo belangrijk 
dat in de kerndoelen wordt vastge-
legd dat jongeren voorlichting krijgen 
over homo- en transseksualiteit. De 
middelbare school is geen veilige 
plek voor jonge homo’s, lesbien-
nes, biseksuelen en transgenders 
(LHBT’s). De suïcidecijfers voor deze 
groep liggen tot vijf maal hoger dan 
onder heterojongeren (SCP, 2010). 

Volgens de Onderwijsinspectie meent 
de helft van de vo-leeringen dat je op 
school beter niet voor je homoseksu-
aliteit uit kunt komen. Maar hoewel 
81 procent van de homoseksuele 
jongeren aangeeft dat voorlichting 
hun positie op school kan verbete-
ren, krijgt twee derde van de mid-
delbare scholieren geen voorlichting 
over homoseksualiteit. Ondanks de 
goede bedoelingen die jij schetst. Het 
gaat ons er niet om hoe het gebeurt, 
maar dat het gebeurt. Scholen zijn 

vrij om in te vullen hoe zij dit 
doen, zolang het bijdraagt 
aan een veilig klimaat voor 
LHBT’s. Scholen kunnen hier 
lespakketten voor inzetten, 
COC-voorlichters uitnodigen 

of Gay-Straight Alliances op 
hun school de ruimte geven om 

zelf het gesprek aan te gaan met 
leerlingen. Ook wij zien scholen als 
kleine gemeenschappen. Hierbinnen 
zijn het de leerlingen, de docenten en 
de schoolleiding die het beste weten 
hoe zij het gesprek met elkaar kun-
nen aangaan. Door de verplichting 
in de kerndoelen zorgen we ervoor 
dat scholen zich dit onderwerp eigen 
zullen moeten maken. Van verplichte 
acceptatie is daarom ook geen 
sprake. Verplichte voorlichting zal 
wel leiden tot grotere acceptatie en 
een veiliger klimaat voor alle leerlin-
gen op school. 
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     Vera Bergkamp is voorzitter van COC Nederland

DE MIDDELBARE SCHOOL 
IS GEEN VEILIGE PLEK 
VOOR JONGE HOMO’S, 

LESBIENNES, BISEKSUELEN EN 
TRANSGENDERS

ROG VERSUS
Geachte mevrouw Bergkamp,
Beste Vera,

In april stuurt minister van 
Bijsterveldt een wetsvoorstel naar 
de kamer waarin scholen verplicht 
aandacht moeten besteden aan 
seksuele diversiteit. In het kader van 
burgerschapsvorming vind ik het van 
groot belang dat leerlingen kennis 
hebben van de grote diversiteit in 
onze samenleving. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om religieuze diver-
siteit, maar dus ook over seksuele 
diversiteit. Ik hecht er echter sterk 
aan dat scholen de ruimte krijgen 
deze kerndoelen op eigen wijze 
in te vullen. Ook hierin zouden we 

pluriformiteit of diversiteit moeten 
waarderen. 
Een school is een kleine gemeen-
schap waar je fatsoenlijk met elkaar 
omgaat en waar iedereen zichzelf 
moet kunnen zijn. Je maakt met 
elkaar afspraken daarover: met 
schoolleiding, met leraren, met 
leerlingen en met ouders. Ik vind 
daarom dat seksuele diversiteit 
geen vak moet worden op scholen. 
En ik vind ook niet dat er verplichte 
lesstof moet worden aangeboden. 

De overheid kan bepalen dat 
er aandacht moet worden 
besteed aan bepaalde 
onderwerpen, maar het is de 
verantwoordelijkheid van de 
school om te bepalen hoe dat 

wordt ingevuld.
Daarmee is niet alles gezegd. 

Het is ook de verantwoordelijkheid 
van de school om een veilig klimaat 
te scheppen voor alle leerlingen. 
Discriminatie en schelden passen 
daar niet in. Daarnaast is kennisma-
king met mensen met verschillende 
seksuele voorkeuren in bijvoorbeeld 
lesstof op schoolmateriaal een 
veel geleidelijker manier om naar 
acceptatie van verschillen te gaan. 
Zie de ontwikkeling in reclames en 
bij televisieprogramma´s. Verplicht 
acceptatie opleggen heeft meestal 
een averechts effect en daar is 
niemand mee gediend. 

HET IS OOK DE 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN 
DE SCHOOL OM EEN VEILIG 

KLIMAAT TE SCHEPPEN 
VOOR ALLE LEERLINGEN     Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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‘Ik vind homo’s 
dappere mensen’

Alle scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs moeten 

aandacht besteden aan 
homoseksualiteit, zo besloot 

de ministerraad vorige maand. 
Het COC noemt het besluit 

een overwinning. ‘Terwijl 
bijna alle homojongeren 

meer voorlichting over 
homoseksualiteit willen, krijgt 

tweederde van de middelbare 
scholieren dat nooit. Dat gaat 
nu eindelijk veranderen’, stelt 
de homobelangenorganisatie 

in een reactie. Een deel 
van de scholieren krijgt 

nu al voorlichting over het 
onderwerp, zoals de leerlingen 

van het Stanislas College in 
Rijswijk (ZH). 

COC-voorlichtingen brengen dialoog tot stand

‘Voordat we beginnen wil ik eerst een paar dingen met jullie 
afspreken’, zegt COC-voorlichter Willem Schoustra tegen de 
tweede klas vmbo-t. ‘Als je iets wilt vragen, steek je je hand op. 
En je mag alles zeggen, maar doe het wel met respect. Dat doen 
we andersom ook.’
De kinderen zijn vooraf niet ingelicht over de inhoud van de 
voorlichting. De ervaring leert dat het verzuim toeneemt als ze 
wel op de hoogte zijn. Zodra duidelijk is waar het over gaat, gaan 
al snel de eerste handen de lucht in en komen de vragen. Waar 
het COC voor staat, en voor wie de organisatie opkomt.
Vervolgens mogen de kinderen roepen wat er bij hen opkomt 
als ze de woorden ‘homo’s’, ‘lesbiennes’ en ‘biseksuelen’ horen. 
Al snel klinken de eerste kreten door de klas: ‘Mannen die seks 
met elkaar hebben’, ‘Mannen die in hun kont worden geneukt’, 
‘Ze gebruiken geen condoom, behalve als de ander aids heeft.’ 
Ook het woord lesbiennes roept verschillende associaties op bij 
de leerlingen: ‘Dildo’, maar ook ‘Kim Holland’. ‘Is zij lesbisch?’, 
vraagt iemand. ‘Volgens mij biseksueel’, antwoordt een ander. 
Maar er klinken ook meer genuanceerde uitroepen door de klas: 
‘Gewoon twee mensen die van elkaar houden, ongeacht wat het 
geslacht is.’ En ook: ‘Ik vind homo’s dappere mensen. Ze durven 
zich te uiten, ze schamen zich er niet voor.’
Een meisje zegt verlegen: ‘In As the World Turns zit ook, hoe zeg 
je dat netjes, een homoseksueel stelletje.’ Gevraagd naar meer 
associaties met het woord ‘homo’, klinkt plotseling de naam van 
de artiest Justin Bieber door het klaslokaal. Grote hilariteit volgt. 
Schoustra reageert: ‘Het is nog steeds niet bekend hè, we weten 
het niet zeker. Als het zo is, komt-ie er wel een keer mee.’

HERKEN DE HOMO
De klas wordt in drie groepen verdeeld. Een daarvan zit rond 
een tafel waarop enkele tientallen foto’s liggen van mensen: 
man, vrouw, jong, oud. Schoustra vraagt de kinderen aan de 
tafel om de foto’s te verdelen in een groep hetero’s en een groep 
homo’s. ‘Een dom spel’, reageert een meisje direct. ‘Dit is toch 
niet logisch, want je ziet niet aan iemands uiterlijk of hij homo 
of hetero is.’ Haar klasgenoten beginnen intussen voorzichtig 
de foto’s te sorteren. ‘Dit meisje is hetero’, zegt een jongen. 
‘Waarom denk je dat?’, vraagt Schoustra. ‘Omdat ze haar best 

VOORLICHTERS GEZOCHT
Het COC is op zoek naar voorlichters. Iedereen, 
homo of hetero, is welkom om het team te 
komen versterken. Met name docenten en 
oop’ers. Zij kennen het onderwijs immers van 
binnen uit en hebben daarbij ook didactische en 
pedagogische ervaring. Wil je het COC komen 
ondersteunen met het geven van voorlichting of 
ben je op zoek naar meer informatie, kijk dan op 
www.cochaaglanden.nl/voorlichting. Of stuur een 
e-mail naar voorlichting@cochaaglanden.nl
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doet om er goed uit te zien voor mannen.’ Anderen twijfelen. 
‘Deze foto? Ik weet het niet’, aarzelt een van de leerlingen. ‘Waar 
zien jullie het normaal aan?’, vraagt de COC-voorlichter. ‘Aan 
het loopje’ en ‘ze dragen skinny jeans’, en ook ‘aan het gedrag; 
iemand is stil’ of ‘ze praten net als meisjes’. 
‘Hoeveel homo’s denken jullie dat er zijn?’, stelt Schoustra de 
vraag. ‘In Nederland 3,6 miljoen’, gokt een jongen. ‘Er zijn er wel 
veel, maar niet iedereen is uit de kast gekomen’, zegt een klas-
genoot. Als de leerlingen wordt gevraagd of ze homo’s kennen, 
antwoordt een jongen: ‘Mijn buurman. Hij is gewoon zichzelf. Ik 
heb er niets tegen.’ Anderen mompelen over een leraar, en nog 
één. Een meisje zegt: ‘Ik ken twee meisjes. Carmen 
is bi en dat nieuwe meisje volgens mij ook.’
De COC-voorlichter vertelt dat één op de tien 
mensen homoseksuele gevoelens heeft. ‘En die cij-
fers zijn overal ter wereld hetzelfde. Het maakt niet 
uit in welk land je bent.’
‘Denken jullie dat het makkelijk is om homo of 
lesbienne te zijn?’, vraagt Schoustra de kinderen. ‘Als je zo 
geboren bent, vind ik het echt zielig’, zegt iemand. ‘Triest’, zegt 
een ander. Een meisje spreekt vervolgens een van de jongens 
aan. ‘Die jongen uit de tweede. Die noemen jullie altijd homo, 
omdat hij anders is. Waarom doen jullie dat?’ De vraag blijft 
onbeantwoord.

ZIEKTE
Aan de tafel ernaast spreken jongeren met voorlichter Martien 
over verschillende stellingen. Bijvoorbeeld over de stelling wat je 
moet doen als iemand van hetzelfde geslacht met je fl irt. ‘Op z’n 

COC-voorlichter Willem Schoustra in gesprek met leerlingen van het Stanislas College in Rijswijk (ZH).

bek slaan’, zegt een kleine jongen. ‘Grapje’, voegt 
hij eraan toe. ‘Ik zou doen alsof er niets gebeurd 
is.’ ‘Of zou je terug knipogen?’, plaagt een 
klasgenoot. ‘Als iemand naar je knipoogt, kun 
je dat ook als compliment beschouwen’, houdt 
Martien de jongeren voor. En zou een lesbische 
vrouw een kind mogen adopteren? Een leerling 
antwoordt daarop duidelijk: ‘Als je een kind wilt, 
moet je dat gewoon doen. Een kind moet ermee 
leren leven. Ze mogen allang blij zijn dat ze een 
goed thuis hebben.’

De derde groep praat met voorlichter Deborah 
over vragen als: Is homoseksualiteit een ziekte? 
Denk je dat het besmettelijk is? Ook hier interes-
sante opvattingen van de jongeren: ‘Ik lees nu 
een boek waarin het een ziekte wordt genoemd’, 
zegt een meisje. ‘Misschien is het een chronische 
ziekte’ en ‘Als je opgroeit in een omgeving met 
veel homoseksuelen, dan heb je zelf ook meer 
kans om homo te worden’. Uitspraken die door 
Deborah gelijk worden ontkracht.
Aan het einde van de les wordt de uitslag van de 
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‘JE MOET NIET DE ILLUSIE HEBBEN DAT 
JE MET EEN GASTLES DE WERELD 
VERANDERT. MAAR JE ZET DE 
LEERLINGEN WEL EVEN AAN HET DENKEN’
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fotoquiz klassikaal bekendgemaakt. Schoustra vertelt dat slechts 
twee geportretteerden hetero zijn, de anderen zijn homo of 
lesbisch. Sommige leerlingen vallen bijna van hun stoel van ver-
bazing. ‘Zelfs die opa?’, vraagt een jongen vol ongeloof. ‘Dit spel 
is bedoeld om te laten zien dat je het bij de meeste mensen niet 
kunt zien wat hun geaardheid is’, houdt Schoustra de klas voor.

VOOROORDELEN
Sinds een jaar verzorgt Schoustra voorlichtingen van het COC.
‘De bedoeling van de lessen is om de dialoog met elkaar aan 
te gaan’, vertelt hij. ‘We komen niet vertellen wat de kinderen 
moeten denken. Het gaat erom dat ze worden geconfronteerd 
met hun eigen gedachten en vooroordelen. Dat werkt heel goed.’ 
Toch realiseert Schoustra zich de beperkingen van de voorlich-
tingen. ‘Je moet niet de illusie hebben dat je met één gastles de 
wereld verandert. Maar je zet de leerlingen wel even aan het 
denken en geeft ze iets mee waar ze later misschien nog een keer 
aan terugdenken.’
Eén gastles is Schoustra in het bijzonder bijgebleven. ‘Dat was 
op het moment dat wij als voorlichters over onze coming-out 
vertelden en uitlegden hoe wij in het leven staan als homo’s. Een 
andere voorlichter vertelde toen dat zijn partner was overleden 
aan een hartstilstand. De kinderen waren ontroerd. Er hing een 
hele mooie sfeer. Toen vroegen we de klas of kinderen door twee 
ouders van hetzelfde geslacht opgevoed konden worden. En daar 
hadden de kinderen het nog best wel moeilijk mee. Ze bleven 
sterk bij het idee dat een kind een moeder of een vader nodig 
heeft. Een jongen stak zijn hand op en vertelde dat hij door zijn 
opa was opgevoed. Dat had hij nog nooit met iemand gedeeld. 
De jongen die naast ‘m zat begon te huilen. Ook hij was door 
z’n opa en oma opgevoed. Dat raakte de klas. We konden heel 
mooi teruggeven dat je soms toch voorzichtig moet zijn met je 
oordelen. Twee meisjes giechelden er een beetje om en daar 
spraken we ze op aan. En de juf die nog de tranen aan het drogen 
was van die jongen, heeft toen de klas toegesproken. Zij betitelde 

de jongens als de helden omdat ze hun 
verhaal hadden verteld. En zo voelde de 
klas dat ook.’

METHODEMAKERS
Robert van der Gaag coördineert de 
gastlessen van het COC in de regio Den 
Haag. Hij geeft zelf ook voorlichting 
op scholen. Volgens Van der Gaag is 
het belangrijk dat al op de basisschool 
aandacht wordt besteed aan diversiteit in 
relaties, bijvoorbeeld met behulp van de 
door het COC ontwikkelde lesmethode 
Hand in hand. ‘Problemen rond de accep-
tatie van homoseksualiteit zullen alleen 
verdwijnen als kinderen van jongs af aan 
leren hoe de maatschappij echt in elkaar 
zit. Op een heel speelse en kinderlijke 
manier. Dus dat een kind bijvoorbeeld 
ook twee papa’s of twee mama’s kan heb-
ben. Dan gaan ze vanzelf dat beeld tot 
zich nemen. Kinderen dragen het oordeel 
uit wat hen is aangeleerd. Ze moeten 
leren hoe de wereld in elkaar steekt en 
scholen zijn daar de eerst aangewezen 
plek voor. Vooral omdat het onderwerp er 
leeft. Jongeren kijken er om zich heen en 
worden er verliefd.’ 
De gastlessen zijn onderdeel van een 
breder programma van het COC om het 
onderwerp een structurele plek te geven 
binnen de school. Van der Gaag: ‘Nu 
er een verplichting komt om aandacht 
te besteden aan homoseksualiteit op 
scholen, beseffen we goed dat we nooit 
op alle instellingen voorlichting kunnen 
geven. Daarom trainen we docenten om 
dit onderwerp in de klas te behandelen, 
ontwikkelen we lesmethodes en geven we 
ook oudervoorlichtingen.’
Van der Gaag, zelf leraar geweest, is zich 
bewust van de werkdruk in het onderwijs 
en ziet daarom vooral een rol weggelegd 
voor de methodemakers. ‘Noordhoff 
Uitgevers heeft bijvoorbeeld al aangege-
ven hun teksten en afbeeldingen aan te 
passen, door bijvoorbeeld wel eens twee 
vaders in verhaaltjes te gebruiken. Als het 
onderwijs zou aangeven ook lesmateriaal 
te kopen waarin die teksten staan, zouden 
de methodemakers daarin meegaan. Zo 
wordt het kinderen duidelijk dat het hele-
maal niet uitmaakt of je op een jongen of 
meisje verliefd wordt.’
Edwin van Baarle

Schooljournaal 12

Leerlingen be-
kijken foto’s en 
proberen de gepor-
tretteerden in een 
groep hetero’s en 
een groep homo’s 
te verdelen. 
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Liesbeth Hermans
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COLUMN

Toevallig hebben wij op onze school twee studiedagen in 
dezelfde periode als de staking. Onze kinderen krijgen dus 
weer vrij. Als moeder hoor ik mijn lotgenotes mopperen. 
Kunnen we wéér opvang regelen! En de voorjaarsvakantie is 
net voorbij! Wat moeten ze op school dan zo nodig dagen-
lang bestuderen? En straks zeker weer staken! Krijgen die 
kinderen van ons nog wel eens les?
Tsja, wat komt er tegenwoordig niet kijken bij het beroep 
van leerkracht basisonderwijs? Nogal wat mensen hebben 
moeite om zich dat allemaal voor te stellen. Neem het ze 
eens kwalijk…

De actie tegen de bezuinigingen is me uit het hart gegrepen. 
Maar ik vraag me wel af of staking nou zo’n geweldig mid-
del is om de steun te verdienen van al die vaders, moeders, 
opa’s en oma’s die dagelijks hopen dat ze hun kinderen en 
kleinkinderen bij ons in goede handen achterlaten. 
Mijn teamcollega’s zitten met dezelfde twijfel, merk ik. 
Geen wonder dat iedereen enthousiast is nu onze MR met 
een alternatief plan op de proppen komt. Op de stakingsdag 
krijgen alle leerlingen puur klassikaal, ouderwets les: 
opletten bij de uitleg, mondje dicht, geen vingers, je werk 
maken in stilte, niet afkijken, inleveren, met rode pen een 
cijfer van de juf eronder, klaar! Passend onderwijs? Ho, 
maar! Vergaderen of overleggen doen we ook niet. Op tijd 
naar huis en ’s avonds niks aan het hoofd: geen handelings-

plannen, geen formulieren, geen analyses, geen enquêtes, 
geen lesvoorbereidingen, niks. 
Ons team vindt het een prima idee. Allemaal eensgezind, 
dat maken we ook niet meer zo vaak mee. Wel wat waard!
We babbelen een tijdje door over hoe fi jn het zou zijn om 
elke dag van acht tot vijf te werken, een week van veertig 
tot vijfenveertig uur. Zoals normale mensen ook doen. 
Samen dromen we over een school waar alle kinderen 
en ouders blij zijn met wat je voor ze doet. Een bestaan 
zonder zorgen in de avonden en de weekenden. Een Utopia 
met minder werkdruk, maar meer trots op wat je bereikt. 
Heerlijk!

Passend onderwijs, hoe bedoelt u? Dat vragen ze zich af bij 
ons aan de pauzetafel. Wie past er eigenlijk op de leer-
krachten? De minister? Het schoolbestuur?
Trouwens, bezuinigen die ook op zichzelf? We kijken elkaar 
eens aan, er valt een stilte. Dan pakken de MR-leden de 
handschoen op. Er gaat een brief naar het bestuur. 
Bezuinigt men op eigen niveau óók? Ja? Vertel eens! 
De sfeer wordt alsmaar lolliger. Eén teamlid oppert om 
iets met de toetsgegevens te doen. Of liever: er niets mee 
te doen! Moeten die openbaar worden, is dat verplicht? 
Wie zegt dat je ze aan de Inspectie moet overhandigen? 
Wat gebeurt er als heel Nederland alle scores achter-
houdt? Mooie staking! Wie durft? 

WAT GEBEURT ER 
ALS HEEL NEDERLAND 

DE TOETSSCORES 
ACHTERHOUDT? MOOIE 
STAKING! WIE DURFT?

Creatief staken

Liesbeth Hermans 
(5O) is leerkracht 
groep 7/8 op een 
Daltonschool in 

Steenwijk. 
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Windesheim-
docent Van der 
Meijden: ‘Iedere 
generatie roept 
dat het alle-
maal achteruit 
gaat en dat het 
vroeger beter 
was. Ik geloof 
daar niet in.’

Schooljournaal 14

‘Met overgrote deel 
van hbo is niets mis’

Nieuwe voorzitter HBO-raad sust de gemoederen

Onterecht verstrekte diploma’s bij Hogeschool Inholland, te 
makkelijk gegeven voldoendes voor afstudeeropdrachten bij 

Hogeschool Windesheim. Gevoegd bij de pabo-student die moeite 
heeft met de reken- en taalopgaven uit groep 8, en het beeld 

van een hbo waar de moeilijkheidsgraad geen rol van betekenis 
speelt is compleet. Staatssecretaris Zijlstra wil daarom de keuring 
van opleidingen strenger en onafhankelijker maken. Ook krijgt de 

Onderwijsinspectie meer bevoegheden voor controle. Kersvers 
voorzitter van de HBO-raad Thom de Graaf: ‘Ik kan je verzekeren 

dat met het overgrote deel van het hbo niets mis is.’
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nu wordt versterkt en verbeterd. De 
hogescholen zijn zelf ook opgeschrikt door 
de incidenten. Daarom worden er nu met 
de staatsecretaris afspraken gemaakt over 
prestaties. Deze gaan in eerste instantie 
over de kwaliteit van de bacheloropleidin-
gen, de kwaliteit van de docenten en de 
begeleiding van de studenten.’

LASTIGER
Toch is de oud D66-leider en ex-burge-
meester van Nijmegen ervan overtuigd 
dat het overgrote deel van het hbo goed 
is georganiseerd en veel kwaliteiten heeft. 
‘Wat we niet uit het oog moeten verlie-
zen is de enorme schaalvergroting van 
het hbo in de laatste decennia. 25 Jaar 

‘Professionaliteit, integriteit en kwaliteit moeten onbesproken 
zijn. Dat ligt voor de hand, maar dat is het altijd met goed bestu-
ren. Het zijn geen geheimen, het is werken volgens een paar hele 
simpele uitgangspunten’, stelt Thom de Graaf, op 1 februari aan-
getreden als voorzitter van werkgeverskoepel HBO-raad. ‘Het is 
goed dat de accreditatie voor het beoordelen van de opleidingen 
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‘Met overgrote deel 
van hbo is niets mis’

Schooljournaal 15

geleden telde de sector hooguit 200.000 
studenten, nu is dat meer dan verdubbeld 
naar 425.000 studenten. Tegelijkertijd 
nam door fusies het aantal hogescholen 
af van meer dan honderd zo’n dertig jaar 
geleden, naar de ongeveer veertig die we 
nu nog hebben. Het is voor instellingen 
allemaal ingewikkelder geworden door de 
enorme toestroom van studenten, en de 
(politieke) druk om zoveel mogelijk men-
sen hoog op te leiden. Ook de aansluiting 
tussen de vooropleiding en het hbo is een 
stuk lastiger geworden. Dat er dan wel 
eens iets mis gaat, vind ik niet onlogisch. 
Elk incident is er één te veel, maar dat 
betekent niet dat er sprake is van een 
structurele systeemcrisis in het hbo.’

GELOOFSARTIKEL
Dat de schaalvergroting oorzaak is van 
het gerommel in het hbo wil er bij De 
Graaf evenmin in. ‘Het gaat om de 
kleinschaligheid van het onderwijs, hoe 
het wordt georganiseerd, dat docenten 
de studenten kennen en omgekeerd, dat 
het gemeenschappen zijn en beslist niet 
om de juridische entiteit.’ Hij gaat dan 
ook niet mee in de bewering van zijn 
voorganger Doekle Terpstra in het stu-
dentenblad Folia, dat de politiek schuldig 
is aan de problemen in het hbo door de 
dwang tot fusie. ‘Een grote hogeschool 
kan in sommige gevallen de juiste orga-
nisatievorm zijn, maar als de kwaliteit 
van het onderwijs ermee is gediend kan 
ook worden besloten tot defusie, tot een 
school op kleinere schaal. Dat wordt 
mogelijk op grond van de nieuwe wetge-
ving en daar heb ik geen enkel bezwaar 
tegen. Het gaat om de maat der dingen en 
die zal per hogeschool verschillen en per 
onderwijsaanbod. Het allerstomste wat 
je in mijn ogen kunt doen is er een soort 
geloofsartikel van maken.’

VERHOOGDE WERKDRUK
‘Als het gaat om falende kwaliteit zoals bij 
Inholland of de journalistieke opleiding 
van Windesheim, geloven wij niet dat 
eenvoudig één oorzaak aan te wijzen 
valt, zoals schaalvergroting’, zegt Jaap 
Nammensma, lid van de Sectorraad 
Hoger Onderwijs van CNV Onderwijs en 
trainer/consultant bij Hogeschool Win-
desheim. ‘In de praktijk zijn eenheden 

binnen hogescholen vaak heel zelfstandig gebleven. Wel zagen we dat het 
hoger onderwijs de afgelopen tien jaar fl ink in beweging is geweest. Van 
docenten horen we dat de contact- en begeleidingstijd is teruggelopen. 
Dat zorgt niet alleen voor een verhoogde werkdruk, maar ook dat een 
kwalitatief hoogwaardige begeleiding moeilijker te realiseren valt, omdat 
er minder tijd voor kan worden vrijgemaakt. Wat we echter niet buiten 
de discussie moeten houden, zijn de veranderende opvattingen over toe-
zicht op onderwijskwaliteit. Toezicht richt zich steeds meer op meetbare 
kwaliteit van concrete “producten” zoals werkstukken en afstudeer-
scripties. Binnen het hbo leiden we mensen op voor de beroepspraktijk. 
Bewerkstelligen van groei en ontwikkeling bij studenten staat misschien 
wel wat sterker op ons netvlies dan een te controleren beoordeling van 
afstudeerproducten. Dat heeft niet altijd goed uitgepakt en was ook niet 
naar de zin van veel docenten. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat wer-
ken met kennisbases door veel docenten omarmd wordt. Maar het is nog 
niet zo eenvoudig om met alleen objectieve criteria juist die vaardigheden 
te vangen en te meten die centraal staan in de beroepspraktijk waarvoor 
opgeleid wordt. Het is niet te hopen dat onder druk van extern toezicht 
en kwaliteitszorg de beheersbaarheid en meetbaarheid van kwaliteit het 
zal winnen van de zorg om de echte inhoud ervan.’

MUURTJES
Zelf merkt hij niet veel van de negatieve publiciteit rond het hbo. Vol-
gens Bas van der Meijden, docent geschiedenis bij de lerarenopleiding 
voortgezet onderwijs van Hogeschool Windesheim, is er met het lesgeven 
evenmin iets aan de hand. ‘Ik zie ook weinig verschil met de studenten 
van vroeger. Wel komen incidenten meer op de voorgrond, omdat zaken 
beter worden gecontroleerd. Ik vind het wel goed dat de kwaliteitszorg 
belangrijker wordt binnen die scholen en dat je op een duidelijke manier 
kunt laten zien wat je aan het doen bent.’ Wel noemt hij het jammer dat 
er ook in het hbo nog steeds ‘muurtjes’ om de lokalen staan. ‘We zijn nog 
steeds koning in onze eigen klas, terwijl ik geloof in transparantie. Docen-
ten moeten veel meer met elkaar werken, naar elkaar kijken en van 
elkaar leren. En we moeten stoppen met die tendens tot portfoliovorming 
met beschrijvingen, refl ecties en ontwikkelingsprocessen. Als je dat kunt, 
ben je toch nog geen goede leraar. Laten we het simpel houden met de 
video van een goede stage. Echt, dat zegt mij voldoende.’
Peter Magnée

PERVERS
‘Onvoldoende discipline in de naleving van wettelijke voorschriften die belangrijk zijn voor de bewaking van het afstudeerniveau’, waarschuwde de Onderwijsinspectie vorig jaar in een rapport over de problemen bij het hbo. Staatssecretaris Zijlstra wil nu dat leden van de accreditatiecommissies straks niet meer aangewezen worden door de instellingen zelf, maar door de overkoepelende NVAO. Dat moet een einde maken aan een volgens de bewindsman perverse fi nanciële prikkel in het bekostigingssyteem, omdat een hbo-instelling nu de eigen opleiding beoordeelt. Anders gezegd: hoe meer afgestudeerde studenten,hoe gevulder de kas. De Inspectie krijgt nu wettelijke bevoegdheden om jaarverslagen door te kijken of klachten via een klachtenlijn te onderzoeken. 
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‘Ze moet ophouden met zeggen dat 
docenten het niet goed doen’

Voor het vierde jaar op rij is de afdeling havo/vwo van 
scholengemeenschap De Lage Waard in Papendrecht volgens 

Elsevier de beste school van Nederland. Toen minister Van 
Bijsterveldt de school kwam feliciteren, kreeg ze meteen een fikse 

brief in handen van directeur Leen Kroos. ‘Met het vertrouwen 
in deze minister komt het niet meer goed. Ze kan maar niet 

ophouden met het vingertje te heffen en te zeggen dat docenten 
het niet goed doen en dat de lat omhoog moet.’ 

Directeur beste havo/vwo-school kritiseert minister

Leen Kroos, 
trots op zijn 
muzikale 
leerlingen.
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allochtonen op de school zit, is het veel. 
‘Maar dat maakt het niet per definitie 
makkelijker om een goede school te zijn’, 
weet Kroos. ‘Er wordt immers gekeken 
naar het instroomniveau van de leerlin-
gen en op welk niveau je ze aflevert aan 
het vervolgonderwijs.’

VeeL contacttijd
‘Wat onze school goed maakt? We hebben 
behoorlijk veel contacttijd en laten de 
leerlingen weinig zelfstandig werken. We 
doen ons best om de dingen goed te orga-
niseren, zodat we in de onderbouw vrijwel 
geen lesuitval hebben. Hebben we wel 
een keer een tussenuur, dan gaan de leer-

‘Wij zijn heel trots: we mogen elkaar van harte feliciteren en 
ervan genieten dat anderen zó naar De Lage Waard kijken’, 
schrijft directeur-bestuurder Leen Kroos op de schoolsite. ‘We 
realiseren ons dat zo’n resultaat voortkomt uit goed samenspel 
tussen ouders, leerlingen en de mensen vóór en rond de klas.’ 
De christelijke scholengemeenschap kent een vmbo- en een 
havo/vwo-gebouw met samen 2.060 leerlingen. De ouders van 
de leerlingen zijn redelijk goed opgeleid en als er vier procent 



‘Ze moet ophouden met zeggen dat 
docenten het niet goed doen’
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lingen niet de school uit, maar worden ze 
opgevangen door onderwijsassistenten of 
gaan ze aan het werk in de mediatheek.’ 
Kroos kijkt in zijn papieren, waarop hij 
een analyse heeft staan van wat de school 
goed maakt. ‘We zijn behoorlijk strikt in 
het handhaven van gedragsregels. Kom je 
te laat, word je eruit gestuurd of spijbel je, 
dan kom je terug, doe je het een paar keer, 
dan bellen we naar huis. Zijn je cijfers niet 
goed, dan nemen we contact op met de 
ouders om steun van hen te vragen voor 
een tandje erbij. Tegen docenten wordt 
in principe “u” gezegd. De leraar heeft 
de leiding over het onderwijsproces, het 
is niet aan de leerling om te bepalen wat 
hij wil leren. We gaan niet met alle hypes 
mee, dus bieden geen tweetalig onderwijs 
aan, maar wel tegen extra betaling modu-
les boekhouden, Spaans of Latijn. We 
houden geen toetsweken om geen onder-
wijstijd te verspillen. Als een leerling wil 
overgaan naar een volgende klas, moet hij 
zowel voor het laatste rapport als gemid-
deld over alle drie de rapporten voldoen 
aan de bevorderingeisen. Kortom: wij 
geven goede lessen en veel begeleiding, 
maar er moet wel gewerkt worden. Ze 
zitten hier niet om te spelen, maar om 
een diploma te halen.’ Resultaat: een laag 
aantal zittenblijvers, hoge slagingspercen-
tages en goede eindexamencijfers.

Lat omhoog
‘In het onderwijs werken veel betrokken 
beroepsbeoefenaars’, schrijft Kroos in 
de brief aan de minister. ‘Zij krijgen van 
hun minister te horen dat de kwaliteit 
van hun werk onvoldoende is en dat de 
lat omhoog moet. Inspecteur-generaal 
mevrouw Roeters brandt de docenten in 
het jaarverslag over 2010 rechtstreeks af, 

onder uw verantwoordelijkheid, dus met uw instemming. De docent die 
leerlingen zo benadert, bezorgt zichzelf een nagenoeg onoplosbaar moti-
vatieprobleem.’ De directeur stoort zich enorm aan de manier waarop 
Van Bijsterveldt met het onderwijsveld omgaat. ‘Zo ga je niet met men-
sen om. Als het al zou kloppen dat docenten geen goed werk afleveren, 
dan moet je dat bewijzen aan de hand van een duidelijke kwaliteitsnorm. 
Maar wat is kwaliteit, waar is die meetlat? Ik ben van oorsprong docent 
Frans, maar toen ik leerling was op de hbs leerden wij nauwelijks spreken 
in die taal, terwijl leerlingen nu in een jaar bijvoorbeeld camping-Frans 
beheersen. Wat is beter? Wat is goed? We weten het niet.’ De minister 
antwoordde per brief: ‘We streven een gezamenlijk doel na, namelijk: 
goed onderwijs voor al onze leerlingen. Niet alleen onderwijs dat het 
beste uit alle leerlingen haalt, maar ook onderwijs dat alles uit de beste 
leerlingen haalt. Die uitdaging heb ik voor ogen met het motto “de lat 
omhoog” en in alle eerlijkheid: zijn we dat niet aan onszelf en aan onze 
kinderen verplicht?’  

niet sexy
‘We hebben ministers gehad waar we ons beter door begrepen en gehoord 
voelden’, zegt Kroos onomwonden. ‘Maria van der Hoeven (onderwijsmi-
nister van 2002 tot 2007, red) heeft heel vervelende dingen, maar door 
haar benadering was nooit sprake van antipathie jegens haar. Over het 
algemeen zijn de afgelopen 25 jaar echter weinig evenwichtig geweest 
voor het onderwijs. Dan zei de politiek weer dit, dan weer dat. De tweede 
fase was nog niet ingevoerd of moest alweer veranderen. Scholen moesten 
meer ruimte krijgen voor eigen beleid en nu dat gebeurt, wordt het stukje 
bij beetje weer teruggedraaid. Zeg dan: wij bepalen weer alles, het hoe en 
wat. Eerst was er overeenstemming over 1.000 uur onderwijstijd, nu moet 
het weer 1.040 uur worden.’ Hij schudt zijn hoofd, zegt: ‘Arme Dijssel-
bloem. Door zijn onderzoek (2007) naar onderwijsvernieuwingen weten 
we dat die niet slagen als ze gepaard gaan met bezuinigingen. En wat doet 
Van Bijsterveldt? Passend onderwijs invoeren mét een bezuiniging. En 
dan wel investeren in prestatiebeloning, iets waar niemand op zit te wach-
ten. De docent die hier een bonus aanneemt, wordt de gekke Henkie van 
het team. Dat gaat hier op school dus ook niet gebeuren. Ook de functie-
mix hebben wij op een andere manier ingevoerd dan bedoeld, namelijk 
op basis van het aantal dienstjaren. Niet sexy, maar wel lekker duidelijk. 
Nee, ik denk dat het met het vertrouwen in deze minister niet meer goed 
komt. Ze kan maar niet stoppen met het vingertje heffen en zeggen dat 
de lat omhoog moet. Daarmee sabelt ze een hele beroepsgroep neer en 
demotiveert ze het onderwijs.’
Ciska de Graaff
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‘Er is jaren op te 
grote voet geleefd’

De Amarantis Scholengroep is op sterven na 
dood. Puinruimer Marcel Wintels staat voor een 

bijna onmogelijke opgave om te redden wat 
er te redden valt uit de boedel van een van de 

grootste onderwijsorganisaties van ons land, 
met 30.000 leerlingen, 3.000 medewerkers 

en 62 scholen in onder meer Amsterdam en 
Utrecht. ‘We moeten terug naar de basis. Goed 
onderwijs, met bevlogen docenten in eenheden 

waar iedereen zich thuis voelt.’

Amarantis Scholengroep in grote financiële problemen

naamste motieven om de handen ineen te slaan waren: identi-
teit, doorlopende leerlijnen en schaalvoordeel. Natuurlijk is het 
belangrijk als je iets gemeenschappelijks hebt, zoals dezelfde ker-
kelijke achtergrond, maar voor het slagen van een fusie is het te 
mager. En van schaalvoordeel bleek ook nauwelijks sprake. Het 
portfolio, het opleidingenaanbod op de scholen van Amarantis, 
is zo uiteenlopend, de gesprekspartners zitten zo verspreid over 
het land en het beleid is zo verschillend, dat er niet of nauwelijks 
een eenheid van te maken valt. En dat zie je ook terug, de huis-
houding is alleen maar kostbaarder geworden in plaats van goed-
koper. Er is jaren op te grote voet geleefd. Om te standaardiseren 
en dus efficiencyvoordelen te halen, heb je homogeniteit nodig. 
Je moet uniform kunnen werken als het gaat om beleid, bekos-
tiging, ict en huisvesting. Wil je kracht halen uit samenwerking, 
dan moet daar ook een logica achter zitten.  
Ook de derde reden voor fusie, doorlopende leerlijnen, is op 
een uitzondering na niet of nauwelijks tot stand gekomen. Maar 
voor onderwijsinhoudelijke samenwerking heb je echt geen fusie 
nodig.’

financiëLe LijKen
Een van de belangrijkste oorzaken van de financiële wanorde bij 
Amarantis waren de ambitieuze bouwplannen uit de hoek van ISA 
voor hun ‘scholen van de toekomst’. Multifunctionele bouwwerken 
compleet met hotelvoorzieningen en koopwoningen..
‘De bouwwoede van ISA is zeker een oorzaak. Het zorgde bij  
de start van Amarantis meteen al voor een last van bijna  
9 miljoen euro aan overschrijdingen. Maar er waren ook te veel 
mensen in dienst, omdat er veel overlap was door de fusie, en er 
onvoldoende werd geanticipeerd op het aanbod van leerlingen. 
Zoals Het Parool al opmerkte, er rustte geen zegen op deze fusie. 
Vanaf het begin was er gedoe, vielen er financiële lijken uit de 
kast, was de huishouding niet op orde, bleken er onverantwoorde 
verplichtingen te zijn aangegaan en werd er niet ingegrepen waar 
dat moest met een verziekte organisatie als gevolg.’
Had het Roc van Amsterdam wellicht meer voor de hand gelegen als 
partner van ISA?
‘Misschien, maar het is lastig terugblikken op de overwegingen 
van zes jaar geleden. Toen ik hieraan begon was de vraag of 

‘Het bestuur, met staf en diensten, is 
gehuisvest op de Zuidas in Amsterdam, 
een toplocatie. Beschamend om daar te 
zitten als leidinggevende van een grote 
scholengroep. Gelukkig is de huur opge-
zegd, binnenkort kunnen we eruit. Dan 
gaan we de leegstaande ruimtes van onze 
scholen gebruiken. Bespaart een hoop on -
nodige kosten en ergernis’, erkent Marcel 
Wintels. De bestuursvoorzitter van Fontys 
Hogescholen is een kleine maand geleden 
door minister Van Bijsterveldt aangesteld 
als interimbestuurder bij Amarantis. Hij 
heeft de bijna onmogelijke taak voor de 
zomer orde op zaken te stellen bij de in 
grote financiële problemen verkerende 
onderwijsmoloch, die in 2007 ontstond 
uit een fusie tussen de Interconfessionele 
Scholengroep Amsterdam (ISA), met 
scholen voor voortgezet onderwijs in en 
rond de hoofdstad, en Roc ASA, met 
mbo-instellingen in Almere, Utrecht, 
Amersfoort en Amsterdam. 

homogeniteit
Was het idee van een fusie op lucht gebaseerd 
of is het gewoon slecht uitgevoerd?
‘Het was een slecht idee. De drie voor-
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de strategische overwegingen van toen onder een ander, beter 
bestuur, alsnog waren te realiseren. Nou, ik zag al op mijn eer-
ste werkdag dat dat niet haalbaar was. Reden voor mij om het 
behoud van de scholen als perspectief te nemen en niet het redden 
van Amarantis als eenheid. We onderzoeken nu welke groepen 
van scholen in een inhoudelijke of regionale ordening iets met 
elkaar gemeenschappelijk hebben en of ze zelfstandig zouden 
kunnen blijven bestaan. Samenwerken met of overname door 
andere schoolbesturen in voortgezet onderwijs en mbo behoren 
ook tot de te onderzoeken opties. De continuïteit van de scho-
len, financieel en kwalitatief, staat voorop.’ 

Boosheid
Worden er nog schuldigen ter verantwoording geroepen, of is dat uw 
taak niet?
‘Mijn focus nu is Amarantis opsplitsen in logische clusters van 
scholen met toekomstperspectief. Redden wat er te redden valt. 
Tegelijkertijd constateer ik begrijpelijkerwijs en heel terecht veel 
boosheid en teleurstelling bij de mensen over hoe het hier al 
die jaren is toegegaan. Ik denk dat terecht de vraag gesteld mag 
worden of de verantwoordelijken hier zomaar mee weg kunnen 
komen. Maar zwartepieten heeft nu geen prioriteit. Laten we er 
eerst maar voor zorgen dat het personeel van Amarantis weer 
trots kan zijn op de school waar ze werken. Voor mij is dat een 
voorwaarde.’
Bent u nu verlost van al die (bouw)verplichtingen? U zegt dat u veer-
tig miljoen euro nodig heeft voor de korte termijn.
‘Ja, en 130 tot 140 miljoen euro voor de komende twee tot drie 
jaar. Ik weet nog niet hoe ik dit ga realiseren, maar ik ben er 
volop mee bezig. Ook door hulp te vragen bij partners en sta-

keholders. De problemen zijn echter zeer groot en 
complex. Voor de verkoop van schoolgebouwen, 
wat voor de hand ligt, hebben we het tij niet mee. 
Er zullen een paar honderd mensen wegmoeten. 
Dat zullen vooral staf en diensten zijn, maar op 
sommige scholen is er ook overformatie.’

mensenwerK
Heeft u nog wel voldoende cash om salarissen uit te 
betalen?
‘Dat gaat binnenkort wel knellen, als ik het zo 
neutraal mogelijk mag stellen. Maar ik wil niet dat 
de zorgen van ons personeel nog groter worden. 
Met alle stakeholders voeren we volop gesprekken 
of ze willen meedenken over het oplossen van onze 
gigantische financiële problemen.
Voor eind volgende maand moeten er oplossingen 
zijn, anders hebben we een groot probleem. Maart 
en april worden cruciale maanden.’
Mogen we de schaalvergroting als mislukt beschouwen?
‘Schaal zegt niet alles. Er zijn hele grote scholen die 
het prima doen en kleintjes die falen. Er is nu een 
fusietoets, maar het ministerie van Onderwijs heeft 
de trein ooit zelf in gang gezet. Fusie werd vaak als 
oplossing van alle problemen gezien. Maar je moet 
van te voren heel goed weten wat de voordelen 
zijn, en wat de risico’s, zoals vervreemding van de 
basis, te veel bestuurlijk gedoe en te weinig oog 
voor waar het werkelijk om gaat: lesgeven.’
Peter Magnée
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Werk &Recht

cnV onderwijs wenst loon-
ruimte primair onderwijs
CNV Onderwijs heeft samen met de andere vakbon-
den een brief aan de bewindslieden van onderwijs 
geschreven, waarin zij aangeven overleg te willen 
voeren over een goede loonontwikkeling in het pri-
mair onderwijs. De sector po staat als enige onderwijs-
sector al twee jaar op nul en dat is niet acceptabel 
voor CNV Onderwijs. In de sector is veel gaande qua 
onderwijsontwikkeling, professionalisering en nieuwe 
school- en onderwijsconcepten. Bovendien is de sector 
niet gespaard gebleven bij bezuinigingen. Daarom kan 
en mag het niet zo zijn dat het personeel nóg langer 
op een nullijn wordt gezet door dit kabinet. De brief is 
te vinden op www.cnvo.nl onder: arbeidsvoorwaarden 
>> onderwijs cao’s >> primair onderwijs.

2,5 procent plus toeslag ge-
eist voor primair onderwijs
CNV Onderwijs en de andere bonden hebben in het 
arbeidsvoorwaardelijk overleg met de bewindslieden 
van onderwijs een structurele loonsverhoging voor 
het primair onderwijs geëist van 2,5 procent. Ook 
willen de bonden een koopkrachttoeslag, die op de 

Dag van de Leraar wordt uitgekeerd. Voor de looptijd 
van deze loonafspraken stellen de vakbonden een termijn 
van 12 maanden voor. Bezien moet worden of volgende 
loonafspraken met de PO-Raad kunnen worden gemaakt 
in de decentrale cao-po. Op dit moment lopen deze twee 
trajecten nog naast elkaar: loonafspraken met de bewinds-
lieden van onderwijs en andere arbeidsvoorwaarden met 
de PO-Raad in de cao-po. Kijk voor de looninzet op www.
cnvo.nl onder: arbeidsvoorwaarden >> onderwijs cao’s 
>> primair onderwijs.

cao-overleg bve opgeschort
De vakbonden hebben de onderhandelingen over een 
nieuwe cao-bve afgebroken. De MBO Raad wil geen cent 
beschikbaar stellen voor salarisverhoging, tenzij de ‘pro-
ductiviteit’ flink omhoog gaat. Een volstrekt verkeerd sig-
naal volgens de bonden. CNV Onderwijs gaat nu samen 
met de andere bonden een aantal instellingen bezoeken 
om met de medewerkers te bespreken hoe 
verbeteringen in de arbeidsomstandig-
heden en arbeidsvoorwaarden bereikt 
kunnen worden. De leden worden 
hierover nader geïnformeerd via 
nieuwsbrieven en www.cnvo.nl. 

onderhandelaarsakkoord  
cao dyade
CNV Onderwijs en AbvaKabo FNV hebben een principe-
akkoord bereikt over een nieuwe cao voor Dyade die loopt 
tot 1 januari 2013. In het akkoord zit een loonsverhoging 
van 1 procent met terugwerkende kracht tot 1 januari 
2012. De eindejaarsuitkering gaat met 0,5 procentpunt 
omhoog naar 5,2 procent. Regiobestuurder Joop Witteveen 
deed namens CNV Onderwijs het overleg: ‘Behalve met 
de loonafspraken ben ik blij met de verbeteringen die in de 
scholingsfaciliteiten zijn aangebracht. Zo zal scholing die 
in opdracht van Dyade moet worden gevolgd vanaf nu 
volledig in tijd en kosten worden vergoed. Het principe 
‘opgedragen scholing is werktijd’ ligt nu in de cao veran-
kerd.’ Het principe-akkoord is met een positief advies aan 
de leden voorgelegd. Uiterlijk 18 maart zal bekend zijn of 
het onderhandelaarsakkoord in een definitief akkoord kan 
worden omgezet.

met de andere bonden een aantal instellingen bezoeken 
om met de medewerkers te bespreken hoe 
verbeteringen in de arbeidsomstandigverbeteringen in de arbeidsomstandig
heden en arbeidsvoorwaarden bereikt 
kunnen worden. De leden worden 

nderhandelaarsakkoord 

naal volgens de bonden. CNV Onderwijs gaat nu samen 
met de andere bonden een aantal instellingen bezoeken 
om met de medewerkers te bespreken hoe 
verbeteringen in de arbeidsomstandigverbeteringen in de arbeidsomstandig-
heden en arbeidsvoorwaarden bereikt 

In gesprek met bestuur ABP
Op 1 februari kondigde ABP aan dat de premie tijde-
lijk omhoog gaat en per 1 april 2013 de pensioenen 
mogelijk verlaagd worden met 0,5 procent. Dat zijn 
maatregelen die alle deelnemers van het fonds raken 
en vragen, meningen en emoties bij hen oproepen. 
Het bestuur van ABP wil daarom graag met de deel-
nemers in gesprek. Verspreid over het land worden  
19 bijeenkomsten georganiseerd, waar volop met 
bestuursleden van ABP kan worden gediscussieerd 
over de maatregelen om de financiële positie van 
ABP te verbeteren. Deelnemers kunnen zich via 
www.abp.nl aanmelden voor een bijeenkomst. Bij de 
aanmelding kunnen vragen worden ingediend die de 
bestuursleden moeten beantwoorden.
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In het primair onderwijs zijn er twee vormen van 
ouderschapsverlof: het betaalde en het onbetaalde 
verlof. Wie voldoet aan de voorwaarden voor dit verlof 
heeft, bij een volledige baan, recht op 995 uur verlof, 
waarvan maximaal 415 uur betaald. Het verlof mag 
uitgesmeerd worden over maximaal één jaar, tenzij 
werkgever en werknemer daar andere afspraken over 
maken. Van de 995 uur is 558 uur lesgebonden. Valt 
er in het ouderschapsverlof een schoolvakantie, dan 
wordt het verlof opgeschort. Dat is echter niet te zien 
aan het salaris, want de korting vanwege het ouder-
schapsverlof loopt gewoon door. Dat komt doordat de 
salariskorting wordt uitgesmeerd over de hele periode 
waarin het verlof wordt opgenomen.

Een fulltime leerkracht neemt 415 uur betaald ouder-
schapsverlof op. Over deze uren krijgt zij een korting 
op het salaris van 45 procent. De totale korting over 
deze 415 uren bedraagt bijvoorbeeld € 3.000,-. De leer-
kracht neemt het verlof op vanaf 1 mei en gaat vanaf 
8 september weer volledig aan het werk. De korting 
op haar salaris wordt uitgesmeerd over de maanden 
mei tot en met september en bedraagt dan € 600,- per 
maand. Haar collega neemt hetzelfde aantal uren 
ouderschapsverlof op vanaf 1 februari en gaat 15 mei 
weer aan het werk. De korting wordt nu uitgesmeerd 
over 4 maanden en bedraagt dan € 750,- per maand. 
Per saldo hebben beide collega’s evenveel salaris inge-
leverd.

Waarom wordt de korting voor ouder-
schapsverlof in de vakantie niet stop gezet?

vraag:

Bij betaald ouderschaps-
verlof krijgt de werknemer 
over de verlofuren 55 procent 
doorbetaald. Daarnaast is er 
echter ook nog recht op de ouder-
schapsverlofkorting van de belastingdienst. 
Deze korting bedraagt in 2012 € 4,18 per uur 
ouderschapsverlof. De totale korting kan echter 
nooit meer zijn dan het verschil tussen het belastbaar 
inkomen van het jaar waarin u de belastingkorting 
krijgt en het belastbaar inkomen in het laatste jaar dat 
vooraf gaat aan de ingangsdatum van het ouderschaps-
verlof. Zeker als u het verlof over twee verschillende 
jaren verdeelt én u in beide jaren nog een periodieke 
verhoging krijgt, kan de belastingkorting in het tweede 
jaar waarin u het verlof op neemt erg tegenvallen. 
Inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering 
levert een periodiek per jaar al gauw € 1.000,- meer 
belastbaar inkomen op. Dat is de verlofkorting over 
239 uur. 

Belangrijk bij het opnemen van betaald ouderschaps-
verlof is ook dat u de doorbetaalde uren aan uw 
werkgever moet terug betalen als u binnen een jaar na 
afloop van het verlof ontslag neemt of ontslagen wordt 
wegens plichtsverzuim. Gaat u binnen een half jaar 
na afloop van het verlof minder werken, dan betaalt u 
het verlof terug naar rato van de uren waarmee u de 
betrekkingsomvang heeft verminderd.

Overzicht regiOspreekuren 

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
donderdag 12 april Den Bosch
donderdag 12 april Apeldoorn
dinsdag 17 april Assen


rechtspOsitie

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

antwOOrd:
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Cursussen
de cursus actualiteiten in het onderwijs: een keuzemenu voor de (g)Mr informeert u over actuele 
zaken die spelen in het onderwijs. aan de hand van een intakegesprek bepaalt u, in overleg 
met de trainer, welke onderwerpen u wilt bespreken. Per dagdeel kunnen er twee tot drie 
onderwerpen aan bod komen. 

Praktische informatie
De cursus wordt op maat bij u op locatie ge-
geven. In de telefonische intake kunt u aange-
ven welke onderwerpen uw voorkeur hebben 
en wat de leerdoelen van de groep zijn. De 
cursusleider stemt daar het programma op 
af. De cursus duurt één dagdeel, afhankelijk 
van het aantal gekozen onderwerpen. Neem 
voor meer informatie over de mogelijkheden 
en de tarieven contact op met Jacqueline van 
Grevengoed: (030) 751 17 85 of stuur een  
e-mail naar aanvraagopmaat@cnvo.nl. 

MR Proeflokaal
Bezoek ook het gratis MR Proeflokaal op 
woensdag 28 maart in Zoetermeer. Een prima 
manier voor MR-en en GMR-en in primair 
en voortgezet onderwijs om op de hoogte te 
blijven van actuele ontwikkelingen, kennis te 
maken met CNV Onderwijs Academie, vragen 
te stellen en collega’s te ontmoeten. Kijk voor 
meer informatie op www.cnvo.nl/academie.

Jouw partner in training en advies

Bij de cursus kunt u een keuze maken uit 
onderstaande onderwerpen: 
• Krimp
• Reorganisatie
•  Invoering Wet Goed bestuur, goed onderwijs
•  Nieuw onderwijsconcept en de rol van de MR
•  Highlights bij de invoering van de functiemix
•  Wat betekent de fusietoets bij onze fusie?
•  Wij worden misschien een brede school, wat is de 

rol van de MR daarbij?
•  Veiligheid: welke rol speelt de MR daarbij en op 

welk terrein?
• Wijziging onderwijstijd en/of lesroosters
• Passend onderwijs
• Nieuw schoolplan 2011-2015
• Functiewaardering
• Kwaliteitswet (V)SO
• Arbocatalogus en binnenmilieu
Wil uw (G)MR maar bijgepraat worden over één 
onderwerp? Dat kan in de vorm van een voorlichting.
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columncolumncolumnPierre Wind
Het advies van 

dokteR Wind: Laat 
ons ons WeRk doen 
en Het komt goed

Pierre Wind (46) is docent 
op onder andere Roc 
mondriaan Horeca in  

den Haag.

Het fenomeen onderwijs lekker liggend in een hangmat. 
Omgeven door rustieke vogelgeluiden. Dat tafereeltje 
zie ik wel voor me. Volgens vele roeptoeters in ons land, 
met Ton Elias voorop, is het onderwijs ziek. Wat is het 
advies van Dokter Wind? ‘Rust en nog eens rust. Ge-
achte politiek, het onderwijs is maar met één remedie 
te helpen. Laat ons met rust. Laat ons ons werk doen en 
het komt goed. Daar geloof ik heilig in.’ Echt, we hebben 
veel te veel Kamerleden. Daarin snoeien geeft al heel 
veel rust. Minimaal reduceren tot de helft. Dat is direct 
een uitmuntende bezuinigingsregel. Vele Kamerleden 
willen waar voor hun goed betaalde baan geven en 
werken zich een slag in de rondte. Op zich is hard wer-
ken goed, maar in dit geval levert het vaak alleen maar 
onrusttaal en vervelende, onnodige regelgeving op. Dus 
ook het advies aan de Tweede Kamer en vooral aan het 
ministerie van Onderwijs: neem uw rust, ga op vakantie, 
heel lang. 
Het vmbo is met zijn imago de positieve ladder om-
hoog aan het klimmen. Chapeau voor alle organisaties, 
die zich hier mee bezighouden. Geweldig. Is het in de 
media gelukkig rond het vmbo redelijk stil, is er nu al 
tijden een nieuwe zondebok gevonden: het mbo. Het 
is goed dat de media de burgers informeren over het 
mbo, maar het zou ook prettig zijn als er eens gedegen 

onderzoek wordt gedaan naar het falen van de politiek 
op onderwijsgebied.  Niet één keer falen, maar dage-
lijks tot wekelijks. Vaak wordt er een belerend vingertje 
geheven naar schoolbestuurders en docenten. Maar de 
echte onrustokers zijn de politieke beleidsmakers. Ik 
kan mega veel voorbeelden noemen, maar daar is nu 
niet de ruimte voor. Wel voor één? Waar is het broodno-
dige allesbeslissende mbo-meerjarenplan? Überhaupt 
is het een onzinnig idee om regels op te stellen om van 
het mbo verplicht drie jaar te maken. Want het was 
al geregeld. Scholen konden al zelf kiezen of ze een 
drie -of vierjarige opleiding  aanboden. Dit is dus een 
duidelijk gevalletje dat de politiek te veel tijd heeft. Het 
zijn stieren die continue op de rode lap afgaan. Zon-
der eerst langdurig te overpeinzen en te onderzoeken 
en dan pas met  een tienjarenmasterplan naar buiten 
komen, dat door alle politieke partijen wordt gedragen. 
Om te voorkomen dat er bij een nieuwe minister weer 
nieuwe onrustideeën komen. 
Ik ben hard toe aan positieve geluiden over het onder-
wijs. Er wordt ons een onderwijstrauma aangepraat, 
dat er in werkelijkheid niet is. De belangrijkste be-
stuurders van een school zouden de leiding, de ouders, 
leerlingen/studenten en onderwijspersoneel van elke 
school zelf moeten zijn. Niet de politiek. 

Laat ons met rust!
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75.000 Duizend kinderen lijden aan obesitas, kopte de Volkskrant 
eind vorige maand. Één op de acht kinderen is te dik en dat aantal is 

de laatste twintig jaar verdubbeld, staat in het net verschenen boek 
Vet! Kinderen over obesitas. Nieuwsuur stelde in een uitzending 

over dit al maar groeiende probleem de vraag of de school hierin het 
voortouw moest nemen. ‘Natuurlijk’, meent de schooldirecteur. ‘Nee, 

de ouders zijn primair verantwoordelijk’, vindt de diëtist. 

Kinderen met overgewicht: moet de school het oplossen?

Nederland iedere school een manier en 
model kan kiezen dat bij de school past. 
Dat kwam ook naar voren bij dit project, 
niet iedere school organiseerde de lunch 
op dezelfde manier en dat is ook goed.’

rare Vraag
De verantwoording voor gezond eten, 
moet ook niet bij scholen liggen, vindt 
De Meij. ‘Zij hebben hun handen al vol 
aan het behalen van de kerndoelen. Het 
lijkt me geen goed plan om daar ook nog 
eens streefdoelen met betrekking tot de 
gezondheid van de kinderen aan toe te 
voegen.’ Koning denkt daar anders over. 
‘Is gezond eten de verantwoordelijk van 
de school? Ik vind dat altijd een beetje 
een rare vraag. Wie is verantwoordelijk 
en wie moet het oplossen? Ik denk dat 
we dit als school niet kunnen laten lig-
gen. Kinderen zijn hier het grootste 
deel van dag. De school is niet meer 
alleen een onderwijsinstituut, het is een 
opvoedingsinstituut. Daar is een vak als 
burgerschapsvorming een goed voorbeeld 
van. Dus ja, met een gezonde levensstijl 
moeten we ook op school aan de slag.’ 
Inger Boxsem, auteur van het boek Vet! 
Kinderen over obesitas, sluit zich hierbij 
aan: ‘Je kunt thuis als ouder regels stellen 
en die strikt handhaven, maar kinderen 
zijn het grootste gedeelte van de dag niet 
thuis. Omgeving speelt een hele grote rol.’

water en fruit
Kleine veranderingen kunnen op school 
al veel winst opleveren. ‘Traktaties 
helemaal afschaffen bijvoorbeeld’, noemt 
Boxsem. ‘En een tienuurtje is eigenlijk 

Op de Einsteinschool in Amsterdam Slotervaart heeft meer 
dan 40 procent van de kinderen overgewicht. Zij hebben vorig 
jaar meegedaan aan het project Lunchen op School en gaan dit 
schooljaar, zonder subsidie, door. In de gezellige lunchruimte 
zijn de tafels gedekt met vrolijke, gekleurde tafelkleden. Daarop 
staat de maaltijd van vandaag, een pastasalade met groenten. 
De kinderen stromen binnen en zoeken een plekje. ‘Dit lust ik 
niet hoor’, fluistert een zesjarig meisje met zwarte krullen, terwijl 
ze sip naar haar bordje kijkt. Glimlachend merkt bredeschool-
coördinator Ingrid Haaijen het op. ‘Tja, dat hou je toch. Maar 
als je het verschil ziet met wat kinderen nu allemaal eten en in 
het begin niet wilden eten of niet dachten te lusten, dat is echt 
ongelofelijk. Zelfs ouders zijn hier verbaasd over. Het grootste 
struikelblok voor de leerlingen was water drinken bij het eten. 
Dat vonden ze maar stom en ongelofelijk gierig van de school, 
maar ook dat is nu normaal. Alles went.’

ideaLe PLaatje
Het project is een groot succes op school, maar met minder geld 
helaas een stuk lastiger te realiseren. Tot spijt van Ria Koning, 
de bevlogen directeur. ‘Mijn ultieme voorbeeld zijn de Ame-
rikaanse en Schotse schoolsystemen: een dagelijkse lunch op 
school voor alle leerlingen.’  
Judith de Meij, teamleider Voeding, Bewegen, Overgewicht 
Jeugd bij GGD Amsterdam en uitvoerder van het programma 
Lunchen op School, ziet dit anders: ‘Mijn ideale plaatje is dat 
ieder kind elke dag een gezonde lunch eet. Of ze die nu meene-
men van huis, thuis eten of op school krijgen. Misschien gaat 
mijn voorkeur nog het meest naar de eerste mogelijkheid. Dat 
betekent dat ouders hun kinderen een gezonde lunch meegeven 
en daar dus thuis ook mee bezig zijn. Wat mij betreft hoeven we 
niet naar een buitenlands model. Ik vind het juist goed dat in 

‘Allergisch voor 
bruin brood  ’
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helemaal niet nodig als kinderen goed 
ontbijten. Hooguit een beetje fruit en 
wat water, maar grote koeken en gezoete 
dranken zijn echt overbodig’, weet diëtist 
Suzanne van der Plas. Zij werkte tot 
begin dit jaar nog op de Einsteinschool, 
maar dat is door de bezuinigingen niet 
meer mogelijk. ‘Echt een gemis, nu is de 
drempel om hulp te krijgen veel hoger 
geworden. Ik snap ook niet dat de over-
heid hierop bezuinigt. Er is wel geld om 
een maagband te vergoeden, maar geen 
geld om te voorkomen dat dit überhaupt 
ooit nodig is.’ 

Vette croissant
Veel scholen doen al flink hun best om 
veranderingen in gang te zetten, maar ze 
kunnen het niet alleen. Om een gezonder 
leefpatroon bij kinderen te realiseren, 
moeten ook de ouders betrokken raken. 
‘Wij hebben op de Einsteinschool al ver-
schillende voorlichtingsavonden gehad 
over voeding en bewegen. Laatst was er 
nog een zeer geslaagde workshop over 
traktaties’, vertelt bredeschoolcoördina-

tor Haaijen. Koning voegt toe: ‘Die werden steeds maar groter, 
glitteriger en ongezonder. Dat is ook een cultuurprobleem waar 
we hier in Slotervaart tegenaan lopen. Wanneer ben je een goede 
moeder? Als jouw buurvrouw een grote, vette croissant meegeeft 
als lunch, dan doe jij dat ook. Als de klasgenoot van jouw kind 
iets enorms trakteert, ben jij een goede ouder als je dat minstens 
evenaart. Dat is het denkbeeld waar we tegenop boksen hier.’ 
Diëtiste Van der Plas voegt toe: ‘Wat ook meespeelt is onwetend-
heid over de gevaren van overgewicht. Een beetje babyvet kan 
beslist geen kwaad, hoor ik dan. En dat mollige staat wel lief. 
Opvoedkundig schort er vaak nogal wat aan. Geen ‘nee’ zeggen 
tegen kinderen en dus alle zoetigheid en lekkers maar geven 
waar ze om vragen.’

Boterhammen met jam
Ook de rol van de groepsleerkracht moet niet vergeten worden. 
‘Bewegingstussendoortjes, proberen alle kinderen bij het buiten 
spelen actief te betrekken en enthousiasme overbrengen over 
sport. En natuurlijk is kennis over voeding erg belangrijk, wat 
is gezond en wat niet?’, geeft Van der Plas als tips. Directeur 
Koning stond laatst nog voor groep 8: ‘Dan bekijk en bespreek 
ik altijd even wat er in de broodtrommeltjes zit. Witte boter-
hammen met jam bijvoorbeeld. “Ja, maar ik ben allergisch 
voor bruin brood”, roepen ze dan’, lacht ze. ‘Altijd een interes-
sante discussie.’ 
Inger Bout

het ideale 
plaatje: ieder 
kind elke dag 
een gezonde 
lunch.
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Tot begin groep 5 kunnen kinderen het nog goed verbloemen als ze moeite 
hebben met de relatie tussen getallen. 
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Ook op de havo eerdaags geen profiel zonder wiskunde 
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Het zijn niet alleen de ouders die wakker 
liggen over de vraag hoe het verder moet 
als hun kind dyscalculie blijkt te hebben. 
Ook leerkrachten weten vaak niet wat 
ze ermee aanmoeten. Wat als de leerling 
op alle Cito-entreetoetsen scoort op 
vwo-niveau, behalve op rekenen? Zo’n 
kind wordt doodongelukkig als het straks 
naar het vmbo moet. Dyscalculie is nog 
relatief onbekend en blijft vaak lang 
onontdekt. Toch komt het meer voor 
dan gedacht, bij zo’n 2 tot 3 procent van 
alle kinderen. Ter vergelijking: dyslexie 
komt voor bij 5 tot 7 procent van de 
jeugd. Wetenschappelijk onderzoek toont 
aan dat dyscalculie net als dyslexie een 
disfunctie is van de hersenen, er is zelfs al 
aangetoond wáár in de hersenen het mis 
gaat. Terwijl er op taalgebied en dyslexie 
veel expertise is in het onderwijs, blijkt 
die kennis op het terrein van dyscalculie 
nog in de kinderschoenen te staan. Maar 
er wordt vooruitgang geboekt. Sinds 
vorig jaar is er eindelijk een protocol 
verschenen voor het basisonderwijs, dat 
gaat over ernstige rekenproblemen en 
dyscalculie (protocol ERWD [Ernstige 
RekenWiskunde-problemen], red.) Een 

Dyscalculie hindernis schoolcarriere 
slimme leerlingen

Hoe kun je een kind met dyscalculie 
voorbereiden op een schoolcarrière waar 
wiskunde een steeds grotere rol speelt? 

Zelfs op de havo is er binnenkort geen profiel 
meer zonder dit vak. Toch kan een leerling 
met deze handicap door extra training van  

basisvaardigheden een heel eind komen. 
Als de rekenstoornis maar in een zo vroeg 

mogelijk stadium wordt herkend.
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soortgelijk protocol voor voortgezet 
onderwijs en mbo komt deze zomer uit. 

MoeiTe MeT rekenen
Eline (11) zit in groep 8 van de basis-
school. Ze is een vrolijke, intelligente 
meid met een overdosis aan energie. Ze 
was een vroege lezer, verslindt nog steeds 
boeken en scoort hoog op taaltoetsen. 
Eline kan wel heel druk zijn en vindt het 
lastig om te plannen, maar met wat extra 
aandacht op school kan ze daar goed 
mee leven. Een groter probleem is dat ze 
extreem veel moeite heeft met rekenen. 
Terwijl ze op de Cito-entreetoetsen voor 
taal de laatste jaren steeds een percen-
tielscore had van 96, scoorde ze voor 
rekenen zelfs onder de 10. In zo’n geval 
start meestal een heel traject van extra 
begeleiding op rekengebied, gesprekken 
en testjes op school, en uiteindelijk het 
advies van externe deskundigen. De 
school van Eline had geen ervaring met 
dyscalculie en het duurde dan ook lang 
voordat eruit kwam dat ze niet alleen 
adhd heeft, maar ook een rekenstoornis. 
De combinatie met adhd, dyslexie of 
andere stoornissen komt vaker voor. 

nieT afwachTen
Orthopedagoog Marian Calis, werkzaam 
bij onderwijsadviesbureau OCGH Advies 
in Helmond, heeft veel ervaring met 
leerlingen als Eline. Als rekenspecialist 
begeleidt Calis scholen en leerkrachten 
die ondersteuning vragen bij de bege-
leiding van zwakke rekenaars. Ze roept 
leerkrachten op om rekenproblemen 
vroeg te signaleren en er iets mee te 
doen. ‘Ze moeten vooral niet afwachten 
of denken dat het wel zal verbeteren, 
maar tijdig overleggen met de intern 
begeleider of remedial teacher en zo 
nodig een externe deskundige. Vooral 
het aanleren van de basisvaardigheden 
moet op de juiste manier gebeuren, of 

het nu wel of niet om dyscalculie gaat. Daar schort het nogal eens aan. 
Al vanaf groep 1 zou structureel rekenonderwijs moeten worden gege-
ven, net zoals allang gebeurt op taalgebied. Sommen moeten meer in 
stapjes worden aangeboden, zodat in een vroeg stadium duidelijk wordt 
waar een leerling precies afhaakt.’ Criteria voor het afgeven van een 
dyscalculieverklaring zijn dat de leerling ernstige rekenproblemen moet 
hebben of behoort tot de tien procent zwakste rekenaars, dat er ondanks 
gerichte hulp nauwelijks vooruitgang is geboekt en dat het probleem 
vooral ligt in het domein getallen en bewerking. 

weinig begrip
Dat Eline dyscalculie leek te hebben, gaven de ouders in groep 4 al 
aan, maar werd op school nog weggewuifd. Tot begin groep vijf kunnen 
kinderen nog goed verbloemen dat ze moeite hebben met de relatie 
tussen getallen, omdat ze de sommen nog op hun vingers kunnen uit-
rekenen. Pas als ze met grotere getallen gaan werken en in complexere 
opgaven meerdere stappen moeten nemen om tot de juiste oplossing te 
komen, wordt het moeilijker. Toetsen worden ineens slecht gemaakt. 
Leerkrachten hebben daar soms weinig begrip voor. Ook Eline kent nog 
steeds de tafeltjes niet uit haar hoofd. Ze vergist zich in tientallen en 
honderdtallen, en blokkeert helemáál als ze deelsommen voorgeschoteld 
krijgt. Daardoor voelt ze zich soms dom en onzeker. Calis herkent dat 
wel. ‘Als een leerling gaat merken dat hij echt slecht is in rekenen en er 
wordt niet adequaat mee omgegaan, dan kan hij of zij snel het plezier in 
rekenen verliezen, en onzeker of zelfs faalangstig worden.’ 

wel de capaciTeiTen
Eline heeft van de school voorlopig vmbo-t/havo advies gekregen, maar 
ze hoopt vurig dat de Cito-uitslag toch havo/vwo is. Op dit moment 
gaat maar tien procent van deze groep naar dit schooltype. Volgens Calis 
hebben meer leerlingen met dyscalculie de capaciteiten om havo of vwo 
te halen. ‘Je ziet toch ook veel dyslectische kinderen op havo, vwo en 
zelfs gymnasium? Dat moet ook kunnen voor kinderen met dyscalculie. 
Ik denk dat zowel leerkrachten in groep 8 als docenten in het voortgezet 
onderwijs nu nog niet goed weten wat ze met zo’n leerling aanmoeten. 
De ouders van Eline zullen dan ook op zoek moeten naar een school die 
er iets mee wil.’ Een nieuw probleem is de verplichte rekeneindtoets die 
eraan zit te komen. Verder is op de havo binnenkort geen enkel profiel 
meer zonder wiskunde in het eindexamenpakket. ‘Ik weet dat er wel 
gekeken wordt naar uitzonderingsmogelijkheden voor leerlingen met 
dyscalculie,’ zegt Calis daarover. ‘Ook heb ik goede hoop op verbetering 
als het protocol voor het voortgezet onderwijs er is. Dan wordt duidelijk 
wat het beleid van de school is en welke begeleiding en aanpassingen 
docenten kunnen bieden. Wellicht durven ze het dan eerder aan om 
zo’n leerling hoger in te laten stromen.’ 
Marian Vullers 

Dyscalculie hindernis schoolcarriere 
slimme leerlingen
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webbedingetjes

@  Eind vorige maand is de nieuwe website www.tweetalig

opgroeien.org gelanceerd. Het initiatief voor de website 

komt van drie Utrechtse taalwetenschappers. Met de site 

willen de deskundigen iedereen die geïnteresseerd is in het 

onderwerp, correcte, op wetenschappelijk onderzoek ge-

baseerde informatie aanbieden.

@  Op de Safer Internet Day (7 februari) is de website www.

meldknop.nl gelanceerd. Meldknop.nl is een website voor 

jongeren tussen 11 en 16 jaar die informatie, hulp en  

advies biedt wanneer ze iets vervelends meemaken op  

internet. Lukt het oplossen niet zelf, dan kunnen jongeren 

per e-mail of telefonisch, direct de hulp inroepen van orga-

nisaties als de Kindertelefoon.

@  Binnenkort vindt de Boekenweek weer plaats. Speciaal voor 

het voortgezet onderwijs is er de website: www.boeken

week.nl/school/docent. De website omvat verdiepings-

stof bij zowel het Boekenweekgeschenk van Tom Lanoye  

als het thema van de week: Vriendschap en andere on-

gemakken. 

     ‘Ik vind het Lerarenregister een 
aanwinst voor het beroep’

Eens 56%

Oneens 44%

@ @@@

@ @@@@

@

@@@@

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 heb nog steeds mijn twijfels over het nut van het studie-

huis

ApenstAArtjes

Getwitterd

Floor Kaspers, zelfstandig adviseur en 
trainer:
Kop in de Telegraaf: ‘Staking strop voor 
ouders.’ Slecht onderwijs, dat is pas een strop 
voor ouders! #passendonderwijs #6maart 
(27 februari)
Volg Floor Kaspers op Twitter: www.twitter.com/floorkaspers

Stelling:

Heb je meegedaan aan de staking tegen de 

bezuinigingen op passend onderwijs in de 

ArenA? Upload dan een foto van jezelf in je 

stakingsuitdossing, met je spandoek of tijdens de actie 

op de CNV Onderwijs Facebook-pagina (ga naar www.

facebook.com > log in > en zoek op CNV Onderwijs). De 

drie foto’s die voor 12 maart de meeste “likes” verzame-

len, ontvangen een VVV-bon ter waarde van € 25. 



rijen sluiten
Na de actie van 6 maart is het be-
langrijk om door te gaan met meer 
acties. De actie van een administra-
tieve boycot van ‘opbrengstgegevens’ 
naar het idee van Tseard M. Kuperus 
in Schooljournaal 4 is zonder al te veel 
moeite uit te voeren in het primair en 
voortgezet onderwijs. Bovendien snijdt 
dit mes aan twee kanten. Immers, wat 
er met al die opbrengstgegevens wordt 
gedaan raakt kant nog wal, heeft niets 
met het meten van kwaliteit te maken 
en werkt verlammend. Er gaat heel 
veel tijd en dus geld inzitten. Boven-
dien worden door de overmatige focus 
op ‘opbrengsten’ deze opbrengsten 
onderhevig aan inflatie en is er sprake 
van schijnresultaat. Misschien ook een 
idee om niet mee te werken aan de 
‘verplichte eindtoets’? Laat de minister 
a.u.b. daar op bezuinigen! 
Ytzen Renema, It Heidenskip 

Triest maar waar
De CNV Onderwijswebsite van de 
staking op 6 maart bevat de behar-
tenswaardige opmerking dat tijdelijk 
aangestelde collega’s die willen sta-
ken, daar heel voorzichtig mee moeten 
omgaan. De reden staat er niet bij 
maar is duidelijk: het is niet uitgeslo-
ten dat het mee doen aan een staking 
weliswaar door je werkgever niet kan 
worden verhinderd, maar het kan je 
wel de vervolgaanstelling kosten.  
Een terechte waarschuwing van onze 
bond, kennelijk gebaseerd op pijnlijke 
ervaringsgegevens. Maar tegelijk:  
hoe onprofessioneel, kinderachtig en 
getuigend van slecht werkgeverschap 
als een manager of werkgever zijn 
macht tot aanstellen in de bedoelde 
zin misbruikt. Als idealistische werk-
nemers, die zich ten koste van een fors 
bedrag (de stakingsuitkering is veel 
minder hoog dan een normaal salaris!) 
collegiaal inzetten voor goed onder-
wijs, op een dergelijke manier wor - 
den geïntimideerd, verdienen ze dat 
zowel onze bond als alle collega’s op 
de school, die wél al een normale aan-
stelling hebben, er – ook publicitair –  
dwars voor gaan liggen. 
Wim Stoop, Santpoort

best streng
Graag wil ik reageren op de column 
van Pierre Wind en het interview met 
Marina van der Wal in Schooljournaal 1. 
Eindelijk voel ik erkenning in wat ik 
jarenlang op school heb gezegd in ge-
sprek met leerlingen en soms met ou-
ders over mijn regels in de klas. ‘Nee, 
de school is er niet voor gezelligheid’, 
zei ik mijn leerlingen. ‘En ik ben ook 
jullie vriendje niet, dus is het voor jullie 
“u”.’ Ik ben niet meer werkzaam in het 
middelbaar onderwijs, maar weet dat 
de trend is: ‘We stellen geen grenzen, 
want het kind moet het gezellig heb-
ben.’ En ja, als ik dan aangeef geen 
mobieltjes te willen zien, omdat dat (ja 
echt) in de regels van het huiswerkin-
stituut staat, gaan leerlingen klagen 

bij de verantwoordelijke. Resultaat? Ik 
word op het matje geroepen, waar col-
lega’s bij zijn, want de leerlingen kla-
gen. Wat doe ik dan? Ik pak mijn biezen 
nadat ik duidelijk heb gezegd wat ik 
van de aanpak vind. ‘Weer zo’n oude 
juf die de jeugd niet begrijpt’, zie ik de 
verantwoordelijke denken. Maar mijn 
overwinning heb ik binnen. Onlangs 
kwam ik een oud-leerling tegen die mij 
vertelde dat hij voor mij en een col-
lega het meeste respect had gehad op 
school. ‘U was best wat streng, maar u 
was er wel voor ons.’ Die leerling had 
begrepen wat massa’s collega’s en 
ouders niet zien: achter dat streng zijn 
zat namelijk wel een hart dat klopte 
voor mijn leerlingen. 
R. Brunt, Almere
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5% KORTING OP DE FBTO 
WOONVERZEKERINGEN
...of je meubels opnieuw laat bekleden. Je hoeft geen lijsten bij 
te houden van je inboedel. Met de FBTO Inboedelverzekering is 
het standaard verzekerd tot  €150.000,-. En FBTO regelt dat je 
schade snel, vakkundig en met garantie wordt gerepareerd.

Leden van CNV Onderwijs krijgen 5% ledenkorting op 
alle FBTO Woonverzekeringen. Kijk op fbto.nl of bel 
(058) 234 58 85. Collectiviteitsnummer T16.

Of je nu een kleurtje 
uitzoekt voor je 
nieuwe huis...

110240010_FBTO CNV.indd   1 13-02-12   12:17
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Nieuwe druk Kind en 
echtscheiding
Het is inmiddels meer dan een 
kwart eeuw na de eerste echt-
scheidingsgolf in Nederland. De 
kinderen die in 1984 en 1985 de 
scheiding van hun ouders mee-
maakten, zijn nu volwassen en 
hebben mogelijk zelf een gezin. De 
betekenis van het meemaken van 
een scheiding is niet wezenlijk ver-
anderd. Verschil met toen is dat er 
veel meer informatie voor ouders 
en kinderen beschikbaar is geko-
men en dat ouders steeds vaker in 
een vroeg stadium gebruikmaken 
van de hulp en begeleiding van 
een scheidingsbemiddelaar. In 
deze derde, geactualiseerde editie 
van Kind en Echtscheiding staat 
alle relevante informatie over dit 
onderwerp, met name over de 
juridische aspecten en nieuwe 
vormen van begeleiding. Het boek 
is via de reguliere boekhandel te 
koop voor € 25,-

Zevenentwintig nieuwe 
basisschoolliedjes

Zevenentwintig 
nieuwe meezingers 
voor groep 1 tot 
en met 8, inclusief 
stappenplan, 
teksten en bladmu-
ziek, lesmateriaal 
en bijbehorende 
website. Het maakt 

allemaal deel uit van het project Daar komt de boe-
gieman van Jeroen Schipper, muzikant en vakdocent 
muziek aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 
Hij componeerde en schreef eigentijdse liedjes voor 
iedere leeftijdsgroep. Alle liedseries werken toe naar 
een presenteerbaar eindproduct. Dat kan bijvoorbeeld 
een expositie zijn, een minimusical, een videoclip of 
een dansuitvoering. In combinatie met het uitgebreide 
aanvullende materiaal op de website in de vorm van 
filmpjes, een Zing je slim-diploma, sjablonen en kleur-
platen biedt De Boegieman een compleet kunstzinnig 
programma. Het lesmateriaal is te downloaden (via een 
inlogcode) of te bekijken op de bijbehorende website 
www.daarkomtdeboegieman.nl. Het bijbehorende boek 
(ISBN 978 90 88560 1227) met teksten en notenschrift 
kost € 39,90. De cd met alleen de liedjes is voor € 14,90 
verkrijgbaar. Beiden zijn te bestellen via de site van 
Uitgeverij SWP, www.swpbook.com. 

Recordpoging jongeren in beweging
Dit jaar bestaat de Koninklijke Vereniging 
Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) 
150 jaar. In het kader hiervan wil zij in 
samenwerking met NOC*NSF en Het 
Klokhuis een wereldrecord vestigen door 
zo veel mogelijk jongeren in Nederland 
te laten bewegen door een lied, dans of 
sprong tijdens de Nationale Sport Week van 
zaterdag 21 tot zaterdag 28 april. Speciaal 
voor dit evenement heeft de KVLO een dans 
laten bedenken, Doede360, om de jongeren 
in beweging te krijgen. Uitleg over hoe de 
dans eruit ziet en hoe mee te doen, is te 
vinden op www.doede360.nl. 

Info over beroepsverbod na ontucht 
onderwijspersoneel 
Beroepsverboden na ontucht door onderwijspersoneel, is het 
onderwerp van het nieuwe informatieblad Nooit meer voor 
de klas? van het Project preventie seksuele intimidatie in het 
onderwijs (PPSI). Om te voorkomen dat voor ontucht veroordeeld 
onderwijspersoneel opnieuw met kinderen en jongeren mag 
werken, wordt de roep om een beroepsverbod steeds luider. 
Wanneer en waarom wordt dit door de rechter opgelegd en is 
deze straf effectief om te voorkomen dat ontuchtplegers op 
school werken? Het informatieblad is gratis aan te vragen via de 
helpdesk van PPSI: tel (030) 285 67 62 (maandag t/m vrijdag van  
9 tot 13 uur). E-mail: ppsi@aps.nl of kijk op www.ppsi.nl

Recordpoging jongeren in 
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Conferentie gedrag in voortgezet 
onderwijs en mbo
Gedrag: kijken, begrijpen en handelen is het thema van de 
jaarlijkse zorgconferentie van Fontys Opleidingscentrum 
Speciale Onderwijszorg en Windesheim Opleidingen Spe-
ciale Onderwijszorg op vrijdag 30 maart bij Hogeschool 
Windesheim in Zwolle. Belangrijkste sprekers zijn: Kees 
van der Wolf (focus op onderwijsbehoeften van leerlingen 
met gedragsproblemen) en Dewi Piscaer (focus op gedrags-
problemen en impact van multimedia). Daarnaast zijn er 
tientallen workshops en is er een informatiemarkt met 
actuele praktijkonderzoeken van master SEN-studenten over 
het thema gedrag. Deelname kost € 175,- (studenten Fontys 
OSO en Windesheim OSO betalen € 150,-). Voor informatie en 
aanmelden mailen naar c.eversen@windesheim.nl 

Congres over leerlingbegeleiding 
Het Christelijk College Zeist is op zaterdag 17 maart 
gastheer van het Nationaal Congres Leerlingbe-
geleiding. De dag kenmerkt zich als vanouds door 
tientallen workshops in drie rondes met titels als Een 
kleurrijke klas; Mentorvaardigheden: Hoe word/blijf ik 
een goede mentor?; Kom een ouder niet aan zijn kind 
en kom een kind niet aan zijn ouder!; Geef de kinderen 
geen oplossingen, leer hen het zelf op te lossen!; Ik zie, 
ik zie, wat jij nu ook ziet en Ze zeggen dat ik gek ben. 
Deelname kost € 150,-. inclusief koffie/thee, lunch 
en een drankje/hapje achteraf. Inschrijven 
via het inschrijfformulier op 
www.congres-content.nl.

‘Ik wilde wel iets zinvols blijven doen’, zegt 
ans bistervels (70) uit Venray over het 
moment in 2004 dat ze met pensioen ging. 
Deze ex-directeur van een basisschool helpt nu 
kinderen met de overgang van basisschool naar 
middelbare school in het project Coach4You. 
Op de foto coacht ze Iris die dyslectisch is. ‘Via 
intern begeleiders van basisscholen krijgen we 
kinderen aangemeld die bijvoorbeeld onzeker of 
dyslectisch zijn of om andere redenen tussen wal 
en schip dreigen te vallen. Ik ben nu coach van 
drie leerlingen. We gaan meestal wekelijks bij ze 
op bezoek om te bekijken wat ze voor huiswerk 
in hun agenda hebben staan, welke cijfers ze 
hebben gehaald en helpen ze met dingen waar ze 
moeite mee hebben.’ Enthousiast: ‘Ik merk dat 
het de kinderen helpt. Het is fantastisch om te 
horen dat een kind dat van speciaal naar regu-
lier onderwijs is gegaan en nooit wiskunde had 
gehad, nu een 9 haalt voor wiskunde! Ik vind dat 
leuk, ik bloei daar van op.’
CdG
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NIeT achter de geraniums

Studiedag flexibele onderwijstijden
Een nieuwe dagindeling, nieuwe schooltijden in de brede school. 
Zo luidt het thema van de studiedag op vrijdag 30 maart van het 
Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Tijdens de bijeenkomst van  
10 tot 13 uur in het Het Vlechtwerk, Gerrit Th.Rotmanlaan 28, 
Almere wordt gesproken over de verschillende modellen voor de 
nieuwe dagindeling, wat de landelijke trends zijn, waar de kansen 
liggen en wat de aandachtspunten moeten zijn bij het invoeren van 
een andere dagindeling. Verder worden er casussen uitgewerkt en 
worden er praktijkvoorbeelden gegeven. Inschrijven tot 20 maart  
via www.bredeschool.nl > agenda. De kosten voor deelname (inclu-
sief lunch) bedragen € 25,-. Voor meer info: (070) 304 20 10.
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GEPENSIONEERDEN
rayon Utrecht
De jaarvergadering op donderdag 15 maart 
in de Jeruëlkapel te Utrecht Overvecht gaat 
niet door. Reserveer dinsdag 22 mei voor 
een nieuwe ledenbijeenkomst: jaarvergade-
ring gevolgd door een excursie. Info:  
Pieter Hansum, p.hansum@casema.nl of 
(035) 541 70 25.
  
rayon Tilburg
Dinsdag 20 maart, 14 uur, jaarvergadering, 
Pelgrimhoeve, Pelgrimsweg 27, Tilburg.  
Met onder meer notaris Smeets uit Goirle 
over erven en nalaten (Een testament, uw 
zorg voor later; Erfbelasting, hoe minder hoe 
beter). Info/aanmelden: Jan de Bakker, 
(013) 543 65 12, rinyjandebakker@ziggo.nl

rayon Zuidoost-brabant
Donderdag 29 maart, 13.30 uur, jaarverga-
dering, café-restaurant Dientje, Kerkstraat 9, 
Gemert. Onder meer bestuursverkiezing; 
lezing over het gebruik van de OV-chipkaart, 
door Paul Kleppe; Bespreking activiteiten 
2012 (ontmoetingsmiddag + ontmoetings-
dag); Huldiging jubilarissen. Info: Sjef Meijs, 
(0493) 69 38 97, m.j.c.meijs@gmail.com of 
Hanneke van Beusekom, (0413) 367 197, 
han.beus@kpnmail.nl
 
rayon kennemerland
Donderdag 19 april, 13.30 uur, rayonleden-
vergadering met aansluitend rondleiding 
door het Hoogovenmuseum te Velsen-
Noord. Aanmelden vóór 6 april bij Th.H.J. 
Wokke, via email (th.wokke@hetnet.nl) of per 
telefoon (0251) 65 15 03.

rayon Zeeland
Dinsdag 24 april, vanaf 11.30, De Werf, 
Vissersdijk 2a, Zierikzee, voorjaarsactiviteit. 
Na de lunch rondleiding in het stadhuis/
museum. Na afloop koffie met bolus. Leden 
betalen € 20,-, introducé’s € 30,-. Bezitters  

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.

van een museumjaarkaart krijgen deze kosten 
teruggestort. Deelnemers uit Zeeuws-Vlaanderen 
krijgen de tunnelkosten vergoed. Er wordt verzocht 
zo veel mogelijk samen te reizen. Aanmelden bij: 
mevr. H. Pieters-van Wijchen, Middelburgsestraat 
92, 4388 VR Oost Souburg, tel. (0118) 46 17 94, 
e-mail: bobpieters@zeelandnet.nl. Uiterlijk 14 april 
moeten de bedragen zijn overgemaakt op bank-
rekening: 30.38.60.529 ten name van Pieters Oost 
Souburg CNVO.

AGRARISCH ONDERWIJS
Vrijdag 16 maart, 10 uur, jaarvergadering, Maria-
hoeve, Putten. Thema: De ondersteunende vakken in 
de strijd met de beroepsgerichte vakken, door Ardjan 
Verstraten. Middag: excursie biovergistinginstallatie. 
Info/aanmelden: agrarischonderwijs@cnvo.nl.

ANDERS ACTIEVEN
regio limburg, oost-brabant en Zuid-gelderland 
Dinsdag 20 maart, 12 uur, regionale netwerkbijeen-
komst, restaurant Vlijtig Liesje, Ten Hagestraat 2, 
Eindhoven. Over: Inleiding over rechten en plichten 
van uitkeringsgerechtigden, door Wanne Ho, CNV 
Onderwijs. Workshop: Trots op wie je bent, door 
Hans van Dinteren. Brabantse koffietafel. Info/aan-
melden (voor 10 maart): Tinie Arts, tiniearts@gmail.
com, (06) 255 35 978, (043) 407 1312.

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 22 maart, 15.30 uur, themabijeenkomst, 
CNV Dienstenbond, Ovenbouwershoek 9, Apeldoorn. 
Thema: Ins en outs van het pensioenakkoord, door 
Willem Jelle Berg, bestuurder CNV Onderwijs. 
Aansluitend eenvoudige maaltijd. Info/aanmelden: 
voortgezetonderwijs@cnvo.nl o.v.v. ‘bijeenkomst 
Apeldoorn’. 

PRIMAIR ONDERWIJS
Dinsdag 20 maart, 16.45 uur, Praatcafé, CNV, 
Tiberdreef Utrecht. Over: Hoe ziet het schooljaar eruit 
in 2035 met het oog op vakanties en schooltijden, door 
Lenny van Pouderoijen, De Parapluschool, Ede. Info/
aanmelden: cnvo.po@gmail.com
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Over: Het voeren van moeilijke gesprekken, 
door Jose van Loo, onderwijspraktijk  
Van Loo management en training.  
Info/aanmelden: Ingeborg van den Berg,  
ingeborgvdb@gmail.com.
 
Jaarvergadering
Woensdag 4 april, 19 uur, NBC Nieuwegein, 
jaarvergadering, met verkiezing en vooruit-
blik. Thema: Wat verwacht jij van de stuurgroep 
Vrouwen? Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl.

JONG
netwerkbijeenkomst
Donderdag 29 maart, 16.15 uur, Netwerkbijeen-
komst, Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, 
Groningen. Thema: (Aanstaande) ouders. Met 
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.

VROUWEN
flevoland
Woensdag 21 maart, 16 uur, Sbo de Vogelveste, 
Leleystad. Over: Werk en privé, hoe houd ik het in 
balans, door Astrid de Cock, beleidsmedewerker 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: Annie Hoen, 
anniehoen@ziggo.nl.

overijssel
Woensdag 21 maart, 16 uur, Hogeschool Edith 
Stein, Hengelo. Over: Edukinesiologie, door Els de 
Noord, natuurkundig therapeut. Info/aanmelden: 
Jenny Koersen, j.g.koersen@hetnet.nl.

gelderland
Woensdag 28 maart, 16 uur, Iselinge Hogeschool, 
Doetinchem. Over: Werk en privé, hoe houd ik het in 
balans, door Astrid de Cock, beleidsmedewerker 
CNV Onderwijs. Info/aanmelden: Ellen Bakker, 
ebambakker@hotmail.com.

limburg
Woensdag 11 april, 16 uur, Mundium College, 
Baexum. Over: Model geweldloze communicatie, 
door Inga Teekens, Authenta. Info/aanmelden: 
Miep Kaiser, mkaiser@nt2mundium.nl.

Utrecht
Woensdag 11 april, 16 uur, CNV-gebouw Utrecht. 
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Penta Nova verzorgt erkende opleidingen voor 
(aankomend) onderwijsmanagement. 
• Oriëntatie op management
• IMPULS trainingen
• opleiding Middenmanagement
• opleiding Schoolleider
• opleiding Directeur Primair Onderwijs
• Master Educational Leadership (NVAO geaccrediteerd) 

Kijk voor meer informatie en data van voorlichtings avonden in maart 
april en mei op www.pentanova.nl

Starten met
opbrengstgericht
leidinggeven?

advertenties

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

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

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

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

paascongres
Donderdag 29 maart, 10-16 uur, Leerhotel Het 
Klooster, Amersfoort. Congres Bezieling en bele-
ving over de christelijke traditie en vrije spiritua-
liteit als inspiratie voor onderwijs, georganiseerd 
door o.a. CNV Onderwijs, AOb/St. Bonavanetura, 
CVHO en Besturenraad. Sprekers: Vincent 
Duindam en Antoine Badar. Voor aanmelding en 
informatie: www.besturenraad.nl/paascongres2012. 
Bellen of mailen kan ook:  Anneke  Uyterlinde, 
auyterlinde@besturwenraad.nl, tel. (0348) 74 44 44  
óf Irma verbeek, i.verbeek@vkonet.nl,  
tel. (0348) 74 41 07.
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School’s cool 
verzacht de overgang 
naar middelbaar 
onderwijs In september gaf wethouder 

Van den Berg in Nieuwegein 
de kick off van het project 
School’s cool. Dit project 

helpt leerlingen en hun 
ouders met de overgang van 
groep acht naar de brugklas. 
Onderzoeksresultaten van dit 

project zijn positief. 

zelfde. Heleen Visser, zelf afkomstig uit 
het onderwijs, begeleidt een meisje van 
Aziatische afkomst. Tijdens deze bege-
leiding is ze veel met de lesstof bezig. ‘Ik 
vind het belangrijk dat mijn leerling leert 
hoe ze kan leren. We beginnen het con-
tactmoment in de boeken, daarna raken 
we vanzelf in gesprek. Ik kwam erachter 
dat ze nog nooit een atlas had gezien. De 
week daarna nam ik er één mee. Samen 
hebben we uitgezocht hoe ze met een 
atlas kan werken.’ Een collegamentor 
werkt vooral aan de assertiviteit van zijn 
leerling. Hierdoor kan de leerling zelf in 
gesprek gaan met de leerkracht als hij 
vragen heeft. Sweet komt ook regelmatig 
tegen dat ouders geholpen worden met 
het invullen van formulieren die ze van 
school krijgen. ‘Deze formulieren zijn 
vaak erg ingewikkeld. Veel ouders spre-
ken de Nederlandse taal onvoldoende of 
zijn laaggeschoold waardoor ze de formu-
lieren niet begrijpen.’

EffEctiEvE hulp
De thuismentoren worden door Sweet 
begeleid. De begeleiding bestaat uit 

Het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en de kansen van 
de deelnemende leerlingen in het voortgezet onderwijs ver-
groten. Dat is het idee achter School’s cool, een project waarbij 
kinderen en hun ouders worden begeleid bij de overgang van 
primair naar voortgezet onderwijs. Goed opgeleide mentoren 
geven deze training op vrijwillige basis. De leerkracht van groep 
acht meldt de leerlingen die in aanmerking komen aan voor 
deelname, kinderen waarvan de leerkracht verwacht dat de 
kans op uitval in het voortgezet onderwijs groot is. 
Stichting Welzijnswerk Westerpark in Amsterdam startte 
School’s cool in 1997 met twintig mentoren en drieëntwintig 
leerlingen. Inmiddels is Nieuwegein de vijftiende gemeente waar 
deze aanpak van start gaat. Wethouder Helen van den Berg 
sprak tijdens de kick off: ‘Als gemeente ondersteunen we graag 
dit soort projecten. Het is een prachtig initiatief.’ Er zijn drie 
scholen die dit jaar meedoen. De wens van de initiatiefnemers, 
Frank Seller en Marion Sweet, is dat er volgend jaar meer scho-
len volgen. ‘Het is belangrijk dat ouders en leerlingen die moei-
lijk hulp durven vragen op deze manier hun weg leren vinden in 
het onderwijs’. Aan het project doen dit jaar elf leerlingen van 
verschillende afkomst mee. 

thuismEntor
De drie hoofdrolspelers in het project School’s cool zijn de leer-
lingen, hun ouders en de thuismentoren. Samen ondertekenen 
zij een contract waarna de begeleiding begint. De thuismentor 
komt wekelijks bij de leerling thuis om zowel de leerling als de 
ouder(s) wegwijs te maken in het Nederlandse schoolsysteem. 
‘Het doel van School’s cool is dat leerlingen en ouders aan-
sluiting vinden met de school,’ vertelt Marion Sweet. ‘Daarin 
staat de leerling centraal. Het gaat om het leren leren en het 
wegwijs worden in het voortgezet onderwijs. De thuismentoren 
betrekken de ouders nauw bij hun begeleiding, zodat zij over 
anderhalf jaar zelf hun kind kunnen helpen met schoolwerk en 
zelf contact kunnen leggen met de school.’
Elke mentor heeft zijn eigen kwaliteiten en elke leerling heeft 
zijn eigen problemen. Daardoor is niet elke begeleiding het-



Schooljournaal 35

workshops en intervisiebijeenkomsten. 
Sweet: ‘Je komt als mentor in een andere 
cultuur. Het doel van deze bijeenkomsten 
is om de mentoren te leren hoe ze met 
de gezinsleden kunnen connecten, hoe ze 
het vertrouwen kunnen winnen.’ Vooraf-
gaand aan de begeleiding volgt de thuis-
mentor een cursus. Zowel de cursussen 
als de workshops zijn gericht op effectieve 
hulp. Al met al investeren de mentoren 
flink wat tijd in dit vrijwilligerswerk. 
Visser vindt het een mooie dagbesteding: 
‘Het is fijn om te voorkomen dat een 
leerling onnodig verdrinkt op de mid-
delbare school.’ 

EnthousiastE oudErs
Ouders zijn blij met dit project. De 
moeder die door Visser wordt begeleid, 
vindt het fijn dat ze meedoet. ‘Ik vind 
het belangrijk dat mijn dochter het goed 
doet op school, maar ik vind het moeilijk 
om haar te helpen, vooral met taal.’ Twee 
andere moeders geven aan dat ze zich 
door deelname aan School’s cool minder 
zorgen maken. Ze waarderen de extra 
aandacht en vinden het prettig dat ze hun 
kind beter kunnen begeleiden. Sharaf zit 
inmiddels in de tweede. Hij vertelt dat hij 

wel een beetje jaloers is op zijn broertje die dit jaar meedoet aan 
het project: ‘Ik vond het best eng om naar het voortgezet onder-
wijs te gaan. Als ik ook begeleiding van een thuismentor had 
gekregen, zou ik minder bang zijn. Het is fijn dat mijn broertje 
wel een mentor heeft. Hij vertelt hem over het voortgezet onder-
wijs. Daardoor wordt het bekend voor hem. En ik leer er ook van, 
want nu durf ik meer te vragen in de klas dan vorig jaar.’

positiEvE rEsultatEn
De resultaten van School’s cool zijn positief, zo blijkt uit onder-
zoek van november 2008 door Noorda & Co. Uit het onderzoek 
blijkt dat de Scool’s cool-leerling tijdens het hele schooljaar beter 
presteert, een beter begrip ontwikkelt voor leren op school, een 
positiever zelfbeeld heeft en een bredere kijk op de wereld krijgt. 
Daarnaast wordt duidelijk dat de andere gezinsleden voordeel 
hebben bij dit project. Veel onderzoeksdeelnemers geven aan 
dat de mentor hielp bij het wegwijs maken in de Nederlandse 
maatschappij. De resultaten van dit onderzoek komen overeen 
met de resultaten van buitenlands onderzoek. Daaruit blijkt dat 
soortgelijke projecten een preventieve werking hebben. 
De resultaten waren een goede aanleiding om dit jaar een nieuw 
type mentoraat te starten. Het gaat om een pilot voor leergierige 
en ijverige leerlingen in groep zeven die zonder voldoende steun 
van hun ouders hun schoolloopbaan moeten vervolgen. De kans 
is aanwezig dat zij op een school terecht komen die ze onvol-
doende uitdaagt. Er wordt gemeten wat het effect van dit ‘elf-
mentoraat’ is, met als doel dit project in 2012 in heel Amsterdam 
op te zetten.
Maaike de Bruijn

ouders zijn 
blij met de 
begeleiding door 
thuismentor 
heleen visser.  
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Kleine advertenties
Te huur: 
Vakantiehuis in Twente. Wij bieden u aan, het hele jaar door een ruime vakan-
tiewoning 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.

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.

Nr. 14  17.09.2011

 

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

DE KORTSTE WEG NAAR 
NIEUWE COLLEGA’S

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

 

 

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

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

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

oplage: 55.000

adverteren vanaf

€ 106,-

school-stopper 120106.indd   1 05-01-2012   13:49:30

Starten met onderwijsvernieuwing?

Volg de Master
Leren en Innoveren

Start 4e leergang: september 2012

Kom naar onze voorlichting!
Voor data en meer informatie:

www.lereneninnoveren.nl

Deze opleiding voldoet aan de eisen van de lerarenbeurs.
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PC basisschool De Grondtoon

VRAAGT  PER 01-08-2012:

EEN DIRECTEUR (m/v, wtf 1,0)

Je bent iemand die:
 • een heldere visie heeft op onderwijsaanbod
 • en dit kan vertalen naar de praktijk met een 
  meerjarenbeleid
 • een open en positieve werksfeer kan creëren
 • oog heeft voor wat leeft bij teamleden
 • inspireert en enthousiast coacht
 • makkelijk toegankelijk is
 • gevoel voor humor heeft 
 • duidelijk is in communicatie
 • een goede relatie kan opbouwen met team, 
  leerlingen en ouders

Kortom: daadkrachtig, betrokken, mens- en kindgericht 

Wij … :
 • zijn een school met ca. 200 leerlingen
 • staan open voor ontwikkelingen 
 • streven naar een veilig schoolklimaat
 • zijn een gezellig en enthousiast team

Bekijk onze website voor verdere info: www.degrondtoon.nl

Wil je meer weten? Bel…:
* dhr. Hans van Tricht (bovenschools directeur)  
   033 - 4951659 (verenigingskantoor) / 033 - 2996433  
 (privé)
* mevr. Louisa ter Beek  (intern begeleider) 033 - 2983804  
 (school) / 033 - 8876722 (privé)
 

De vacature ontstaat door het vertrek van de directeur 
naar een onderwijsadviesbureau.

PCO Bunschoten
Postbus 83
3750 GB Bunschoten
tel. 033-4951659

Sollicitatiebrieven 
voor 19 maart 
naar bovenstaand 
adres.

Vanuit onze gemeenschappelijke visie: ‘Wij ontwikkelen ge-
zamenlijk talenten’ geven wij inhoud aan de PC identiteit van 
de vereniging. Van onze medewerkers wordt verwacht dat zij 
bewust inhoud geven aan de Protestants Christelijke identiteit.

Onze scholen hebben actieve ouderraden en betrokken mede-
zeggenschapsraden.

Het is wenselijk als de cursus Directeur Primair Onderwijs is 
gevolgd, of dat u hiertoe bereid bent.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure

De scholen werken onderling nauw samen op niveau van:
 •  directies   •  intern begeleiders
 •  ict-coördinatoren  •  stagecoördinatoren

Voor informatie over de schoolvereniging verwijzen wij u naar 
onze website. Met name willen we uw aandacht vestigen op ons 
strategisch beleidsplan en het jaarverslag.

www.pco-bunschoten.nl

PC basisschool De Vlucht

VRAAGT  PER 01-08-2012:

EEN DIRECTEUR (m/v, wtf 1,0)

Je bent iemand die:
 • ervaring heeft in het (basis)onderwijs
 • een heldere visie heeft op actuele ontwikkelingen in 
  het onderwijs
 • deze visie op een inspirerende manier naar de praktijk 
  kan vertalen
 • werkt aan een open en positieve werksfeer
 • gebruik maakt van de talenten binnen het team
 • een coachende stijl van leidinggeven heeft
 • stressbestendig en daadkrachtig is
 • humor heeft

Kortom: een enthousiaste, betrokken, open directeur.

Wij … :
 • zijn een gemotiveerd en gezellig team met een open 
  en positieve sfeer
 • werken aan onze professionaliteit in een lerende 
  organisatie
 • proberen passend onderwijs te bieden binnen onze 
  mogelijkheden
 • zitten in een modern, nieuw schoolgebouw
 • streven naar een veilig schoolklimaat
 • hebben ca. 200 leerlingen en 15 collega’s

Bekijk onze website voor verdere info:www.pcbdevlucht.nl

Wil je meer weten? Bel…:
* dhr. Hans van Tricht  (bovenschools manager)  
   033 - 4951659 (verenigingskantoor) / 033 - 2996433 
 (privé)
* mevr. Fettina van Amerongen (intern begeleider) 
 033 - 2982204 (school) / 033 - 4757112  (privé)
* dhr. Gert van Dijk (huidige directeur)  033 - 2982204  
 (school) / 033 – 2983725(privé)

De vacature ontstaat doordat de directeur gebruik maakt van de FPU

Onze schoolvereni-
ging telt vijf basis-
scholen met in totaal 
1100 leerlingen.

Bunschoten-
Spakenburg is een 
dynamische 
gemeente in het 
midden van het land.

school-pco bunschoten 120306.indd   1 06-03-2012   13:59:02
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Het College van Bestuur is voor een van de kleinere scholen binnen haar stichting op zoek naar 
kandidaten voor de functie van

Directeur (0,6 wtf)

Het is een kleine basisschool met een hecht team en zeer betrokken ouders.

De nieuwe directeur is daarom:
• vernieuwend     • daadkrachtig     • motiverend     • inlevend     • waarderend      • gedreven

kortom: 

Het gezicht van de school 

Kandidaten dienen in het bezit te zijn van het diploma ´Schoolleider Primair Onderwijs´ of de 
bereidheid te hebben hiervoor te studeren. Een assessment maakt deel uit van de selectie-

procedure. De CAO PO is van toepassing.
Nadere inlichtingen en de profi elschets kunt u verkrijgen bij de voorzitter van de Benoemings-

adviescommissie, de heer H.W.G. Riekert (0174 631017, info@wsko.nl), zie ook www.wsko.nl .
Uw sollicitatie, vergezeld van een CV, kunt u vóór 23 maart 2012 richten aan 

WSKO, De Ruijtbaan 83, 2685 RS Poeldijk o.v.v. ´sollicitatie directeur binnen WSKO´. 

De Westlandse Stichting 
Katholiek Onderwijs  is 
een jonge, dynamische 
organisatie, die onder-
wijs verzorgt aan ca. 
5000 leerlingen op
17 basisscholen en 2 
scholen voor speciaal 
basisonderwijs in de 
gemeente Westland. 

De organisatie bestaat 
uit ca. 470 personeels-
leden, die vernieuwend 
willen werken aan het 
dagelijks onderwijs.

Het college van bestuur 
wordt bijgestaan door 
bovenschools managers 
en geadviseerd door het 
managementberaad, 
dat bestaat uit een aan-
tal schooldirecteuren.

Administratieve onder-
steuning van bestuur 
en management vindt 
zowel intern als extern 
plaats.

                                     Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs  

school-wsko 120307.indd   1 07-03-2012   13:28:25

Voor meer informatie en het uitgebreide profi el van 
de gewenste kandidaat kijk je op: www.vpcodebasis.nl. 

Graag reageren voor 24 maart 2012.

De Basis zoekt per 1 augustus 2012 voor onze school in Rijsenhout:

Basisschool Directeur (DB; wtf 1,0)

De Immanuëlschool is een school waar:

 gewerkt wordt vanuit een positief christelijke levensvisie; 
 actief wordt gewerkt aan een handelingsgerichte en 
 opbrengstgerichte cultuur;
 als gecertifi ceerde Kanjerschool aandacht wordt besteed aan de 
 sociaal emotionele vorming van de leerlingen.

Wij zoeken een leider die onder meer: 

 vanuit een christelijke levensvisie kiest voor deze school;
 ervaring heeft in het onderwijs met een heldere visie op 
 onderwijskundige ontwikkelingen;
 in staat is de belangen van de school te verbinden met de 
 belangen van het dorp, o.a. via een Brede School constructie.

school-vpco basis 120307.indd   1 07-03-2012   13:01:44
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adres en telefoonnummers  
Cnv onderwijs

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

TelefOONNummers eN 
e-mAilAdresseN
•  CNV Onderwijs (algemeen nummer) 

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gemeld maandag voor 16.30 uur). Prijzen vanaf  
€ 105,- incl. BTW.

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

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

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

 

Leden van CNV Onderwijs kunnen tegen inlevering 
van deze bon op zaterdag 17 maart gratis 
naar de film Monsieur Lazhar

De fi lm wordt vertoond in de theaters:

 Filmtheater Rialto    Amsterdam    11 uur

 Reserveringen o.v.v. Schooljournaal: (020) 676 87 00 

 (dagelijks v.a. 13 uur)     www.rialtofi lm.nl 

 ForumImages    Groningen    12 uur

  Reserveringen o.v.v. Schooljournaal: (050) 312 04 33 

(dagelijks v.a. 16 uur, zaterdag v.a. 13 uur, zondag v.a. 10.30 uur)   

  www.forumimages.nl

 Chassé Cinema    Breda    12.30 uur
 Reserveringen o.v.v. Schooljournaal: (076) 530 31 32 

 (maandag t/m zaterdag van 11 tot 18 uur)    www.chasse.nl

De fi lm van regisseur Philippe Falardeau handelt over een lagere schoolklas die wordt 
opgeschrikt door een heftige gebeurtenis. Simon vindt zijn lerares Martine nadat zij zich in 
het lokaal heeft opgehangen. Haar vervanger, de strenge maar rechtvaardige Algerijnse 
immigrant Bashir Lazhar, probeert de kinderen aanvankelijk de literatuur van Honoré 
de Balzac bij te brengen. Tevergeefs, want ze hebben iets heel anders aan hun hoofd. 
De zelfmoord heeft een diepe wond achtergelaten, met name bij Simon en Alice. Bashir 
worstelt zelf ondertussen met familieproblemen en kan ieder moment het land uit worden 
gezet. Al doen de zware thema’s verlies, dood, schuld en onschuld anders vermoeden, deze 
op een toneelstuk van Evelyne de la Chenelière gebaseerde fi lm is charmant, teder en op 
momenten zelfs opvallend humoristisch. Een liefdevolle, warme publieksfi lm à la Être et avoir.

MAXIMAAL 
4 PERSONEN 
KUNNEN OP 
VERTOON VAN 
DE BON NAAR 
DEZE FILM 

RESERVEER 
OP TIJD WANT 
OP = OP

VANAF 15 MAART 
IN HET HELE 
LAND TE ZIEN

Gratis naar de fi lm!





wilde doen. Dat ben ik vervolgens in deeltijd gaan doen.’ 
Na verschillende stages bleef hij hangen op de Mgr. 
Zwijsenschool in Kampen. ‘Ik sta hier nu zes jaar voor 
de klas, op het moment voor groep 4, en dat bevalt me 
uitstekend. De doelgroep past helemaal bij mij.’ In zijn 
werk als leraar ziet hij wel doorgroeimogelijkheden die 
hij voorheen miste. ‘Mensen adviseren mij wel eens de 
directeursopleiding te doen, maar voorlopig vind ik dat ik 
nog genoeg te leren heb als leraar.’ Hij is lid geworden 
van CNV Onderwijs vanwege de vele ontwikkelingen die 
er momenteel zijn. ‘Ik wil graag weten wat mijn rechten 
zijn als ik in zwaar weer kom. Daarbij wil ik goed geïnfor-
meerd blijven en iets hebben om op terug te vallen. Wat 
wel en niet kan en mag, hoor ik graag van de vakbond.’ 
YR

Na zijn middelbare beroepsopleiding in agogisch werk, 
ging Edwin Meijerink aan de slag op een kinderdagver-
blijf. ‘Dat beviel me goed, maar echt sprake van door-
groeimogelijkheden was er niet. Ik ging op zoek naar iets 
anders.’ Na een uitstapje naar werken met verstandelijk 
gehandicapten, wist hij zeker dat dat niet zijn doelgroep 
was. ‘Ik miste de kinderen en besloot toen dat ik de pabo 

Edwin Meijerink (40): 
‘Goed geïnformeerd  

blijven door vakbond’
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in de school

 




