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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.

Zorgplan
Ik heb een zorgplan voor het onderwijs 
gemaakt voor onze onderwijs’deskun-
digen’, Marja van Bijsterveldt en Ton 
Elias, met als doel het onderwijs weer 
werkbaar en inspirerend te maken.
Analyse gegevens: minstens 40-80 uur 
per jaar kwijt aan administratie/han-
delingsplannen. En voor wie eigen-
lijk? De inspecteur? De politiek? Drie 
niveaus in de groep, plus zittenblij-
vers, hoogbegaafde kinderen, kinde-
ren met extra zorg. Te weinig handen 
in de klas.
Risicofactoren: passend onderwijs én 
bezuiniging, met als gevolg kennis- en 
banenverlies in (speciaal) onderwijs. 

Nog meer kinderen – in een grote 
groep – extra zorg moeten bieden. 
Nog minder geld voor extra handen 
in de klas. Leerkrachten die het niet 
meer trekken: ze zoeken een andere 
baan of raken overspannen (en wat 
kost dat?).
Plan van aanpak: gewoon weer gaan 
lesgeven. Eindelijk weer vertrouwen 
in de professionaliteit van de leer-
kracht. Alle bureaucratie van tafel. 
Gewoon je eigen klassenadminis-
tratie op orde houden. Prestatiebe-
loning afschaffen en geld vrijmaken 
voor echt belangrijke dingen. Passend 
onderwijs, oké, maar dan voor iedere 
leerkracht een onderwijsassistent. 

Inspecteurs bijscholen in waar het 
werkelijk om gaat. Zeker weten dat 
dit het opbrengstgericht werken zal 
bevorderen!
Josje Hanemaaijer, Dokkum

Terug naar onze 
basis! 
We hebben ervoor gekozen in onze 
samenleving ieder te laten doen waar 
hij of zij goed in is. Leerkrachten zijn 
de basis van onze samenleving. Kan-
jers, zij leiden onze kinderen op tot 
een basisniveau, waarmee zij zichzelf 
verder kunnen ontwikkelen. Ons land 
en onze wereld zijn hierbij gebaat. 
In dit systeem zijn we er gaandeweg 
achter gekomen dat we gebaat zijn bij 
niet te grote klassen en specialisatie, 
zodat we alle kinderen zo goed moge-
lijk kunnen bereiken om die goede 
basis te leggen. Dat kost geld, maar 
dit betaalt zich op termijn dik terug, de 
samenleving wordt mooier en ster-
ker! Kritisch zijn is goed en natuurlijk 
zijn er altijd dingen die handiger kun-
nen waardoor het meer geld oplevert, 
maar alle creatieve ideeën zijn al aan-
geboord. Ongelooflijk dat het onder-
wijs zichzelf keer op keer moet verwe-
ren tegen opgelegde maatregelen van 
de overheid. Jammer dat de gevol-
gen op termijn pas zichtbaar worden, 
anders zouden we veel directer de 
bestuurders kunnen ‘afrekenen’ bij de 
volgende verkiezingen. 
Karin Vollema

Meer brieven op pagina 29.

Eindtoets april?
Het is toch eigenlijk heel wrang om te zien hoe weinig kijk het minis-
terie heeft op het werkveld. Waar leerkrachten zich nagenoeg krom 
moeten werken om groepsplannen en groepsoverzichten met name 
administratief kloppend te krijgen, zo vindt de minister klaarblijkelijk 
de werkdruk nog niet hoog genoeg. Afschaffen van het passend onder-
wijs (en straks een toename van het aantal ontwikkelperspectieven) en 
nu weer het verplaatsen van de Cito-toets naar april. Laat ik de minis-
ter maar helpen. In februari wordt de toets afgenomen, begin maart 
volgt de uitslag. Drie weken de tijd om het onderwijskundig rapport 
per leerling te maken. Op tijd aanmelden bij het voortgezet onderwijs, 
want de plaatsingscommissies moeten aan het werk. Begin juni is de 
leerling al dan niet aangenomen. Zo niet, dan moet in juni een pas-
sende oplossing worden gezocht. Hoe doen we dat nu als we de eind-
toets in april afnemen? En is louter taal/rekenen als eindtoets niet veel 
te beperkt voor een totaalbeeld? Schaf die normcultuur toch eindelijk 
af! Dat houdt het onderwijs zuiver. Beoordeel het kind, niet de school 
met de eindtoets! Want daar is het voor gemaakt!
Wilko Visser, Elst

Brieven
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‘Waar blijven 
de pegels!?’

Ging het nu om 1.040 pure lesuren of 980 uur met het restant 
als  ‘maatwerk’? Was het een kwaliteitsimpuls van de minister 
of politiek wisselgeld om de gedoogpartner te behagen? Maar 

bovenal, waar moesten scholen het van betalen? Docenten, 
schoolleiders, Eerste Kamerleden en vertegenwoordigers van 
bonden, werkgevers en het LAKS voerden woensdag in een 

setting als in het tv-programma De Reünie een stevige discussie 
over het wetsvoorstel Onderwijstijd. De senatoren kregen het 

dringende advies de impopulaire wet af te keuren. 

Presentator Rob Kamphues leidt de discussie over de omstreden wet. In het midden CNV Onderwijsbestuurder Joany Krijt, 
rechts van haar bondslid Niels van Limpt.
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‘Het voelt als handjeklap over de ruggen 
van leerlingen en docenten. Het is een 
compromis van iets waar niemand echt 
aan wil. Totdat er na vier jaar weer een 
nieuwe wind waait. Kan de politiek niet 
iets bedenken wat leraren echt graag wil-
len?’ Docent Tim Bartlema van praktijk-
school De Brug in Assendelft heeft het 
duidelijk wel gehad met de beleidsmakers 
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in Den Haag, die hij verantwoordlijk 
houdt voor de omstreden wet Onderwijs-
tijd. Door een amendement van PVV’er 
Beertema is de onderwijstijd in de eerste 
twee leerjaren verhoogd naar 1.040 uur 
zonder extra investeringen. En dat terwijl 
er aanvankelijk onderwijsbreed draagvlak 
was voor 1.000 uur, zoals voorgesteld 
door de commissie Cornielje. ‘Ik voel 
me een speelbal in een plan waar geen 
draagvlak voor is, en dat zeker niet leidt 
tot een kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Ik zou me zo graag eens op de 
de kwaliteit van mijn eigen lessen willen 
focussen.’
‘Meer uren maakt ook niet slimmer’, 
betoogde Chanine Drijver, voorzitter 
van het LAKS, de belangenclub van 
scholieren. Zij en medebestuurder Harm 
de Jong, beiden 6vwo en ervan overtuigd 
dat zij dit jaar hun diploma zullen halen, 
waren nu juist voorbeelden van leerlin-
gen die ook met minder uren toekonden. 
Op zich waren ze niet tegen meer lesuren, 
hoewel het soms best wel inspirerender 
mag, maar wel als er geen investeringen 
tegenover stonden. De Jong voorzag dat 
de extra uren zouden ‘uitmonden in het 
maken van huiswerk onder toezicht’. 
Was dat het zogenaamde maatwerk waar 
minister Van Bijsterveldt op doelde?

GEZEUR
‘Hoe krijgen scholen die extra lesuren 
bekostigd?’ Niels van Limpt, docent 
handel/administratie in de bovenbouw 
van vmbo basis- en kaderberoepsgerichte 
leerweg op scholengemeenschap Were 
Di in Valkenswaard, was bezorgd dat 
uitvoeren van de wet zou leiden tot 
grotere klassen. ‘Dat gaat ten koste van 
de persoonlijke aandacht.’
‘We doen het goed in Nederland. Dat 
gezeur over kwaliteit’, wond ook Berend 
Buddingh, rector van het Schoonhovens 
College, zich op. ‘We zijn tweede in 
Europa na Finland als het om het niveau 
van het onderwijs gaat. En daar geven ze 
maar 800 uur les. Laat de scholen toch 
vrij. Voorzitter Sjoerd Slagter van de 
VO-raad vroeg ook maatwerk, net als 
de minister, maar wel in te vullen door 
de scholen. ‘Reken ons niet af op uren. 
Waar de ene leerling 1.200 lesuren nodig 
heeft, kan de ander het af met 700 uur.’ 

Ook hekelde hij de collectieve opzet van de wet, die geen reke-
ning hield met de individuele leerkracht. 

KRAMPACHTIG
GroenLinks-senator Ruard Ganzevoort vond dat er van de kant 
van de minister, maar ook van PVV en VVD sprake was van wan-
trouwen. ‘Dit is micromanagement. De wet is legitiem, maar waar 
is het vertrouwen in de professionals? Het doet geen recht aan de 
enorme inzet.’ Hij ergerde zich aan de spierballenretoriek van Van 
Bijsterveldt die met sancties van de Inspectie dreigde als scholen 
de wet aan hun laars zouden lappen. 
Zijn D66-collega Joris Backer sprak als jurist van een verwarrende 
wetgeving. ‘Hoe kun je nu zeggen de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren, als je het hele veld tegen je in het harnas jaagt?’
Het gaat om 980 uur pure lestijd, de overige 60 uur was een ver-
ruiming van het ‘maatwerk, te gebruiken voor achterstands- en 
excellente leerlingen’,  probeerde Pia Lokin-Sassen (CDA) nog 
een positieve draai aan de wet Onderwijstijd te geven. ‘Zelfs het 
heen en weer lopen naar de klassen is erbij inbegrepen.’ Boven-
dien, benadrukte ze, had een meerderheid van de Tweede Kamer 
ermee ingestemd. Ook de ingreep in de duur van de zomerva-
kantie had een doel. ‘Er kan veel burnout worden voorkomen als 
door het jaar heen dagen worden opgenomen.’ ‘De minister gaat 
niet over de vakantiedagen, dat is iets tussen bonden en werkge-
vers aan de cao-onderhandelingstafel’, bekritiseerde CNV Onder-
wijsbestuurder Joany Krijt het beleid van Lokins partijgenoot.

SCHRAPPEN
‘Ik erger me aan de toon van het debat’, zei PvdA-Eerste Kamer-
lid Marijke Linthorst over de kritiek van VVD’er Ton Elias op 
het docentencorps. ‘Zeker als je zelf 17 weken reces hebt per 
jaar. Ze verdedigde wel het recht van de Tweede Kamer wetten 
en amendementen aan te nemen. SP’er Erik Smaling zinspeelde 
op het terugsturen van de wetgeving naar de Tweede Kamer ter 
reparatie.
‘Waar blijven de pegels!?’, vroeg Arwen Scholten, docent voort-
gezet speciaal onderwijs, op dwingende toon. Ze vulde zelf al in 
waar straks op moet worden bezuinigd, om de 1.040 uur vorm te 
geven op vmbo-school Daaf Geluk in Haarlem, waar ze lesgeeft . 
‘We hebben veel leerlingen met leerwegondersteunend onderwijs. 
Veel kinderen met autisme, daarbij is de hulp van onderwijson-
dersteuners onmisbaar. Maar dit kost ons zeker 2 fte’s. Het is een 
stapeling van maatregelen. Er wordt niet alleen bezuinigd op pas-
send onderwijs, maar ook op het taxivervoer van leerlingen.’ Ze 
miste de zorg van het vorige kabinet met het Actieplan LeerKracht. 
‘We zijn weer terug bij af.’
Het laatste woord was aan Frans Smallegoor, docent elektro-
techniek en teamleider techniek bovenbouw vmbo aan het 
Sint-Stanislascollege in Rijswijk. Zich vanuit de zaal bemoeiend 
met de discussie: ‘Docenten zitten vast op 1.659 uur, dat is een 
organisatieprobleem van de school. Maar wat gaan we straks 
schrappen: fte’s, de schoolkrant, het jaarlijkse reisje? Dat geld 
moet er hoe dan ook komen, want dat zogenaamde maatwerk 
moet wel betaald worden.’
Peter Magnée



Onderwijs en politiek in gesprek 
over vertrouwen
De timing was wat bizar. Op 6 maart zat de Am-

sterdam ArenA bomvol met stakers tegen de 

bezuiniging op passend onderwijs. Op diezelfde 

dag bleek dat politiek Den Haag hierdoor niet van 

mening veranderde; een enorme teleurstelling en 

deuk in het vertrouwen van het onderwijsveld. 

En op 10 maart zaten onderwijs en politiek, op 

initiatief van Arie Slob (ChristenUnie), bij elkaar 

om te praten over vertrouwen en verzoening. 

Ze bespraken de wederzijdse beelden die van 

elkaar zijn ontstaan via uitlatingen in de media. 

Aan de groepsgesprekken tijdens deze ‘verzoe-

ningsdag’ namen leraren, schoolleiders, bonden, 

sectorraden en politici deel. Na deze gesprekken 

verschillen de meningen over beleidskeuzes nog 

steeds. Partijen zullen het over bepaalde onder-

werpen waarschijnlijk nooit eens worden. Waar 

ze het wel over eens zijn is dat de toon waarop 

je over elkaar spreekt verbeterd kan worden. 

Deelnemer namens CNV Onderwijs, bestuurder 

Patrick Banis: ‘Het was goed om als onderwijs in 

gesprek te gaan met de politiek. Juist na wat er 

allemaal gebeurd is rond bijvoorbeeld passend 

onderwijs. Natuurlijk zijn we daar nog steeds in-

houdelijk gezien ver van elkaar verwijderd, maar 

duidelijk is dat we vaker en eerder met elkaar 

moeten praten. Ook de 

politieke partijen, zowel 

regeringspartijen als op-

positie, hebben daar be-

hoefte aan. Dat is goed 

voor onze leden en daar 

doen we het tenslotte 

voor.’ 

MvO

AAAAAAh! 
Een puber!
‘Behandel ze als een hond: 

beloon goed gedrag.’ Zo 

heet één van de hoofd-

stukken in Het Enige Echte 

Eerlijke Puberopvoedboek 

van Marina van der Wal 

(zie Schooljournaal 1) en 

Jan Dijkgraaf. Andere ti-

tels en tips: ‘Word vrien-

den met de mentor van je 

puber’, ‘Maak geen ruzie 

over huiswerk, besteed het 

uit’, ‘Wees als oudste altijd 

de wijste’ en ‘Stel grenzen, 

anders is het kindermishan-

deling’. Ook benieuwd naar 

dit boek? Schooljournaal 

geeft drie exemplaren weg. 

Maar niet zomaar! Mail ons 

een reactie van hooguit 200 

woorden op de volgende 

stelling: Het is hoog tijd 

dat de leraar weer de baas 

wordt over de puber en 

schrijf ons hoe dat al dan 

niet zou moeten. Stuur je 

reactie uiterlijk 2 april naar 

school journaal@cnvo.nl 

o.v.v. Puberboek.

Schoolnieuws

•	Je	zou	maar	een	kind	met	een	beperking	hebben.	Dat	
lijkt	me	sowieso	al	niet	makkelijk,	maar	in	deze	tijd	
helemaal	niet!	Tegenwoordig	hoor	je	namelijk	over	je	
kind:	‘ik	kan	niet	nog	een	autist	aan	in	mijn	klas’,	‘Niet	
weer	een	adhd’er!’	en	‘De	gewone	kinderen	worden	er	
de	dupe	van.’
•	Niet	leuk	voor	die	ouders,	maar	ik	snap	de	leraren	
die	dit	zeggen	ook	wel.	Ze	bedoelen	het	niet	kwaad.	

integendeel,	ze	gunnen	alle	kinderen	alle	aandacht	en	zorg,	
maar	kunnen	die	niet	geven	in	een	klas	met	3O	leerlingen.
•	een	bomvolle	ArenA	was	het	hier	roerend	over	eens.	
en	minister	Van	Bijsterveldt	in	haar	hart	ook,	denk	ik	
eigenlijk.	Over	VVD’er	Ton	elias	weet	ik	het	zo	net	nog	
niet.	Hopelijk	laten	de	eerste	Kamerleden	hun	hart	wel	
spreken.	
Ciska de Graaffjo
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Vanaf links: Arie Slob 
(CU), minister Marja 
Van Bijsterveldt (CDA), 
Jeroen Dijsselbloem 
(PvdA), Ton Elias (VVD) 
en Boris van der Ham 
(D66).
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Vacatures vaksecties 
College voor Examens
Elk jaar worden er door vaksecties van het College voor 

Examens examens afgeleverd. CNV Onderwijs kan in sa-

menwerking met de AOb een voordracht doen voor één 

plaats in elke vaksectie. Voor het komende schooljaar zijn 

weer enkele vacatures te vervullen: Engels (havo/vwo), 

Arabisch (vmbo/havo/vwo), Dans (vmbo), Maatschap-

pijleer 2 (vmbo), Installatietechniek (vmbo), Handel en 

verkoop (vmbo), Fries (vmbo/havo/vwo) en mogelijk nog 

Nederlands (vmbo of havo/vwo). Voor meer informatie en 

sollicitaties (inclusief cv), stuur een e-mail naar voortgezet-

onderwijs@cnvo.nl. Reageren kan tot 29 maart.  

AFWIKKELING FINANCIËLE 
ZAKEN StAKING
Geregistreerde stakers op 6 maart die niet met de door de 

bonden georganiseerde bussen naar de Arena zijn geko-

men hebben recht op een bijdrage in de kosten van ver-

voer. Zij hoeven geen declaratie in te vullen of kaartjes op 

te sturen. Op basis van de afstand tussen de Arena en hun 

woonadres wordt tot 60 km (enkele reis) € 5,- vergoed, van 

60-100 km is dat € 10,- en boven de 100 km € 15,-. Het 

bedrag wordt voor 1 april overgemaakt op het bij ons be-

kende bankrekeningnummer. Geregistreerde stakers bij wie 

loon is of wordt ingehouden komen in aanmerking voor een 

uitkering uit de stakingskas. De vergoeding bedraagt maxi-

maal € 56,-, maar nooit meer dan het ingehouden bedrag.  

Alle geregistreerde stakers waarvan een e-mailadres bij 

CNV Onderwijs bekend is, krijgen binnen enkele weken een 

mail waarmee zij een declaratieformulier voor ingehouden 

loon kunnen downloaden. Geregistreerde stakers waarvan 

geen e-mailadres bekend is krijgen het formulier thuisge-

stuurd. Dit dient ingevuld en voorzien van een kopie van de 

loonstrook geretourneerd te worden. Uitbetaling zal onge-

veer een maand na ontvangst gebeuren.

Wat was!

16 maart: Schoolbestuurders uit het voortgezet 
onderwijs moeten terug naar school, als het 
aan minister Van Bijsterveldt ligt. Ze moeten 
beter leren boekhouden. Daar stelt de minister 
geld voor beschikbaar. Zo hoopt ze de financiële 
wanorde aan te pakken die op een aantal mid-
delbare scholen heerst. 
(bron: De Telegraaf)
• Voor Omar was de Citotoets een eitje. Hij was 
één van de drie kinderen in Nederland die maar 
één fout maakten dit jaar. Hij en zijn tweeling-
broer Amin behaalde allebei de maximumscore 
van 550 punten. De trotse vader van de jongens 
komt uit Egypte en runt een broodjeszaak in 
Amsterdam. Omar wil dokter worden en piano 
spelen, zijn broertje wil later als helikopterpi-
loot zijn geld verdienen. 
(bron: Metro)
19 maart: Steeds minder scholieren slagen 
voor hun examen. In 2006 lag dat percentage 
nog op 93 procent, nu op 90,5 procent. Tege-
lijk is de werkdruk van leraren enorm. Docent 
economie Ferry Haan betoogt dat de verkeerde 
mensen in het onderwijs hard aan het werk 
zijn: de docenten in plaats van de leerlingen. 
Laat de puber zijn huiswerk op school maken, 
schrijft hij. 
(bron: de Volkskrant)
20 maart: Jongeren die geen diploma hebben, 
moeten verplicht tot hun 23ste naar school, 
vindt de Rotterdamse CDA-wethouder Hugo 
de Jonge. De leerplicht geldt nu tot 18 jaar. 
De Jonge: ‘Als je wilt dat deze jongeren een 
diploma halen, moet je íets doen.’ 
(bron: Trouw)
• Drang en dwang zouden worden gebruikt 
om kinderen met een taalachterstand naar de 
voorschool te krijgen, zo meldde het Regeer-
akkoord. Nu blijkt uit juridisch onderzoek dat 
dwang niet kan. Het inhouden van de kinderbij-
slag als dwangmiddel mag dus niet. Minister 
Van Bijsterveldt gaat onderzoeken hoe de druk 
op ouders wel opgevoerd kan worden. 
(bron: Trouw)

Aanvragen lerarenbeurs
De nieuwe aanvraagronde voor de lerarenbeurs gaat weer 

van start op 2 april. Aanvragen kunnen worden ingediend 

tot en met 14 juni 2012. Op grond van de afspraken in het 

Convenant Mobiliteit Passend Onderwijs wordt eenmalig 

16 miljoen euro (van het beschikbare budget van 40 mil-

joen euro in 2012) met voorrang toegekend aan leraren in 

het voortgezet (speciaal) onderwijs die met ontslag bedreigd 

worden als gevolg van de voorgenomen bezuiniging op pas-

send onderwijs. Kijk voor meer informatie op www.cnvo.nl > 

Loopbaan > Lerarenbeurs.
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geachte heer Klaver,  
Beste Jesse, 

Het is voor dit kabinet een groter 
taboe om de bezuiniging op pas-
send onderwijs te schrappen dan de 
hypotheekrenteaftrek af te schaffen 
of de terugkeer naar de gulden te 
onderzoeken. Keer op keer voelt 
het onderwijs dat politieke vrienden 
serieus worden genomen, maar 
degenen die dagelijks bezig zijn met 
de ontwikkeling van de toekomstige 
generatie moeten niet zeuren. Dat 
leidt tot een steeds groter gevoel 
van machteloosheid en toenemende 
frustratie bij leraren.   

Leraren hebben een intrinsieke 
motivatie om goed les te geven aan 
kinderen. Het kabinet wil met nog 
meer financiële prikkels de pres-
taties omhoog hebben. Nog meer, 
omdat extra belonen al in de cao is 
geregeld en het kabinet veel geld 
steekt in de functiemix. Drie keer 
een financieel extraatje voor goed 
presteren vinden leraren niet nodig. 
Hun eerste zorg is niet hun eigen 
portemonnee, maar de kinderen. 
Wat kunnen leraren doen? Er zijn 

geen verkiezingen, er is geen 
referendum over passend 
onderwijs en alternatieven, 
brieven, een petitie met 
161.000 handtekeningen, 
ludieke acties en de grootste 

onderwijsstaking ooit met 
50.000 stakers helpen niet. Zelfs 

adviezen van de belangrijkste 
raden worden in de wind geslagen. 
Passend onderwijs en de bijbeho-
rende stelselwijziging maken het 
stelsel duurzaam. Maar juist de 
bezuiniging en de frustraties bij 
onderwijspersoneel zullen schade 
toebrengen aan het onderwijs. En 
dat terwijl er over een paar jaar een 
groot lerarentekort zal zijn. De meest 
duurzame investering in onderwijs is 
de leraren serieus nemen. En daar is 
geen 300 miljoen voor nodig, want die 
dragen ze graag zelf bij uit het potje 
voor prestatiebeloning. 

Drie keer een financieel 
extraatje voor goeD 

presteren vinDen leraren 
niet noDig

    Michel Rog is voorzitter van CNV Onderwijs Fo
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‘Indrukwekkend’, vond CNV-onderwijsbestuurder Cees Kuiper zijn 

recente bezoek aan het Afrikaanse Benin. ‘Het is een straatarm land, 

met grote verschillen in rijkdom – als je daar van mag spreken – 

tussen de steden en het platteland. Daar was het soms van een 

verbijsterende primitiviteit.’ Kuiper was te gast op een door CNV In-

ternationaal met plaatselijke partner BCPA georganiseerd congres in 

de stad Grand Popo en mocht daar ook het openingswoord voeren. 

De bijeenkomst in de voormalige Franse kolonie, waar ook samen-

werkingspartners uit onder meer Kameroen, Ghana en Madagascar 

bij aanwezig waren, moest munitie leveren voor de subsidieaanvraag 

van CNV Internationaal bij het ministerie van Ontwikkelingssamen-

werking. De bondsbestuurder viel in Benin middenin een staking 

door leraren. ‘De bonden die het personeel vertegenwoordigen op 

de staatsscholen staken al bijna drie maanden voor een hoger sala-

ris. Dat zorg voor veel sociale onrust, vooral ook omdat de regering 

de bonden criminaliseert.’ Kuiper werd door de onafhankelijke zen-

der Canal 3 subiet voor de camera gehaald om zijn mening te geven 

over het beleid van de overheid rondom de staking in het ontwik-

kelingsland. En passant bezocht hij ook een paar scholen en een 

actievoerende vakbond, die via CNV Internationaal wordt gesteund. 

‘De scholen waren zogenaamde ‘private schools’,waar niet wordt 

gestaakt.’ De pa-

rafernalia van CNV 

Onderwijs vonden er 

gretig aftrek. ‘Vooral 

de kinderen van een 

blindenschool waren 

gek op onze bad-

eendjes.’ PM

Schoolnieuws

een tip voor werkgevers die de salarisinhoudingen van hun staken-
de personeel aan een goed doel willen geven, zouden dat kunnen 
doen aan het sociale centrum voor blinden in segbeya, Cotonou, 
Benin. Het centrum heeft 150 leerlingen waarvan 40 meisjes/vrou-
wen. Hier wordt zowel basisonderwijs, vakonderwijs als middel-
baar en universitair onderwijs gegeven. er is behoefte aan school-
materiaal: 200 schrijfplankjes, 150 cubaritmes (rekenborden) en 
200 brailleschrijfborden, maar ook aanvulling voor een fonds voor 
training in houtbewerking, matvlechten en verven. Daarnaast is 
het huidige transportbusje om de leerlingen op te halen en weg 
te brengen in slechte staat. Het geld kan worden overgemaakt op 
rekening van CNv Internationaal, utrecht, giro 1255300 onder ver-
melding van ‘blindenschool Benin’.

Bestuurder CNV Onderwijs middenin lerarenstaking Benin



     Klaver
geachte heer rog,
Beste Michel,

Prestatiebeloning 
is een belangrijk 
onderwerp voor een 
van de coalitiepartijen. 
Om dat experiment te 
financieren moet worden 
bezuinigd op passend onder-
wijs. Een bezuiniging waarvoor 
totaal geen draagvlak is, maar een 
offer om deze wijze van belonen 
te kunnen bekostigen. Kamerlid 
Biskop van het CDA noemde het al 
het speeltje van de VVD. De coalitie-
partner en gedoogpartner zorgen er 

tot nu 
toe voor 
dat dit 
speeltje 

niet wordt 
afgepakt. 

Want pres-
tatiebeloning 

klinkt vernieuwend 
en gaat door voor een kansrijke 
investering. Ik vraag me echter sterk 
af of dit experiment om leerwinst 
te meten wel enige kans van slagen 
heeft. Bezuinigen op een al ingewik-
kelde stelselwijziging leidt evenmin 
tot kwaliteitsverbetering van het 
onderwijs. Ik begrijp ook niet dat het 
kabinet zegt dat vakbonden geen 
alternatieven hebben. CNV Onderwijs 
is bereid de prestatiebeloning in 
te leveren of te stoppen met gratis 
schoolboeken voor degenen die dat 

makkelijk zelf kunnen betalen. 
Toch moeten we met elkaar kleine 
kansen zoeken. Ik zie er twee door 
het vertrek van Hero Brinkman uit de 
PVV-fractie. De besprekingen over de 
bezuinigingen in het Catshuis zijn in 
volle gang en Wilders c.s. willen het  
onder meer hebben over strengere 
migratieregels. Ze kunnen het daar  
dus ook over andere bezuinigingen 
hebben als alternatief voor pas-
send onderwijs, want bij dit soort 
serieuze besprekingen horen toch 
geen speeltjes? Daarnaast is er geen 
Kamermeerderheid meer voor de 
gedoogcoalitie. Brinkman zal de coa-
litie vooralsnog steunen. Vooralsnòg 
bezuinigen op passend onderwijs, 
klinkt alvast wat aantrekkelijker dan 
k    e ihard bezuinigen.
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     Jesse Klaver is Tweede Kamerlid namens 
GroenLinks

ik begrijp ook niet 
Dat het kabinet zegt 
Dat vakbonDen geen 
alternatieven hebben
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PROGRAMMA
Plenaire opening, spreker over OnderwijsNU: 
Hoe ziet het onderwijs van (over)morgen eruit 
en hoe maakt uw school de stap naar de school 
van morgen? 

WORKSHOPS 
 Ontwikkelingen binnen de school  

 Effectieve schoolprofi lering
  Haagse Praktische Stroom (VO)
 Passend Onderwijs: ontwikkelingsperspectief
 Passend Onderwijs: opbrengstgericht werken
  Wat werkt in het onderwijs: kunst en wetenschap 
van het lesgeven

 Effectieve didactiek: kookboek of woordenboek

 Ontwikkelingen voor het onderwijspersoneel  
 Aanstaand ouderschap
 Professionalisering en Lerarenregister
 Professionele ruimte

 Onderwijs in de maatschappij  
 No Kidding, signalering kindermishandeling
 Mondiale educatie
 Andere tijden

Hoe maakt uw school de stap naar de school 

van morgen? OnderwijsNU biedt inzicht in 

de actuele ontwikkelingen in het onderwijs. 

Samen kijken we vooruit naar het onderwijs 

van (over)morgen. 

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

 Ontwikkelingen binnen de school

 Ontwikkelingen voor het onderwijspersoneel

 Ontwikkelingen in de maatschappij

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

datum: 4 april 2012 tijd: 15.00 - 20.30 uur
locatie: CNV Onderwijs, Tiberdreef 4, Utrecht
Gratis voor leden en € 195,- voor niet leden

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



leraren staken  in de arena tegen de bezuinigingen op Passend onderwijs.
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Leden CNV Onderwijs spuien ideeën vervolg 6 maart

Kippenvel in de Amsterdam ArenA op  
6 maart. De Tweede Kamer voelde dat niet 

in meerderheid zo, want ging een week later 
akkoord met passend onderwijs, inclusief 

de breed verafschuwde bezuiniging van 300 
miljoen euro. Een klap in het gezicht voor het 
strijdbare onderwijspersoneel. De suggesties 

voor vervolgacties, van hard tot ludiek, van 
burgerlijk ongehoorzaam tot creatief, stromen 

binnen bij CNV Onderwijs.
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Van maand staken  
    tot e-mailbombardement

‘Staken is een uiterste middel, maar we 
schuwen het niet: als het moet, gaan 
we weer plat!’ zegt Geert Jan Reinalda, 
directeur van de St. Mattheusschool 
voor zeer moeilijke lerende en opvoed-
bare kinderen in Rotterdam. Op 6 maart 
was de school dicht en ging er een bus 
vol richting Amsterdam ArenA. ‘Het 
saamhorigheidsgevoel was enorm. Op de 
terugweg hoorden we echter al dat de 
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politiek niet naar ons luisterde. Dat was 
heel teleurstellend.’ De afgelopen week 
bezocht Reinalda de vier locaties van de 
school om de ontslagprocedures uit te 
leggen. ‘Als de bezuinigingen doorgaan, 
moet ik 22 van de 82 collega’s ontslaan, 
bijvoorbeeld de mensen die gespeciali-
seerd zijn in autisme. Voor deze mensen 
is dat verschrikkelijk, maar ook voor de 
achterblijvende collega’s en al helemaal 
voor de leerlingen.’ 

TeN grave
Op de website www.wijzijnverbijsterd.nl 
volgt de school de ontwikkelingen kri-
tisch en krijgen minister Van Bijsterveldt 
en VVD-Kamerlid Elias regelmatig vegen 
uit de pan. Over de behandeling in de 
Tweede Kamer van het wetsvoorstel Ver-
betering kwaliteit speciaal onderwijs schrijft 
de Verbijsterde baas (lees: Reinalda): ‘Het 
was een ontnuchterende en zakelijke 
vertoning, maar “what were we thin-
king?” De SP, PvdA, GroenLinks, D66 en 
ChristenUnie hebben zich met hand en 
tand verzet, maar de wet is aangenomen 
door CDA, VVD, PVV en SGP. Hiermee 
wordt het speciaal onderwijs ongelooflijk 
in de steek gelaten door de overheid. We 
dragen met z’n allen het speciaal onder-
wijs, zoals we het nu kennen, ten grave.’
Ook al is schoolleider Reinalda druk 

met het regelen van de gevolgen van de 
bezuinigingen, hij geeft de hoop nog niet 
op. ‘Ik bestook de politiek met e-mails’, 
vertelt Reinalda. ‘Daar richt ik al mijn 
pijlen op. We hebben Ferrier van het 
CDA op bezoek gehad en haar hebben 
we met een groep ouders heel duidelijk 
gemaakt welke impact de bezuiniging op 
onze leerlingen zal hebben. Ze deed heel 
begripvol, maar zegt daarna doodleuk 
in de Kamer dat er maar één kindje bij 
komt per groep. De politiek weet echt 

niet waar ze het over heeft! VVD’er Elias en PVV’er Beertema 
hebben al helemaal een houten kop. Die luisteren écht niet! De 
hele, zorgvuldig opgebouwde zorgstructuur gaat naar de klote!’

geeN ToeTsgegeveNs
Tseard M. Kuperus is directeur van De Librije in Gorredijk, een 
reguliere basisschool met 246 leerlingen. ‘In onze omgeving is geen 
speciaal onderwijs, dus wij vangen veel zorgleerlingen op. We heb-
ben dan ook veel zorg binnen de school. Nu blijkt dat niet meer te 
betalen te zijn, omdat er ook nu al moeilijker rugzakken uitgedeeld 
worden, dus staan een onderwijsassistent en leerkracht op de nomi-
natie ontslagen te worden.’ Kuperus heeft niet gestaakt op 6 maart. 
‘Nee, ik wist van te voren al dat het geen effect zou hebben op de 
politiek. Ze hebben toch al besloten de bezuiniging door te voeren. 
Dan is zo’n staking puur om te laten zien dat je er bent. Ik wil 
liever iets doen waarmee je het ministerie direct raakt. Ik stel voor 
– zoals eerder in een ingezonden brief in Schooljournaal verwoord, 

red. – om de toestemming in te trekken waarmee de Inspectie onze 
toetsgegevens opvraagt en gebruikt. Als we dat massaal doen, heeft 
de minister opeens geen gegevens meer en valt dit jaar weg in de 
vergelijkingen. En wat moeten ze dan met hun gereken, waar ze zo 
in verzand zijn? Ja, dat is dan burgerlijk ongehoorzaam, daar moet 
je dus lef voor hebben. Maar iedereen op de werkvloer is het erover 
eens dat de beoordeling van scholen puur op basis van toetsgege-
vens van de gekke is!’

BrIef eersTe Kamer
Martine Zuidam is leerkracht op reguliere basisschool Timotheüs in 
Linschoten. Op 6 maart staakten zij en haar collega’s niet, maar  

Van maand staken  
    tot e-mailbombardement

CNv oNDerwIjs: ‘ZeKer vervolgaCTIes!’ ‘Onze leden zijn diep teleurgesteld dat de Tweede Kamer op 
de dag van de staking de aangedragen alternatieven voor de 
bezuiniging op passend onderwijs van tafel heeft geveegd’, stelt 
CNV Onderwijsvoorzitter Michel Rog. ‘VVD en PVV kozen bij de 
Kamerbehandeling voor een rechtstreekse aanval op de bonden 
in plaats van te luisteren naar de 50.000 leraren die op 6 maart 
staakten. Ik zie die teleurstelling en kwaadheid ook terug in 
de dik honderd suggesties voor vervolgacties die we van leden 
ontvingen. Er zitten veel creatieve ideeën bij. We zullen ze mee-
nemen in het overleg dat we hebben met de andere vakbonden 
over vervolgacties rond de behandeling van het wetsvoorstel in 
de Eerste Kamer. Want dat die er komen, is zeker!’



liet de leerlingen een uur lang horen ‘even geen tijd te hebben’. 
‘Want zo zal het straks gaan, als de bezuiniging van 300 miljoen 
euro doorgaat’, stelt ze. ‘En dat beeld moet nog beter uitgedra-
gen worden. Nu is volgens mij toch een beetje de indruk ont-
staan dat de zorgleerlingen het hardst getroffen worden, maar 
het raakt álle leerlingen. Ik heb nu al het idee dat ik ernstig te 
kort schiet naar alle kinderen in mijn klas; wat gaat dat straks 
dan wel niet worden! Als alle reguliere scholen daarover bij-
voorbeeld een brief zouden sturen naar alle Eerste Kamerleden, 
zou dat een goed signaal zijn.’

grooTsTe oPPasCeNTrale
Op de oproep om aan te geven wat er na 6 maart voor vervolg-
acties gevoerd moeten worden, kwamen al snel dik honderd 
reacties bij CNV Onderwijs binnen. Richting publiek worden 
een paar harde acties voorgesteld. ‘Mijn suggestie is om de 
scholen een week lang te sluiten. Ouders zullen die week niet 
gaan werken, maar mee staken. De economie stort een korte 
periode in, maar zal door de bezuiniging volledig instorten 
zonder goed geschoolde kinderen.’ Een ander suggereert: ‘Per 
provincie de scholen langere tijd plat, slechts een korte tijd van 
te voren aangekondigd, zodat de hele maatschappij ontwricht 
raakt.’ ‘Scholen dicht totdat de minister met verstandig beleid 
komt. Als leerkracht heb ik me in dit land nog nooit zo weinig 
serieus genomen gevoeld als dit afgelopen jaar, met de week van 
de Kamerbehandeling als triest dieptepunt. Laten we op onver-
wachte momenten op veel scholen het hele team ziek melden. 
Allemaal last van slapeloze nachten en niet in staat te werken, 

afgebrand door de hoge werkdruk.’ ‘Twee 
weken lang elke dag pas om 9.30 uur 
beginnen. Er moeten mensen last krijgen 
van de staking en die mensen moet 
duidelijk gemaakt worden, dat ze voor 
de oplossing bij de minister moeten aan-
kloppen. Ouders duidelijk maken dat er 
één weg is: achter de acties gaan staan. 
We zijn immers de grootste oppascentrale 
van Nederland.’ 

PresTaTIeBeloNINg
Behalve de oproep om weer te staken, 
werd ook het afschieten van het idee 
van prestatiebeloning vaak genoemd. 
‘Schaf onmiddellijk de prestatiebeloning 
af. Dit systeem faalt aan alle kanten en 
geeft scheve gezichten in de teamkamer.’ 
‘Massaal mailen aan alle Kamerleden 
en ministerie van Onderwijs: “We 
willen GEEN prestatiebeloning, geef 
die BONUS maar aan kinderen die 
het echt nodig hebben!”’ ‘Collectieve 
ongehoorzaamheid: alle schoolbesturen 
weigeren de prestatiebeloning te gaan 
uitvoeren.’ ‘Prestatiebeloning moet toch 
goedgekeurd worden door MR’en? Niet 
goedkeuren dus! Burgerlijke ongehoor-
zaamheid!’ Maar ook andere, ludieke 
ideeën duiken op: ‘Omsingelen van het 
Binnenhof op een ludieke manier. Laat 
mevrouw Van Bijsterveldt maar meer 
druk gaan voelen en het hele kabinet 
en de Tweede Kamer ook.’ ‘Mijn idee is 
om de mailbox van de minister te laten 
overstromen door mailtjes van scholen, 
leerkrachten, ouders en leerlingen om 
deze bezuinigingen niet door te laten 
gaan.’ ‘Greenpeace vragen om een 
effectieve actie op te zetten.’ ‘Eisen dat 
meneer Ton Elias vertrekt als onderwijs-
woordvoerder.’ ‘Excuses eisen wanneer 
de politiek denigrerend over de beroeps-
groep spreekt.’ ‘Geen handelingsplannen 
meer opstellen!’ ‘Scores niet meer aan de 
Inspectie geven!’ ‘Ouders mobiliseren: 
een gezinsfoto laten opsturen aan de 
minister en het zorgkind met rood omcir-
kelen.’ ‘Examencijfers te laat inleveren.’ 
‘Laat de minister een week werken in het 
onderwijs zoals dat eruit zou zien als de 
bezuinigingen doorgaan.’ ‘Alle kinderen 
van alle scholen een brief/tekening naar 
de minister laten sturen.’ 
Ciska de Graaff
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Het onderwijs gaf 
massaal gehoor aan 
de oproep om te 
demonstreren tegen 
de bezuinigingen.



veranDering is ook 
wel eens goeD. Diep 
van binnen weet ik 

Dat heus wel
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columnMijke pelgrim

Mijke pelgrim (33) 
is docent engels 
in het voortgezet 

onderwijs.

Iemand had last van lentekriebels en nu is de docen-
tenkamer verbouwd. De lange houten tafel waar ik mijn 
vaste plekje aan heb, is opgesplitst in twee vierkanten. 
De groene hangstoelen bij het raam, die ik altijd mijd 
omdat ik er nooit meer uitkom als ik er in ga zitten, zijn 
van hun plek verschoven en vormen nu jolige zitjes in het 
midden van de ruimte. Ik breek er mijn nek over en ben 
ontredderd. 
De timing is niet ideaal. Deze week hebben we het roos-
ter losgelaten en zijn er workshops, excursies en projec-
ten. Sommige kinderen bloeien op, blij om even bevrijd 
te zijn uit het stramien van lessensleur en schoolbanken. 
Anderen kijken met het uur meer verwilderd uit hun 
ogen. ‘Waarom doen we dit mevrouw?’ vragen ze. ‘En 
wat leren we ervan?’ 

Ik was naar de docentenkamer gegaan voor een kop thee 
en even rustig zitten. Ik had net aan mezelf toegegeven 
dat ik verlangde naar mijn lesboek en mijn vaste rooster. 
Loop ik recht in die verbouwing.  
Ik kan best goed grommen als iets mij dwars zit, en 
dat doe ik nu dus ook uitgebreid. Soms met een al 
even ontredderde collega, soms gewoon zachtjes voor 
me uit. Maar na een paar dagen spreek ik mezelf toe. 
Verandering is ook wel eens goed. Diep van binnen weet 
ik dat heus wel. Mensen zijn gewoontedieren. Tegen 

die stroom inlopen, zoals de mensen van het verbou-
wingsinitiatief deden, is best moedig. Bovendien, ik 
ben geen vastgeroest iemand. Toch? Ik besluit mijn 
gegrom voor me te houden en soms lukt dat ook.
  
Wat blijft is het gevoel ontheemd te zijn. Een maand 
lang weet ik niet waar ik moet gaan zitten. Ik probeer 
een vierkant uit. Dat is het niet. Ik zak weg in zo’n 
groene stoel en weet meteen weer waarom ik niet 
van die dingen hield. Ik zit met mijn rug naar mensen 
die ik anders altijd aankeek. Ik kan niet wennen aan 
al die eilandjes in de docentenkamer en mis de sliert 
collega’s zoals die saamhorig zachtjes mompelend, 
mopperend en nakijkend aan de lange houten tafel 
zat. 

En dan, op zo’n dag dat ik na uren regelen en rond-
rennen toch het gevoel heb dat ik niks anders heb 
gedaan dan rondjes draaien om mijn eigen as, is er 
het glorieuze moment dat alles weer bij het oude is. 
De lange tafel staat weer, de hangstoelen zijn verban-
nen naar hun plek bij het raam. Ik ga zitten op mijn 
vaste stoel en adem uit. De stress valt van me af. 
‘Lekker, hè?’, zegt een collega die ook weer op haar 
eigen stek zit. Ik knik. Lekker, ja. Dat is precies het 
goede woord.  

verbouwing 
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Vanaf volgend studiejaar kunnen pabo-studenten 
van NHL Hogeschool in Leeuwarden kiezen 

voor het uitstroomprofiel praktijkonderwijs 
als verdieping van de specialisatie voor het 

oudere kind. Naar verwachting gaan er vijf á 
zes leerlingen per jaar deze richting volgen. 

Praktijkschooldocent De Jong: ‘Het is voor de 
pabo’ers die meer uit hun vak willen halen.’

Friese pabo richt zich nu ook op praktijkonderwijs

pabo-gediplomeerden de mogelijkheid om een beperkt aantal 
vakken, zoals Nederlands, Engels en wiskunde, te geven in 
het praktijkonderwijs. Vanaf die datum werd de Wet beroepen 
in het onderwijs (Wet BIO) van kracht, waarin stond dat 
leraren  die waren afgestudeerd na 1 augustus 2006 uitsluitend 
in het voortgezet onderwijs aan de slag konden als zij een 
tweedegraads lerarenopleiding volgen. Dit besluit leidde tot 
grote onvrede in het praktijkonderwijs. In opdracht van het 
Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt werd in 2010 het onder-
zoek Pabo-gediplomeerden in het voortgezet onderwijs uitgebracht. 
Daaruit bleek dat schoolleiders, deskundigen en leraren de 
pabo prima vinden aansluiten bij het praktijkonderwijs. Volgens 
de scholen doen leraren met een pabo-achtergrond het daar 
zelfs beter dan tweedegraads opgeleide docenten. Zij krijgen 
veel waardering voor hun pedagogische didactische kwaliteiten 
en leerlingenzorg. Ook concluderen de onderzoekers dat in 
het praktijkonderwijs verhoudingsgewijs het meeste wordt 
gewerkt met pabo-gediplomeerden: twee derde van de leraren 
in het praktijkonderwijs heeft zo’n diploma. Herkenbaar voor 
De Jong: ‘In de jaren na 2006 hebben hier docenten voor de 
groep gestaan zonder pabo-achtergrond. Al snel werd duidelijk 
dat dit niet werkte. Als je een vakdocent Nederlands voor het 
praktijkonderwijs zet, heeft hij geen idee hoe kinderen leren 
lezen omdat hij ervan uit gaat dat ze dat al kunnen. Een pabo-
student weet hoe je iets aanleert en dat is belangrijk omdat 
leerlingen veel achterstand hebben op taal- en rekengebied. 
Ervaringen en vaardigheden die je ontwikkelt op de pabo, pas-
sen beter bij deze doelgroep.’

PeDagogIsCH goeD oNDerlegD
Na invoering van de Wet BIO spraken verschillende organisa-
ties, waaronder de VO-raad, hun wens uit tegen het ministerie 
van Onderwijs om de pabo-bevoegdheden van voor 2006 te 
herstellen. In november 2011 nam de Tweede Kamer het voor-
stel voor de benodigde wijziging van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs aan. Na goedkeuring van ook de Eerste Kamer was 
op 1 januari dit jaar de terugdraaiing een feit: pabo-docenten 

‘Je moet meer in 
huis hebben dan de 
doorsnee leerkracht’ 

In september gaan de eerste pabo-stu-
denten van NHL Hogeschool in Leeu-
warden beginnen aan het nieuwe uit-
stroomprofiel richting praktijkonderwijs. 
Het initiatief komt voort uit intensieve 
samenwerking tussen docenten van De 
Brêge, een school voor praktijkonderwijs 
in de Friese hoofdstad en docenten van 
de pabo van NHL Hogeschool. ‘Regel-
matig was er al contact tussen de prak-
tijkschool en de pabo. Docenten van het 
praktijkonderwijs gaven gastcolleges op 
de pabo of studenten volgden een stage 
bij De Brêge. We vinden het belangrijk 
dat studenten kunnen meedraaien in 
het praktijkonderwijs’, vertelt Marjo de 
Jong, ontwikkelaar op de praktijkschool 
in Leeuwarden. Samen met een collega 
praktijkonderwijs en pabo-docenten 
ontwikkelde ze de minor praktijkonder-
wijs zodat de studenten kennis konden 
maken met deze vorm van onderwijs. 

veel waarDerINg
Om docent te worden in het praktijk-
onderwijs moesten er de afgelopen jaren 
flinke hobbels worden genomen voor 
iemand die aan de pabo was afgestu-
deerd. Tot 1 augustus 2006 was er voor 
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mogen weer worden aangenomen in het praktijkonderwijs. 
Goed nieuws voor De Jong en haar collega’s aan de NHL-pabo. 
Ze praatten met de directie, startten een werkgroep en gingen 
aan de slag om de mogelijkheden voor een uitstroomprofiel 
Praktijkonderwijs te onderzoeken. ‘We hebben de bestaande 
profilerende algemene minor vmbo/praktijkonderwijs in het 
vierde jaar onder de loep genomen en gekeken wat er moest 
worden aangevuld in de voorafgaande jaren om te komen tot 
voldoende verdieping’, vertelt De Jong. ‘Toevoegingen zijn 
bijvoorbeeld vakken over ontwikkelings- en leerpsychologie, 
gedragsproblemen met kinderen bij specifieke ontwikkelingsvra-
gen en leerproblemen bij taal en rekenen.’ De aanvulling van 
deze kennis is belangrijk omdat je als docent in het praktijkon-
derwijs meer te maken hebt met leerlingen met bijvoorbeeld 
adhd, autistisch gedrag en sociaal-emotionele problematiek. 
‘Dat in combinatie met het puber zijn kan soms heel erg belem-
merend zijn voor het leerproces. Dan moet je pedagogisch goed 
onderlegd zijn om het leren te activeren. Deze vakken moeten 
daar body aan geven’, benadrukt De Jong. Na de lessen aan de 
pabo volgt een lio-stage in het praktijkonderwijs.

NIeT eeNvouDIg
De pabo-student die wil afstuderen in het praktijkonderwijs 
moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Orthopedagogisch 
handelen is erg belangrijk, vindt De Jong. ‘Stel dat rekenen niet 
lukt bij een leerling, dan moet je als docent kunnen achterhalen 
wat niet goed gaat. Je moet interesse hebben om te onderzoeken 
waar de drempel zit. Het gaat een stap verder dan dat je als 
pabo-student zou doen. Daarnaast is het belangrijk dat deze 
student flexibel is en interesse heeft in zorgleerlingen. Dat kan 

bijvoorbeeld blijken uit eerdere stages of 
onderzoeken. Daarna volgt er een sol-
licitatiegesprek waaruit moet blijken of de 
student daadwerkelijk geschikt is voor het 
praktijkonderwijs. Als docent  in het prak-
tijkonderwijs ben je ook een coach van 
de leerling. Je begeleidt hem in zijn leer-
proces, maar wilt ook een band met de leerling 
aangaan. Praktijkonderwijs is niet eenvoudig’, waar-
schuwt De Jong. ‘Je moet net iets meer in huis hebben 
dan de doorsnee leerkracht op een basisschool. Het 
gaat er om dat je het verschil wilt maken, dat je iets 
wilt betekenen in de loopbaan van de leerling.’

DoCeNTeNPool
Inmiddels hebben drie pabo-studenten interesse 
getoond in het nieuwe uitstroomprofiel. De Jong ver-
wacht ook dat volgend schooljaar de eerste lio-stages 
zullen starten aan De Brêge. Student aan de NHL-
Pabo, Daniël Kleiterp (zie foto), is zich voor de minor 
praktijkonderwijs aan het oriënteren op het werk 
in dit type onderwijs. De Jong: ‘Zelf ervaren op de 
werkvloer is de beste manier daarvoor.’ Uiteindelijk 
hoopt ze dat de studenten na hun afstuderen aan de 
slag gaan op haar school of andere praktijkscholen in 
de omgeving. ‘Het is fijn als we straks op deze manier 
een docentenpool kunnen creëren. Want het is in 
dit vakgebied moeilijk om iemand te beoordelen op 
alleen een cv of een gesprek.’
Marloes Oelen

NHl-Pabo-student 
Daniël Kleiterp 
geeft gym aan 
leerlingen van 
praktijkschool 
De Brêge in 
leeuwarden.
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Geef docenten de ruimte om met elkaar te praten over het 
vak en laat hen zelf bepalen hoe zij les willen geven. Volgens 

rector Jan Fasen van het Connect College, een brede 
scholengemeenschap in Echt, leidt het zelf laten invullen van 

hun professionele ruimte onherroepelijk tot meer bevlogenheid 
van het personeel. ‘Op deze manier roest niemand vast en 

vormt lesgeven weer een uitdaging.’

Limburgse schoolleider vindt sleutel tot bevlogenheid 

Lesgeven weer 
uitdaging op 
vmbo-school Echt

een bepaalde vergadering aanwezig zijn. 
Alles bij elkaar opgeteld heeft dat zeker 
invloed op de werkdruk.’ 
Docent Nederlands, Ellen ten Haaf (30), 
vult Fasen aan: ‘Voor deze categorie 
vmbo-leerlingen is mijn vak een straf 
als ik me op een ouderwetse, frontale 
manier door de spelling en grammatica 
zou werken. Dat moet ik op een andere 
manier aanbieden, want anders houden 
ze hun hoofd er niet bij en is de klas 
onrustig. Waarom geen les over dialect 
of straattaal of het zelf maken van een 
krant? Dan zijn mijn leerlingen evengoed 
met de taal bezig, maar het is minder saai 
en zij vinden het leuk. Over dit soort 
activerende werkvormen discussiëren we 
in de werkgroep.’
Ten Haaf werkt in haar lessen met groe-
pen van maximaal vier leerlingen. De ene 
groep stort zich op de spelling, de andere 
op woordenschat en een derde groep 
richt zich op lezen. ‘Ze werken apart en 
met elkaar in hun eigen tempo en ik kan 
hen individueel begeleiden.’ 

Meest onderschatte 
kenMerk
Fasen hoopt dat zijn aanpak om de ver-
antwoordelijkheid voor het lesgeven weer 
meer bij de docent te leggen, leidt tot 
bevlogener werknemers, die met plezier 
in hun vak hun pensioen halen. Richt-
snoer voor hem was het promotieonder-
zoek van organisatiedeskundige Judith 

Laat tegenover Jan Fasen (49) de woorden ‘het nieuwe leren’ 
vallen en je hebt hem meteen op de kast. Het moment ont-
stond in zijn kantoor, toen hij betoogde dat leraar en leerling 
aan het begin van een studiejaar zouden moeten vragen wat 
ze van elkaar verwachten. Toen hij vervolgens uitlegde dat op 
zijn school docenten zelf uitmaken hoe zij les geven, viel de 
gewraakte term. ‘Het is allesbehalve het nieuwe leren. Het is 
niet vrijblijvend en er worden helemaal geen veranderingen van 
bovenaf opgelegd. Sterker nog: er is niets vernieuwends aan. 
Wat wij doen komt er kortweg op neer dat een docent bekwaam 
genoeg is voor een eigen visie op hoe hij de lesstof wil over-
brengen. Hij bepaalt, samen met leerlingen en collega’s. Wij, de 
directie, sturen op basis van onze visie op leren, en leggen invul-
ling en verantwoordelijkheid geheel in handen van deze vakman 
of -vrouw.’

straattaal
‘Het is personeelsbeleid dat we schoolbreed invoeren op dit 
moment. Vooralsnog komt dit beleid het best tot uiting in de 
basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen van onze vmbo-tak’, 
beklemtoont Fasen, die zijn goede humeur al weer terug heeft. 
’Daartoe is de werkgroep Columbus opgericht, waarin twintig 
vmbo-docenten met elkaar overleggen over het ideale onderwijs 
aan dat type leerlingen. Hoe wordt de les aantrekkelijk? Welke 
didactiek moet er worden gebruikt? Wij, de school, proberen 
op onze beurt zo min mogelijk beperkingen op te leggen, maar 
maximaal te faciliteren en het gesprek met docenten gaande te 
houden. Zij moeten ook zelf bepalen of het nodig is dat ze bij 
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Konermann, dat zij in nauwe samenwer-
king met de KPC Groep verrichtte. Zij 
noemt bevlogenheid als het belangrijkste, 
maar meest onderschatte kenmerk van 
een goede docent. Het personeelsbeleid 
zou te weinig ‘mensgericht’ zijn, zo stelt 
ze in haar proefschrift, gebaseerd op 
interviews met en vragenlijsten van 720 
leraren uit het voortgezet onderwijs. 
Scholen gaan te afstandelijk met hun 
medewerkers om. Hun behoeften spelen 
nauwelijks een rol. Volgens Konermann 
roept dit systeem daardoor een bepaalde 
gelatenheid op en is er totale herziening 
nodig in het omgaan met onderwijspro-
fessionals. Een gepassioneerde docent 
inspireert, innoveert en motiveert naar 
haar overtuiging leerlingen. Dat heeft 
een positief resultaat op de leerresultaten 
en leidt tot minder ziekteverzuim omdat 
het plezier in het werk toeneemt.

onderwijs op Maat 
‘Het is niet zo dat we nu alleen maar op 
deze manier lesgeven. Als ik een keer 
frontaal wil lesgeven, doe ik dat.’ Marion 
Nijsen (56), docent beeldende vorming 
en praktische sector organisatie Handel 

& verkoop (een soort beroepskeuze), wil maar zeggen dat de nieu-
we aanpak ook echte vrijheid voor de docent betekent. ‘Het gaat 
erom waar je je senang bij voelt. Maar we leren veel van elkaar in 
de werkgroep. We sluiten onszelf niet op in het klaslokaal, je staat 
er samen voor. Je kunt op deze manier ook beter differentiëren. 
Zorgen voor onderwijs op maat, ook bij zorgleerlingen.’
Ten Haaf: ‘Ik zou niet meer anders willen werken, ik kan veel 
beter mijn ei kwijt.’ De rector: ‘De sfeer is beter in de klas. Maar 
ook onder de docenten. Natuurlijk waren er een paar bij die eerst 
de kat uit de boom wilden kijken, maar langzamerhand neemt het 
enthousiasme toe. We hebben daartoe onder meer de Connect 
Academie in het leven geroepen, een uitgebreidere variant van 
de werkgroep. Daarbij is het de bedoeling dat al onze docenten, 
vmbo, havo en vwo, hun problemen met elkaar bespreken, van 
elkaar leren en samen bedenken hoe het contact met leerlingen 
vanzelfsprekender kan.’ 
Fasen, die carte blanche van zijn schoolbestuur de Stichting 
Onderwijs Midden-Limburg (SOVL, met vier scholen in Echt, 
Roermond, Horn en Heythuysen, 8.000 leerlingen, 1.000 perso-
neelsleden), heeft: ‘Het onderwijssysteem is nauwelijks veranderd 
sinds 1850. Daarbij is het overheidsbeleid ook nog eens erg ont-
moedigend. Wij stellen de leervraag van de leerling centraal en 
erkennen de authenticiteit van de leraar. Dat zijn de vakmensen, 
niet de managers, niet de politici en niet de beleidsbepalers op het 
ministerie. Daarom heb ik ook met hart en ziel het protest tegen 
de 1.040 urennorm gesteund. Een keurslijf van buitenaf, waar ik 
nou juist vanaf wil.’
Peter Magnée
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‘Ik kan het toch niet!’ of ‘Ik zie het niet meer 
zitten.’ Elk kind zegt dat wel eens, maar als 

die somberheid en dat fatalisme minimaal 
twee weken aanhouden, kan er sprake zijn 

van een depressie. Yvonne Stikkelbroek, 
docent orthopedagogiek en klinisch 

psycholoog aan de Universiteit Utrecht, 
schreef er een boek over, en zegt: ‘Een 

docent hoeft geen halve psycholoog te zijn 
om een depressie op te merken.’

choloog te zijn om een depressie herkennen. Elke docent heeft 
wel eens, rechtstreeks of zijdelings, te maken met een zelf-
moord en zal dat graag willen voorkomen. Gedragsproblemen 
merk je meteen, maar bij een stille, teruggetrokken leerling 
denk je dat het bij het kind hoort.’ Niet elke chagrijnige, som-
bere of verveelde leerling is depressief, benadrukt Stikkelbroek. 
‘Maar als er sprake is van een duidelijke verandering bij het 
kind, het kind signalen afgeeft die horen bij een depressie, de 
leerprestaties achteruit gaan, het kind concentratieproblemen 
heeft en de sombere stemming minimaal twee weken aan-
houdt, kan er meer aan de hand zijn. Van leraren vraagt dat 
niet veel meer dan opletten hoe het met een kind gaat.’ In het 
boek Depressie bij kinderen, als een kind prikkelbaar en somber is, 
legt Stikkelbroek uit wat een depressie is, wat voor effect het 
kan hebben op het functioneren en wat er eventueel aan te 
doen is. 

positiever
Vaak hebben de leerprestaties van depressieve leerlingen te 
lijden onder de stoornis. ‘Dat komt doordat het kind zich 
moeilijk kan concentreren, slecht slaapt, vermoeid is, niet stil 
kan zitten, geen doorzettingsvermogen meer heeft, prikkelbaar 
is’, legt Stikkelbroek uit. ‘Als een docent het vermoeden heeft 
van een depressie, zou ik hem adviseren contact op te nemen 
met de mentor of de leerlingbegeleider. Leg de leerprestaties 
van het afgelopen half jaar eens naast elkaar. Is er sprake van 
een achteruitgang? Praat met het kind: hoe gaat het met je? 
Waarom gaat het iets minder goed op school? Neem contact op 
met de ouders als de leerling dat goed vindt. En verwijs door 

‘Het is een behoorlijk probleem’, stelt 
Stikkelbroek vast. ‘Het hebben van een 
depressie, brengt namelijk het risico van 
suïcide met zich mee. Daarnaast beïn-
vloedt het de leerprestaties en de school-
loopbaan en dat heeft weer gevolgen 
voor het hele latere leven. Het is daarom 
belangrijk om een depressie vroegtijdig 
te onderkennen en te behandelen.’ De 
schattingen over het aantal depressieve 
kinderen lopen uiteen van één procent 
in de basisschoolleeftijd tot tussen de 
vijf en twaalf procent van alle 12- tot 
18-jarigen. 

verandering
Stikkelbroek realiseert zich heel goed dat 
leraren al veel op hun bordje hebben, 
maar ‘een leraar hoeft geen halve psy-

signalen bij een depressieve stoornis
•   somberheid, lusteloosheid, snel geïrriteerd zijn
•   niet meer kunnen genieten
•   veel eten of juist weinig eten
•   moeite hebben met in- of doorslapen of opstaan
•   niet stil kunnen zitten of juist erg traag bewegen en 

praten
•   vermoeidheid, futloosheid, nergens meer zin in 

hebben
•   zich onterecht schuldig of waardeloos voelen
•   moeite hebben met nadenken, concentreren of 

besluiten nemen
•   veel denken aan de dood
•   lichamelijke klachten (buikpijn, hoofdpijn)
•   gevoel van hopeloosheid
•   het kind lijdt er zelf onder 

‘Docent hoeft geen halve psycholoog 
te zijn om depressieve klachten 
op te merken’
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naar laagdrempelige hulp, bijvoorbeeld 
via internettherapie, waar de jongere kan 
leren zijn sombere stemming om te buigen 
en weer positiever tegen het leven aan 
te kijken. Bij twijfel kan de huisarts inge-
schakeld worden voor verwijzing naar een 
psycholoog of psychiater.’

contact krijgen
‘Voor een depressieve leerling is het 
belangrijk om succeservaringen op te 
doen, dat hij merkt dat het hem lukt om 
een beter cijfer te halen. Stel even iets 
minder hoge eisen aan deze leerling. Als 
hij een probleem heeft met concentreren, 
creëer dan een rustig plekje in of buiten de 
klas. Deel de stof in kleine hapjes op, geef 
wat extra uitleg’, suggereert Stikkelbroek. 
‘Vaak zie je ook bij deze jongeren dat ze 
zich een beetje terugtrekken, uitstralen dat 
ze met rust gelaten willen worden, en dat 
ze vervolgens het idee hebben dat anderen 
hen links laten liggen en buitensluiten. 
Zorg dat ze weer contact krijgen met ande-
ren. Laat zo’n leerling samenwerken met 
een sociaal vaardige leerling. Het zijn vaak 
kleine dingen, die al veel kunnen helpen.’
Ciska de Graaff

de teksten in de kadertjes zijn afkomstig 
uit het boek Depressie bij kinderen van 
Yvonne stikkelbroek. de Universiteit 
Utrecht is bezig met een onderzoek 
naar de behandeling van depressie bij 
adolescenten. Meer info hierover: 
www.doepressie.nl. 
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wat te doen als leerkracht of mentor 
bij een depressieve leerling?
•   stel redelijke, concrete eisen aan de leerling, over-

vraag niet
•   houd rekening met verminderd concentratievermo-

gen, zorg voor een rustige plek in de klas
•   zorg ervoor dat de leerling succeservaringen kan 

opdoen
•   geef positieve feedback en ondersteuning
•   wees hoopvol en geef concrete aanwijzingen voor 

verbetering van leerprestaties
•   bespreek de zorgen met de ouders
•   geef de leerling een duidelijke functie binnen de klas
•   ondersteun de leerling om op te komen voor zichzelf 

en bied bescherming tegen plagerijen
•   wees betrouwbaar en kom afspraken na

‘Docent hoeft geen halve psycholoog 
te zijn om depressieve klachten 
op te merken’

‘Belangrijk om een depressie vroegtijdig te onderkennen en 
te behandelen.’ (de persoon op de deze foto heeft niets te maken met het verhaal).



Werk &Recht
de verdwenen 
aBp-miljarden
Nu er een voornemen ligt om de pensioenen van 
ABP met een half procent te korten per 1 april 
2013, zwelt de kritiek weer aan op het ‘plunderen’ 
van het fonds door de overheid. Toch is van feite-
lijk graaien uit de kas nooit sprake geweest. Wel 
is er vele jaren lang een lager dan kostendekkende 
premie aan het fonds afgedragen (ook afgezet tegen 
de destijds veel geringer ingeschatte stijging van de 
levensverwachting). 

Het begon al in 1982 met de kabinetten Lubbers die 
bij wet de ABP-premie verlaagden (de uitnamewetten). 
Maar ook na de privatisering van ABP in 1996 is, 
onder de politieke dreiging met het wegbelasten van 
te hoge pensioenbuffers via de Wet Brede Herwaarde-
ring, de pensioenpremie nog tot in het begin van deze 
eeuw op een te laag niveau gehouden. Omdat de pen-
sioenreserves vooral niet te hoog mochten worden, 
werden deze ook gebruikt voor financiering van de 
gunstige VUT-regeling. Was dit allemaal niet gebeurd 
dan hadden er nu, inclusief de dan behaalde forse 
extra rendementen, vele tientallen miljarden meer in 
de ABP-pot kunnen zitten. En zou de dekkingsgraad 
bijna hoog genoeg zijn geweest om volledig te kunnen 
indexeren.

Emoties
Dit inzicht leidt begrijpelijkerwijs bij veel (bijna) 
gepensioneerden tot heftige emoties. Men voelt zich 
letterlijk bestolen. Dit verwijt treft in eerste instantie 
de overheid, maar ook de vakbonden die het hebben 
laten gebeuren. Terugkijkend met de normen van nu 
staat vast dat de gang van zaken destijds faliekant ver-
keerd is geweest. Dit ligt anders als het bezien wordt 
in de context van die tijd. Een dekkings-
graad van net boven de 100 procent werd 
in die jaren zeer acceptabel gevonden. 
Ook bij andere pensioenfondsen 
was langjarig sprake van minder 

dan kostendekkende premies, ‘premieholidays’ of zelfs het 
regelrecht uitnemen van vermogen door bedrijven. ABP 
bevindt zich nu dan ook niet in een slechtere positie dan 
de andere grote pensioenfondsen.  

Gedupeerd?
Kun je stellen dat de huidige (bijna) gepensioneerden 
hierdoor bestolen zijn? Dat is nog maar de vraag. Deze 
generatie heeft ook grote voordelen genoten van het 
gevoerde beleid. Heel direct door een lage pensioen-
premie (werknemersdeel) en gunstige prepensioenvoor-
waarden. Daarnaast heeft de lage werkgeverspremie een 
grotere stijging van de bruto lonen mogelijk gemaakt. En 
via de eindloon- en indexatiesystematiek heeft dat weer 
geleid tot hogere pensioenaanspraken nu. Ten slotte heb-

ben de lage pensioenpremies er aan bijgedragen 
dat Nederland zo goed kon herstellen van de 
stagflatie in de jaren tachtig en een periode 
van grote welvaartsgroei ging doormaken 
met sterke verbetering van de koopkracht. 

Philip van Teutem

Pensioenakkoord
Dat er een ander pensioencontract moet komen is 
niet te wijten aan de verdwenen miljarden. Dit was 
hoe dan ook noodzakelijk geworden vanwege de 
sterk stijgende levensverwachting en de financiële 
turbulenties. Maar feit is wel dat de financiële positie 
van de pensioenfondsen veel beter had kunnen zijn. 
Wat zou het mooi zijn als de overheid al die miljar-
den zou kunnen en willen bijpassen. Maar realistisch 
is dat natuurlijk niet. Gezien de toch al enorme 
begrotingsproblemen zal de politiek hier zeker niet 
uit vrije wil toe besluiten. En om compensatie nu 
nog via actie of juridische weg af te dwingen van de 
huidige (of een toekomstige) regering achten CNV 
Onderwijs volstrekt onhaalbaar. Er is daarom geen 
andere weg dan ABP langs de lijnen van het Pensi-
oenakkoord weer zo snel mogelijk helemaal gezond 
en toekomstbestendig te maken.
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Als een werknemer levensloopverlof gaat opnemen zal 
hij tijdig met de werkgever afspraken moeten maken over 
de omvang en de duur van het verlof, maar ook over de 
omvang van de doorbetaling van het verlof. De duur van 
het levensloopverlof is, afhankelijk van de sector waarin 
men werkt, gebonden aan maximale termijnen. Alleen als 
het levensloopverlof direct voorafgaande aan de pensio-
nering wordt opgenomen is er geen beperking in de duur 
van het verlof. Voor andere vormen van opname geldt 
wel een maximum. In het primair onderwijs is dat drie 
jaar, in het voortgezet onderwijs slechts één jaar.
Aandacht verdienen ook de gevolgen voor de pensioen-
opbouw.  Gedurende het eerste jaar van levensloopverlof 
gaat de opbouw van pensioen altijd door. Als het inkomen 
tijdens het verlof ten minste 70 procent bedraagt van het 
pensioengevend inkomen, dan kan ervoor worden geko-
zen de pensioenopbouw volledig te laten doorlopen. Is het 
inkomen lager, dan vindt pensioenopbouw plaats naar rato 
van het inkomen tijdens het verlof. Het pensioengevend 
inkomen staat op de salarisstrook. Let op: bij een deeltijd-
baan moet het vermelde pensioengevend inkomen worden 
vermenigvuldigd met de deeltijdfactor om het juiste pensi-
oengevend inkomen te berekenen.
Tijdens het levensloopverlof moet zowel voor de pensi-
oenopbouw als voor de werkgevers- en de werknemers-
premies worden betaald. De totale hoogte daarvan is 
ongeveer drie keer de premie die men normaal als werk-
nemer betaalt. Vanaf het tweede jaar kan zelf worden 
bepaald of men pensioen blijft opbouwen. Daartoe moet 
dan wel een individuele pensioenovereenkomst worden 

Waar moet ik op letten als ik 
levensloopverlof ga opnemen?

vraag:

gesloten met ABP. De premie die wordt betaald, hangt 
af van de omvang van het verlof én van de leeftijd. Met 
name als levensloopverlof wordt gebruikt voorafgaande 
aan het pensioen kan deze premie fors zijn. Het is ver-
standig vooraf te informeren bij het ABP wat in zo’n situ-
atie moet worden betaald.
Niet onbelangrijk is dat na 18 maanden het recht op 
sociale verzekeringen (WW, WIA , ANW) kan verval-
len. Voor de WIA zal dat op zich niet zo’n probleem zijn, 
omdat bij ziekte het verlof mag worden onderbroken. 
Op dat moment start het salaris opnieuw en is men ook 
weer verzekerd. Voor de WW ligt dat anders. Stel dat drie 
jaar verlof wordt opgenomen en in het derde jaar volgt 
ontslag. Men is dan niet verzekerd voor WW en heeft dus 
geen recht op een WW en/of BBWO uitkering. Ook als 
ontslag volgt binnen een half jaar na beëindiging van het 
verlof (en dat verlof langer heeft geduurd dan 18 maan-
den) kan dat gevolgen hebben voor het recht op een 
werkloosheidsuitkering. Mogelijk wordt niet voldaan aan 
de 26-weken eis en is er geen recht op een uitkering.
Voor de werknemer die het levensloopverlof wil laten 
aansluiten op de pensionering, geldt bij ontslag tijdens 
levensloopverlof ook dat niet aansluitend gebruik kan 
worden gemaakt van het ABP-keuzepensioen. Op het 
moment dat een werknemer ontslagen wordt, is hij geen 
actief deelnemer meer bij het ABP en kan pas gebruik 
maken van het keuzepensioen als hij 65 jaar is. Bij 
dreigend ontslag kan de werknemer natuurlijk wel met 
pensioen gaan vanuit de levensloop vóórdat het ontslag 
wordt gerealiseerd. 

Overzicht regiOspreekuren 

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
dinsdag   8 mei Roermond
donderdag 10 mei Rotterdam
maandag 14 mei  Utrecht
vrijdag 25 mei Den Bosch


rechtspOsitie

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

antwOOrD:
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Cursussen
CNV Onderwijs Academie verzorgt op verschillende plaatsen in het land mr-cursussen waar u als 
lid van de mr individueel op kunt inschrijven. Tijdens deze cursus doet u alle nodige basiskennis op, 
zodat u het mr-werk goed geïnformeerd en met plezier kunt uitvoeren. 

De MR en Andere Tijden

Steeds meer scholen gaan over op andere 
schooltijden. Soms gaat het om het in-
voeren van een continurooster. Maar ook 
begrippen als het vijf-gelijke-dagenmodel, 
het bioritmemodel en de zeven-tot-zeven-
school komen dan langs. Wat wil je als 
school? Wat is de rol van de (G)MR hierin? 
Wat hebben ouders en personeel te zeg-
gen over het veranderen van schooltijden? 
Deze en andere vragen komen aan de orde 
in de training De MR en Andere Tijden.

Praktische informatie
De training wordt op maat en op locatie 
aangeboden. Het wordt aanbevolen om de 
bijeenkomst met de hele MR bij te wonen. 
In de telefonische intake kunt u aange-
ven waar u de nadruk op wilt leggen. De 
cursusleider stemt daar het programma 
op af. Neem voor meer informatie over de 
mogelijkheden en de tarieven contact op 
met (030) 751 1785 of stuur een e-mail 
naar aanvraagopmaat@cnvo.nl. 

Cor Duinmaijer is regiobestuurder bij 
CNV Onderwijs en verzorgt trainingen 
over andere tijden. ‘Wat je vaak ziet 
misgaan is bijvoorbeeld het hand-
haven van de Arbeidstijdenwet. Na 
5,5 uur werk heeft een werknemer 
recht op pauze. Als een leraar om 
8 uur op school is, terwijl de lessen 
pas om 8.30 uur beginnen, gaat 
de werktijd wel al om 8 uur in, en 
daar staat niet iedereen bij stil. 
Ook als een leraar tussen de middag 
een kwartier luncht met de leerlingen, is het nog steeds 
werktijd, want er moet toezicht worden gehouden. Met deze training wil-
len we MR’en duidelijk maken wat de gevolgen zijn van andere schooltij-
den en daarbij aangeven welke invloed ze er op hebben. Tijdens de bij-
eenkomst draait het om drie onderwerpen: gevolgen voor leerkrachten, 
gevolgen voor ouders en de communicatie. Zo was ik pas op een school 
waar de leerlingen in mei drie weken vrij krijgen, onder meer omdat er 
langere dagen waren gemaakt. Werkende ouders moeten dan wel opvang 
kunnen regelen. Bovendien moesten deze leerlingen nog tot half juli naar 
school. Was een weekje vrij in juni dan niet beter geweest? Om dit soort 
problemen te voorkomen is het handig om deze training te volgen.’ 

Jouw partner in training en advies
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columnDoekle Terpstra
Hoe meeR sTuDenTen 
moeTen lenen om Te 
kunnen sTuDeRen, 

Hoe minDeR snel ze 
geneigD zijn om DaT 

Te gaan Doen

Doekle Terpstra (55) 
is voorzitter van het 

College van Bestuur van 
Hogeschool inHolland

In deze tijden van crisis staat het hoger onderwijs in 
Nederland voor een belangrijke uitdaging. We moeten 
bereikbaar zijn en blijven voor iedereen, maar tegelijker-
tijd moeten we het onderwijs op niveau houden en de lat 
zelfs hoger leggen. Een stevige opdracht voor alle instel-
lingen in Nederland. Want niet alleen kennen onderwijs-
instellingen veel uitval. Ook zijn er veel studenten die niet 
goed voorbereid beginnen aan een opleiding. Zo komen 
hun talenten niet tot hun recht. Het wordt hoog tijd dat 
we dit patroon doorbreken en ervoor zorgen dat de juiste 
student op de juiste plek terechtkomt. Selectie vooraf is 
hierbij een belangrijk middel. 
Het zou mooi zijn als ze er in Den Haag ook zo over zou-
den denken, maar helaas hoor ik veel zorgwekkende be-
richten. De Nederlandse politiek speelt met vuur! Neem 
nu de deeltijdstudies die het kabinet uit de bekostiging wil 
halen. Als deze plannen doorgaan dreigt er een leegloop 
in het hoger onderwijs, terwijl we er juist voor moeten 
zorgen dat het hoger onderwijs bereikbaar blijft voor 
iedereen. Voor parttimers die willen studeren, maar ook 
voor studenten die het niet zo breed hebben, wordt het 
moeilijk om hier nog mee te beginnen. Als je de deeltijd-
studies uit de bekostiging haalt, zullen minder hogescho-
len deze opleidingen aan kunnen bieden en worden deze 
ook duurder. Met andere woorden: ze liggen niet meer 
onder handbereik voor iedereen. 

Wat mij ook somber stemt zijn de berichten over de 
toenemende studieschuld van studenten. Hoe meer ze 
moeten lenen om te kunnen studeren, hoe minder snel 
ze geneigd zijn om dat te gaan doen. Als ik kijk naar de 
weg die Nederland nu inslaat, dan zie ik studenten die 
veel te veel moeten lenen en naast hun opleiding hard 
moeten werken om rond te komen en hun studie te 
betalen. Terwijl wij meer van ze vragen, kunnen zij zich 
hierdoor juist minder op hun studie concentreren. En 
als ze dan toch een diploma hebben behaald na vier jaar 
hard studeren en werken, dan krijgen ze als beloning 
een forse studieschuld. Hun startpositie zal er niet beter 
op worden. 
De lat in het hoger onderwijs gaat omhoog. Studenten 
kunnen dus van een instelling verwachten dat er meer 
eisen aan ze gesteld worden. Andersom mogen en kun-
nen de studenten ook veel verwachten van de onderwijs-
instelling. Onderwijs moet gastvrij zijn met een men-
selijke maat, maar wel de vrijblijvendheid voorbij. Wat 
ik hiermee bedoel is dat als een student kiest voor een 
hogeschool, hij ook echt kiest. Op haar beurt mag een 
hogeschool dan ook selectiever zijn in haar toelatingsbe-
leid. Alleen zo kunnen we elke student goed begeleiden 
in zijn studiekeuze. Maar wel zonder dat we belemme-
ringen opwerpen zoals het grote negatieve vooruitzicht 
van een studieschuld aan het eind van de opleiding. 

politiek speelt met vuur
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volg doekle op twitter, via www.twitter.com/doekle_terpstra
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‘Scholen blij 
met oude rotten’

Inhakend op het lerarentekort werft het 
Oisterwijkse detacheringsbureau GoudGrijs sinds 

2010 (vroeg)gepensioneerden voor tijdelijke 
functies in voortgezet onderwijs en mbo. Een 

van hen is docent Duits Hans Rosier (68): ‘Ik had 
nooit verwacht dat ik me op deze leeftijd nog zou 

voelen als twintig jaar geleden.’

Gepensioneerde voor de klas: ‘Ik voel me geen bejaarde’

Alleen leverde de samenwerking tussen 
de ministeries van Onderwijs en Sociale 
Zaken destijds niet veel op. Slechts 50 
van de 850 geïnteresseerde gepensio-
neerden konden worden bemiddeld.’ 
Volgens Driessen werd te veel ingestoken 
op reguliere functies. ‘Ik denk dat je een 
gepensioneerde niet gelukkig maakt met 
hem of haar een heel jaar aan een school 
te verbinden. Bij ons is het vaak maxi-
maal vier maanden ter vervanging van 
een hoogzwangere of zieke docent.’

kostendekkend
Hij legt uit dat alle Brabantse mbo-
scholen en een aantal middelbare scho-
len meedoen aan het WijsGrijs-project 
Onderwijs. Driessen: ‘Daarom is het ook 
kostendekkend, want elke school betaalt 
vooraf om de kandidaten- of mobili-
teitspoule vorm te geven. Het gaat in de 
meeste gevallen om functies van maxi-
maal 15 klokuren per week.’ Hij bemerkt 
soms een zekere terughoudendheid bij de 
doelgroep ‘Veel 65-plussers hebben een 
verkeerd idee, alsof ze minder betaald 
zouden worden, maar GoudGrijs betaalt 
zijn werknemers naar hun laatste salaris. 
Is dat schaal LD regel 15, dan krijgen 
ze op die voorwaarde via een payroll-
organisatie een contract voor de periode 
dat ze ingezet worden.’ Fpu’ers zijn uiter-
aard ook welkom, benadrukt Driessen. 
‘Natuurlijk, als je 65 bent kun je onbe-
perkt bijverdienen, maar fpu’ers die na 
het lezen van dit artikel weer zin krijgen 
om les te geven, zouden navraag moeten 
doen bij ABP over hun maximale toege-

‘Toen ik op mijn 62’ste met fpu ging, dacht ik dat het paradijs 
zich aan mij zou openbaren’, zegt Hans Rosier uit Lievelde. ‘Ik 
stond al ruim veertig jaar voor de klas, ik had wel zin in een 
leven als gepensioneerde. Dat viel vies tegen. Want mijn vrouw, 
net zo oud als ik, bleef gewoon doorwerken in haar praktijk 
als psychotherapeut. Bovendien miste ik ook het lesgeven, de 
regelmaat van mijn leven als docent.’
Rosier ging al snel weer lesgeven. ‘Ik reageerde op advertenties 
om vakgenoten te vervangen die bijvoorbeeld met zwanger-
schapsverlof gingen. Waarom niet? Ik neem niet de plek van 
een jongere in, want die zijn er niet. Ik voel me ook geen 
bejaarde. Het is moeilijk om dat van jezelf te zeggen, maar ik 
val volgens mij niet eens op tussen de vijftigers.’

Betrokkenheid 
Sinds kort werkt Rosier op het d’Oultremontcollege in Drunen. 
Hij verkreeg de baan via bemiddeling van GoudGrijs, een 
commercieel detacheringsbureau uit Oisterwijk, dat vooral 
(vroeg)gepensioneerden aan werk in het onderwijs helpt. 
Vorige maand startte het bureau tevens met de Stichting 
WijsGrijs, vooralsnog alleen in Noord-Brabant actief. In het 
kader daarvan werden onlangs alle docenten uit de provincie 
aangeschreven die de afgelopen vier jaar met pensioen zijn 
gegaan. ‘Langer moeten ze niet uit het arbeidproces zijn, want 
de ontwikkelingen gaan snel in het onderwijs’, weet Driessen. 
‘De scholen zijn blij met deze oude rotten, want ze brengen een 
schat aan ervaring mee en jeugdige collega’s zijn niet voorhan-
den.’ Hij geeft aan dat het oprichten van WijsGrijs hun manier 
is van het tonen van maatschappelijke betrokkenheid. ‘Je zou 
het een vervolg kunnen noemen op het pilotproject Wijs Grijs 
in het Onderwijs uit 2008 in de regio’s Den Haag en Rotterdam. 
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stane bijverdienste op jaarbasis. Vooral 
diegenen die eerder dan 62 jaar met fpu 
zijn gegaan hebben een hogere bijver-
dienruimte.’

Bridge  
Leeftijd speelt volgens Driessen geen 
rol. ‘We bemiddelen een docent van 73 
jaar die overal waar hij komt op handen 
wordt gedragen, omdat het iedere keer 
weer klikt met de leerlingen. Dat komt 
mede door zijn natuurlijk overwicht. 
Hem zal ik blijven voordragen totdat hij 
zelf zegt dat het genoeg is geweest.’ 
Dat zijn doelgroep wellicht geen zin meer 
heeft om bij dag en dauw uit de veren 
te gaan, moet geen probleem opleveren. 
Driessen: ‘We maken een profiel op basis 
van voorkeuren. Daarin staat dat iemand 
op dinsdag bridge speelt, op donderdag 
op de kleinkinderen past, bij voorkeur 
niet voor tien uur wil beginnen en niet 
meer wil surveilleren. Dat voegen we 
bij hun cv en dan is het aan de rooster-
makers om er een passend werkplan bij 

te maken. Tot nu toe vinden scholen dit soort concessies geen 
probleem, zeker niet als het een eerstegrader betreft.’

rollator
Rosier moet vanuit zijn woonplaats 2,5 uur reizen naar Drunen. 
‘Dichterbij zou prettiger zijn, maar ik vind het geen probleem. Ik 
werk op maandag 5 uur en op dinsdag 6 uur en op beide dagen 
begin ik om 10.40 uur.’ Is het lichamelijk nog wel op te brengen 
voor de geboren Achterhoeker, die ruim veertig jaar les gaf op 
scholengemeenschap Marianum in Groenlo en Lichtenvoorde? 
‘Ik voel me niet oud en ik loop nog niet 
met een rollator. Ik voel ook geen gene-
ratiekloof. Noem het geestelijke jeugdig-
heid, maar als de klik met mijn leerlingen 
er niet meer is stop ik meteen.’
Rosier hekelt de pensioendwang. ‘Men-
sen zijn zo verschillend. Er zijn er die niet 
kunnen wachten om met pensioen te 
gaan, ik ben er zo eentje die nog jaren 
in dit ritme door kan gaan. Een paar 
uur per week uitweiden over Goethe 
en Schiller, beetje zwemmen en fietsen. 
Nee hoor, ik ben nog lang niet versle-
ten.’
Peter Magnée

Voor meer informatie:
Bureau goudgrijs, (o13) 211 84 48, info@goudgrijs.nl of www.goudgrijs.nl.stichting Wijsgrijs, (o13) 536 25 16, info@wijsgrijs.nl of www.wijsgrijs.nl.Binnenkort start vanuit standplaats Rotterdam een project voor zuid-Holland van de stichting Wijsgrijs. Voor beide organisaties geldt: wie niet in deze provincie of in noord-Brabant woont kan wellicht toch bemiddeld worden. 

hans rosier: ‘als de klik met mijn leerlingen er niet meer is, stop ik meteen.’
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Kees de 
jongen in 
stripvorm

Kees de jongen, de bekendste roman 
van Theo Thijssen, viert volgend 
jaar z’n negentigste verjaardag. Het 
verhaal heeft aan populariteit nog 
weinig ingeboet, dat bewijst de 
verschijning van de gelijknamige 
beeldroman wel. Dick Matena, die 
eerder Gerard Reve’s De Avonden 
in stripvorm goot, maakte nu 
tekeningen van het verhaal van 
de jongen die opgroeit in het 
Amsterdam van eind negentiende 
eeuw. Matena: ‘Waarom het boek 
nog steeds zo populair is? Dat is 
lastig te zeggen, maar ik vermoed 
dat Thijssen met zijn verhaal 
bij de lezers een emotie wakker 
maakt die bij de oeremoties 
hoort. Welke dat precies is weet 
ik niet, maar je kunt je als jongen 
heel makkelijk identificeren met 
de hoofdpersoon. Als meisje 
vermoedelijk ook, door de liefde 
van Kees voor Rosa Overbeek. 
Zelf las ik het boek voor het 
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Toen schrijver en 
onderwijzer Theo Thijssen in 
1923 zijn succesvolste boek 

Kees de jongen uitbracht, 
zal hij nooit hebben vermoed 

dat het tachtig jaar later 
werd verfilmd, laat staan 
bijna negentig jaar later 

omgevormd tot stripboek, 
of beeldroman. De 

Nederlandse striptekenaar 
Dick Matena publiceerde 
onlangs het omvangrijke 

werk, dat de complete tekst 
van het boek bevat.
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eerst helemaal toen ik twaalf jaar 
was. De fantasieën van Kees zijn 
natuurlijk van alle tijden. Als 
jongetjes willen we allemaal rijk 
en beroemd worden. Die dromen 
heeft Thijssen volgens mij vanuit 
z’n ziel geschreven.’ 

Liefde voor het 
verhaaL
De hoofdpersoon van het boek is 
Kees Bakels, zoon van een schoen-
maker. De dromerige jongen, die 
aan het begin van de puberteit 
staat, vindt zichzelf helemaal niet 
zo gewoon als hij op het eerste 
gezicht lijkt. In zijn fantasie is hij 
een jongen van stand.
In 2003 schreef de Volkskrant 
al over de populariteit van het 
jeugdboek uit de jaren twintig. Aan 
het woord kwamen verschillende 
Nederlanders die hun liefde voor 
het boek verwoordden, zoals tv-
presentator Matthijs van Nieuwkerk 
die schat het boek wel acht keer 
te hebben gelezen (‘In elk geval 
onvoorstelbaar vaak opengeslagen’). 
Iemand die Kees de jongen een mooi 
boek vindt, moet wel deugen, zo luidt 
de overtuiging van Van Nieuwkerk. 
En de oud-leraar Gerrit Borgman 
zegt dat wanneer hij ergens op bezoek 
gaat, hij altijd even in de boekenkast 
kijkt om te zien of er in dit huis ook 
Kees de jongen wordt gelezen.

Langgekoesterde 
wens
Matena werd ongeveer drie jaar gele-
den door de Stichting Theo Thijssen 
gevraagd om het verhaal te bewerken tot 
een beeldroman. Na het succes van de 
stripbewerking van De Avonden dacht 
Matena zelf ook al aan het uittekenen 
van Kees de jongen. ‘Voor mij stond het 
verhaal van Theo Thijssen al op mijn 
wensenlijstje. Maar toen kwam de film 
uit van Kees de jongen (in 2003, EvB). 
Als ik toen het boek had gemaakt, zou er 
gelijk geroepen worden dat ik probeerde 
mee te liften op het succes. Terwijl als 
de film zou floppen, waarschijnlijk even 

niemand zou zitten te wachten op het verhaal in stripvorm. 
Dus dat idee heb ik toen uitgesteld.’

integraLe bewerking
Toen de stichting drie jaar geleden Matena vroeg de beeldro-
man te maken, ging een langgekoesterde wens in vervulling. 
‘Het is iets wat altijd in je zit. De Avonden en Kees de jongen, 
daar wilde ik visueel altijd al iets mee doen. En pas toen ik de 
structuur gevonden had om dat integraal te doen, dus met alle 
tekst, helaas wat laat in m’n leven, ik was al rond de 60, heb 
ik de twee boeken gemaakt. Een gewone bewerking zou ik niet 
kunnen maken, ik wil alles meegeven wat ik er mooi aan vind 
en dat is de tekst. Als ik nu het boek in m’n handen heb, dan 
denk ik: ja, dit is zoals ik het bedoeld heb.’
Edwin van Baarle

theo thijssen
Kees de jongen: een beeldroman door Dick Matena
€ 32,50
isbn 978 90 253 6912 5
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webbedingetjes

@  De laatste tijd merkten de uitgever en redactie van het 

Tijdschrift voor Orthopedagogiek een groeiende vraag 

naar artikelen uit oude nummers van het blad. Daarom is 

nu de website www.100jaarorthopedagogiek.nl opgericht. 

Hier zijn onder meer wetten en regelingen, historische ge-

beurtenissen en ontwikkelingen in de praktijk te vinden. 

@  De examens naderen weer en dus moeten de leerlingen 

ook worden voorbereid. ThiemeMeulenhoff ontwikkelde 

daartoe de Oefenbank Examentraining. Bijzonder is dat 

de voorbereiding toe te spitsen is op individuele leerlingen. 

Kijk voor meer informatie op www.oefenbank-online.nl.

@  Martha Hoffenkamp, auteur van het boek Mijn school is 

katholiek!, ontwikkelde recent de website www.rkschool.nl.

Deze internetpagina moet een inspiratiebron worden voor 

het katholiek onderwijs. Hoffenkamp beschrijft op de web-

site activiteiten die er nu op scholen rond de identiteit 

plaatsvinden. Maar bezoekers kunnen ook zelf hun verhaal 

delen op de site.

     Ik heb nog steeds mijn twijfels over 
het nut van het studiehuis

Eens 92%

Oneens 8%

@@@

@ @ @@@@@@@@

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 lig regelmatig wakker door de werkdruk in het onderwijs

ApenstAArtjes

Getwitterd

Patrick Banis, vicevoorzitter 
CNV Onderwijs:

Goede verzoeningsdag onderwijs gehad, 
werk aan de winkel voor onderwijs en 
politiek (17 maart)
Volg Patrick Banis op Twitter: www.twitter.com/patrickbanis

Stelling:

De fotowedstrijd rond de staking op 

Facebook, is inmiddels afgesloten 

en de winnaars van de VVV-bonnen 

zijn bekend. Benieuwd naar de 

kiekjes? Kijk dan op www.facebook.com/cnvonderwijs. 

Hier lees je ook altijd het laatste nieuws.



win-win
De regering houdt vast aan de bezui-
niging op passend onderwijs, ondanks 
de bereidheid van het onderwijs om 
de prestatiebeloning in te leveren. 
Weer is er niet naar de onderwijs-
praktijk geluisterd. Dan moet het on-
derwijs het zelf maar doen. Onder het 
motto ‘de jeugd heeft de toekomst’ 
kunnen tegelijkertijd twee problemen 
worden opgelost: jongeren behouden 
voor het (passend) onderwijs en extra 
tijd en aandacht voor passend onder-
wijs. Een effectieve oplossing met veel 
win-win kansen. Iedere leerkracht van 
62 of ouder laat zich (waar mogelijk) 
voor vier dagen (bij fulltime dienstver-
band) ontslaan. Jongere leerkrachten 
kunnen zo in het onderwijs actief 
blijven. De ouderen blijven een dag in 
vaste dienst, krijgen voor vier dagen 
een ww-uitkering en kunnen (op 
vrijwillige basis) een of twee dagen 
blijven werken om zo de jongere 
leerkracht te ontlasten, te coachen en 
ruimte te bieden voor het werken aan 
passend onderwijs en onderwijszorg 
in de groep. De kennis en het vakman-
schap van de oudere wordt overge-
dragen, de jongere wordt gecoacht en 
kan extra aandacht aan de leerlingen 
besteden. Een overheid die niet wil 
horen kan bij de verkiezingen op haar 
doofheid gewezen worden en in de 
tussentijd creatief omzeild worden. 
Een win-win situatie voor leerkrach-
ten en leerlingen.
Dick Westerbeek, Nijmegen 

verkiezingen?
Zoals verwacht is de Tweede Kamer 
akkoord gegaan met het wetsvoorstel 
over passend onderwijs zonder al te 
veel aanpassingen te willen doen. De 
massale actie in de Amsterdam ArenA 
heeft in dit opzicht dus geen resultaat 
gehad. Wat de bijeenkomst in mijn 
ogen wel opgeleverd heeft, is een 
steeds sterker wordend gevoel van 
saamhorigheid in het onderwijs over 
alles wat er op ons afkomt. Het is niet 
ondenkbaar dat in de komende weken 
bij de onderhandelingen over extra 
bezuinigingen het onderwijs opnieuw 

flink getroffen wordt. Ook is de kans 
aanwezig dat partijen er niet uitkomen 
en dat er nieuwe verkiezingen nodig 
zijn. Wellicht de laatste uitweg om van 
de kortingen op passend onderwijs af 
te komen. De beelden van het debat 
over passend onderwijs hebben ook 
duidelijk gemaakt bij welke partijen we 
in elk geval niet moeten zijn voor goed 
onderwijs. Laten we dit vooral aan al 
onze collega’s en zeker ook aan de ou-
ders van onze leerlingen vertellen (niet 
aan de leerlingen, dat vindt meneer 
Elias niet goed), zodat het misschien 
toch nog allemaal goed komt.
Frank Gordijn

grens stellen
Ik sluit me aan bij de column van  
Liesbeth Hermans in Schooljournaal 
5: er zou een grens gesteld moeten 
worden aan het aantal zorgleerlingen 
en bijbehorende handelingsplannen 
die je in een groep kunt helpen zonder 
extra voorzieningen zoals een on-
derwijsassistent. De werkdruk wordt 
steeds maar verhoogd, zonder dat er 
taken of verplichtingen afgaan.
Marian Soonieus

niet overvol
Ik lees alleen nog maar dat de klas-
sen al zo groot zijn en dat daar nóg 
meer zorgleerlingen in komen (brie-
ven Schooljournaal 5). Er ploppen 
opeens alleen nog maar adhd’ers 
en zware autisten op en die gaan nu 
net in die overvolle klas zitten. Ik ben 
directeur van een Jenaplanschool in 
de provincie (na gewerkt te hebben 
op een zwarte school in Amsterdam) 
en wij zijn dan waarschijnlijk nét die 
ene school waar we geen overvolle 
klassen hebben (krimp), waar we een 
handjevol ‘autisten’, enkele minder 
begaafden, hoogbegaafden, drukke en 
stille kinderen, rugzakkinderen door 
elkaar heen hebben lopen. Daarnaast 
zeer betrokken groepsleiders, een 

sterke ib’er en een zeer ervaren en 
geschoolde rugzakbegeleidster. Ons 
motto is: het mooiste wat je hier wor-
den kunt is jezelf! We kijken naar het 
kind, en dat is leidend voor alles wat 
we doen. Cito-scores zijn niet leidend! 
Het welbevinden wel. We blijven rea-
listisch. Soms gaat het niet goed met 
een kind en dan stellen we in overleg 
met ouders de grenzen duidelijk en 
maken we een plan om verder te kij-
ken buiten zijn of haar klas. Bang voor 
verandering ben ik niet. Passend on-
derwijs zou een kwaliteitsverbetering 
kunnen zijn. Maar ik ben het niet eens 
met de bezuiniging van 300 miljoen. 
Ik vind dat het onderwijs juist de basis 
moet zijn voor alles. Daar moet geld 
heen.
Marielle Foppen 

de politiek beslist
In mijn lijfblad prijkt een foto van het 
zogeheten onderwijsberaad in Amers-
foort, de bijeenkomst over vertrouwen 
tussen onderwijs en politiek. Er staan 
bobo’s op. Niet alleen de voorstander 
van kwalitatief goed onderwijs mits 
voor een prikkie-Kamerlid Ton Elias, 
maar ook een zeer agressief kijkende 
minister van Onderwijs. De bood-
schap: ‘Er is erkend dat de politiek de 
beslissingen neemt.’ Dat zal dan wel. 
Wie betaalt bepaalt. Maar dan ook ten 
volle. Als zo veel mogelijk kinderen 
thuis horen in het regulier onder-
wijs, als er tegelijk door een politieke 
beslissing veel ambulante begeleiding 
verdwijnt en daarmee specifieke kwa-
liteit verloren gaat, daalt de kwaliteit 
van het onderwijs aan allen. Logisch, 
kan niet anders. Amen. Maar dat 
kwaliteitsverlies is dan ook de volle 
verantwoordelijkheid van dezelfde po-
litiek. Van diezelfde meneer Elias en 
van diezelfde agressieve minister. En 
niet van het toch al zwaar overbelaste 
onderwijspersoneel.
Wim Stoop, Santpoort
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Kansen voor jongeren
Het Oranje Fonds start binnenkort 
met een driejarig programma voor 
voortijdig schoolverlaters: Kansen 
Voor Jongeren. Het Fonds zoekt 
twintig initiatieven die met behulp 
van vrijwilligers in actie komen 
tegen schooluitval onder jongeren 
van 18 tot 23 jaar. De deelnemende 
organisaties krijgen inhoudelijke 
ondersteuning bij het uitvoeren 
van het initiatief. Daarnaast komen 
zij via het Oranje Fonds in contact 
met coaches en experts en delen 
zij ervaringen met organisaties met 
soortgelijke initiatieven. Ook zij 
kunnen zij rekenen op een financiële 
bijdrage van maximaal €75.000 per 
jaar. Meer info: www.oranjefonds.nl/
jongeren.

win een bus wetenschappers
Tot eind april kunnen eerste en tweede klassen 
in de onderbouw van het voortgezet onderwijs 
nog een bus topwetenschappers winnen. Wat ze 
daarvoor moeten doen? Een verrassende onder-
zoeksvraag bedenken voor het wetenschapsspel 
Expeditie Moendoes. Dit gratis spel, dat draait om 
het in kaart brengen van een onbekende planeet, 
is vorig jaar ontwikkeld om jongeren te laten 
ervaren hoe wetenschappers te werk gaan. Het 
spel is te bestellen of te downloaden via www.
dejongeakademieonwheels.nl. Via deze site kun-
nen de onderbouwklassen ook meedoen met 
de prijsvraag. Als ze winnen komen er 25 jonge 
topwetenschappers langs om de leerlingen een 
dag lang te laten ervaren wat wetenschap is.

studiedag over agressie
Agressie komt op elke school voor, maar wordt 
één op de drie keer verzwegen. Medio 2012 wordt 
het registreren van incidenten verplicht. Welke 
incidenten moeten gemeld worden? Hoe gaat 
men om met agressieve leerlingen? Wat kunnen 
scholen doen om een veilig klimaat te creëren voor 
leerlingen en collega’s? Al deze vragen worden 
beantwoord op een studiedag op donderdag 19 april in De Driehoek in Utrecht. Deelnemen kost € 395,- 
voor een hele dag of € 275,- voor alleen de ochtend. Meer info: www.medilex.nl/agressiepreventie.

van wat naar hoe
De referentieniveaus voor taal en rekenen maken 

concreet wat kinderen in hun schoolloopbaan 

moeten kennen en kunnen. Het ‘wat’ is hiermee 

vastgelegd. Maar niet het ‘hoe’. Scholen bepalen 

zelf op welke manier ze deze nieuwe normen gaan 

halen. Dat levert veel vragen op. CPS organiseert 

daarom op woensdag 25 april de conferentie 

Referentieniveaus: van wat naar hoe! Deelname kost 

€ 398,-, inclusief een exemplaar van het boek Met 

de referentieniveaus naar schoolsucces. Meer info: 

www.cps.nl/academie.

stapsgewijs werken aan 
veiligheid
Basisscholen die de veiligheid op hun school voort-
varend willen oppakken, kunnen gebruik maken 
van de aanpak Veilig Rond en In School (VRIS). Het 
handboek VRIS, stapsgewijs naar een veilige basis-
school is nu digitaal beschikbaar op www.hetccv.
nl/vris. Hierin staat stapsgewijs weergegeven 
wat scholen moeten doen om te werken aan een 
veilig(er) schoolklimaat. Scholen kunnen ook een 
erkenning krijgen voor hun inzet; dan laten 
ze een certificatie-instelling beoordelen 
of zij volgens de uitgangspunten 
van VRIS werken.
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Conferentie over meidenvenijn
Op donderdag 19 april organiseert APS de 
conferentie Meidenvenijn 2.0, bedoeld voor het 
voortgezet onderwijs. Aanpakken van venijnige 
meisjes is niet een kwestie van een les(senserie) 
of een project, waarna weer kan worden overge-
gaan tot de orde van de dag. Meidenvenijn vraagt 
permanente aandacht van docenten en mentoren 
en betrokkenheid van ouders. Het gaat deze 
dag ook om de invloed van de geseksualiseerde 
mediamaatschappij en het digitale tijdperk. De dag 
duurt van 9.30 tot 16 uur, vindt plaats bij het APS in 
Utrecht en deelname kost € 245,-. Meer info: www.
ppsi.nl/agenda, academie@aps.nl of (030) 285 68 00.

Goede studiekeuze maken
Het online loopbaanplatform TakeOff helpt 
jongeren op vmbo, havo en vwo een bewuste 
studiekeuze te maken. TakeOff biedt scholie-
ren gerichte informatie en begeleidt hen door 
het keuzeproces. Het verdeelt het keuzepro-
ces in toegankelijke stappen en maakt ver-
volgens een voorselectie van de informatie op 
basis van die keuzes. Alleen de informatie die 
daadwerkelijk relevant is, wordt aangeboden. 
De leerlingen bouwen een digitaal portfolio 
op door het beantwoorden van vragen als Wie 
ben ik? Wat wil ik? Wat kan ik? En wat past 
bij mij? Door een bewuste keuze te maken 
voor een vervolgstudie, wordt de kans op 
schooluitval kleiner, aldus de mensen achter 
TakeOff. Meer info: www.proaccretio.nl.

‘Op dit moment zou ik zeker niet meer in het 
onderwijs willen werken’, zegt Jan dekkers 
(68) vol overtuiging. Toch is hij nog vaak op 
zijn oude school voor speciaal onderwijs, Het 
Mozaïek in Hilversum, te vinden. Hij gaat mee 
met het schoolkamp, begeleidt de excursies 
naar het vervolgonderwijs en vlagt, traint en rijdt 
naar verschillende voetbaltoernooien. ‘Dat vind 
ik heel leuk om te doen. Zo blijf ik goed op de 
hoogte van wat er speelt in het onderwijs. Maar 
van de verhalen word ik vaak niet zo vrolijk. Ik 
kon naast mijn werk als leerkracht best wat 
vrijwilligerswerk verzetten, maar tegenwoordig 
is dat haast niet meer mogelijk. Leraren komen 
afgepeigerd thuis. Er wordt zo veel van hen 
geëist! En van kinderen ook! Ik gaf vroeger twee 
middagen per week handenarbeid, nu moeten 
leerlingen het doen met een uurtje per week. 
Verder is het rekenen en taal wat de klok slaat. 
Of deze kinderen daar nou gelukkig van worden?’
CdG

Fo
to

: I
na

xi
on

Niet achter de geraniums



Schooljournaal 32

a
g

e
n

d
a

Advertentie

Vereniging
a

g
e

n
d

a

GEPENSIONEERDEN
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) 36 71 97, 
han.beus@kpnmail.nl

rayon fryslân
Dinsdag 17 april, 14 uur, voorjaarsleden-
vergadering, CNV-gebouw, Zonnedauw 30, 
Drachten. Huldiging jubilarissen, verder 
inleiding over zorgstelsel door Jaap Dijkema. 
Bestuurder CNV Onderwijs Willem Jelle Berg 
praat bij over actuele pensioenzaken vanuit 
ABP. Info en aanmelden: E. Strijker, (0561) 
61 31 98, e.strijker133@home.nl.

rayon Midden-Limburg
Woensdag 18 april, 14 uur tot 15.30, wande-
ling onder leiding van gids door het Leudal. 
Vertrek vanaf parkeerplaats naast St. 
Elisabethshof, Roggelseweg 56, Haelen. Na 
afloop koffie. Niet-leden betalen € 5,-.
 
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

gelderse rayons
Donderdag 19 april, 10 -16 uur, ontmoe-
tingsdag Partycentrum Plok, Dijksestraat 
52, 6942GD Didam. W. Stoop spreekt over 
Respect, vroeger en nu, C. Prinsen over 
De Meidenkist. Aanmelding via  storting van 
€ 5,-  (voor introducé’s € 25,-) op bankre-

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.

kening 208770, CNV Rayon Achterhoek PA. Info: H. 
Reijmer (0316) 33 17 62 of hwbreijmer@hetnet.nl  

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 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 overge-
maakt op bankrekening: 30.38.60.529 ten name van 
Pieters Oost Souburg CNVO.

Jaarvergadering
Woensdag 25 april, 10.15 uur, De Schakel, Oranje-
laan 11, Nijkerk. Na de lunch spreekt CNV Onder-
wijsbestuurder Willem Jelle Berg over Gevolgen 
van de (voorgenomen) maatregelen van het ABP en 
Mieke van Oostveen met verhalen Uit het leven 
gegrepen. Info/aanmelden: secretaris Leo van der 
Meer, (0545) 84 00 65, gepensioneerden@cnvo.nl.

JONG
netwerkbijeenkomst
Donderdag 29 maart, 16.15 uur, Netwerkbijeen-
komst, Praedinius Gymnasium, Turfsingel 82, 
Groningen. Thema: (Aanstaande) ouders. Met Nata-
scha 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
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
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Limburg
Woensdag 11 april, 16 uur, Mundium College, 
Baexum. Over: Model geweldloze communicatie, 
door Inga Teekens, Authenta. Info/aanmelden: 
Miep Kaiser, mkaiser@nt2mundium.nl

groningen
Woensdag 11 april, 16 uur, Gomarus College, 
Groningen. Over: Lichaamstaal, door Jeannette de 
Haan-Dijkstra, trainer CNV Onderwijs Academie. Info/
aanmelden: Zwanny Potze, z.potze@pentaprimair.nl

Utrecht
Woensdag 11 april, 16 uur, CNV-gebouw Utrecht. 
Over: Het voeren van moeilijke gesprekken, door 
José van Loo, onderwijspraktijk Van Loo manage-
ment en training. Info/aanmelden: Ingeborg van 
den Berg, ingeborgvdb@gmail.com

friesland
Woensdag 11 april, 16 uur, CBS Op ‘e Hichte, 
Scharnegoutum. Over: Het voeren van moeilijke 
gesprekken, door Katja Stil, zelfstandige trainers-
acteur. Info/aanmelden: Hinke Mulder,  
hinkemulder1@hotmail.com.

noord-brabant
Woensdag 18 april, 16 uur, Aloysius/De Roosten, 
Eindhoven, over Agressie en weerbaarheid, 
door Wouter Prins, beleidsmedewerker CNV 
Onderwijs. Info/aanmelden: Metta Buise,  
l.buise@onsneteindhoven.nl

Zeeland
Woensdag 18 april, 16 uur, Doopsgezinde Gemeente 
Walcheren, Middelburg, over Communicatie…..leren 
van en met elkaar, door Hans van Dinteren, trainer 
CNV Onderwijs Academie. Info/aanmelden: Majke 
Koolen, majkekoolen@kpnmail.nl

Jaarvergadering
Woensdag 4 april, 19 uur, CNV-kantoor, Utrecht, 
jaarvergadering, met verkiezing en vooruitblik. 
Thema: Wat verwacht jij van de stuurgroep Vrou-
wen? Info/aanmelden: vrouwen@cnvo.nl

ONDERWIJSDIENSTVERLENING/
WERKGROEP LIB
Dinsdag 24 april, CNV-gebouw, Utrecht,  Lande-
lijke conferentie identiteitsbegeleiders Kwaliteiten 
faciliteren, verdiepen en belichten. De dag wordt 
georganiseerd door LOCI (Landelijk Overleg 
van Centra voor Identiteitsbegeleiding) in samen-
werking met werkgroep LIB van CNV Onderwijs. 

Alle identiteitsbegeleiders zijn welkom, leden 
en niet-leden. In het ochtendprogramma 
drie kenniskringen LOCI met hun inzichten 
over actuele inhoudelijke ontwikkelingen in 
het werk van de identiteitsbegeleider. Het 
middagprogramma met thema Ontwikkeling 
van professionaliteit. De LIB-er in het web 
van belangen, politieke druk en marktwerking 
wordt ingevuld met CNV Onderwijs Academie 
Info: gerrit.klaassen@drschaepmanstichting.nl. 
Aanmelden: Sol-Administratie@hetnet.nl

MIDDELBAAR 
BEROEPSONDERWIJS
Woensdag 11 april, vanaf 17 uur, Nova Col-
lege, locatie Zijlweg 203, Haarlem, regiobij-
eenkomst met als onderwerp Hoe mondig 
is uw team? Ben van Rooij, medewerker 
individuele belangenbehartiging CNV 
Onderwijs gaat in op de algemene facet-
ten van regelgeving, taakbeleid (inclusief 
taakbrief) en werkoverleg binnen uw team. 
Hij zal ook van te voren doorgegeven vragen 
beantwoorden. Na afloop is er een diner in 
het Nova-restaurant. Aanmelden/info vóór  
2 april bij H. Emmerik, lid Sectorraad Mbo,  
hans.emmerik@upcmail.nl of hemmerik@
novacollege.nl 

VOORTGEZET ONDERWIJS
Donderdag 29 maart, 15.30-17.45 uur, Cul-
tuur- en Congrescentrum Van Beresteyn, 
Hertekampzaal, Museumplein 5a, Veen-
dam. Themabijeenkomst: Onderwijs in een 
krimpende regio: boventalligheid en nu. Ken 
daarom uw rechten en plichten. Iedereen 
is welkom op deze (gratis te bezoeken) 
bijeenkomst voor docenten en ondersteu-
ners in het voortgezet onderwijs. Hans van 
Dinteren, CNV Onderwijs Academie, geeft 
antwoord op vragen van de werkvloer.  
Deelnemers ontvangen een nascholingscer-
tificaat. Mailen naar voortgezetonderwijs@
cnvo.nl o.v.v. bijeenkomst Veendam.

herverkiezing willem Jelle berg
Wegens het verstrijken van de zittings-
termijn van Willem Jelle Berg, lid van het 
dagelijks bestuur van CNV Onderwijs, vindt 
op de Algemene Vergadering van 30 mei 
a.s. een herverkiezing plaats. Berg stelt 
zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandi-
daten kunnen zich tot 3 april 2012 melden. 
Meer informatie staat op www.cnvo.nl.
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‘Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen’
Leren met een WOW-factor, dat is de slogan van het 

grensverleggende project Playing for Success. Dit 
initiatief biedt moeilijk lerende kinderen een inspirerende 

plek om meer zelfvertrouwen te krijgen en op een 
speelse manier hun prestaties op het gebied van taal, 
rekenen en ICT te verbeteren. Zwolle had in 2009 de 

Nederlandse primeur.

Op een speelse manier leren tussen topvoetballers

Naud ter Heerdt in het stadion van FC Zwolle, te midden van deelnemers aan Playing for Success.
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aan Playing for Success. Hij heeft dyslexie 
en is snel afgeleid. De juf gaf hem op 
voor het project. ‘Ze zei dat het in het 
FC Zwolle-stadion was. Ik had geen idee 
wat ik kon verwachten, maar ik vond het 
al snel hartstikke leuk.’

SoCiaal-emotioNele 
oNtwikkeliNg
Playing for Success werd in 1997 in 
Engeland ontwikkeld en had als doel om 
leerachterstanden op bijzondere wijze aan 
te pakken met hulp van sportclubs. In 

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, loopt Naud ter 
Heerdt (10) het spelershome van FC Zwolle binnen. Hij groet 
hier en daar een voorbijganger en neemt plaats aan tafel. Naud 
is ambassadeur van het grensverleggende initiatief Playing for 
Success. ‘Ik heb nu veel meer zelfvertrouwen’, vertelt hij. Onge-
veer anderhalf jaar geleden, deed de jonge ambassadeur zelf mee 
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2009 startten verschillende organisaties 
in Zwolle met het eerste Nederlandse 
leercentrum bij een club die in de Jupiler 
League speelde: FC Zwolle. Basisschool-
leerlingen van negen jaar en ouder die in 
Zwolle deelnemen aan Playing for Success, 
doen dat in het stadion van deze club. 
‘Het stadion wordt ingezet als lesmateri-
aal’, vertelt Myrte Scheffer, coördinator 
FC Zwolle United. ‘Zo berekenen we 
bijvoorbeeld de omtrek van het veld of de 
snelheid waarmee je een bal kan schieten. 
Dan gaat het veel meer leven bij kinde-
ren.’ Maar Playing for Success draait niet 
alleen om schoolprestaties. ‘Misschien is 
de ontwikkeling op sociaal-emotioneel 
vlak nog wel het belangrijkst’, vervolgt 
Scheffer. ‘Je ziet kinderen hier groeien. 
Uit onderzoek blijkt dat hun prestaties 
over de hele linie verbeteren. Hun zelf-
vertrouwen neemt toe en hun zelfbeeld 
wordt positiever. Kinderen gaven bij-
voorbeeld al aan dat ze nu eerder vragen 
durven te stellen, terwijl ze voor die tijd 
bang waren om uitgelachen te worden.’

eeN eCHte voetbalFaN
Deelnemers van Playing for Success in 
Zwolle worden één keer per week met 
een busje van FC Zwolle van school 
gehaald. Het zijn kinderen die minder 
goed presteren dan ze kunnen. Het idee 
achter Playing for Success is dat kinderen 
van nature gemotiveerd zijn om te leren. 
Maar door negatieve leerervaringen is 
hun motivatie verminderd en zijn hun 
zelfvertrouwen en zelfbeeld verslechterd. 
Het FC Zwolle-stadion is een uitdagende 
en inspirerende plek buiten school. 
Daar doen ze zoveel mogelijk positieve 
leerervaringen op. Zo werken leerlingen 
bijvoorbeeld samen aan leuke opdrach-
ten in en om het stadion en komen ze 
in aanraking met hun favoriete spelers. 
Naud vindt vooral dat laatste fantastisch. 
‘Voor sommige opdrachten moet je een 

speler interviewen en we hebben ook een keer een persconferentie 
georganiseerd. Dat was wel heel gaaf. Vroeger deed ik aan atletiek, 
maar nu zit ik op voetbal. Ik ben een echte voetbalfan geworden.’

SpreekbeurteN eN iNterviewS
Dan is het tijd voor de les en een ambassadeur moet daar wel bij 
zijn. Naud neemt plaats in een zaaltje waar ook de huidige Players 
for Success zitten. Ze hebben allemaal een shirt van FC Zwolle 
cadeau gekregen met daarop al een aantal handtekeningen van 
voetballers. De leerkrachten beginnen met een quiz met vragen als: 
hoe vaak werd het Nederlands elftal wereldkampioen, wat is een 
strafschop? Voor elke goed beantwoorde vraag krijgen de kinderen 
weer een ander aantal punten die ze aan het eind moeten optellen. 
Daarna is het tijd voor een filmpje en een spel op het hoofdveld 
in het stadion. Naud geniet zichtbaar. Voordat hij aan het project 
deelnam, werd hij gepest. ‘Toen ik net klaar was, merkte ik direct 
dat ik meer zelfvertrouwen had. Als iemands iets vervelends zei, 
bleef ik daar niet de hele tijd aan denken, maar zei ik gewoon wat 
terug. Het helpt me ook bij spreekbeurten, die gaan me makkelijker 
af.’ En dat komt goed uit, want Playing for Success zocht nog een 
goede ambassadeur en toen Scheffer Naud vroeg, stemde hij meteen 
in. Sindsdien gaat hij mee naar bedrijven en scholen, staat hij 
journalisten te woord en helpt hij de huidige deelnemers. Scheffer is 
erg trots op hem. ‘Hij moest in zijn eigen klas zelfs handtekeningen 
uitdelen.’

wow-FaCtor
Playing for Success bestaat uit twaalf lessen. Iedere groep kinderen 
komt één keer in de week twee uur naar het stadion. Inmiddels 
draaien er vier groepen per week, wat neerkomt op zestig kinderen 
uit het basisonderwijs. Scheffer: ‘In 2009 zijn we begonnen en er 
zijn nu vierhonderd kinderen afgestudeerd bij ons. In principe kan 
iedere school meedoen. We zijn ontzettend trots dat we de pioniers 
in Nederland waren en inmiddels wordt dit project nu door elf 
clubs gedaan. In de basis is het simpel, maar het werkt ontzettend 
stimulerend. Dat is die WOW-factor die we steeds benoemen. In 
Zwolle is inmiddels ook een vijftienplusvariant gestart. Omdat er 
niet genoeg ruimte is in het stadion, vindt die voorlopig plaats in de 
topsporthal van ROC Landstede. In dat project zal de focus meer 
op het gedrag van leerlingen liggen. Het traject zal korter zijn, zes 
tot acht weken.’
‘Wat ik het leukste vond toen ik meedeed met Playing for Suc-
cess?’, vraagt Naud. ‘Dat je veel spelers ontmoet en dat je in het 
FC Zwolle-stadion bent. Niet zo leuk was dat het na twaalf weken 
alweer afgelopen was. Het had van mij nog wel langer mogen duren.’
Tessa Klooster

Voor meer 
informatie over 
Playing for 
Success: www.
playingforsucces.nl 
en www.fczwolle.nl.
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Voor vertrouwen, 
veiligheid, rust en wederzijds respect
• Preventief en curatief
• Opleiding voor individuele leerkrachten en teams 

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

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

Ook uw vacature 
plaatsen in 
Schooljournaal?

Neem contact op met Bureau Van Vliet.

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

www.bureauvanvliet.com

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

Vakbekwaam, kindgericht.....
 

Trivium zoekt een
 

Directeur (m/v)
 

voor de protestant-christelijke basisschool De Ark in Elst. 
(0,8 – 1,0 ft e, ingaande 1 augustus 2012)

 
De Ark wil een school zijn waarin leerkrachten en ouders als partners 
samenwerken aan de ontwikkeling van de leerlingen. Dat is de basis van 
ons schoolconcept!

We verwachten van de directeur dat zij/hij een daadkrachti ge persoonlijkheid 
heeft  met een inspirerende visie  op onderwijs en dit kan vertalen in doelen 
en plannen. Voor de ontwikkeling van de school is het belangrijk dat de nieuwe 
directeur leiding kan geven aan de vormgeving van het onderwijsconcept en 
oog heeft  voor de borging van veranderingen. De functi e is gewaardeerd op 
schaal DB.

Voor deze functi e is een uitgebreid informati edocument opgesteld. 
U kunt dit per e-mail opvragen bij het Bestuurscentrum van Trivium 
(corinne.vanhal@trivium-onderwijs.nl). 

Uw sollicitati ebrief, voorzien van CV,  kunt u voor 6 april  a.s. mailen naar 
het Bestuurscentrum van de Sti chti ng Trivium: corinne.vanhal@trivium-
onderwijs.nl ter att enti e van H. van Dorp, directeur/bestuurder.
 
Acquisiti e n.a.v. deze advertenti e wordt niet op prijs gesteld.

Sti chti ng Trivium is een dynamische 

onderwijsorganisati e voor protestant 

christelijk onderwijs, waar professionele 

beleidsontwikkeling centraal staat.

Samen met veerti en basisscholen 

verzorgen we christelijk basisonderwijs 

in Zuid-Gelderland. 

school-trivium 120320.indd   1 20-03-2012   12:02:51
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Onze algemeen directeur is een inspirerend leidinggevende
met focus op professionele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering.

Iemand die:
-  staat voor christelijk onderwijs en daar in leven en wandel gestalte aan 

weet te geven;
-  schooloverstijgende beleidsdoelstellingen ontwikkelt en zorg draagt 

voor het onderwijsbeleid, van ontwikkeling tot evaluatie;
-  het integrale of strategische beleid naar beleidsuitgangspunten en -kaders 

voor scholen vertaalt;
-  verantwoordelijk is voor de organisatiebrede meerjarenplannen en 

begroting;
- leiding geeft aan de schooldirecteuren; 
- de scholengroep vertegenwoordigt in en bij externe contacten;
- ervaring heeft met lesgeven in het onderwijs;
- aantoonbare managementervaring in het onderwijs heeft;
- een academisch werk- en denkniveau heeft.

Voor meer informatie over onze scholengroep én de opgestelde pro� elschets 
verwijzen we u naar www.probaz.nl
Voor informatie over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter 
van het bestuur dhr. J. van Opdorp, tel 0115 – 613923

Scholengroep ProBaz bestaat uit een negental scholen in de gemeente Terneuzen.
Per 01-10-2011 bedroeg het totale leerlingenaantal:1460 
Met ingang van het schooljaar 2012 – 2013 zoeken wij een:

Uw schriftelijke sollicitatie inclusief CV 
kunt u voor 31 maart a.s. richten aan 
het postadres van het bestuur: 
Scholengroep ProBaz, 
p/a Polderstraat 24, 4543 AB Zaamslag  

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Algemeen directeur m/v

De SKOH wordt gevormd door 
8 basisscholen in de Haarlem-
mermeer met 2700 leerlingen en 
230 professionals. De Klippeholm 
is een ‘brede’ school in de wijk 
Bornholm en telt 350 leerlingen, 
15 groepen en 30 professionals. 

                            STERK IN ONDERWIJS

De Stichting Katholiek Onderwijs Hoofddorp zoekt voor 
haar basisschool Klippeholm te Hoofddorp een 
enthousiaste directeur m/v (0,8 - 1 fte)

Bent u die enthousiaste en 
inspirerende leider die wij zoeken?
Kijk voor de volledige vacature op 
www.skoh.nl

school-skoh 120315.indd   1 19-03-2012   14:15:55

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

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.

verschijningsschema

SCHOOLJOURNAAL 2012

nr. 7 7 april

nr. 8 21 april

nr. 9 12 mei

nr. 10 26 mei

nr. 11 9 juni

nr. 12 23 juni

nr. 13 9 september

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

www.cnvo.nl/adverteren



Advertentie

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

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

(030) 751 10 03
•  CNV Schoolleiders 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

StuurgroePen

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

schoolleiders@cnvo.nl

VROUWEN
Mevr. M. Janssen-Stol

(010) 420 50 51
vrouwen@cnvo.nl

ANDERS ACTIEVEN
Dhr. A.J.H Jagersma

(0514) 59 21 35
andersactieven@cnvo.nl

ONDERWIJSONDERSTEUNERS
Dhr. J.M. van den Groenendal

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

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

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

Sectorraden
JONG

Mevr. A. Kouwenhoven
(078) 612 12 12

jongeren@cnvo.nl

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

(0541) 53 49 34
passendonderwijs@cnvo.nl

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

(013) 468 46 66
agrarischonderwijs@cnvo.nl

adreS en telefoonnummerS  
cnV onderwijS
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vinden in deze krimpregio. ’Ik zit in het rddf, het risico-
dragende deel van de formatie. Ik werk nu van woens-
dag tot en met vrijdag.’ Ze hoopt dat ze kan blijven. 
‘Ik geef nu les aan kinderen tussen 8 en 10 jaar. Iets 
ouder zou van mij nog mogen, omdat je dan ook echte 
gesprekken kunt voeren’, legt Yeliz uit, die voor het ba-
sisonderwijs de specialiteit bovenbouw heeft. Ze werd 
lid van de bond, omdat ze toch meer onzekerheid heeft 
over haar werk, dan in haar geboorteplaats. ‘Ik moet 
nu meer zelf uitzoeken. In Den Haag had ik een vaste 
betrekking.’ Terugverlangen naar de Randstad doet ze 
niet. Net als op school heeft ze haar draai gevonden 
tussen de voormalige veenkoloniën. 
PM 

‘Nee hoor, de kinderen zijn hier echt niet anders dan 
in Den Haag’, vindt Sari Yeliz, invaller op de Wim Mon-
nereauschool voor speciaal basisonderwijs in Veendam. 
Ze woont sinds drie jaar in het Hoge Noorden. Verhuisd 
vanwege de liefde. ‘Mijn man werkt in Assen.’ Zelf heeft 
ze ervaren dat het inderdaad lastig is een vaste baan te 

Sari Yeliz (31): 
‘Ik heb hier mijn  
plekje gevonden’
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Jouw partner  
in de school

 


